
 
 
 

TERMOS DE REFERÊNCIA PARA SERVIÇO SOB DEMANDA 

SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE VÍDEOS – COBERTURAS E CAMPANHAS 

Escritório Contratante:  Fundo de População das Nações Unidas, Escritório de País - Brasil 

Objetos da contratação: Apoio à área de comunicação do UNFPA Brasil pelo período de 1 ano, a depender da 
demanda. 

Escopo do trabalho: 
 
 

 

 

 
ATIVIDADE: 
 
Sob a liderança e supervisão direta da Comunicação do UNFPA Brasil, a 
pessoa/empresa contratada será responsável pela cobertura em vídeo de eventos e 
iniciativas da agência, assim como pequenas campanhas em vídeo, conforme 
demanda. Há a possibilidade de realizar os trabalhos nas cidades de: 
 
- São Paulo (SP) 
- Rio de Janeiro (RJ) 
- Salvador (BA) 
- Boa Vista (RR) 
- Recife (PE) 
- Brasília (DF) 
 
Os produtos deverão ser entregues por meio digital. A pauta/briefing, os prazos de 
entrega e os acordos de pagamentos serão feitos previa e individualmente, em cada 
contratação. 
 
 
LOCAL DE TRABALHO 
 
No momento da candidatura, será necessário apontar as cidades em que há 
disponibilidade de realizar os serviços. Será de total responsabilidade da 
pessoa/empresa contratada os custos com deslocamentos. 
 
 
RESULTADOS ESPERADOS: 
 

1) Melhorar o fluxo de produção de conteúdos da área de comunicação. 
2) Profissionalizar a área de cobertura de eventos do UNFPA no Brasil. 
3) Produzir materiais audiovisuais de alta qualidade, conforme demanda. 
 

 
PRODUTOS E DIREITOS AUTORAIS: 
 
A pessoa/empresa contratada será responsável pela produção, edição, tratamento, 
arquivamento e envio de registros referentes a eventos, reuniões, sessões, encontros, 
campanhas e demais demandas do UNFPA Brasil. 



 
 
 

 
As imagens produzidas poderão ser publicadas em materiais de mídia tradicional e 
online UNFPA, sem limitação de quantidade ou tempo de uso ou redistribuição. 
As imagens poderão ser cedidas gratuitamente para veiculação em órgãos da 
imprensa, parceiros do UNFPA e outras organizações, mediante identificação de 
autoria (crédito) das imagens. 
 
Ao final de cada contratação, o/a profissional ou empresa deverá entregar: 
- conjunto de vídeos produzidos, em alta resolução 
- termos de cessão de direitos, devidamente assinados e identificados 
- termos de autorização de uso de imagem de personagens, se necessário e 
previamente solicitado pelo UNFPA 
 
Os produtos poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com 
as especificações constantes neste Termo de Referência e na proposta, devendo ser 
corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pela Coordenação do Projeto, às 
custas da Contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades. 
 
PERIODICIDADE 
 
A candidatura a este edital e a escolha para o banco de contatos do UNFPA Brasil não 
implica, necessariamente, a realização de trabalhos durante o tempo mencionado. Ao 
se candidatar ao processo, o/a profissional/empresa está ciente de que a realização de 
trabalhos será esporádica, mediante contato e negociação prévia, e de acordo com a 
disponibilidade de ambas as partes. 
 

Todas as informações produzidas no âmbito destes Termos de Referência são da 
responsabilidade do UNFPA não sendo autorizado o uso ou divulgação dos 
dados pelo consultor/a contratado/a, exceto com autorização do UNFPA. 

Duração e horário de 
trabalho: 

01/02/2018 a 01/02/2019 

Local onde os serviços 
devem ser entregues:  

Os produtos deverão ser entregues, por e-mail, aos endereços: pbello@unfpa.org e 
cassia@unfpa.org  

Datas de entrega e como o 
trabalho será entregue (ex. 
arquivo eletrônico, meio 
físico, etc.): 

Os produtos deverão ser entregues digitalmente, por e-mail ou por plataforma online de 
transferência de arquivos. 

Em regra geral, os produtos de cobertura de eventos deverão ser entregues em até dois 
dias após a realização. 

O pagamento será feito em até 10 dias após o recebimento e aprovação dos produtos. 
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Condições excepcionais e diferentes destas poderão ser negociadas individualmente. 

Monitoração e controle de 
andamento, inclusive 
exigências de relatórios, 
periodicidade, formato e 
prazo final: 

A supervisão e acompanhamento do trabalho será realizado por meio de análise dos 
produtos, reuniões periódicas e acompanhamento do andamento do trabalho, de modo 
a possibilitar eventuais “ajustes de rota” necessários para a garantia de um produto de 
qualidade. Uma avaliação final será conduzida mediante a entrega do produto. 

Disposições de supervisão:  O/a profissional/empresa desenvolverá as atividades e produtos sob a supervisão de 
Paola Bello, Oficial de Comunicação do UNFPA. 

Viagem prevista:  Não há viagens previstas. 

Capacitação, qualificações 
e competências 
necessárias, inclusive 
idiomas:  

● Experiência na prestação de serviço objeto deste Termo de Referência, a ser 
comprovada por meio da apresentação de portfólio contendo serviços 
semelhantes prestados anteriormente. 

Insumos / serviços a serem 
fornecidos pelo UNFPA ou 
parceiro de implantação 
(ex. serviços de suporte, 
sala de escritório, 
equipamentos), se 
aplicável:  

O/a profissional ou empresa contratada será responsável por todos os equipamentos 
utilizados para a execução dos trabalhos. 

 

Outros dados pertinentes 
ou condições especiais, se 
houver:  

Todas as informações produzidas no âmbito destes Termos de Referência são da 
responsabilidade do UNFPA, não sendo autorizado o uso ou divulgação dos dados pelo 
consultor/a contratado/a.  

Assinatura dos Oficiais Solicitantes no Escritório Contratante:  
Paola Bello, oficial de comunicação do UNFPA Brasil 
 
Data: 19 de janeiro de 2018. 

 


