CONVITE PUBLICO 000021 / 2021
SERVIÇO DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL
PRODUÇÃO DE VÍDEO INSTITUCIONAL

A ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SEÇÃO DE GOIÁS, doravante denominada OABGO, inscrita no CNPJ sob o nº 02.656.759/0001-52, com sede na Rua 1.121, nº 200, Setor Marista,
Goiânia/GO, CEP 74.175-120, convida as empresas especializadas, para apresentarem, na data e horário
indicados, proposta alusiva ao que se acha indicado no objeto deste CONVITE PUBLICO.

1. DO OBJETO

1.1. O presente convite tem como objeto a prestação de serviços de produção audiovisual para a realização
de vídeo institucional com relatório da gestão 2016-2021 da OAB Goiás, conforme roteiro detalhado no
Anexo I.
2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1. Poderão participar empresas sediadas no estado de Goiás que tenham pelo menos uma das CNAE
abaixo listadas em seu CNPJ e que comprovem por meio de portfólio pelo menos 3 (três) anos de
experiência em atividades de produção audiovisual:
a)

59.11-1/99 - Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não
especificadas anteriormente.

b)

5912-0/99 Atividades de pós-produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não
especificadas anteriormente.

3. DA REGULARIDADE FISCAL
3.1. A empresa deverá apresentar os documentos abaixo discriminados como prova de regularidade fiscal:
a) Prova de Inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes – CGC - CNPJ;

b) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, relativo à Sede ou Domicílio,
pertinente ao seu ramo de atividade;
c) Prova de Regularidade com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede. A prova
de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional far-se-á mediante certidão conjunta expedida pela
Secretaria da Receita Federal e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, no âmbito de suas competências,
conforme estabelece o Decreto Nº 5.586, de 19 de novembro de 2005;
d) Certidão Negativa de Débitos – CND – para com o INSS, devidamente atualizada, nos termos da
legislação em vigor;
e) Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, fornecida pela
Caixa Econômica Federal, devidamente atualizada, nos termos da legislação pertinente em vigor.

4. DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
4.1. A empresa deverá apresentar os documentos abaixo discriminados como comprovação de sua
qualificação técnica para execução do serviço descrito no objeto deste convite:
a) Portfolio com comprovação de atividades de produção audiovisual durante pelo menos 3 (três) anos a
contar da data deste edital;
b) Declaração da empresa de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18
(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do Art. 7º da Constituição
Federal;
c) Contrato Social da Empresa.
5. DETALHAMENTO TÉCNICO E FORMATO DE ENTREGA DO PRODUTO
5.1. O vídeo institucional será dirigido por diretor contratado e indicado diretamente pela OAB Goiás.
5.2. A proposta deverá incluir os seguintes elementos referentes à produção do vídeo institucional:

a) Duração prevista do vídeo: entre 10 (dez) e 20 (vinte) minutos;
b) Equipe técnica principal, devendo ser composta no mínimo por 1 (um) diretor(a) de fotografia, 2 (dois)
assistentes de equipe e 1(um) produtor(a);
c) Previsão de maquiador(a) para as diárias que incluam gravação de entrevistas e depoimentos;
c) Utilização de câmera digital com sensor Super 35, faixa dinâmica de pelo menos 14 stops, resolução
de filmagem de pelo menos 4K, taxa de quadros de até pelo menos 120 frames por segundo e lentes
intercambiáveis (listar fabricante, modelo da câmera e lentes a serem disponibilizadas);
d) Previsão de pelo menos 4 (quatro) diárias de drone com operador;
e) Listar equipamentos de luz a serem disponibilizados;
f) Uma diária de teleprompter;
g) Quantidade de diárias de gravação, prevendo no mínimo a quantidade de 9 (nove) diárias (haverá a
necessidade de gravações no interior, mas apenas em distâncias relativas a Goiânia possíveis de serem
feitas com ida e volta no mesmo dia);
e) Edição de imagens e som;
f) Previsão de produção de trilha sonora original;
g) Previsão de locução de primeira linha;
h) Computação gráfica para os grafismos e letreiros previstos no roteiro.
5.2. Formato de entrega:
a) Vídeo final em versão completa aprovada pela contratante em HD externo USB em formato Apple
Prores 444 com resolução 1920 x 1080 e formato H264 com resolução 1920 x 1080;
b) Versão resumida do vídeo com até 5 (cinco) minutos de duração em HD externo USB em formato
Apple Prores 444 com resolução 1920 x 1080 e formato H264 com resolução 1920 x 1080;
b) Todo o material bruto captado em HD(s) externo(s) USB.

6. DA APRESENTAÇÃO E DO CONTEÚDO DA PROPOSTA
6.1. A proposta e a documentação deverão ser apresentadas em envelope fechado, devidamente lacrado,
contendo elementos de identificação da presente seleção pública ou poderão ser enviados por e-mail.
6.2. A proposta será apresentada em 1 (uma) via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas.
6.3. A proponente deverá, além de outras informações que a seu critério julgue pertinentes, incluir em sua
proposta os seguintes dados:
a) A descrição detalhada dos serviços e entregas, observando o disposto no item 5.1.
b) Prazo de entrega do produto.
c) A indicação do valor expresso em reais com impostos inclusos;
d) Prazo de validade não inferior a 30 (trinta) dias, contados da data da entrega da proposta.

6.4. O preço proposto, independentemente de qualquer declaração ou informação nesse sentido, abrange
todos os encargos trabalhistas, tributários e comerciais, assim como outros de qualquer natureza que se
fizerem indispensáveis à perfeita e completa execução dos serviços.

DATA DE ENTREGA DAS
PROPOSTAS
07/ 10 / 2021
(quinta-feira)

HORA

LOCAL PARA ENTREGA DA PROPOSTA
Depto Administrativo da OAB-GO no 2º andar

Até as 15:00h

do Anexo a Sede Administrativa, na Rua 1.1.21,
nº 200, Setor Marista, Goiânia-GO.

7. DAS INFORMAÇÕES

7.1. Informações Gerais poderão ser obtidas no Departamento Administrativo com Juliana pelos telefones
(62) 3238-2019 / (62) 9929-7017

8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
8.1. Na apreciação, julgamento e classificação das propostas, a Diretoria levará em consideração os
critérios de:
a) Menor custo global para OAB-GO.
b) Experiência do proponente.
c) Detalhamento técnico da proposta, contando como critério de julgamento a apresentação de serviços
que excedam os critérios mínimos estabelecidos no item 5.1.

9. DA CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO

9.1. O pagamento dos serviços será realizado mediante emissão de nota fiscal pela contratada em nome
da OAB Goiás observados os seguintes prazos e percentuais:

a) 25% (vinte e cinco por cento) na assinatura do contrato;
b) 25% (vinte e cinco por cento) na conclusão das gravações;
c) 50% (cinquenta por centro) na aprovação e entrega dos produtos finais previstos no item 5.2.
9.2 A formalização da contratação será feita por intermédio de “CONTRATO”, devendo a proponente
vencedora, tão logo seja convidado a firmar o instrumento, retirá-lo e providenciar a sua assinatura e
restituição no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de decair do direito à contratação.

LOCAL
E
EMISSÃO

DATA

Goiânia, GO, 29/09/2021

DE

RESPONSÁVEIS

Jacó Carlos Silva Coelho
Secretário-Geral

Roberto Serra da Silva Maia
Diretor-Tesoureiro

ANEXO I – ROTEIRO

OAB GOIÁS
ROTEIRO PARA VÍDEO INSTITUCIONAL
Título: 6 anos de Transformações
Duração prevista: entre 10 e 20 minutos
IMAGEM

SOM

Computação gráfica em animação, mesclando
fotos históricas, manchetes e notícias de jornal
que mostram o papel da OAB na defesa da
democracia e do estado de direito.

Entra trilha sonora forte e inspiradora.

Segue a animação com fotos e notícias.

LOCUÇÃO FEMININA:
A advocacia é um pilar fundamental da democracia.
Não existe estado de direito sem uma advocacia
forte e livre em seu exercício.
O trabalho da OAB não é uma luta corporativa. É
uma defesa da advocacia como elemento
fundamental da vida republicana; um esforço
constante em benefício da sociedade para assegurar
as garantias fundamentais no exercício da cidadania.
Por isso, ao longo da história do Brasil, a OAB
sempre esteve presente nos momentos em que a
democracia se viu ameaçada e nas transformações
que ajudaram a fortalecê-la.

Depoimentos em ON. Depoentes olham para o
entrevistador com câmera a 45o e fundo
desfocado.

Montagem com falas curtas de alguns advogados
e/ou membros do conselho e direção da OAB-GO
afirmando esse papel fundamental da OAB.

Cenas representativas de advogados no
exercício da profissão: uma sustentação oral
no Tribunal do Júri (se for possível), advogada
atendendo cliente, advogado estudando livro
jurídico em escritório.

LOCUÇÃO FEMININA:
Em Goiás, a OAB tem sido protagonista na defesa
de temas que afetam os interesses de toda a
sociedade e essencial no resgate da dignidade no
exercício da advocacia.

Computação gráfica em animação com
notícias de jornal sobre temas em que a OAB
exerceu o papel de defesa dos interesses da
sociedade: blitzen do IPVA, aumento de IPTU
em Goiânia, Taxa do Lixo em Goiânia,
violência policial, direitos humanos em
presídios, pagamentos retroativos para a
magistratura.

LOCUÇÃO FEMININA:
Para isso, nos últimos seis anos, a OAB Goiás
passou por grandes transformações, por um
verdadeiro resgate ético, financeiro e institucional,
que garantiu o cumprimento desse papel.

Depoimentos em ON. Depoentes olham para o
entrevistador com câmera a 45o e fundo
desfocado.

Montagem com falas de advogados que
preferencialmente não façam parte do conselho ou
da diretoria afirmando o tamanho e importância das
transformações ocorridas.

Sequência de imagens mostrando os
investimentos em infraestrutura: tomadas da
fachada e interior do prédio-sede, do escritório
compartilhado, de algumas sedes de
subseções, de algumas salas e do CEL.

LOCUÇÃO FEMININA:
A OAB Goiás passou por uma profunda
reestruturação econômica, que trouxe as condições
para os grandes investimentos feitos nos últimos
anos.

Entra letreiro animado sobre as imagens:
Reestruturação Econômica
Seguem as imagens dos prédios renovados.
Entram letreiros animados sobre as imagens:
23,1 milhões de reais em dívidas
Mais de 300 mil títulos protestados
Duodécimos em atraso

LOCUÇÃO FEMININA:
No início de 2016, havia mais de 23 milhões de
reais em dívidas, centenas de títulos protestados e os
repasses à maioria das subseções se encontravam
em atraso. A OAB Goiás estava em situação de
insolvência.

Depoimentos em ON. Depoentes olham para o
entrevistador com câmera a 45o e fundo
desfocado.

Montagem com falas de advogados reiterando a
situação difícil da Ordem no início de 2016.

Computação gráfica em animação com
sequência de gráficos de barras (a ideia é mais
o efeito visual do que propriamente permitir
uma leitura detalhada dos números).

LOCUÇÃO FEMININA:
Com enxugamento no quadro de pessoal,
renegociação de contratos e dívidas e redução de
gastos, já no final de 2016, o endividamento havia
sido reduzido para pouco mais de 7 milhões de
reais. Nesse mesmo espaço de tempo, a OAB Goiás
saiu de um resultado financeiro negativo de 4,2
milhões de reais para um quadro de superávit de 5,3
milhões. Passados seis anos, todas as dívidas
restantes foram quitadas e o resultado financeiro
positivo foi de XX milhões de reais. Tudo isso sem
reajustes no valor da anuidade.

Redução de Gastos com Pessoal
2015 - R$ 13,84 milhões
2020 - R$ 12,16 milhões
Redução de Despesas
2015 - R$ 15,71 milhões
2020 - R$ 8,09 milhões
Entra gráfico de linha em animação com os
dados do resultado financeiro, saindo de -R$
4,2 milhões (em vermelho) para R$ 5,3
milhões (em azul) e XX milhões (2020).
Depoimentos em ON. Depoentes olham para o
entrevistador com câmera a 45o e fundo
desfocado.

Depoimentos de advogados falando sobre as
mudanças financeiras e de gestão. Citam exemplos.

Cenas de colaboradores trabalhando na OAB,
detalhes de suas telas de computadores com
formulários de entradas de dados e planilhas.
Imagens do portal da transparência.
Entra letreiro animado sobre as imagens:
Transparência

LOCUÇÃO FEMININA:
Mudou a cultura institucional, e a OAB Goiás
passou a levar a transparência e a impessoalidade a
sério. A gestão foi profissionalizada e a área de
tecnologia da informação modernizada. Um novo
modelo de gestão financeira e contábil foi
implantado e todas as contratações de fornecedores
passaram a ser feitas por seleção pública.
Definiram-se critérios salariais claros e foi lançado
o portal da transparência, onde os gastos são
publicizados todos os dias.

Cenas ilustrativas das obras/intervenções
mencionadas: prédio-sede, imagens de sedes
de subseções e salas de advocacia no interior,
das novas sedes sendo construídas, do CEL e
do escritório compartilhado.

LOCUÇÃO FEMININA:
Com a casa em ordem, foi essa responsabilidade
com o dinheiro da advocacia que permitiu uma série
inédita de investimentos em infraestrutura. A sede
da OAB Goiás foi pela primeira vez reformada em
três décadas. Praticamente todas as subseções
receberam algum tipo de reforma, ampliação ou
modernização. 167 salas da advocacia no interior
foram reestruturadas e foi também edificada a
primeira etapa das sedes de oito subseções. O
moderno escritório compartilhado da advocacia foi
implantado em Goiânia e o CEL da OAB,
completamente renovado.

Depoimentos em ON. Depoentes olham para o
entrevistador com câmera a 45o e fundo
desfocado.

Depoimentos de advogados do interior e diretores
de subseções falando da importância dos
investimentos no interior e especialmente da
regularização dos duodécimos.

Imagens do cotidiano de cidades do interior e
de fachadas de subseções.

LOCUÇÃO FEMININA:
Para levar dignidade ao exercício da advocacia no
interior do estado, a gestão da OAB Goiás
regularizou, ainda em 2016, todos os repasses de
recursos às subseções; o valor do duodécimo foi
incrementado, acabaram os atrasos e os critérios
políticos para as transferências, o que aumentou o
número de subseções contempladas.

Depoimentos em ON. Depoentes olham para o
entrevistador com câmera a 45o e fundo
desfocado.

Depoimentos de advogados dativos e/ou diretor da
OAB ressaltando a importância fundamental da
advocacia dativa para o Estado de Direito,
garantindo o direito de defesa mesmo a quem não
pode pagar.
Depoimentos de advogados dativos falando sobre a
situação de indignidade vivida em 2015 com os
atrasos.

Imagens dos dativos entrevistados trabalhando
(em audiência, redigindo petição, estudando).
Entra letreiro em animação:
Dignidade

LOCUÇÃO FEMININA:
A advocacia dativa é um componente fundamental
do Estado de Direito. Ela é a possibilidade de
assegurar a todo cidadão, mesmo a quem não
consegue pagar, o direito constitucional de defesa.
No início de 2016, o estado de Goiás acumulava 10
anos de atrasos no pagamento dos honorários de
advogados dativos, situação que prejudicava a
própria dignidade no exercício da profissão.

Computação gráfica em animação com
notícias de jornal sobre a criação do Fundativo
e pagamentos dos honorários.

LOCUÇÃO FEMININA:
A partir de esforços da OAB Goiás, foi criado o
Fundo de Apoio à Advocacia Dativa. Com esses
recursos, os pagamentos foram retomados e vêm
acontecendo já há dois anos e meio sem
interrupções e com a perspectiva de, em breve,
serem colocados totalmente em dia. Já são mais de
30 milhões de reais repassados aos advogados
dativos em todo o estado.

Depoimentos em ON. Depoentes olham para o
entrevistador com câmera a 45o e fundo
desfocado.

Advogados dativos falam sobre a importância dos
pagamentos recebidos e o acréscimo de dignidade
que isso trouxe.

Cena de advogado sendo atendido em
delegacia.
Advogado recebendo processo em fórum.
Advogando analisando processo.

LOCUÇÃO FEMININA:
Não é possível também falar em dignidade no
exercício da advocacia sem efetivo respeito às
prerrogativas.

Depoimento Dr. David Soares.

Dr. David ON falando sobre o significado e
importância da defesa das prerrogativas, da sua
importância para o livre exercício da profissão.

Cenas de advogado entrando em
cadeia/presídio.
Cenas dos procuradores de prerrogativas
trabalhando.

LOCUÇÃO FEMININA:
A defesa das prerrogativas se tornou prioridade
absoluta da gestão da OAB Goiás. Foi criada a
Procuradoria de Defesa das Prerrogativas, com três
procuradores concursados, um modelo único no
Brasil. Com a nova procuradoria, a OAB Goiás
protocolou uma ação a cada dois dias nos últimos
três anos em defesa das prerrogativas da advocacia
goiana.

Entra letreiro em animação:
Defesa das Prerrogativas
Depoimentos em ON. Depoentes olham para o
entrevistador com câmera a 45o e fundo
desfocado.

Advogado(a) dá testemunho de história em que a
OAB-GO atuou em face de violações de
prerrogativas suas.

Cenas da Secretaria da Comissão.

LOCUÇÃO FEMININA:

Cenas de reunião da Comissão.
Cenas de cursos de prerrogativas.

A Comissão de Prerrogativas também ganhou
espaço e uma secretaria própria para apoiar seu
trabalho. Foi criado um plantão 24 horas, com um
número de telefone que o advogado ou advogada
pode acionar a qualquer momento se enfrentar
situações de violação de seus direitos. Atuando
também de forma pró-ativa, a OAB Goiás tem
levado cursos sobre as prerrogativas para as
subseções e passou a contribuir na formação da
Polícia Penal, para que os próprios agentes estejam,
cada vez mais, conscientes da importância dos
direitos do advogado.

Depoimentos em ON. Depoentes olham para o
entrevistador com câmera a 45o e fundo
desfocado.

Advogado(a) dá outro testemunho de história em
que a OAB-GO atuou em face de violações de
prerrogativas suas.

Cenas de atividades e ações da Casag.

LOCUÇÃO FEMININA:
Ao longo dos últimos seis anos, a Casag também
tem sido parte fundamental no resgate da dignidade
da advocacia em Goiás.
[AQUI ENTRAM NÚMEROS E DADOS
RELEVANTES SOBRE A CASAG]

Cena de advogado se cadastrando no
programa de cashback.

LOCUÇÃO FEMININA:
A modernização também é mais um componente da
mudança de cultura e da prestação de serviços que
façam diferença para a advocacia. A OAB Goiás
tem agora um programa de cashback que pode ser
usado para pagamento da anuidade. Com o Balcão
Virtual, a advocacia pode tratar sobre serviços da
Ordem por via virtual, falando diretamente com um
funcionário da OAB por videoconferência. E a sala
de autoatendimento, por meio de um tótem,
direciona a realização de serviços como
peticionamento eletrônico, impressão de
documentos e fotocópias.

Cenas de atendimento via Balcão Virtual.
Cenas de advogado utilizando a assistente
virtual.
Cenas de advogado utilizando o
autoatendimento.
Entra letreiro em animação:
Modernização dos Serviços
Depoimentos em ON. Depoentes olham para o
entrevistador com câmera a 45o e fundo
desfocado.

Advogados, conselheiros e/ou diretores falam sobre
a situação do mercado de trabalho, cada vez mais
competitivo com a entrada de milhares de novos
advogados a cada ano.

Cenas de fachada e instalações da ESA.

LOCUÇÃO FEMININA:
Sem aperfeiçoamento profissional, é difícil hoje
conquistar e manter espaço em um mercado de
trabalho altamente competitivo como o do Direito.
Através da Escola Superior da Advocacia, a OAB

Cenas de cursos online e presenciais.

Goiás vem se tornando cada vez mais, não apenas
uma instituição de representação de classe, mas uma
ferramenta fundamental para sua qualificação e
sucesso profissional.
Depoimentos em ON. Depoentes olham para o
entrevistador com câmera a 45o e fundo
desfocado.

Advogados falam do que a ESA lhes proporcionou
em termos de formação e avanço profissional.

Mais cenas de cursos e cerimônias de entregas
de diploma.

LOCUÇÃO FEMININA:
[Aqui entram os números mais relevantes da ESA,
como números de cursos, bolsas, eventos, etc.] - São
dados que ainda não me foram passados

Montagem com notícias de jornal e cenas de
Lúcio participando de eventos. Se possível,
um trecho de discurso dele que enfatize a ideia
da OAB-GO exercendo seu papel social.

Trilha.

Segue a montagem de notícias mesclada com
cenas e fotos de eventos com participação da
OAB.

LOCUÇÃO FEMININA:
A OAB tem um papel social fundamental. Entre
suas atribuições legais, estão a defesa da
democracia, do estado de direito e dos direitos
humanos. Toda luta por direitos fundamentais,
portanto, é uma luta da OAB.

Depoimentos em ON. Depoentes olham para o
entrevistador com câmera a 45o e fundo
desfocado.

Advogados falando sobre o papel social da OAB.

Segue a montagem de notícias mesclada com
cenas e fotos de eventos com participação da
OAB.

LOCUÇÃO FEMININA:
Nos últimos seis anos, a OAB Goiás recuperou seu
protagonismo na defesa dos interesses da sociedade
goiana.

Entra letreiro em animação:
OAB Goiás em defesa da sociedade
Depoimentos em ON. Depoentes olham para o
entrevistador com câmera a 45o e fundo
desfocado.

Advogados dão exemplos de temas em que a OAB
cumpriu esse papel, como na questão do IPTU em
Goiânia, da Taxa do Lixo, das blitzen do IPVA, da
violência policial, no pagamento de retroativos da
magistratura e da própria advocacia dativa.

Segue a montagem de notícias mesclada com
cenas e fotos de eventos com participação da
OAB.

LOCUÇÃO FEMININA:
Quando o estado abusa de seu poder ou cerceia
direitos em qualquer área, seja na segurança
pública, na tributação, no devido processo legal, a

OAB Goiás, hoje uma instituição absolutamente
independente, se faz presente como voz do cidadão.
Lúcio Flávio ON.

Lúcio Flávio faz fala mais institucional, olhando
para a câmera:
"Foram seis anos de muito trabalho. Todos os
resultados conquistados são resultado de um esforço
não só da diretoria, mas de todos os conselheiros,
colaboradores e de cada advogado e advogada que
faz a OAB Goiás e pra quem ela existe. Todas essas
mudanças aconteceram porque havia uma visão
clara embasada em princípios que, eu acredito,
expressavam e expressam os desejos e aspirações da
advocacia goiana: por uma OAB impessoal e
transparente que recuperasse seu papel histórico e
devolvesse dignidade ao exercício da profissão; por
uma OAB moderna que prestasse serviços de forma
eficiente e fizesse diferença na vida do advogado;
por uma OAB da sociedade, que voltasse a ser um
braço orgulhoso da cidadania e um verdadeiro pilar
do Estado de Direito no nosso estado e no Brasil.
Dá orgulho ver que fizemos diferença na vida do
advogado e do cidadão goiano. Estamos entregando
uma OAB sólida em termos institucionais, sem
dívidas e com pleno respeito dos governantes e da
sociedade de Goiás."

Entra clipe com textura colorizada nas cores
da OAB com mosaico de cenas de advogados
em atuação mesclados a imagens das
realizações da gestão.

Entra trilha grandiosa e acelerada.

Assinatura com logomarca da OAB Goiás em LOCUÇÃO FEMININA:
destaque e abaixo as logos da ESA e da Casag. Seis anos de uma nova OAB Goiás.

