Cais do Apolo nº 739 - Recife – PE – CEP 50030-902
Fone: (81) 3225-3200
TERMO DE REFERÊNCIA
(ref. art. 13 do Ato TRT6 GP N.º 051/2021)
1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO - art. 13, I e II Ato TRT6-GP N.º 51/2021
1.1 – Contratação de empresa especializada na captação de imagem, entrevistas, passagem de
repórter, locução, narração, sonorização, edição, finalização, todas as etapas necessárias à elaboração
dos vídeos para o TRT6ª, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
instrumento
1.2 – Unidade requisitante: Divisão de Comunicação Social.
1.3 – A licitação será na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, por se tratar de aquisição de
bens comuns, a teor do art. 1°, § 3º do Decreto n° 10.024/2019; adotando-se o registro de preços,
em consonância com o Decreto nº 7.892/2013, artigo 3º, inciso II, o qual prevê que a modalidade
pode ser adotada pela Administração Pública “quando for conveniente a aquisição de bens com
previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços remunerados por unidade de medida ou
em regime de tarefa”.
1.3.1 - A licitação será para ampla concorrência, diante da possibilidade de participação direta de
diversas empresas no certame licitatório, ampliando assim a concorrência, com a possibilidade de
obtenção de maiores descontos, tudo com base no art. 49, III, da Lei 123/2006.
1.4 - É vedada a contratação de empresa da qual sejam sócios cônjuge, companheiro ou parente em
linha direta ou colateral até o terceiro grau, inclusive de ocupantes de cargo de direção e de
assessoramento, de membros ou magistrados do TRT6.
1.5 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses.
2. ESPECIFICAÇÕES/VALOR DE REFERÊNCIA - art. 13, I e IV, Ato TRT6-GP N.º 51/2021
2.1 - A demanda está ordenada em lote único, integrado por 4 (quatro) itens, classificados conforme o
tempo de duração dos vídeos, as características de captação de imagem e som, as especificidades de
edição e finalização, o que implica a necessidade ou não de dias e maior ou menor número destes para
a realização dessa fase do serviço.
Item

Especificação

Quantidade

Preço Unitário
Médio (R$)

Preço Total
Médio (R$)

R$ 12.470,83

R$ 24.941,65

Captação
de
imagens
e
som/sonoras/entrevistas
para
edição de vídeo institucional
· Número de dias para captação de
1 - Vídeos imagens: 2 (dois)
de ações
realizadas · Duração do vídeo: 10 minutos

pelo TRT6
· Local da captação das imagens:
— 10
Região Metropolitana do Recife
minutos

2 (dois)
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· Elaboração do roteiro a partir de
argumento
apresentado
pela
Divisão de Comunicação Social
do TRT-PE
· Utilização de trilha sonora livre,
por respeito aos direitos autorais
· Utilização de imagens/fotos dos
arquivos do TRT-PE
·

Realização
de
finalização do vídeo

edição

e

Inclusão de legendas nos vídeos
·

Inclusão
na
edição
apresentador (a) em estúdio

de

·

Fornecimento de
cópia do vídeo em arquivo digital
em extensão compatível com as
plataformas de mídia social, a
exemplo do youtube e do
facebook

Envio o arquivo bruto e o arquivo
editado em alta resolução para
imprensa@trt6.jus.br
*
Captação
de
imagens e
som/sonoras/entrevistas
para
edição de vídeo institucional
· Número de dias para captação
de imagens: 1 (um)
· Duração do vídeo: 10 minutos
· Local da captação das imagens:
Região Metropolitana do Recife
· Elaboração do roteiro a partir de
2 - Vídeos
argumento
apresentado
pela
de
Divisão de Comunicação Social
eventos
do TRT-PE
institucion
ais
· Utilização de trilha sonora livre,
promovido
por respeito aos direitos autorais
s
palc
TRT6
— · Utilização de imagens/fotos dos
10
arquivos do TRT-PE
minutos
·

Realização
de
finalização do vídeo

edição

R$ 13.046,66

R$ 26.093,32

2 (dois)

e

2

· Inclusão na edição de narrador
(a)
Inclusão de legendas nos vídeos
·

Fornecimento de
cópia do vídeo em arquivo digital
em extensão compatível com as
plataformas de mídia social, a
exemplo do youtube e do
facebook

·

Envio o arquivo bruto e o
arquivo
editado
em
alta
resolução
para
imprensa@trt6.jus.br

·

Captação
de
imagens
e
som/sonoras/entrevistas
para
edição de vídeo institucional

· Número de dias para captação
de imagens: 1 (um)
· Duração do vídeo: até 2 minutos
· Local da captação das imagens:
Região Metropolitana do Recife
· Elaboração do roteiro a partir de
argumento
apresentado
pela
Divisão de Comunicação Social
do TRT-PE
3 - Vídeos
informativ
os e
educacion
ais sobre
direitos
trabalhista
se
funcionam
ento da
Justiça dc
Trabalho
— Até
minutos
2
minutos

· Utilização de trilha sonora livre,
por respeito aos direitos autorais
· Utilização de imagens/fotos dos
arquivos do TRT-PE
·

Realização
de
finalização do vídeo

·

Utilização
narrador(a)

de

edição

repórter

R$ 3.506,67

R$ 24.546,66

7 (sete)

e

e/ou

· Utilização de recursos gráficos e
de ilustração e/ou animação.
Inclusão de legendas nos vídeos
·

Fornecimento de
cópia do vídeo em arquivo digital
em extensão compatível com as
plataformas de mídia social, a

3

exemplo
facebook
·

4 - Vídeos
de
imagens
de apoio,
sem
edição:
fachadas e
ambientes
- aéreas,
inclusive
gravação
com
drone,
com
duração
de 3
(três)
minutos

do

youtube

e

do

Envio o arquivo bruto e o
arquivo
editado
em
alta
resolução
para
imprensa@trt6.jus.br

Captação de imagens
· Número de dias para captação de
imagens: 1 (um)

2 (dois)

· Duração do vídeo: 3 minutos
· Local da captação das imagens:
Região Metropolitana do Recife
· Elaboração do roteiro a partir de
argumento
apresentado
pela
Divisão de Comunicação Social
do TRT-PE
·

R$ 7.339,27

R$ 14.678,54

R$ 36.363,42

R$ 90.260,16

Envio das gravações das
imagens em arquivo digital, nos
formatos mais utilizados pelo
mercado,
para
imprensa@trt6.jus.
Total do preço médio:

2.2 - Nos vídeos constantes dos itens “1”, “2” e “3”, haverá inserção de legenda em portugês, de forma
sincronizada com o áudio.
2.3 - Da Indivisibilidade do lote
2.3.1 - A indivisibilidade dos lotes se justifica porque, embora sutis, há diferenças de captação
de imagens, de narrativa, de luz, de edição, de finalização, quando o serviço é realizado por
diferentes empresas, o que implicaria, no caso da contratação de mais de uma produtora, em
vídeos sem unidade estética.
2.3.2 - Para garantir uma unidade comunicativa com identidade de imagem e edição, o que
torna as mensagens mais eficientes, proporcionando maior alcance de público, faz-se necessário
que todos os vídeos sejam produzidos por uma mesma empresa.
3. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DO PEDIDO
3.1 - O Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT6) tem a missão de solucionar os conflitos
decorrentes das relações de trabalho no âmbito do Estado de Pernambuco, de forma rápida e eficaz,
contribuindo para o fortalecimento da cidadania e da paz social, e tem a visão de ser um Tribunal
reconhecido pela qualidade no atendimento, agilidade na prestação dos serviços e interação com o
cidadão, envolvendo atributos de valor para a sociedade, como: Justiça, Ética, Transparência,
Responsabilidade Socioambiental, Comunicação, Celeridade e Qualidade.
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