
COMUNICADO  

Licitação Shopping 005/2016  

O Centro de Agricultura Alternativa do Norte de Minas – CAA/NM, por meio do Presidente da Comissão 
Permanente de Compras e Licitações, TORNA PÚBLICO, aos interessados do Edital de Licitação Shopping 
005/2016 – a contratação de empresa para a prestação de serviços técnicos de não consultoria, comunicação, de 
Produção de vídeos - algumas dúvidas recebidas no e-mail licitaçõesdgm@caa.org.br e as referidas respostas. 

Questionamento quanto a Especificações Técnicas do Serviço 
 
1. Serviços produção de vídeos referente às atividades do 1º edital de Manifestação de 
interesse/Contratação dos Subprojetos. 
2. Serviços produção de vídeos referente às atividades do 2º edital de Manifestação de 
interesse/Contratação dos Subprojetos. 
 
 
Pergunta: Quantos dias de captação de imagem serão? 
Pergunta: O conteúdo dos vídeos. Entendo que na especificação esta a coleta de depoimentos, mas a captação 
de imagem se dara em que ambiente? Palestras, oficinas, seminários, campo, comunidades, reuniões...?  
 
Resposta CAA/NM: Temos uma estimativa dos eventos que deverão ser filmados, a quantidade de dias e em 
quais locais serão realizados. Segue abaixo uma planilha que sistematiza esses eventos: 
 
EDITAL 1  
Período captação imagens: dezembro de 2016 a dezembro 2018 

  
Quando 

  
Para quê 

  
Quando 

Quantidade de dias 
de captação de 

imagem 
captação de imagens 
durante as capacitações 
de elaboração de 
projeto (estes eventos 
são exclusivos para os 
projetos apoiados pelo 
DGM, ocorrem em 
salas de reunião, com 
50 pessoas) 

edição e produção de 
um vídeo de 10” a 
15”. 

Previsão: 
Oficina 1: 26/11 a 
06/12/2016 
Oficina 2: 23 a 
29/01/2017 

  
3 dias na oficina 1 
  
3 dias na oficina 2 

captação de imagens 
durante os 
três seminários 
temáticos (estes 
eventos serão 
oferecidos para um 
público geral 
previamente 
selecionado, ocorrerão 
em salas de reunião, 
com 50 pessoas) 
duração cada 
seminário: 4 dias 

edição e produção de 
3 vídeos de 20” cada. 

Previsão: 
Seminário 1: (data a 
definir – 1º semestre 
2017) 
Seminário 2: (data a 
definir - 1º semestre 
2017) 
Seminário 3: (data a 
definir - 2º semestre 
2017) 
  
  

  
todo o Seminário 1 (4 
dias) 
  
todo o Seminário 2 (4 
dias) 
  
todo o Seminário 3 (4 
dias) 
  
  

captação de imagens 
durante as visitas de 
intercâmbio (destinados 
aos representantes 

edição e produção de 
4 vídeos de 10 a 15” 
cada. 

Intercâmbio 1: (data a 
definir) 
  
Intercâmbio 2: (data a 

todo o  intercambio 1 
(2 dias) 
  
todo o  intercambio 2 



dos projetos apoiados 
pelo DGM, os 
intercâmbios serão 
atividades de campo, 
que poderão acontecer 
tanto em locais 
fechados - exemplo: 
visita a uma 
agroindústria; como ao 
ar livre - exemplo: 
experiências de 
recuperação de 
nascentes ou de 
implantação de 
cisternas). 
duração cada 
intercâmbio: 2 dias 

definir) 
  
Intercâmbio 3: (data a 
definir) 
  
Intercâmbio 4: (data a 
definir) 
  
  

(2 dias) 
  
todo o  intercambio 3 
(2 dias) 
  
todo o  intercambio 4 
(2 dias) 

Captação de imagens 
de 6 projetos 
apoiados (6 projetos x 
2 momentos de 
captação de imagens 
em cada projeto). 
Visitas às comunidades 
apoiadas,  imagens 
internas e externas, 
inclusive depoimentos. 

captação de imagens 
para o vídeo sobre o 
DGM (45"' a 54' de 
duração) 
  
  

  
Datas a definir em 
2017 e 2018 

  
2 visitas de 2 dias de 
duração em cada um 
dos 6 
empreendimentos = 
total de 24 dias de 
captação 

Outros momentos de 
captação de imagens 

captação de imagens 
para o vídeo sobre o 
DGM (45"' a 54' de 
duração) 

Datas a definir em 
2017 e 2018 

5 dias 

 
EDITAL 2  
Período captação imagens: dezembro de 2018 a dezembro 2019 

  
Quando 

  
Para quê 

  
Quando 

Quantidade de dias 
de captação de 

imagem 
captação de imagens 
durante as capacitações 
de elaboração de 
projeto (estes eventos 
são exclusivos para os 
projetos apoiados pelo 
DGM, ocorrem em 
salas de reunião, com 
50 pessoas) 

edição e produção de 
um vídeo de 10” a 
15”. 

02 oficinas com Datas 
a definir em 2018 

  
3 dias na oficina 1 
  
3 dias na oficina 2 

captação de imagens 
durante os 
três seminários 
temáticos (estes 
eventos serão 
oferecidos para um 
público geral 
previamente 

edição e produção de 
3 vídeos de 20” cada. 

Previsão: 
Seminário 1: (data a 
definir – 1º semestre 
2018) 
Seminário 2: (data a 
definir - 1º semestre 
2018) 
Seminário 3: (data a 

  
todo o Seminário 1 (4 
dias) 
  
todo o Seminário 2 (4 
dias) 
  
todo o Seminário 3 (4 



selecionado, ocorrerão 
em salas de reunião, 
com 50 pessoas) 
duração cada 
seminário: 4 dias 

definir - 2º semestre 
2018) 
  
  

dias) 
  
  

captação de imagens 
durante as visitas de 
intercâmbio (destinados 
aos representantes 
dos projetos apoiados 
pelo DGM, os 
intercâmbios serão 
atividades de campo, 
que poderão acontecer 
tanto em locais 
fechados - exemplo: 
visita a uma 
agroindústria; como ao 
ar livre - exemplo: 
experiências de 
recuperação de 
nascentes ou de 
implantação de 
cisternas). 
duração cada 
intercâmbio: 2 dias 

edição e produção de 
4 vídeos de 10 a 15” 
cada. 

Intercâmbio 1: (data a 
definir) 
  
Intercâmbio 2: (data a 
definir) 
  
Intercâmbio 3: (data a 
definir) 
  
Intercâmbio 4: (data a 
definir) 
  
  

todo o  intercambio 1 
(2 dias) 
  
todo o  intercambio 2 
(2 dias) 
  
todo o  intercambio 3 
(2 dias) 
  
todo o  intercambio 4 
(2 dias) 

Captação de imagens 
de 6 projetos 
apoiados (6 projetos x 
2 momentos de 
captação de imagens 
em cada projeto). 
Visitas às comunidades 
apoiadas,  imagens 
internas e externas, 
inclusive depoimentos. 

captação de imagens 
para o vídeo sobre o 
DGM (45"' a 54' de 
duração) 
  
  

  
Datas a definir em 
2018 e 2019 

  
2 visitas de 2 dias de 
duração em cada um 
dos 6 
empreendimentos = 
total de 24 dias de 
captação 

Outros momentos de 
captação de imagens 

captação de imagens 
para o vídeo sobre o 
DGM (45"' a 54' de 
duração) 

Datas a definir em 
2018 e 2019 

5 dias 

 
Pergunta: Os vídeos terão acessibilidade por linguagem de sinais? 
 
Resposta CAA/NM: Não é prevista a inserção de nenhuma ferramenta de acessibilidade (linguagem de sinais). 
Os vídeos deverão estar legendados em português e inglês: 
- incrustação de legendas em português (a transcrição será fornecida pelo CAA-NM) 
- realização de legendas em inglês (tradução e incrustação). 
 
 
Questionamento quanto ao Anexo 1 – Proposta de Preços 
 
Pergunta: a proposta tem que conter orçamento para o 1 e 2 editais? 

Resposta CAA/NM: Sim. A parte interessada deve enviar a previsão orçamentária para assumir a 
documentação audiovisual dos dois editais (1 e 2). 



Pergunta: Na entrega da proposta deve constar apenas o anexo do edital constando os valores ou algo mais 
deve/pode acompanhar o documento? 

Resposta CAA/NM: A entrega da proposta deve constar apenas o anexo do edital, devidamente preenchido, 
conforme indicado no documento. Outros documentos ficam a critério da parte interessada. 
  


