
 

  

Termo de Referência para contratação de empresa de eventos/ tecnologia para 

filmagem  

Objetivo: Serviços de sonorização, filmagem, gravação e fotografia para o VI FONAVID – Fórum 
Nacional de Juízes de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em Campo Grande – Mato 
Grosso do Sul. 
 
O evento:  

Durante os dias 5, 6 e 7 de Novembro, no Hotel Jandaia, Rua Barão do Rio Branco, 1271 – Centro 
de Campo Grande (MS), o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul em parceria com 
a Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República e Gestores do FONAVID 
2014, e com o apoio da ONU Mulheres, organizará o VI FONAVID – Fórum Nacional de Juízes de 
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher. 
 
O Fórum contará com aproximadamente 200 participantes, entre magistrados, promotores de 
justiça, defensores públicos, psicólogos e assistentes sociais, de todo o território nacional que 
trabalham nas varas especializadas de violência doméstica e familiar, bem como todos os 
envolvidos na rede de atendimento às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. 
 
O objetivo do Fórum é promover uma discussão aberta sobre o tema da violência contra a 
mulher na busca da efetividade da Lei Maria da Penha e procurar novos mecanismos de combate 
a tal violência, além de consolidar as redes de proteção à mulher. O Fórum prevê apresentações, 
palestras e grupos de trabalho.  
 

Características dos Serviços:  

ITEM DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO un 
 

qt. 
 

Serviços de Sonorização: 

01 

Locação, instalação e operação de 01 sistema de sonorização completo, 

contendo: 

 04 Caixas acústicas sob pedestais 

 01 Mesa de som 16 canais 

 04 Microfones sem fio 

 01 Microfone com fio 

 01 Técnico 

 Cabos e acessórios 
Obs.: 3 (três) dias 

diária 3 



02 Locação, instalação e operação de 01 sistema de sonorização para coquetel de 

recepção.  
diária 1 

03 

Locação, instalação e operação de 02 sistemas de projeção completos, 

contendo: 

 02 Projetores multimídia 5.000ansilumens 

 02 Telas de projeção 120” instaladas em boxtruss 

 01 Monitor de palco 42” 

 02 Notebooks 

 01 Técnico 

 Cabos e acessórios 
Obs.: 3 (três) dias 

diária 3 

Salas B e D: 

04 

Locação e instalação de 01 sistema de sonorização para cada sala de 

apresentação dos trabalhos paralelos.  

Obs.: 2 (duas) salas x 2 (dois) dias 

diária 4 

05 

Locação e instalação de 01 sistema de projeção completo para cada sala de 

apresentação dos trabalhos paralelos. 

Obs.: 2 (duas) salas x 2 (dois) dias 

diária 4 

Filmagem e Gravação: 

06 

Serviços de filmagem com gravação e edição em formato full HD, com entrega 

final em DVD (aproximadamente 20 DVDs) de todo o evento. (Registro das 

palestras, cerimônia de abertura, entrevistas etc), com 01 filmadora digital com 

cinegrafista, mesa de edição etc. Mídia desbloqueada para reprodução. 

Obs.: 3 (três) dias 

diária 3 

Fotografia: 

07 

Serviços de fotografia - 01 fotógrafo especializado, com máquina fotográfica 

profissional, incluindo a  revelação das fotos. 

Obs.: total de aproximadamente 1.200 fotos 

un 1200 

Acessórios: 

09 

 01 Púlpito em acrílico plotado com a logomarca do evento 

 Passadores de slides sem fio com laser point 

 06 Porta banners 

 Equipamentos de áudio e vídeo para sala D (data show e 
sonorização) 

 Transmissão simultânea para sala bodoquena 
Obs.: Pacote com estes itens para os 3 (três) dias do evento. 

Pcte. 1 

 

 

Pagamento: Será realizado,  mediante apresentação de fatura devidamente atestada em até 10 

dias após a realização dos serviços e entrega dos produtos. Documentações e formulários para 

o cadastro da empresa serão solicitados pela ONU Mulheres no ato da contratação.  

 

Contato:  compras.br@unwomen.org 

 

mailto:compras.br@unwomen.org


Favor enviar as cotações no formulário de oferta anexo ao e-mail compras.br@unwomen.org 

com o assunto: “Cotação – VI FONAVID” até o dia 22 de outubro.  

Para dúvidas, por favor enviar um e-mail com assunto: “Duvidas – VI FONAVID” 

Diante do grande número de propostas recebidas, a ONU Mulheres entrará em contato apenas 

com a empresa escolhida.  

mailto:compras.br@unwomen.org

