
 

 

Termo de Referência 
 
A SP Leituras - Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura - associação civil sem fins lucrativos, com sede na 
cidade de São Paulo, estado de São Paulo à Rua Faustolo, 576, Água Branca, CEP:05401-000, inscrita no 
CNPJ:12.480.948/0001-70, vem por meio deste, convidar fornecedores a apresentar a proposta para 
Prestação de Serviço de Produção de Vídeo. 
 
Os interessados deverão encaminhar propostas com timbre da empresa, endereço, telefone, pessoa para 
contato, condições de pagamento, prazo de entrega, custos de frete se houver e validade da proposta. 
 
O recebimento das propostas ocorrerá no dia 21 de novembro de 2022, até às 17 horas. 
A proposta deverá ser entregue em envelope lacrado na Rua Faustolo, 576 – Água Branca |São Paulo – SP.  
 
ABERTURA DOS ENVELOPES: 
22 DE NOVEMBRO DE 2022. 
 
CRITÉRIOS DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

1. Melhor proposta financeira 
2. Documentação 
3. Atendimento às especificações técnicas 
4. Atendimento ao Termo de Referência na sua integralidade 
5. Análise do portifólio. 

 
RESPONSABILIDADE E OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
A SP Leituras reserva-se o direito de recusar propostas de fornecedores que não apresentarem portifólio, 
qualificação técnica ou referências compatíveis com o serviço solicitado; 
A divulgação do resultado do presente processo de contratação será divulgada no site da SP Leituras 
www.spleituras.org  
A divulgação do resultado está prevista para o dia 22 de novembro de 2022; 
Serão desclassificadas as propostas cujo objetivo não atenda as especificações técnicas e demais 
características.  
 
INSTRUÇÕES PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS: 
05 dias úteis após a publicação no site da organização.  
 
OBJETIVO: 
Produzir quatro vídeos de depoimentos e entrevistas e com atores locais do território da Biblioteca de São 
Paulo, destacando suas relações individuais e institucionais com o território que hoje abriga a biblioteca, 
destacando as relações do passado, presente e perspectivas de futuro desses atores com o espaço. Os vídeos 
têm o objetivo de implementar o programa Humanoteca, um programa de estímulo ao registro da memória 
local, uma das funções da biblioteca pública (manifesto IFLA/UNESCO para bibliotecas públicas). 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 

 Apresentar o território onde está localizada a Biblioteca de São Paulo 

 Mostrar atividades que relacionam indivíduos e instituições com o território 

 Destacar importância da memória dos indivíduos e instituições na construção do ser social 

http://www.spleituras.org/


 

 

 Mostrar depoimentos de pessoas e representantes institucionais que se relacionam com o território. 
 
Escopo do trabalho 
Roteirização, coordenação de conteúdo, registro audiovisual, criação e animação, edição e finalização. 
 
Público-alvo  
Todo e qualquer usuário cadastrado na plataforma da BibliON.  
 
Materiais a serem produzidos 

 Quatro vídeos de 4 a 5 minutos com legendas em português para integrar o acervo da BibliON; 

 Quatro vídeos de 30” segundos, destinados às redes sociais (editados a partir dos vídeos principais); 

 Vinheta exclusiva para o projeto Humanoteca – com direitos cedidos à SP Leituras; 

 Material de acervo – entrega de 1 HD com todo material bruto captado com todos os direitos cedidos 
à SP Leituras. 

   
Formato 
Os vídeos deverão ser produzidos em formato MP4 - FullHD e entregues à SP Leituras em formato 
aberto/editável e fechado/finalizado. 
Os vídeos para redes sociais deverão ser entregues em formato1080 x 1920 pixels na proporção 9:16. 
 
 
Requisitos de produção 
4 diárias de gravações em locais a serem definidos pela equipe da BibliON, na Zona Norte de São Paulo. As 
despesas com transporte, hospedagem e alimentação serão de responsabilidade da contratada. 
 
Veiculação 
Internet por período indeterminado, com todos os direitos cedidos à SP Leituras. 
 
QUALIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
Fundamental: 
Produtora com mais de cinco anos de atuação no mercado; 
Experiência comprovada em portifólio com vídeos documentários na área cultural e de educação 
 
DOCUMENTOS EXIGIDOS:  

 Apresentação de portifólio 

 Cartas de referência (03 no mínimo) de clientes para os quais tenham sido feitos vídeos na área de 
educação e/ou cultura 

 
REGULARIDADE FISCAL:  

a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores, quando o caso; 

b) Certidão de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal, Estadual, Municipal de seu domicílio ou 
sede; 

c) Certidão de regularidade perante a a Seguridade Social (INSS) e o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS) 

d) Certidão de regularidade emitida pela Justiça do Trabalho; 
e) Registro ou inscrição na entidade profissional competente, quando necessário; 



 

 

f) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, 
quantidades e prazos com objeto quando necessário; 

g) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, apresentados na forma 
da lei, que comprovem a boa situação financeira do ofertante, quando o caso; 

h) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 
 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 
O Prazo de entrega do material será acordado com a equipe da BibliON, não podendo ultrapassar 15 de 
fevereiro de 2023 
 
FORMA DE PAGAMENTO: 
30% na aprovação da proposta / 40% após a captação do material / 30% na entrega do material finalizado e 
aprovado pela equipe da BibliON. 
 
 
LOCAL DE ENTREGA: 
Rua Fáustolo. 576, Água Branca, São Paulo/SP, CEP 05401-000. 
 
 
 

 
 
 

Jefferson Inocencio Miguel 
Assistente Administrativo-Financeiro 

SP Leituras – Associação Paulista de Bibliotecas e Leitura 
 

 
Recebemos as propostas das seguintes empresas:  
 
SAMAMBAIA FILMES E EDIÇÕES LTDA- ME. 
CACA ESPINDOLA PRODUÇÕES. 
VDEOCLIPPING PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.  
 
EMPRESA VENCEDORA:  
SAMAMBAIA FILMES E EDIÇÕES LTDA- ME – VALOR: R$ 49.860,00 


