TERMO DE REFERÊNCIA
1.

OBJETO

Este Termo de Referência pretende a obtenção de licença de direito de exibição de filmes e obras
audiovisuais para um total de 7 (sete) unidades de Cineclube, a saber: Angra dos Reis, Resende,
Piraí, Paracambi, Duque de Caxias, Rocinha e São Gonçalo.
2.

MOTIVO DA AQUISIÇÃO

O Projeto Cineclube CEDERJ da Fundação CECIERJ no âmbito da Divulgação Científica conta
com o funcionamento de sete (07) unidades, neste momento, distribuídas entre os seguintes
municípios do Estado do Rio de Janeiro: Resende, Angra dos Reis, Piraí, Paracambi, Duque de
Caxias, Rocinha e São Gonçalo. O projeto objetiva propiciar à comunidade dos Polos CEDERJ e do
entorno das unidades do Cineclube CEDERJ contato com a arte cinematográfica, viabilizando
acesso a um bem cultural análogo ao cinema – o Cineclube CEDERJ –, estabelecendo através do
cinema ações que contribuam para a Divulgação Científica no Estado do Rio de Janeiro. Assim,
vídeos de arte, documentários e vídeos com temática educativa compõem o acervo utilizado na
programação de exibição em sessões gratuitas e de qualidade; além de prever debates e outras ações
que visam agregar às ações da Fundação CECIERJ / Consórcio CEDERJ em todo o Estado do Rio
de Janeiro.
Neste ensejo, o presente termo justifica-se a partir da necessidade de licença para suas sete (07)
unidades: Resende, Angra dos Reis, Piraí, Paracambi, Duque de Caxias, Rocinha e São Gonçalo, de
acordo com a compreensão da Presidência desta Fundação.

3.

DESCRIÇÃO DO(S) OBJETO(S):
N.º ID
Descrição
1 AD Licença que garante direito de
exibição
de
filmes
e
obras
audiovisuais junto às distribuidoras de
filmes no território brasileiro.
4.

Unidade
Unitário

Quantidade
07

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE:

A única empresa que se tem registro de oferta para o serviço especificado é a Motion Pictures
Licensing Corporation (MPLC).
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5.

LOCAL DE ENTREGA:

Praça Cristiano Otoni, s/n, 6º andar, sala 620, CEP: 20221-250, Central do Brasil, Rio de
Janeiro, RJ.
6.

PRAZO DE VALIDADE:

O contrato costuma ter validade de um ano.
7.

AMOSTRA:

6.1 Deverá ser solicitada amostra do produto: SIM

NÃO

6.2 Deverá ser solicitado catálogo técnico do produto: SIM
8.

CONDIÇÕES DE GARANTIA:

SIM

NÃO

NÃO

8.1 Garantia dos produtos será de 12 meses.
8.2 A garantia será dada na modalidade:
On Site (modalidade em que o cliente será atendido no local onde foi entregue o produto,
geralmente dada pelo fornecedor). O prazo para resposta a convocação realizada por escrito é de 3
dias úteis.
Balcão (modalidade em que o cliente deverá apresentar o produto em local específico,
relacionado através de lista de empresas credenciadas para prestar assistência técnica, geralmente
dada pelo fabricante do produto).
9.

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

9.1 Antes de apresentar sua proposta, o interessado deverá analisar e consultar as especificações,
executando todos os levantamentos, de modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser
alegadas ao fornecimento em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços ou de alteração
da data de entrega do objeto.
Rio de Janeiro, 05 de julho de 2018.

Setor requisitante: Coordenação do Cineclube CEDERJ – Divulgação Científica
Responsável: Caroline Alciones de Oliveira Leite
Id Funcional: 503 082 46
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