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PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSIBILIDADE DIGITAL
EXPOSIÇÃO VIRTUAL

Tomada de preços
T004

Ano
2021

01 – Objeto
1.1 - O presente convite tem por objeto a contratação da empresa especializada em
prestação de serviços de Acessibilidade digital para o exposição virtual – Libras,
audiodescrição e legenda;
1.2 - Considerar neste projeto que a acessibilidade para a exposição virtual será um dos
pilares centrais na concepção e construção do projeto expo gráfico. Deste modo, todo o
conteúdo de imagem, áudio e vídeo deverão possuir acessibilidade, valorizando a experiência
do usuário durante a navegação.
1.3 - Com relação a Libras utilizar para este projeto surdos e ouvintes fluentes, com nítida
diversidade (gênero, raça, etnia etc), preferencialmente, certificados, com domínio no idioma
e experiência em tradução para vídeo e/ou projetos culturais.

02 – Descrição dos Serviços:
•
●
●
●

6 vídeos links - 5 a 6 minutos cada - (links a serem enviados) selecionados no Projeto
Memórias;
01 vídeo acervo de aprox 30 segundos (link a ser enviado)
12 vídeos de 1 min cada – a serem produzidos pelo Museu
22 textos

03 - Prazos
3.1

O serviço deverá ser entregue em até 20 dias da data de assinatura do contrato;
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04 – Forma de pagamento
4.1- Em até 30 dias após a prestação do serviço, mediante a apresentação do documento
fiscal e entrega do contrato assinado;
4.2- Nota Fiscal Eletrônica:
4.2.1- Importante: A NF Eletrônica deverá ser enviada somente para
financeiro@abacai.org.br
4.2.2- Para empresas sediadas em São Paulo e outros municípios onde está implantada,
somente será aceita NF Eletrônica;
4.2.3- Os impostos incidentes no custo efetivo do serviço deverão ser informados no corpo
da NF , conforme Lei 12.741/12, em vigor desde 10/06/2013.

Qualquer esclarecimento entrar em contato pelo e-mail priscilaandrade@abacai.org.br

São Paulo, 23 de Fevereiro de 2021.
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