TERMO DE REFERÊNCIA 002/17
________________________________________________________________________________
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA ESPECIAL
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO E CAPACIDADE TÉCNICA
DATA LIMITE PARA ENTREGA DE ORÇAMENTO: 30/08/2017
I Seminário Nacional de Juventude ConectAids
Ref: ED00512/2017
Código orçamentário 914BRZ1138
REQUERENTE: KOINONIA Presença Ecumênica e Serviço
PRODUTO: CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
1. OBJETO
O objeto do presente Termo de Referência é a escolha da proposta mais vantajosa, menor preço e
capacidade técnica para a Contratação de empresa para prestação de serviços de captação de
imagens, produção e edição de vídeos para aulas online e para a realização de uma web conferencia.
2. CRITÉRIOS:
Poderá participar do processo toda pessoa jurídica que atenda as exigências deste Termo de
Referência e cuja atividade empresarial abranja o objeto deste.
A proposta deverá conter:
a) Dados da empresa,
b) Endereço e Telefone da empresa;
c) E-mail de contato;
d) Produto a ser elaborado, peças de comunicação;
e) Relação de equipamentos e pessoal para atingir a finalidade com capacidade técnica;
f) currículo do técnico responsável.
O produto consiste na gravação e edição de 5 palestras em formato EAD, com duração de 60
minutos, cada e na transmissão e edição de uma web conferencia com duração de 3 horas.
3. CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO
Contratação: Pessoa Jurídica;
Condições de pagamento: pagamento em deposito em conta, após aprovação, entrega dos
materiais e emissão de nota fiscal
Critérios de aceitação: avaliação da proposta financeira apresentada, juntamente com a
documentação exigida;
Condições de fiscalização: Será classificada as empresas que apresentarem conteúdo coerente com
o objeto do termo de referência;
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4. ENVIO
A proposta deverá ser encaminhada contendo no assunto do e-mail o CÓDIGO DO TEMA e o
PRODUTO que está se candidatando para o seguinte endereço eletrônico:
alexandre@koinonia.org.br
São Paulo, 25 de agosto de 2017.

____________________________
Alexandre Pupo Quintino
Coordenador do Projeto
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