Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento - PNUD

TERMO DE REFERÊNCIA
Prestação de serviços de produção de imagens profissionais dos 116 Municípios do
Projeto ‘Territorialização e Aceleração dos ODS”

1. OBJETO
Prestação de serviços eventuais de pessoas físicas ou jurídicas referentes à produção de fotos com qualidade
profissional das 116 cidades contempladas pelo projeto “Territorialização e Aceleração dos ODS” (BRA/18/013
– PNUD/Petrobras), que estão localizadas em 14 estados.

2. ANTECEDENTES/JUSTIFICATIVA
O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) é uma das 25 agências especializadas, fundos,
programas e entidades do Sistema das Nações Unidas (criado em 1946) que desenvolvem atividades no Brasil.
O PNUD reúne a experiência técnica e os subsídios necessários para coordenar as atividades de
desenvolvimento entre os organismos que formam o Sistema das Nações Unidas. Para a ONU, melhorar os
níveis de desenvolvimento humano, principal mandato do PNUD, é elemento-chave na criação de condições
para a paz e segurança internacional.
Atualmente, o PNUD trabalha em aproximadamente 170 países e territórios, com o principal objetivo de
contribuir para a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades. A missão do PNUD é auxiliar países
a desenvolver políticas, habilidades em liderança e em parcerias, capacidades institucionais e a criar resiliência
para sustentar os resultados do desenvolvimento.
Em setembro de 2018, o PNUD Brasil firmou uma parceria com a Petrobrás para a execução do Projeto
“Territorialização e Aceleração dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS)”. O projeto tem como
objetivo principal promover a formação cidadã e a ampliação das capacidades locais para o desenvolvimento
territorial sustentável, por meio das estratégias de territorialização da Agenda 2030 e aceleração para alcance
dos ODS, em municípios onde a Petrobras atua. Para alcançar este objetivo, serão conduzidos processos de
diagnósticos referentes ao desenvolvimento local à luz dos ODS e o fortalecimento das capacidades dos atores
locais para a territorialização e aceleração dos ODS.
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A territorialização dos ODS visa preparar atores locais de governos municipais, sociedade civil organizada e
empresas para apoiarem o alcance das metas da Agenda 2030, por meio de ações “de baixo para cima”, visto
que esse instrumento de trabalho pode fornecer um arcabouço norteador para o planejamento e a
implementação de políticas sustentáveis e aceleradoras do desenvolvimento local. Veja abaixo quais são os 17
ODS que serão trabalhados nos municípios alvos desse projeto.

* Para melhor visualização e entendimento dos ODS veja: http://www.agenda2030.com.br/

O projeto está sendo implantado em 116 municípios de 14 estados brasileiros (lista em anexo). Trata-se de
territórios com atuação direta da Petrobrás e que sofrem impactos negativos e positivos advindos da instalação
de grandes empresas. Os territórios foram definidos a partir dos seguintes critérios: área de atuação direta de
unidades da Petrobras, IDHM e áreas contíguas.
As realidades geográficas, políticas e organizacionais dos territórios onde o projeto atua são das mais diversas,
mas em todas existem desafios para que o desenvolvimento humano e sustentável seja integralmente
alcançado no nível local. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal dessas 116 cidades, desagregado
por renda, educação e longevidade indica algumas características demográficas e socioeconômicas da
população da área do projeto, bem como o grande desafio de superação das desigualdades sociais e
econômicas que ainda se refletem nos indicadores de progresso do Brasil. Nesses municípios também vivem
comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e outras comunidades tradicionais.
Para a produção de materiais do projeto, será necessária a produção de imagens profissionais dessas 116
cidades. As fotos produzidas em cada uma dessas cidades comporão um banco de imagens do projeto e serão
utilizadas em matérias de divulgação das atividades do projeto, nas publicações, nos folders e outros materiais
que serão criados ao longo da sua execução.
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2. PRODUTOS
Para cada município será necessário produzir fotos relacionadas a sua realidade social, cultural e
ambiental, da seguinte forma:
•

PRODUTO 1
40 fotos tratadas de áreas urbanas de cada Município: retratar movimento de pessoas e veículos no
centro das cidades (trabalhando, caminhando, em pontos de ônibus, etc.); casas e pessoas de bairros
de renda baixa (crianças brincando nas ruas, pessoas trabalhando, movimentos turísticos, áreas
vulneráveis etc.); principais pontos turísticos da cidade (retratando o movimento diário desses lugares
com pessoas e veículos); fotos de áreas de atuação da Petrobrás e de outras empresas satélites do
ramo de óleo e gás, retratando possíveis interações e contrastes com os espaços do entorno das
empresas (em casos de instalações terrestres como refinarias, UTG – Unidade de Tratamento de Gás,
campos de exploração terrestre de petróleo); fotos das regiões marítimas do Município, retratando
movimento de navios, portos, estaleiros, pescadores, etc. (em caso de cidades litorâneas); retratar
saídas de escolas, postos de saúde e outros equipamentos públicos; transportes rodoviário e
ferroviário; entre outras fotos que o(a) profissional considerar interessante para o perfil adotado pelas
Nações Unidas (ver fotos utilizadas no website do PNUD em www.pnud.org.br e no site ONU Brasil
www.nacoesunidas.org ).

•

PRODUTO 2
20 fotos tratadas de comunidades de áreas rurais, comunidades indígenas, quilombolas e/ou
ribeirinhas de cada Município (se houver): retratos de lugares e paisagens, parte deles evidenciando
as diferentes raças, etnias, costumes e faixas etárias da população, assim como homens e mulheres,
preferencialmente em quantidade semelhante.

3. ESPECIFICAÇÕES DO TRABALHO
•
•
•
•
•

O(a) profissional deverá entregar para o PNUD (via compratilhamento por Google Drive ou DropBox)
as 150 melhores fotos referentes a cada Município, dividindo os arquivos em pastas com os
respectivos nomes das cidades fotografadas.
A equipe do PNUD irá selecionar 60 fotos de cada Município para serem tratadas pelo profissional e
disponibilizadas em nuvem novamente dentro do prazo de 10 dias.
As fotos devem prioritariamente retratar a diversidade brasileira (etnia/raça, sexo/gênero, classes
sociais).
As 60 fotos deverão ser disponibilizadas em resolução adequada para utilização em grandes formatos,
como faixas de mesa, banners, outdoors e publicações impressas.
Será selecionado um(a) profissional para cada Estado do projeto (lista em anexo), ficando este
responsável pela produção de fotos de todos os Municípios que fazem parte da lista do Estado
selecionado.
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4. CRONOGRAMA
As atividades do projeto seguirão os seguintes prazos:
ATIVIDADES
Entrega das 150 fotos de cada
Município (via Google Drive ou
Dropbox)

PRAZO DE ENTREGA
(em dias corridos)
40 dias

Seleção das 60 melhores fotos de
cada Município (equipe PNUD)

55 dias

Entrega das 60 fotos tratadas de
cada Município

65 dias

5. PRAZO DE EXECUÇÃO
O prazo de conclusão dos trabalhos é de 65 dias a partir da confirmação da seleção do candidato,
incluindo a entrega de banco de imagens armazenado em nuvem (Google Drive ou DropBox) e em pastas por
Município/UF.
O prazo de entrega poderá ser negociado de acordo com a quantidade de Municípios existentes no
Estado que o profissional se candidatar.
6. QUALIFICAÇÕES
• Desejada a experiência mínima de 4 anos como fotógrafo(a) profissional, preferencialmente com
experiência em fotojornalismo.
• Obrigatório o uso de equipamento profissional próprio e de alta qualidade.
7. PROPRIEDADE INTELECTUAL
7.1 Toda as imagens produzidas durante esse trabalho deverão ser inéditas e realizadas pela pessoa
selecionada.
7.2 Todo o material produzido será de propriedade exclusiva do PNUD e pode ser exibido publicamente em
suas respectivas páginas de internet, publicações, bem como outras mídias impressas e/ ou eletrônicas,
no Brasil ou no exterior.
7.3 O(a) profissional deverá, obrigatoriamente, assinar Termo de Cessão de Direitos de Uso das Imagens
produzidas no âmbito desse trabalho.
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8. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO
Para efeitos de seleção do(a) prestador(a) de serviço, será considerado o critério de avaliação de
MENOR PREÇO GLOBAL E CAPACITAÇÃO TÉCNICA, mediante atendimento de todos os requerimentos
mínimos para qualificação do proponente.

9. REMUNERAÇÃO DA CONSULTORIA
O pagamento será realizado após a entrega satisfatória do produto final, mediante a apresentação de
recibo pelo profissional ou empresa contratada.
10. CUSTOS DE VIAGENS
Os gastos previstos com deslocamento entre as cidades elencadas no Estado escolhido pelo(a)
candidato(a) deverão estar embutidos no orçamento apresentando.

11. DISPONIBILIDADE
Os candidatos deverão ter disponibilidade para início imediato dos trabalhos.

12. FORMATO DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO
Os orçamentos enviados pelos candidatos deverão seguir o seguinte padrão:
UF selecionada: ______________________________
Produtos

Valor (R$)

Quantidade de
Municípios da UF
Selecionada**

VALOR TOTAL

PRODUTO 1
40 fotos tratadas de áreas
urbanas de cada Município
PRODUTO 2
20 fotos tratadas de
comunidades de áreas
rurais, comunidades
indígenas, quilombolas
e/ou ribeirinhas de cada
Município (se houver)
TOTAL
* No valor de cada produto, favor embutir os gastos com viagens decorrentes do trabalho.
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** Ver lista de Municípios por Estado em anexo.

13. COMO SE CANDIDATAR
Enviar candidatura por email para giane.boselli@undp.org até 19 de maio de 2019, especificando
obrigatoriamente no campo Assunto/Subject: BRA18013 – Candidatura Produção de Imagens (UF). No
campo “(UF)” preencher com as siglas da Unidade Federativa/Estado a que está se candidatando.
É obrigatório enviar no email:
- Proposta de orçamento, especificado de acordo com o ítem 10 desse Termo de Referência
- Pequeno Portfólio (até 15Mega) com algumas fotos já produzidas pelo(a) candidato(a) com o perfil desse
trabalho (fotos que retratem o movimento cotidiano de áreas urbanas e/ou rurais de cidades de qualquer
porte populacional e considerando a diversidade brasileira).
Será possível se candidatar para mais de um Estado, desde que sejam apresentados orçamentos separados
para cada um deles e que a pessoa leve em consideração o cronograma de 65 dias para entrega de todo o
material que se comprometer.
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ANEXO
Veja abaixo quais e quantas cidades fazem parte do Estado que está se candidatando.

PROJETO TERRITORIALIZAÇÃO E ACELERAÇÃO DOS ODS
(PNUD/ PETROBRAS)

Estados

Municípios
Coruripe
Jequiá da Praia

AL

Piaçabuçu
Pilar
São Miguel dos Campos

AM

Coari
Manaus
Alagoinhas
Araçás
Candeias
Catu

BA

Entre Rios
Pojuca
Salvador
São Francisco do Conde
São Sebastião do Passé

CE

Fortaleza
Icapuí
Anchieta
Aracruz

ES

Conceição da Barra
Itapemirim
Jaguaré
Linhares
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Marataízes
Presidente Kennedy
São Mateus
Serra
Vila Velha
Vitória
Betim
Brumadinho
Contagem
MG

Ibirité
Mario Campos
São Joaquim de Bicas
Sarzedo

PE

Cabo de Santo Agostinho
Ipojuca
Araucária
Balsa Nova

PR

Campo Largo
Curitiba
São Mateus do Sul
Angra dos Reis
Araruama
Armação dos Búzios
Arraial do Cabo
Cabo Frio
Cachoeira de Macacu
Campos dos Goytacazes
Carapebus
Casemiro de Abreu

RJ

Duque de Caxias
Guapimirim
Itaboraí
Macaé
Magé
Mangaratiba
Maricá
Paraty
Quissamã
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Rio das Ostras
São Francisco de Itabapoana
São Gonçalo
São João da Barra
Saquarema
Alto do Rodrigues
Areia Branca
Carnaubais
RN

Guamaré
Macau
Mossoró
Serra do Mel

RS
SC

Canoas
Esteio
Itajaí
Navegantes
Aracaju
Barra dos Coqueiros
Brejo Grande
Carmópolis
Divina Pastora
Estância
Indiaroba
Itaporanga D'Ajuda
Japaratuba

SE

Laranjeiras
Maruim-SE
Nossa Senhora do Socorro
Pacatuba
Pirambu
Riachuelo
Rosário do Catete
Santa Luzia do Itanhy
São Cristovão
Siriri
Bertioga

SP

Cananéia
Caraguatatuba
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Cubatão
Guarujá
Iguape
Ilha Comprida
Ilhabela
Itanhaém
Mauá
Mongaguá
Paulínia
Peruíbe
Praia Grande
Santos
São José dos Campos
São Sebastião
São Vicente
Ubatuba
Total: 116
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