
 
 

                                                                         

 

EDITAL SELEÇÃO PÚBLICA PRESENCIAL 038/2021 

 

RETIFICAÇÂO Nº 001 

 

A Comissão de Seleção do Edital de Seleção Pública Presencial 

038/2021, que tem como objeto à contratação de empresa especializada para 

filmagem, produção, edição e sonorização de vídeos institucionais, mini vídeos 

e videoaulas sobre o projeto Conexão Mata Atlântica e sua atuação no estado 

do Rio de Janeiro, conforme especificações  constantes  no  Anexo  I  -  Termo  

de Referência, parte integrante do Edital, torna pública a retificação do Edital e 

seus anexos, que passa a vigora com as seguintes alterações. 

 
O edital passa a vigorar com a retificação dos itens a seguir: 
 
2.1. do Termo de Referência, item 3 da tabela: 
 
Onde se lê: 

 
 
Leia-se: 
 
 

3 Vídeo 
Institucional 

(Salto 

Tecnológico) 

Produção de roteiro, captação e edição 
de material audiovisual para produção 

de vídeo institucional sobre os 

investimentos realizados pelos 
produtores com os recursos de PSA. 
Cada vídeo deverá ter até 5 (cinco) 

minutos, qualidade Full HD, legenda, 
locução, trilha sonora e elementos 

gráficos animados. Estão previstas 2 
(duas) diárias para captação de 

imagens. 

1 (um) vídeo 
institucional 

 

3 Vídeo 

Institucional 

(Salto 

Tecnológico) 

Produção de roteiro, captação e edição de 

material audiovisual para produção de 

vídeo institucional sobre os 

investimentos realizados pelos 

produtores com os recursos de PSA. 

Cada vídeo deverá ter até 5 (cinco) 

minutos, qualidade Full HD, legenda, 

trilha sonora e elementos gráficos 

animados. Estão previstas 2 (duas) 

diárias para captação de imagens. 

1 (um) vídeo 

institucional 



 
 

                                                                         

9.1. do Termo de Referência, retificação do somatório dos percentuais 
referente ao pagamento. 

 
 

Objetos Produtos 

Valor a ser pago 
com base no valor 

total 

Vídeos Educativos (objeto 1) 
e Mini vídeos (objeto 2) 

Produto 1 – Plano de 
Trabalho e Roteiro  

5% 

Produto 2 - Captação 
de imagens (7 diárias) 

28% (4% por diária) 

Produto 3 - Vídeos 
finais  

15% 

Vídeo Institucional - Salto 
Tecnológico (objeto 3) 

Produto 4 – Plano de 
Trabalho e Roteiro 

5% 

Produto 5 - Captação 
de imagens (2 diárias) 

8% (4% por diária) 

Produto 6 - Vídeo final  5% 

Vídeo Institucional - 
Conclusão (objeto 4) 

Produto 7 – Plano de 
Trabalho e Roteiro 

5% 

Produto 8 - Captação 
de imagens (6 diárias) 

24% (4% por diária) 

Produto 9 - Vídeo final 5% 

 
 

Onde se lê: 
11.1. Os pagamentos serão efetuados em 10 (dez) parcelas mediante 

entrega dos produtos, de acordo com os prazos de entrega e valores 

correspondentes descritos no cronograma de execução e pagamento (cláusula 

8). 

Leia-se:  
11.1. Os pagamentos serão efetuados em 09 (nove) parcelas mediante 

entrega dos produtos, de acordo com os prazos de entrega e valores 

correspondentes descritos no cronograma de execução e pagamento (cláusula 

8). 



 
 

                                                                         

 
 
Permanecem inalteradas todas as demais disposições do Edital e de 

seus anexos. 
 

 
Brasília, 12 de agosto de 2021. 

 

 

Comissão de Seleção 

 


