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CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS  
TERMO DE REFERÊNCIA  

 
 
 
1. OBJETIVO DESTE TERMO 
 
Contratação de jornalista multimídia para redação de conteúdo sobre projetos financiados por 
meio de edital, além de captação e produção de foto e vídeo, para construção de um vídeo de 
até 3 (três) minutos sobre o edital Negras Potências.  
 
 
2. BAOBÁ - FUNDO PARA EQUIDADE RACIAL 
 
O Baobá é o primeiro e único fundo dedicado, exclusivamente, para a promoção da equidade 
racial para a população negra no Brasil.  
 
Criado em 2011, o Baobá - Fundo para Equidade Racial, tem por objetivo mobilizar pessoas e 
recursos, no Brasil e no exterior, para o apoio a projetos e ações pró-equidade racial.  
 
Para o alcance de sua missão - promover a equidade racial no Brasil, o Fundo Baobá trabalha 
fortalecendo e investindo, por meio de editais e apoios direcionais, em organizações e lideranças 
negras, comprometidas com o enfrentamento ao racismo, a promoção da equidade racial e da 
justiça social. O Fundo Baobá prioriza investimentos na região nordeste e os organiza em 4 
grandes áreas: desenvolvimento econômico, educação, comunicação e memória, vida com 
dignidade.  
 
Além disso, o Fundo Baobá também opera como gestor de recursos de outras organizações com 
o mesmo propósito.  
 
 
 
 
 

Contratante: Baobá - Fundo para Equidade Racial  
Objeto da contratação: Produção de conteúdos multimídia  
Local e data de captações para fotos e vídeo: Rio de Janeiro, 02 e 03 de dezembro de 2019  
Prazos para envio das propostas: de 08 de novembro a 15 de novembro de 2019, 23h59min, 
horário de Brasília 
E-mail para envio das propostas: compras@baoba.org.br 
Data prevista para início do contrato: 19 de novembro de 2019  
Data prevista para término do contrato: até 15 de fevereiro de 2020 
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3. SOBRE O EDITAL NEGRAS POTÊNCIAS 
 
O Fundo Baobá, junto com a Benfeitoria, com o apoio do Movimento Coletivo e Instituto Coca-
COla, lançou o Edital Negras Potências com o objetivo principal financiar e viabilizar 
iniciativas que atuassem no âmbito da redução da desigualdade em relação às meninas e 
mulheres negras no país. 

O desenvolvimento desse programa teve como foco atuar no centro gravitacional dos nossos 
grandes problemas atuais: a desigualdade social. Dentro dela, os impactos das diferenças 
econômicas e sociais são mais brutais e profundas quando relacionadas a gênero e raça, sendo 
as mulheres negras um dos segmentos mais afetados pelo acúmulo de fatores estruturantes 
dessas desigualdades, principalmente diante do racismo e do machismo. 

Com o desejo de incidir positivamente nessa realidade, as iniciativas selecionadas receberam 
todo suporte e orientação da Benfeitoria para lançarem suas respectivas campanhas de 
financiamento coletivo. Para cada R$ 1 arrecadado através de apoiadores/as individuais, o 
Movimento Coletivo contribuiu com mais R$ 2, até que a meta do projeto fosse atingida. Caso o 
projeto atingisse a meta, o/a realizador/a receberia todo o recurso e entrega as recompensas às 
pessoas que colaboraram. Caso não atingisse sua meta, todo valor seria estornado. 

Na difícil missão de buscar iniciativas que otimizem os impactos e a quantidade de projetos 
beneficiados com recursos institucionais, idealizamos o matchfunding como uma solução 
colaborativa e transparente. Mais que uma ferramenta de alocação de recursos a iniciativas de 
impacto, o matchfunding é um experimento inovador que permite ampliar os recursos a projetos 
facilitando a sua viabilização; garantir a legitimidade do uso de recursos a iniciativas que 
tenham interesse coletivo, ampliar a quantidade de iniciativas atendidas; aprofundar a relação 
da sociedade civil com os projetos e, ainda, empoderar e instrumentalizar instituições a 
buscarem alternativas de financiamento para a ampliação e sustentabilidade de seus 
resultados. 

O edital disponibilizou, no total, R$ 500 mil para as iniciativas selecionadas.  

 
 
4. SOBRE O ENCONTRO DE TROCA DE EXPERIÊNCIAS DO EDITAL 
 
Após aplicação de questionário focado em desafios vividos pelos projetos, as respondentes 
apontaram a importância de um encontro presencial, com discussões de casos, espaços de 
trocas de boas práticas, lições aprendidas, conhecimentos. 
Por isso, os dias 02 e 03 de dezembro, segunda e terça-feira,  foram escolhidos para o encontro 
presencial, que será no Rio de Janeiro, nas dependências da Coca-Cola Brasil, onde espera-se 
a presença de 1 ou 2 pessoas que representem cada uma das iniciativas apoiadas, foram 13 
projetos apoiados, no total.   
O encontro contará com apresentação e discussão de casos, oficinas e mesas. 
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5. REQUISITOS 
 

•  Experiência em jornalismo multimídia, reportagem-perfil, fotorreportagem e produção de 
vídeo; 

•  Experiência mínima de 3 anos desenvolvendo trabalho jornalístico; 
•  Bom planejamento; 
•  Criatividade, proatividade, organização, disciplina, cumprimento de prazos; 
•  Experiência em produção de conteúdo que gere conhecimento e evidências sobre 

causas; 
•  Disponibilidade para captação das histórias in loco (Rio de Janeiro – RJ, 02 e 03 de 

dezembro de 2019);  
•  Compromisso com a Declaração dos Direitos Humanos e Convenção sobre a 

Eliminação de todas as formas de Discriminação Racial; 
•  Interesse em trabalhar com temas relacionados promoção da equidade racial; 
• A empresa contratada deve garantir que a composição de sua equipe reflita a 

diversidade populacional brasileira considerando raça, faixa etária, 
identidade/orientação sexual.  

•  Experiências anteriores com trabalhos similares para organizações sem fins lucrativos 
será um diferencial. 
 

A comprovação de experiência deve ser feita através de portfólio, além da citação dos 3 principais 
trabalhos relacionados a esse Termo de Referência. 
 
6. ESPECIFICAÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO 
 
6.1. Organizar reunião de planejamento com a equipe do Fundo Baobá; 
6.2. Ler materiais indicados pelo Fundo Baobá; 
6.3. Criar um cronograma detalhado de ação; 
6.4. Produzir roteiro de perguntas para equipe executiva do Fundo Baobá, parceiros 

financiadores, além do roteiro de perguntas para os projetos financiados; 
6.5. Coletar assinatura, armazenar e entregar autorizações de uso de imagem fornecidas 

pelo Fundo Baobá; 
6.6. Organizar a agenda e contactar para entrevistas, as coordenadoras de projetos e 

representantes do Fundo Baobá; 
6.7. Produzir 1 roteiro para vídeo de até 3 minutos sobre o edital e encontro; 
6.8. Produzir 08 (oito) textos de até 3000 caracteres sem espaço; 
6.9. Produzir um texto de 3000 - 3500 caracteres sem espaço sobre o encontro e o edital; 
6.10. Produzir 1 vídeo de até 5 minutos sobre o edital e encontro;  
6.11. Compartilhar todo o material registrado com a organização (fotos selecionadas, vídeos 
brutos;  
6.12. Realizar até 2 alterações em cada texto e vídeo conforme sugestão da equipe de 
comunicação;  
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6.13. Realizar registros fotográficos dos 2 dias de atividade; 
6.14. Realizar edição de fotos e renomear os arquivos que forem retrato (para composição de 
banco de imagens institucional); 
6.15. Respeitar as entregas e prazos estabelecidos em comum acordo. 
 
Todas as informações utilizadas e obtidas durante a vigência do contrato, assim como os 
registros do trabalho, serão de propriedade exclusiva do Fundo Baobá, com créditos 
devidamente registrados para profissionais. Os produtos desta consultoria somente poderão ser 
utilizados e divulgados com autorização por escrito do Fundo Baobá.  
 
7. REMUNERAÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO: 

 
7.1. O pagamento será feito em etapas: 30% do valor na assinatura do contrato e outra 

parcela (70%) após a entrega final; 
7.2. O Fundo Baobá não cobrirá custos com transporte, alimentação ou hospedagem, sendo 

esses de responsabilidade da contratada; 
7.3. Impostos devem ser discriminados na proposta; 
7.4. Para que seja efetivado o pagamento da parcela final, faz-se necessário o envio de nota 

fiscal e aprovação das versões finais dos produtos (fotos, vídeo, textos); 
7.5. Os pagamentos serão realizados em até 10 (dez) dias úteis após a finalização e 

aprovação dos serviços prestados, o recebimento de nota fiscal; 
7.6. 3. Os valores serão creditados diretamente na conta corrente informada pela empresa 

contratada; 
7.7. O contratante (Fundo Baobá) se resguarda ao direito de autorizar ou não a 

continuidade/conclusão do serviço em caso de qualquer alteração na qualidade e/ou 
quantidade do serviço, o que deve ser previamente notificado por escrito. 
 

 
8. PERÍODO DE EXECUÇÃO 
 
Data inicial: 19 de novembro de 2019. 
Data final: 15 de fevereiro de 2020. 
 
9. PRODUTOS E PRAZOS  
Produto 1 – Roteiro para o vídeo de até 5 minutos sobre o edital e o encontro. Prazo: 26 de 
novembro; 
Produto 2 - 60 (sessenta|) registros fotográficos tratados e em alta resolução. Prazo: até 13 de 
dezembro 
Produto 3 – 1ª versão de 08 (oito) textos de até 3000 caracteres sem espaço sobre projetos 
indicados pelo Fundo Baobá; e do texto de 3000 a 3500 caracteres sem espaço sobre o encontro 
e o edital. Prazo: até 10 de janeiro de 2020  
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Produto 4 – versão final dos textos com ajustes baseados nos comentários e orientações do 
Fundo Baobá. Prazo:  até 30 de janeiro de 2020 
Produto 5 – 1ª versão do vídeo de 05 minutos sobre o evento e o edital. Prazo: 10 de janeiro de 
2020 
Produto 6 – versão final do vídeo de 3 minutos. Prazo: até 30 de janeiro de 2020   
 

 
10. PROCESSO DE SELEÇÃO 
Para participar do processo de seleção é necessário: 
 
10.1. Enviar proposta contendo orçamento detalhado, equipamentos disponíveis para a 

realização do trabalho, além do nome da empresa, CNPJ, nome do responsável e 
assinatura; 

10.2. Enviar portfólio com principais trabalhos relacionados a esse tema nos três formatos 
requeridos pelo contratante (foto, vídeo e texto); 

10.3. Proposta de cronograma de execução; 
10.4. Proposta de data de entrega dos conteúdos finais; 
10.5. Para o Fundo Baobá, é um diferencial que a empresa contratada garantia que a 

composição de sua equipe reflita a diversidade populacional brasileira considerando raça, 
faixa etária, identidade/orientação sexual.  

10.6. Orçamento total, que deve incluir remuneração e todos os custos necessários para a 
realização do serviço, incluindo encargos e impostos. 

10.7. Será escolhida a melhor proposta que apresente o menor custo.  
 
As propostas devem ser enviadas para o e-mail compras@baoba.org.br , até o dia 15 de 
novembro de 2019, 23h59min, horário de Brasília.  
Apenas profissionais selecionadas(os) serão contatadas(os) para a próxima etapa.  
 
11. DOS PRINCÍPIOS DA ORGANIZAÇÃO E DO SIGILO DAS 
INFORMAÇÕES: 
 
A empresa/organização a ser contratada se compromete a:  
11.1. Abster-se de utilizar, em todas as atividades relacionadas com a execução deste 

instrumento, mão-de-obra escrava e infantil, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da 
Constituição da República, bem como exigir que a referida medida seja adotada nos 
contratos firmados com os fornecedores de seus insumos, sob pena de rescisão do 
contrato; 

11.2. Providenciar aos seus funcionários, prepostos e demais pessoas por ela credenciadas, 
um ambiente seguro de trabalho, bem como ser totalmente contra qualquer forma de 
discriminação  em virtude de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, identidade de 
gênero e/ou orientação sexual, condição social, idade, porte ou presença de deficiência; 

11.3. A empresa/organização contratada deverá contratar sob sua exclusiva responsabilidade 
todo o pessoal necessário à execução dos serviços ora contratados, eximindo o Baobá – 
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Fundo para Equidade Racial de qualquer vínculo empregatício, respondendo pelos 
recolhimentos e demais obrigações decorrentes da legislação trabalhista, previdenciária, 
fiscal e tributária, e manter rigorosamente em dia os salários, de acordo com os acordos 
e/ ou dissídios coletivos, inerentes ao seu fornecimento. 

 
12. DO CONTRATO E SUA VIGÊNCIA 

1.1. A empresa escolhida terá o prazo de 3 (três) dias, contados a partir da data de sua 
convocação para assinar o contrato; 

1.2. O contrato será efetuado somente após o envio da documentação regularizada 
(pessoalmente, por correspondência postal com aviso de recebimento ou por meio 
eletrônico).  
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