Carta-Convite e Termo de Referência para Contratação de Produtora de Vídeo
Prazo para envio de propostas: 10 de fevereiro de 2018.
(Ref. Cooperative Agreement AID-215-A-17-00001)

Objetivo:
Contratação de empresa especializada em produção audiovisual (roteirização,
produção e pós-produção de vídeos), preferencialmente com experiência com
povos indígenas. Deverão ser produzidos 8 vídeos sobre a experiência das
associações indígenas parceiras do Projeto, na implementação da PNGATI no Sul
do Amazonas, para utilização em redes sociais, em atividades formativas do IEB,
OPAN e das associações indígenas ou por terceiros por eles autorizados.
Contexto:
Esta iniciativa insere-se no contexto do projeto Nossa Terra: Gestão Territorial e
Ambiental de Terras Indígenas do Sul do Amazonas, implementado pelo IEB e pela
OPAN e apoiado pela USAID, em estreita parceria com as principais organizações
indígenas do Sul do Amazonas, com a FUNAI e com o ICMBIO. A atuação do Projeto se
dá em terras indígenas das áreas de abrangência das associações: FOCIMP, OPIAJBAM
e OPIAJ (calha do rio Purus) e APIJ, OPIPAM, APITIPRE e APITEM (calha do rio Madeira).
O projeto Nossa Terra está implementando na região um Programa de Pequenos
Projetos de implementação da Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de
Terras Indígenas (PNGATI) no Sul do Estado do Amazonas para promover a melhoria na
qualidade de vida dos povos indígenas, nos municípios de Bocca do Acre, Pauini,
Lábrea, Tapauá, Canutama e Humaitá. O Programa apoia financeira e tecnicamente o
esforço que já vem sendo realizado pelas organizações indígenas locais para
implementar ações de gestão mais imediatas das terras indígenas. O objetivo
especifico é intensificar a implementação da PNGATI na região por meio do
fortalecimento das organizações indígenas, construindo os conhecimentos e as
habilidades necessárias para elaborar, gerenciar e monitorar com sucesso projetos que
implementem ações ligadas aos sete eixos temáticos da PNGATI.
Características dos Produtos:
Objetivo dos vídeos: sistematizar, por meio de registro audiovisual, a experiência das
associações indígenas parceiras na gestão e implementação de projetos de Gestão
territorial e Ambiental de terras indígenas em suas áreas de atuação.
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Quantidade de peças: 8 (oito) vídeos, sendo um video para cada associação
indígena parceira (total 7 associações) e 1 vídeo sobre a experiência geral do
projeto.
Duração: De 5 a 10 minutos cada vídeo (a ser definido presencialmente com
IEB e OPAN)
Linguagem e metodologia: acessível a povos indígenas, voltado para dar
visibilidade à gestão territorial indígena no Sul do Amazonas e à experiência de
implementação do programa na região e para apoiar processos formativos
com povos indígenas.
Deverão ser aproveitadas e utilizadas imagens que o IEB já disponha sobre o
Projeto, de maneira a otimizar o trabalho de produção dos vídeos.

Etapas para a roteirização, produção e pós-produção dos vídeos:
1. Reuniões técnicas em Brasília/DF para apresentação e discussão do
briefing de cada um dos temas/vídeos;
2. Roteirização dos vídeos (feita em diálogo com equipe do IEB e da OPAN);
3. Criação da identidade visual baseada nos materiais já existentes);
4. Definição da captação de imagens em campo (2 viagens, sendo uma para
captação da experiência com as associações da calha do Purus, e outra
para a calha do Madeira, contemplando as 7 associações)
5. Edição dos vídeos, mixagem de som e direção de arte
6. 1ª versão dos vídeos
7. Versão final dos vídeos
8. Tradução para inglês (legendas)
9. Finalização dos vídeos

Especificações dos materiais
Todo o material bruto de filmagem deve ser disponibilizado para o IEB e para a OPAN
em Full HD, com assinatura de cessão integral de direitos de uso do vídeo para
ambos, igualmente favorecidos, sem restrição de tempo, público ou mídia.
Os vídeos também devem ser em disponibilizados em formato possível de ser
utilizado em redes sociais como facebook e youtube, para facilitar sua disseminação e
o seu uso em locais com internet precária.
O produto final deverá ser disponibilizado em HD (720p) e Full HD (108p), em 2
extensões (.MOV e .MP4).
Todos os materiais deverão ser aprovados pela USAID e deverão conter o Branding e o
Disclaimer.
Será necessário ter o consentimento e autorização de imagens de todos os
participantes que forem filmados, em modelo próprio do Projeto.
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Pagamento
Efetuado em parcelas, de acordo com as entregas dos produtos e mediante
apresentação de nota fiscal. Os gastos com viagem a campo serão efetuados pelo IEB
e pela OPAN, bem como o pagamento dos produtos.
A viagem a campo para captação de imagens será definida em conjunto com IEB e
OPAN. Os percursos serão para as cidades de Humaitá/AM, Lábrea/AM, Boca do
Acre/AM e Pauini/AM.
Tabela de produtos:
Produtos
Produto 1

Descrição das atividades
Prazo
Plano de Trabalho para realização dos
vídeos
10/03/2018

Pagamento

Produto 2

Roteiro dos vídeos (feita em diálogo com
equipe do IEB e da OPAN)
30/03/2018

IEB (1.5)

Produto 3

Criação da identidade visual baseada nos
materiais já existentes)
30/04/2018

IEB (1.5)

IEB (1.5)

Produto 5

Viagem de campo para captação de
imagens das 7 associações e seus projetos Até 31/07/18
Entrega da 1ª versão dos vídeos para
discussão e aprovação pela equipe da
OPAN e IEB
30/10/2018

Produto 6

Entrega da versão final dos vídeos

31/12/2018

OPAN (1.5)

Produto 7

Legendagem em inglês

31/01/2019

OPAN (1.5)

Produto 4

IEB (4.6)

OPAN (1.5)

Candidaturas e envio de propostas
Favor enviar Proposta Financeira, Portfólio da Empresa e Mini CV dos profissionais
designados para os e-mails marcela@iieb.org.br; gustavo@amazonianativa.org.br.
Prazo de envio: 10/02/18
OBS: Só serão aceitas as propostas de profissionais e empresas sediados em
Brasília/DF.
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