
Termo de Referência para a Contratação de Serviços de consultoria para elaboração

de vídeos para redes sociais – curso educação fiscal

I. Introdução

AFOCEFE Sindicato, entidade sindical representativa de 1400 Técnicos Tributários da Receita Estadual
do Rio Grande do Sul, filiada a Febrafisco completou 59 anos de existência no dia 20/09/2022. A partir
do dia 01/10/2022 inicia o mandato da nova Diretoria recém-eleita e entre as propostas apresentadas
está a Escola de Altos Estudos Tributários, que pretende congregar e incentivar o estudo e a pesquisa
sobre função social do tributo na formação de uma sociedade justa e igualitária.

O Instituto Justiça Fiscal, pessoa jurídica de direito privado, também denominado de IJF, é uma
associação civil sem fins lucrativos, com finalidade pública, democrática, pluralista, sem vinculação
político-partidária, de duração indeterminada, atuação em todo o território nacional, com sede e foro
na cidade de Porto Alegre, RS. Tem por finalidade o aperfeiçoamento do sistema fiscal com vistas a
torná-lo mais justo e capaz de contribuir para a redução das desigualdades sociais e regionais e para a
construção de uma sociedade justa, livre e solidária, que vise o desenvolvimento nacional, erradicação
da pobreza e da marginalização social.

O Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc) é uma organização da sociedade civil de direito
privado, sem fins lucrativos, com finalidade pública, não partidária, democrática, pluralista, com
atuação em todo o território nacional, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal.

Nos seus objetivos e finalidades, conforme seu estatuto, se dedica a promover espaços de formação e
capacitação para identificação, diagnóstico, proposição de alternativas para problemas de natureza
política, social, econômica, cultura e ambiental; bem como ao assessoramento de entidades sindicais,
entre outras.

As três instituições tem um objetivo comum: a formação cidadã para a democracia e a promoção do
conhecimento sobre o Estado com relação ao financiamento de políticas públicas através dos tributos
e a participação social qualificada no controle social. Neste sentido, as três organizações estão se
juntando para elaborar um curso de educação fiscal para membros do sindicato e parceiros do IJF e
Inesc. O objetivo é levar o conhecimento sobre o Estado e suas formas de financiamento, o papel de
cada um e cada uma no seu controle social, fomentando uma rede de conhecimento sobre este tema
no serviço público estadual e nacional e entre comunicadores de todas as instituições.

II. Objetivos da consultoria

Contribuir com a organização do curso de educação fiscal, por meio da edição de vídeos de divulgação

do curso e chamada para inscrições para publicação nas redes sociais.

III. Atividades
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● Realização de reunião com Inesc e parceiros para definição das principais mensagens por vídeo;

● Elaboração, junto com a equipe de comunicação do Inesc, do roteiro dos vídeos;

● Captação de entrevistas curtas com especialistas das organizações promotoras do curso - em
Brasília (Inesc) e virtualmente (Afocefe e IJF);

● Locução e legendagem para os vídeos;

● Edição dos vídeos conforme roteiro, unindo falas curtas com especialistas, imagens das aulas já
gravadas pelos professores (que serão fornecidas pela contratante) e conteúdo em motions
graphics.

IV. Produtos

1. Vídeo de até 1 minuto para reels para divulgação e chamada para inscrições no curso –

público alvo geral (redes sociais das organizações parceiras).

2. Vídeo de até 1 minuto para reels e WhatsApp para divulgação e chamada para inscrições no

curso – público alvo sindicalizados da Afocefe.

V. Requisitos

1. Experiência comprovada por meio de envio de portfólio em edição de vídeos para redes
sociais (Reels/Storie  - instagram; TikTok e WhatsApp).

2. Experiência comprovada por meio de envio de portfólio em produção de conteúdos no
formato motion graphics.

VI. Prazo de execução por atividades

02/03 – Lançamento do Termo de Referência

09/03 – Fim da submissão de candidaturas

13/03 – Início dos trabalhos

03/04 – Entrega da primeira versão dos dois vídeos

10/04 – Entrega da segunda versão dos dois vídeos após revisão dos parceiros

VII. Início previsto dos trabalhos

13 de março de 2023

VIII. Valor da consultoria / Cronograma de desembolso

Serão avaliadas as propostas e escolhida a que representar o melhor equilíbrio entre orçamento
proposto e qualificação da consultoria. É necessário um CNPJ ativo para a candidatura.

Cronograma de Desembolso: 50% na assinatura do contrato, 50% na entrega da versão final dos
vídeos.
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IX. Processo para candidatura

Enviar portfólio e formulário de cotação para inesc@inesc.org.br até 09 de março de 2023, com título

“Vídeo Educação Fiscal - nome da consultoria”.
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https://drive.google.com/file/d/1C6ZMfXaHanwCG9O_QvXARqYTfNFKTGOe/view?usp=sharing
mailto:inesc@inesc.org.br

