CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

CONCURSO N. 1 /13
PRODUÇÃO DE PROGRAMAS PARA SÉRIE DA TV CÂMARA E DA RÁDIO CÂMARA
EDITAL DE RETIFICAÇÃO CONSOLIDADO
As alterações estão destacadas por meio de moldura.
Objeto: Seleção e produção de 7 (sete) projetos inéditos de programas informativos, com uma versão
para a TV e outra para o rádio, tendo, cada uma, 26 (vinte e seis) minutos, cujo argumento e narrativa
versem sobre temas ligados à mobilização social para conquista de direitos, conforme detalhado no
Anexo II deste Edital, destinados à veiculação na TV Câmara e na Rádio Câmara por período
indeterminado.
Valor do Prêmio: R$ 70.000,00 (setenta mil reais).
Publicação
Data
16/09/2013

- Divulgação do Concurso, mediante aviso publicado no
Diário Oficial da União e no sítio eletrônico:
www.camara.leg.br.
Inscrição

A documentação necessária para a
efetivação da inscrição deverá ser
enviada obrigatoriamente por meio
de envio postal ou por empresa de
entrega de pacotes, em um único
envelope,
contendo
a
documentação completa impressa,
o CD e os quatro DVDs conforme
titulo 2 deste edital

PRAZO PARA INSCRIÇÃO:
Até dia 07/10/2013

“CONCURSO PARA PRODUÇÃO DE PROGRAMAS
PARA SÉRIE DA TV CÂMARA E DA RÁDIO CÂMARA”
Comissão Especial de Licitação - Concurso A Hora é Agora
Endereço para envio do envelope TV/Rádio Câmara
Câmara dos Deputados
Edifício Anexo 4 – Subsolo – sala 79
Brasília – DF
CEP 70.160-900
Informações Adicionais:
Telefones: (61) 3216 1700
Endereço eletrônico: edital.programas@camara.leg.br.
Todas as referências de tempo contidas neste Edital observarão o horário de Brasília-DF.
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A CÂMARA DOS DEPUTADOS, por intermédio de Comissão Especial de Licitação, legalmente
designada pela Portaria n. 14, de 20/12/2012, da Presidência da Câmara dos Deputados, e tendo em vista
o que consta do Processo n. 126.841/2012, torna pública, para conhecimento dos interessados, a abertura
de licitação, na modalidade CONCURSO, para seleção de projetos para produção de programas
informativos para a série A HORA É AGORA, com a finalidade de veiculação pela TV Câmara e pela
Rádio Câmara.
O presente Concurso reger-se-á pelo disposto neste Edital e em seus Anexos, pelo REGULAMENTO
DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DA CÂMARA DOS DEPUTADOS, aprovado pelo Ato da
Mesa n. 80, de 7 de junho de 2001, e publicado no Diário Oficial da União de 5 de julho de 2001; e,
subsidiariamente, pela Lei 8.666, de 1993.
1. DO OBJETO
1.1. O objeto do presente concurso é a seleção e produção de 7 (sete) projetos inéditos de
programas informativos, com uma versão para a TV e outra para o rádio, tendo, cada uma, 26
(vinte e seis) minutos, cujo argumento e narrativa versem sobre temas ligados à mobilização social
para conquista de direitos, conforme detalhado no Anexo II deste Edital, destinados à veiculação
na TV Câmara e na Rádio Câmara por período indeterminado.
1.2. O concurso irá premiar 7 (sete) projetos escolhidos entre os 15 (quinze) que forem préselecionados para a defesa oral (pitching).
1.2.1. A composição do grupo dos 15 (quinze) pré-selecionados será feita com os 3 (três) projetos mais
bem pontuados de cada região do Brasil (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul).
1.2.2. Será premiado, pelo menos, um projeto por região do Brasil. O melhor entre os três préselecionados para cada região. Para totalizar os sete prêmios, a Comissão Especial de Licitação irá
escolher outros 2 (dois) projetos, entre os 10 (dez) restantes. A originalidade das histórias apresentadas
nos projetos será determinante para a escolha.
1.3. Considera-se, para fins deste Concurso:
a) A HORA É AGORA é uma série de programas informativos que aborda histórias inovadoras
relacionadas à mobilização social, protagonismo político apartidário e articulação comunitária.
b) PROGRAMA INFORMATIVO é a obra produzida por pessoa jurídica brasileira (empresa sediada
no Brasil) gravada no Brasil ou no exterior, com linguagem que se equilibra entre a narrativa
informativa e a do documentário cinematográfico e radiofônico.
c) EPISÓDIO DA SÉRIE é o programa que a proponente apresenta. Cada episódio deverá ter um
título que indique o teor das histórias apresentadas. Cada proponente vencedor produzirá seu episódio, o
qual será exibido em série com os demais contemplados. Cada episódio deverá ser entregue com uma
versão para TV e outra para rádio.
d) VERSÃO DE TV é o episódio produzido e editado com técnicas audiovisuais para exibição em
canal de televisão.
e) VERSÃO DE RÁDIO é o episódio produzido e editado com técnicas radiofônicas para exibição no
rádio. A versão de rádio não poderá ser idêntica à de TV. Deverá ter narrativa e edição próprias da
linguagem radiofônica, utilizando o mesmo material produzido para o episódio de TV.
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f) PROJETO INÉDITO é aquele que ainda não tenha sido objeto de financiamento em qualquer outro
concurso/edital de produção de âmbito nacional, ou internacional, nem tenha se transformado em
programa de TV ou de rádio.
g) EMPRESA PRODUTORA é aquela que propõe o projeto, a proponente, e é legalmente responsável
por sua execução, o que inclui contratação de pessoal e logística necessária.
h) PROJETO PRÉ-SELECIONADO é aquele inserido entre os 15 (quinze) projetos aprovados na
primeira etapa, a de pré-seleção.
i) PROJETO SELECIONADO é aquele inserido entre os 7 (sete) projetos vencedores da segunda
etapa de seleção, a defesa oral (pitching).
j) DEFESA ORAL ou PITCHING é a fase do concurso em que o representante da empresa produtora
de cada um dos 15 (quinze) pré-selecionados defende seu projeto perante a Comissão Especial de
Licitação, respondendo questões relacionadas à técnica, criação artística, produção, ao cronograma e às
finanças.
2. DA PUBLICAÇÃO DO EDITAL E DA INSCRIÇÃO
PUBLICAÇÃO DO EDITAL
Data: 16/09/2013.
Divulgação do Concurso, mediante aviso publicado no Diário Oficial da União, e no sítio eletrônico
www.camara.leg.br na rede mundial de computadores Internet.

INSCRIÇÃO
A documentação necessária para a efetivação da inscrição deverá ser enviada obrigatoriamente por
meio de envio postal ou por empresa de entrega de pacotes, em um único envelope, contendo a
documentação completa impressa, o CD e os quatro DVDs indicados no item 2.9, para o endereço
citado na página 1.

2.1. Para efeito de recebimento da documentação para inscrição será considerada a data da postagem
constante do envelope/recibo.
2.2. A Câmara dos Deputados não se responsabiliza pelo atraso na remessa da documentação para
inscrição, por seu extravio ou por danos materiais a ela(s) causados.
2.3. O material enviado para inscrição não será devolvido.
2.4. Poderão inscrever-se empresas brasileiras produtoras de audiovisual, legalmente estabelecidas.
2.5. Não poderão participar do concurso membros da comissão julgadora, bem como seus parentes
consanguíneos e afins até o terceiro grau, servidores da Câmara dos Deputados ocupantes de cargo
efetivo (ativos e inativos) ou de natureza especial, secretários parlamentares e trabalhadores de
empresas que prestam serviços para a Câmara dos Deputados.
2.6. Só poderão ser inscritos no concurso projetos inéditos.
2.7. A inscrição no concurso é gratuita.
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2.8. Cada proponente poderá inscrever até 02 (dois) projetos, sendo que cada um deverá ser enviado
em envelope específico. Nenhum proponente terá mais de um projeto premiado.
2.9. A inscrição será efetivada quando do recebimento, pela Comissão Especial de Licitação, dos
seguintes itens:
a) Formulário de inscrição, impresso, conforme modelo constante do Anexo I deste Edital,
devidamente preenchido e assinado pelo representante legal da empresa produtora;
b) Proposta de Argumento, impressa, com no mínimo uma e no máximo duas laudas, contendo a
ideia central do tema, conforme modelo constante do Anexo III deste Edital, devidamente preenchida
e assinada pelo representante legal da empresa produtora;
c) Proposta de Tratamento Audiovisual com no mínimo duas e no máximo quatro laudas, contendo
detalhes técnicos, narrativos e estilísticos, que serão usados ao longo do programa, conforme modelo
constante do Anexo IV deste Edital, devidamente preenchida e assinada pelo representante legal da
empresa produtora;
d) Currículo da empresa produtora, impresso, conforme modelo constante do Anexo V deste Edital,
devidamente preenchido e assinado pelo representante legal da empresa produtora;
e) Portfólio com comprovação de, no mínimo, 02 (duas) e, no máximo, 05 (cinco) produções
audiovisuais que a empresa tenha realizado, apresentadas em 04 (quatro) cópias idênticas gravadas em
mídia do tipo DVD ou indicação do link de website da internet onde as produções possam ser
assistidas pela Comissão Especial de Licitação.
e.1. o link para visualização do portfólio pela Comissão Especial de Licitação deve ser informado junto
com o currículo da empresa (anexo V).
e.2. O portfólio pode ser composto por trechos editados ou vídeos completos, desde que o total do
material não ultrapasse 30 (trinta) minutos;
f) Mídia do tipo CD contendo os documentos listados nas alíneas “a”, “b”, “c” e “d”, gravados no
formato pdf.
2.10. Não serão aceitas inscrições de projetos cuja proponente não comprove, pelo menos, 02 (duas)
produções audiovisuais.
2.11. No caso de desconformidade com as regras constantes deste Edital, a inscrição da proponente
não será deferida.
2.12. A relação das inscrições deferidas e indeferidas será divulgada dia 28 de outubro de 2013, no
endereço eletrônico www.camara.leg.br.
2.13. O prazo para interposição de recurso pelo indeferimento de inscrição é de 05 (cinco) dias úteis,
contados da data da divulgação da relação de que trata o item 2.12.
2.13.1. Os recursos deverão ser enviados para o e-mail edital.programas@camara.leg.br.
2.14. Serão divulgados no endereço eletrônico www.camara.leg.br a relação final das inscrições
deferidas e indeferidas e a data de divulgação da listagem dos projetos pré-selecionados.
2.15. A qualquer tempo a inscrição poderá ser anulada e/ou tornada sem efeito, em razão de fatos
supervenientes ou só conhecidos após o deferimento da inscrição, como falsidades ou inexatidões de
declarações ou informações prestadas pela proponente nos documentos solicitados neste Edital.
2.16. Não serão aceitos projetos de tom discriminatório, ofensivo ou grosseiro.
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2.17. A inscrição no concurso implica o conhecimento e a tácita aceitação das normas e condições
estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá haver alegação de desconhecimento.
3. DOS PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DOS PROJETOS DE
PROGRAMAS
3.1. Os projetos de programas para a série A HORA É AGORA, cujas inscrições tenham sido
deferidas, serão avaliados pela Comissão Especial de Licitação.
3.2. O processo de julgamento será dividido em duas etapas: pré-seleção e defesa oral (pitching).
4. DA PRIMEIRA ETAPA DO JULGAMENTO
4.1. A primeira etapa consiste na pré-seleção dos 3 (três) projetos mais bem pontuados na classificação
para cada região do Brasil; num total de 15 (quinze) projetos pré-selecionados, a partir dos seguintes
critérios:
4.1.1. Proposta de Argumento: tem por objetivo avaliar os temas de cada programa e como serão
desenvolvidos; e julgar aspectos da narrativa que será utilizada, segundo os seguintes critérios:
a) Originalidade, variedade e profundidade - Avalia se as histórias propostas para o programa
apresentam características criativas; e se o tema proposto para a série é tratado com profundidade dentro
da narrativa criativa.
Avalia se as histórias propostas para o programa apresentam características criativas; e se o tema
proposto para a série tratado com profundidade dentro da narrativa utilizada. A pontuação vai de 0
(zero) a 5 (cinco), sendo que 0 (zero) equivale a uma abordagem nada criativa e 5 (cinco) equivale a
uma abordagem extremamente criativa e original.
b) Adequação ao perfil de programação da TV Câmara e da Rádio Câmara - Avalia o potencial
que tem o argumento e a narrativa do programa de aproximação ao perfil da programação da Rádio e
TV Câmara e de seus espectadores. A pontuação vai de 0 (zero) a 5 (cinco), sendo que 0 (zero) equivale
a inadequado e 5 (cinco) equivale a uma perfeita adequação.
4.1.2. Proposta de Tratamento Audiovisual: tem como objetivo avaliar técnicas narrativas,
estratégias de abordagem e recursos tecnológicos que serão aplicados na transposição das histórias para
a linguagem audiovisual, a fim de garantir a qualidade técnica na realização dos projetos, de acordo com
os seguintes critérios:
a) Relação entre Tratamento Audiovisual e Argumento - Avalia a interação entre os elementos
técnicos propostos e a narrativa audiovisual. A pontuação vai de 0 (zero) a 5 (cinco), sendo que 0 (zero)
equivale a um tratamento tecnicamente incorreto e 5 (cinco) equivale à excelência técnica.
b) Utilização das técnicas audiovisuais - Avalia como o projeto propõe a utilização de técnicas como
iluminação, enquadramentos, movimentos de câmera, som e edição de áudio. A pontuação vai de 0
(zero) a 5 (cinco), sendo que 0 (zero) equivale a uma proposta muito fraca tecnicamente e 5 (cinco)
equivale a uma excelente proposta.
4.1.3. Currículo da Empresa Produtora e Portfólio: têm como objetivo avaliar a qualidade das
produções audiovisuais anteriores do produtor que propõe o projeto, de acordo com os seguintes
critérios:
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a) Originalidade e profundidade na narrativa das obras apresentadas - Avalia as características
criativas das produções apresentadas no currículo da empresa. A pontuação vai de 0 (zero) a 5 (cinco),
sendo que 0 (zero) equivale a um trabalho ruim e 5 (cinco) equivale a um trabalho excelente.
b) Execução técnica das obras apresentadas - Avalia as características técnicas (luz, cortes e som)
das produções apresentadas no currículo da empresa produtora. A pontuação vai de 0 (zero) a 5 (cinco),
sendo que 0 (zero) equivale a um trabalho ruim e 5 (cinco) equivale a um trabalho excelente.
4.2. Os integrantes da Comissão Especial de Licitação julgarão os projetos mediante pontuação de 0 a
5 para cada um dos critérios constantes nos subitens 4.1.1 a 4.1.3.
4.3. Serão utilizados os seguintes conceitos e as seguintes fórmulas para o cálculo da pontuação:
a) PFC – Pontuação Final por Critério
É a soma dos pontos atribuídos a cada critério pelos integrantes da Comissão Especial de Licitação ao
projeto avaliado. A pontuação máxima por Critério é de 10 pontos para cada um dos critérios.
b) PFG – Pontuação Final Geral
É a soma das Pontuações Finais por Critério (PFG), totalizadas para cada projeto. A Pontuação Final
Geral máxima é de 30 pontos.
4.4. A Pontuação Final Geral (PFG) será usada para elaboração da classificação dos projetos em cada
uma das regiões do Brasil.
4.5. Em caso de empate na Pontuação Final Geral (PFG), o critério usado para desempate será a
Pontuação Final por Critério (PFC) da alínea “b”, do subitem 4.1.1: ”adequação ao perfil de
programação da TV Câmara e da Rádio Câmara”. Caso persista o empate far-se-á sorteio, de acordo
com § 2º do Artigo 45 da Lei 8666/93.
4.6. Serão pré-selecionados os 3 (três) projetos que obtiverem as maiores Pontuações Finais Gerais
(PFG) em cada região do Brasil, dentre os projetos inscritos.
4.7. Somente serão considerados para efeito da pré-seleção os projetos que obtiverem Pontuações
Finais Gerais (PFG) igual ou maior que 18 pontos, ou 60% do total.
4.8. (EXCLUÍDO)
5. DO CADASTRO RESERVA
5.1. Depois de definidos os 15 (quinze) projetos pré-selecionados, os demais concorrentes que tiverem
pontuação igual ou acima de 18 pontos, ou 60% do total, constituirão um cadastro reserva, com ranking
para cada região do Brasil.
5.1.1. O cadastro reserva poderá ser utilizado nas seguintes situações, a critério da Comissão Especial
de Licitação:
a) No caso de não haver o mínimo de 3 (três) projetos pré-selecionados em uma ou mais regiões, a
vacância será ocupada por um projeto do cadastro reserva de outra região, na seguinte ordem: Norte,
Centro-Oeste, Nordeste, Sul e Sudeste;
b) no caso de desclassificação de projeto pré-selecionado pela não apresentação de documentos para a
fase de defesa oral, de acordo com o item 6.3 será chamado o projeto da mesma região que tiver obtido
a nota subsequente, observado o disposto na alínea “a” do subitem 5.1.1.
6. DA SEGUNDA ETAPA DO JULGAMENTO
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6.1. Os 15 (quinze) projetos pré-selecionados na primeira etapa participarão da segunda etapa. Para
isso, os representantes de cada projeto deverão comparecer à Câmara dos Deputados, em Brasília-DF,
em data e horário previamente agendados pela Comissão Especial de Licitação.
6.1.1. As despesas de hospedagem e passagens aéreas serão pagas pela Câmara dos Deputados.
6.2. A segunda etapa do processo de julgamento consistirá em duas fases, a saber:
a) Fase 1: envio da Proposta de Adequação Orçamentária; do Cronograma de Produção e do(s)
Termo(s) de Autorização do Uso de Imagem e Voz dos personagens principais do programa, quando
cabível e
b) Fase 2: realização da defesa oral (pitching).
6.3. Fase 1: As empresas produtoras, responsáveis por cada um dos 15 (quinze) projetos préselecionados deverão enviar para o email edital.programas@camara.gov.br, no prazo máximo de cinco
dias úteis, contados da data da divulgação da lista de projetos pré-selecionados de que trata o item 2.14,
conforme modelos constantes dos Anexos VI,VII e VIII, respectivamente:

a) a Proposta de Adequação Orçamentária;
b) o Cronograma de Produção e
c) o(s)Termo(s) de Autorização do Uso de Imagem e Voz dos personagens principais do programa,
quando cabível.
6.3.1. A Proposta de Adequação Orçamentária tem como objetivo avaliar a habilidade da
proponente em alocar adequadamente os recursos financeiros para a produção do projeto audiovisual e
radiofônico.
6.3.2. O Cronograma de Produção é o instrumento para avaliar se os prazos sugeridos pela proponente
serão adequados à realização do programa. O prazo máximo para conclusão do programa não poderá ser
superior a 120 (cento e vinte) dias, contados da data de depósito da primeira parcela dos recursos
financeiros.
6.3.3. O(s) Termo(s) de Autorização do Uso de Imagem e Voz dos personagens principais e/ou de
grupos, associações e comunidades imprescindíveis à realização do programa tem por objetivo garantir a
execução da produção exatamente como proposto no projeto apresentado.
6.3.4. Os documentos listados nos subitens 6.3.1 a 6.3.3 devem ser encaminhados em conformidade
com o disposto nos modelos disponíveis nos Anexos VI, VII e VIII, preenchidos, devidamente
assinados, digitalizados e enviados eletronicamente, em formato de arquivo jpg ou pdf.
6.3.5. A proponente que não encaminhar a documentação em conformidade com as exigências deste
Edital e dentro do prazo estipulado será desclassificada.
6.3.6. Em caso de haver proponente desclassificada, a Comissão Especial de Licitação convocará o
próximo colocado do cadastro de reserva, conforme Título 5, para participação na segunda etapa.
6.3.7. A lista dos projetos habilitados a participar da defesa oral (pitching) será divulgada no endereço
eletrônico www.camara.leg.br .
6.3.8. As proponentes poderão recorrer da decisão da Fase 1 divulgada conforme subitem 6.3.7, no
prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da divulgação da lista.
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6.3.8.1. Os recursos deverão ser enviados para o e-mail edital.programas@camara.leg.br.
6.3.9. Será divulgada no site da Câmara dos Deputados a relação final de habilitados para a defesa oral
(pitching) e os procedimentos a serem adotados para a sua realização.
6.4. Fase 2: O pitching consiste na defesa oral dos 15 (quinze) projetos pré-selecionados, seguida pela
arguição feita pela Comissão Especial de Licitação. Estarão habilitados a participar do pitching os
projetos cujos representantes tenham entregado a documentação exigida em conformidade com o
disposto no item 6.3.
6.4.1. A escolha será baseada na apresentação do projeto pelo representante da empresa produtora, que
deverá discorrer sobre os critérios Proposta de Argumento e Proposta de Tratamento Audiovisual
relacionados nos subitens 4.1.1 e 4.1.2.
6.4.2. A defesa oral de cada projeto será feita para a Comissão Especial de Licitação, em auditório nas
dependências da Câmara dos Deputados, em Brasília, e seguirá o seguinte rito:
a) apresentação oral com duração de, no máximo, 10 minutos. Durante a apresentação oral o
representante deverá defender suas razões para a realização daquele projeto.
b) apresentação de uma demonstração do programa proposto, em até dez minutos, quando o
representante terá a oportunidade de mostrar uma prévia do projeto. Poderá ser um videoclipe que
exemplifique o tratamento audiovisual, trechos de entrevistas com os personagens, exemplos de imagens
que serão mostradas no programa, montagem com fotografias ou outro recurso que desejar;
b.1) a TV Câmara colocará à disposição dos concorrentes um telão, um DVD player padrão com
projetor, para auxiliar a apresentação e um computador.
c) arguição da Comissão Especial de Licitação na qual serão feitas perguntas sobre o projeto.
6.4.2.1. A fase de arguição da Comissão Especial de Licitação realizar-se-á em sessão fechada.
6.5. A decisão, com o resultado final do concurso, será divulgada em até 05 (cinco) dias úteis,
contados da finalização da fase de defesa oral, por meio de publicação no DOU e no endereço eletrônico
www.camara.leg.br.
6.6. À Comissão Especial de Licitação é reservado o direito de não premiar nenhum dos projetos
apresentados.
6.7. O parecer de julgamento da Comissão Especial de Licitação, depois da apreciação de eventuais
recursos interpostos, ficará sujeito à homologação do Senhor Diretor-Geral da Câmara dos Deputados.
7. DA PREMIAÇÃO E DO PAGAMENTO
7.1. Cada um dos projetos selecionados receberá a importância de R$ 70.000,00 (setenta mil reais),
pelo pagamento dos custos de produção e cessão do direito de transmissão pela TV Câmara e pela Rádio
Câmara, por período indeterminado.
7.2. O pagamento dos prêmios ficará condicionado à assinatura do contrato, nos termos da minuta que
se encontra no Anexo XI deste Edital, e à comprovação da regularidade fiscal, em especial, à
apresentação dos seguintes documentos:
a) contrato social da empresa vencedora;
b) Certidão Negativa de Débitos Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (CND), o
Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), a Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos
Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);
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c) Recibo simples, assinado pelo responsável, no qual conste a denominação da empresa, logotipo,
CNPJ, endereço e telefones, além da indicação de banco, agência e conta bancária de titularidade da
empresa, para crédito do prêmio;
d) para as empresas produtoras optantes do Simples Nacional: declaração de que a empresa produtora
está registrada no sistema Simples Nacional de tributação, conforme modelo constante do Anexo X
deste Edital;
e) Outros documentos que, porventura, sejam necessários.
7.3. O prazo máximo para apresentação dos documentos previstos no item 7.2 e para assinatura do
contrato é de 20 (vinte) dias, contados da publicação do resultado final do concurso. Caso a
documentação apresentada não atenda às exigências constantes do item 7.2 ou alguma(s) proponente(s)
vencedora(s) não assine(m) o contrato, o projeto selecionado será desclassificado e a Comissão Especial
de Licitação convocará outro projeto pré-selecionado, de acordo com o disposto no Título 5.
7.3.1. O prazo para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período,
quando solicitado pela proponente vencedora durante o seu transcurso, e desde que ocorra motivo
justificado e aceito pela Câmara.
7.4. O Contrato terá vigência de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir da data de sua
assinatura. O contrato poderá ser prorrogado devido a intercorrências durante a produção, desde que
haja motivo justificado e aceito pela Câmara dos Deputados.
7.5. O pagamento do prêmio será efetuado em 2 (duas) etapas, assim divididas:
7.5.1. Primeira etapa: após a assinatura do contrato: será liberado o valor de R$ 35.000,00 (trinta e
cinco mil reais);
7.5.2. Segunda etapa: após entrega e aprovação do disco XDCAM e do CD de áudio com a montagem
final do programa de TV e de rádio, juntamente com o Termo de Cessão Total de Direitos Patrimoniais
para exibição do programa pela TV Câmara e pela Rádio Câmara, devidamente assinado, na forma do
Anexo IX deste Edital: será liberado o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
7.6. O pagamento do prêmio estará sujeito às retenções previstas na legislação tributária, e o valor
líquido será creditado em conta bancária de titularidade da empresa produtora, indicada na forma do
item 7.2, alínea “c”.
8. DAS OBRIGAÇÕES DOS PREMIADOS
8.1. A contratada deverá disponibilizar, caso solicitado, todos os documentos fiscais e bancários
referentes ao contrato. Esses documentos deverão comprovar a regularidade na contratação de pessoal e
serviços.
8.2. Os premiados se responsabilizarão por todos os custos e todas as formalidades trabalhistas,
previdenciárias, fiscais e quaisquer outras relativas à realização do programa de TV e rádio objeto do
Contrato, garantindo que os serviços prestados por profissionais eventualmente contratados não gerarão
entre estes e a Câmara dos Deputados vínculo de qualquer natureza.
8.3. O pacote videográfico da série, incluindo marca, vinhetas e tarjas, serão criadas e produzidas pela
Direção de Arte do Departamento de Mídias Integradas da Câmara dos Deputados e entregues, sem
custos, à cada uma das empresas produtoras dos sete episódios. Esse pacote deverá ser aplicado dentro
de cada episódio, seguindo as orientações do seu manual de aplicação.
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8.4. As empresas produtoras deverão entregar duas cópias máster com a montagem final do programa
em disco XDCAM, com banda internacional para eventual dublagem, nas especificações técnicas
descritas no item 8.5 Também devem entregar duas cópias do arquivo de áudio, formato wave, com a
montagem final do programa de rádio, em mídia CD.
8.5. Salvo quando houver necessidade de intervenção artística relativa à linguagem, ou para utilização
de imagem histórica, devidamente justificada e aceita pela Câmara dos Deputados, os materiais
audiovisuais captados para o projeto selecionado neste concurso devem obedecer aos seguintes padrões:
8.5.1. FORMATO: O programa de TV deverá ser entregue em duas mídias XDCAM, sendo uma em
Alta Definição XDCAM HD (35 Mbps) e outra em definição padrão DVCAM-SD 25 Mbps. O
programa de rádio deverá ser entregue em duas mídias CD com o arquivo wave do corte final em cada
uma.
8.5.2. ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: Toda mídia deverá ser entregue em sua própria
embalagem de armazenamento contendo identificação tanto na mídia quanto na embalagem. A etiqueta
deverá ter as seguintes informações:
a) Título em língua portuguesa;
b) identificação das trilhas de áudio;
c) formato de vídeo;
d) duração do programa.
8.5.3. VÍDEO DO PROGRAMA DE TV:
a) Formato de imagem:
- Padrão SMPTE 274; resolução de 1920x1080 (número de pixels x linha);
- razão de aspecto 16:9; taxa de quadros de 29,97 quadrados por segundo, entrelaçado (29,97i); taxa de
bits (bit rate) para gravação de, no mínimo, 35 Mbps.
b) Nível de vídeo:
- Máximo de Branco: 700 mV; mínimo de Preto: 0 mV; crominância Cb Cr:
350mV. Os níveis de
vídeo deverão ser compatíveis para o padrão NTSC: Máximo de Branco: 100 IRE; mínimo de Preto: 7,5
IRE; máximo de Luminância + Crominância: 120 IRE; mínimo de Luminância + Crominância: 20 IRE.
c) Necessidade de uso de imagens em resolução padrão (SD):
- Durante a produção do programa, caso seja necessário inserir imagens em resolução padrão (SD), com
razão de aspecto 4:3, antes da conversão de formato para alta definição, deverá ser usado o recurso de
barras pretas nas laterais da imagem 16:9 (pillar box). Não serão aceitas imagens com distorções
geométricas de formato, seja horizontal ou vertical, em relação à imagem original.
d) Timecode:
O timecode deverá ser do tipo drop frame e constante (sem quebra) do início ao fim da gravação. O TC
correspondente ao primeiro frame do programa deverá ser 00:00:00:00.
8.5.4. ÁUDIO DO PROGRAMA DE TV: O programa de TV deverá ser gravado em quatro trilhas de
áudio no seguinte formato:
a) Trilha 1: mono;
b) Trilha 2: canal esquerdo (Lo) – estéreo;
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c) Trilha 3: canal direito (Ro) – estéreo;
d) Trilha 4: dublagem.
e) O nível de referência de áudio deverá ser de -20 dBFS que corresponde a +4dBu.
8.5.5. ÁUDIO DO PROGRAMA DE RÁDIO: O programa de rádio finalizado deverá ter as
seguintes especificações:
Codificação PCM (Pulse Code Modulation), com resolução de 16 bits, taxa de amostragem de 48 KHz
e quatro canais independentes de áudio, assim definidos:
a) Trilha 1: canal esquerdo (Lo) – estéreo;
b) Trilha 2: canal direito (Ro) – estéreo;
c) Trilha 3: mono;
d) Trilha 4: dublagem.
e) O nível de referência de áudio deverá ser de -20 dBFS que corresponde a +4dBu.
8.5.6. FORMA DE APRESENTAÇÃO DO MATERIAL DE TV: Toda mídia de TV deverá ser
entregue na forma indicada a seguir, com sinais de áudio e vídeo padrão para permitir a calibração de
equipamentos e para identificação do conteúdo.
Timecode Duração (segundos)
Vídeo Áudio
23;58;40;00 10 BLACK Identificação vocal (opcional)
23;58;50;00 50 Color Bar HD padrão SMPTE RP 219
Tom de referência de 1kHz
23;59;40;00 10 Slide de identificação
Silêncio
23;59;50;00 10 BLACK
00;00;00;00 ---- CLAQUETE
---- 20 BLACK Silêncio
8.6. O prazo máximo para entrega das duas fitas master com a montagem final do programa é de 120
dias, contados da data do recebimento da primeira parcela dos recursos.
8.6.1. O prazo a que se refere este item poderá ser prorrogado em função de mudanças no cronograma
de execução do programa decorrentes de problemas incontornáveis de produção e alheios à vontade do
realizador e essa prorrogação só poderá ser feita com a aprovação da TV Câmara e não poderá
ultrapassar 30 (trinta) dias.
8.7. Os realizadores também devem apresentar à TV Câmara, no ato da entrega dos cortes finais, 01
(um) CD contendo:
a) Release para a imprensa e ficha técnica completa do programa em arquivo de texto;
b) Planilha musical da obra, com a indicação em minutos e segundos de entradas e saídas dos trechos
musicais;
c) Curta biografia do Diretor e do produtor do programa em texto corrido;
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d) De 04 (quatro) a 10 (dez) fotos do programa para divulgação, com resolução mínima de 300 dpi.
8.8. Os realizadores poderão inserir, nos créditos finais, o nome de empresas que prestarem apoio à
produção do programa.
8.9. A TV Câmara e a Rádio Câmara poderão utilizar imagens ou áudios; e trechos dos programas,
com a finalidade exclusiva de registro das atividades institucionais ou para uso em suas campanhas de
comunicação.
8.10. A TV Câmara e a Rádio Câmara poderão incluir os programas em seu catálogo de produções,
assim como disponibilizá-los para download em seu site na Internet.
8.11. Todo e qualquer material de divulgação dos programas deverá fazer referência à Câmara dos
Deputados, bem como ao concurso de que trata este Edital.
9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1. Pelo descumprimento de outras obrigações assumidas, considerada a gravidade da transgressão,
serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666, de 1993, a saber:
a) advertência, formalizada por escrito;
b) multa, nos casos previstos neste Edital;
c) suspensão temporária para licitar e impedimento para contratar com a Administração Pública;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, nos termos
da lei.
9.2. Para efeito de aplicação de multa à Contratada, pela inobservância das obrigações descritas neste
Edital, às infrações são atribuídos percentuais, limitados, em qualquer caso, a 10% (dez por cento) do
valor do Contrato, observada, sempre, a reprovabilidade da conduta da contratada, dolo ou culpa e o
disposto no item 9.4 e sopesados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade:
a) não entregar a montagem final na data prevista, conforme item 8.6 – multa de 0,2% (zero vírgula
dois por cento) do valor total do prêmio, por dia de atraso;
b) atrasar em mais de 30 dias a entrega da montagem final, como previsto no item 8.6 – cancelamento
do contrato e devolução do valor recebido até o momento, com correção pelo IPCA referente ao
período.
9.2.1. Os prazos a serem considerados para os fins previstos neste item serão aqueles constantes do
Cronograma de Produção, na forma do item 6.3.2.
9.3. Não será aplicada multa de valor igual ou inferior a 10% da quantia definida na Portaria n. 75, de
22 de março de 2012, do Ministério da Fazenda, ou em norma que vier a substituí-la, para inscrição de
débito na Dívida Ativa da União.
9.3.1. Não se aplica o disposto neste item, quando verificada, em um período de 60 (sessenta) dias, a
ocorrência de multas que somadas ultrapassem o valor fixado para inscrição em Dívida Ativa da União.
9.4. Os valores relativos a multas aplicadas e a danos e prejuízos eventualmente causados serão
descontados dos pagamentos devidos pela Câmara dos Deputados ou recolhidos pela Contratada à
Coordenação de Movimentação Financeira, dentro de cinco dias úteis, a partir da sua notificação por
carta, ou ainda, cobrados na forma da legislação em vigor.
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9.5. A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da Contratada de
ressarcir integralmente eventuais danos causados a Administração ou a terceiros.
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. Todo o material que venha a integrar os projetos inscritos neste Concurso, mesmo os que não
sejam selecionados, deverá estar liberado de quaisquer restrições relativas a direitos autorais, de imagem
e conexos, tanto de terceiros quanto dos profissionais envolvidos em seu desenvolvimento.
10.2. A inscrição no concurso implicará a aceitação tácita das normas contidas neste Edital.
10.3. O acompanhamento das publicações, avisos e comunicados referentes ao concurso é de
responsabilidade exclusiva da proponente.
10.4. Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados ou certidões relativos à habilitação,
classificação, ou nota de proponentes, valendo, para tal fim, as publicações referentes ao concurso.
10.5. É de responsabilidade da proponente manter seu endereço e telefone atualizados para viabilizar
os contatos necessários, sob pena de, se for selecionado, perder o direito ao prêmio caso não seja
localizado, situação em que será chamado o próximo selecionado da lista.
10.6. A Câmara dos Deputados não se responsabiliza por eventuais prejuízos à proponente decorrentes
de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado da proponente;
d) correspondência recebida por terceiros.
10.7. Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente normal da Câmara dos Deputados.
10.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus Anexos, excluir-se-á o dia do início
e incluir-se-á o do vencimento.
10.9. Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Concurso serão
resolvidos pela Comissão Especial de Licitação por correio eletrônico.
10.10. Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, com exclusão de qualquer
outro, para decidir as demandas judiciais decorrentes do cumprimento deste Edital.
10.11. A Comissão Especial de Licitação divulgará suas decisões e demais informações pertinentes por
meio do endereço eletrônico da Câmara dos Deputados: www.camara.leg.br.
10.12. O e-mail para contato com a Comissão Especial de Licitação será o seguinte:
edital.programas@camara.leg.br.
10.13. Os modelos de anexos constantes neste Edital estão à disposição para download no endereço
eletrônico da Câmara dos Deputados.
Brasília, 15 de setembro de 2013.
Guilherme Teixeira Magno Bacalhao
Comissão Especial de Licitação
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ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO
Dados básicos:
Título do episódio: ________________________________________________
Empresa Produtora do episódio: _____________________________________
CNPJ da empresa: ________________________________________________
Endereço completo: _______________________________________________
Cidade: _________________________________________________________
Estado: _________________________________________________________
Telefone fixo: ( )_______________

Celular: ( )______________________

Correio eletrônico: ________________________________________________
Região Geográfica Brasileira pela qual vai concorrer:
( ) Norte
( ) Nordeste
( ) Centro Oeste
( ) Sudeste
( ) Sul
Declarações:
Declaro que conheço o inteiro teor do Edital em questão, de seus Anexos, bem como da legislação
aplicável.
Declaro que, conforme a exigência do item 2.6 do Edital, o presente projeto é inédito;
Declaro que as obrigações decorrentes do Edital serão integralmente cumpridas.
As informações aqui prestadas são de minha inteira responsabilidade, estando nos termos do art. 2º do
Decreto n. 83.936, de 06/09/1979 e que qualquer inexatidão implicará indeferimento da inscrição ou
mesmo o cancelamento da seleção, estando sujeito às penalidades previstas no Código Penal, sem
prejuízo de outras medidas administrativas e legais cabíveis.
Brasília, ___ de _________________ de 2013.
_____________________________________________
Assinatura do representante legal da empresa produtora
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ANEXO II
SUGESTÕES DE CONTEÚDO PARA SÉRIE “A HORA É AGORA”
A Hora é agora é uma série de programas informativos de TV, a ser exibida pela TV Câmara e pela
Rádio Câmara, que aborda histórias relacionadas à mobilização social, protagonismo político
apartidário, articulação comunitária e inovação. Busca dar visibilidade as iniciativas de organização da
sociedade, que visam transformar a realidade e garantir direitos sociais, coletivos e de minorias, alguns
deles expressos nos artigos 5º e 6º da Constituição Federal.
Os Objetivos do Milênio também podem servir de subsídio para a elaboração dos programas e
encontrar as pautas sugeridas no argumento. A série pretende valorizar as ações políticas que estão no
cotidiano da sociedade e não nas disputas entre agremiações partidárias. Os programas devem registrar
experiências que direta ou indiretamente objetivam promover a conscientização e a participação política.
A seleção vai valorizar histórias e ações inovadoras dentro do âmbito temático aqui apresentado.
A seguir, a lista de alguns assuntos que podem ser abordados nos argumentos propostos. Essa lista não
é exaustiva e serve como parâmetro para balizar as escolhas das proponentes. Assuntos que não estão
listados aqui, mas que têm ligação com a temática geral da série, podem ser abordados no argumento do
programa proposto.
EXEMPLOS DE ASSUNTOS POSSÍVEIS PARA AS EDIÇÕES:
- iniciativas de mobilização política não-partidária;
- a política no cotidiano das pessoas;
- pessoas se organizando para lutar por causas próprias e coletivas;
- cooperativismo;
- favelas;
- sustentabilidade;
- mobilidade;
- movimento negro;
- diversidade e tolerância de orientações sexuais e afetivas;
- democratização da comunicação;
- acessibilidade e inclusão de pessoas com deficiências;
- intolerância religiosa;
- respeito às minorias;
- adoção;
- histórias que tenham relação com os objetivos do milênio e direitos e garantias fundamentais da
Constituição Federal do Brasil.
OBJETIVOS DO MILÊNIO:
1. Acabar com a fome e a miséria;
2. Educação básica de qualidade para todos;
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3. Igualdade entre sexos e valorização da mulher;
4. Reduzir a mortalidade infantil;
5. Melhorar a saúde das gestantes;
6. Combater a Aids, a malária e outras doenças;
7. Qualidade de vida e respeito ao meio ambiente;
8. Todo mundo trabalhando pelo desenvolvimento.
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ANEXO III
PROPOSTA DE ARGUMENTO
(título do episódio)
(Mínimo de uma e máximo de duas laudas. Descrição das histórias e/ou personagens a serem
mostrados no programa. Cada programa deverá trazer, pelo menos, duas histórias. Deve conter,
também, a exposição de motivos que levaram à escolha.)

Brasília, ___ de _________________ de 2013.
_____________________________________________
Assinatura do representante legal da empresa produtora
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ANEXO IV
PROPOSTA DE TRATAMENTO
(título do episódio)
(Mínimo de duas e máximo de quatro laudas. Descrição das técnicas narrativas, estratégias de
abordagem e recursos tecnológicos que serão aplicados na transposição das histórias para a
linguagem audiovisual. Por exemplo: modalidades de entrevista; relação da câmera com os
personagens reais; reconstituição ficcional; construção de realidade virtual; intervenções artísticas por
meio de videografismo; uso de ruídos e efeitos sonoros e/ou visuais; modalidades de locução sobre
imagem; formas de uso de materiais de arquivo sonoros e/ou visuais; justificativa estética do uso de
equipamentos que não atendam ao requisito de suporte mínimo de captação, quando for o caso; etc.)
Brasília, ___ de _________________ de 2013.

_____________________________________________
Assinatura do representante legal da empresa produtora
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ANEXO V
CURRÍCULO DA EMPRESA PRODUTORA
CURRÍCULO DA EMPRESA PRODUTORA
(título do projeto de programa)
RAZÃO SOCIAL:

CNPJ:

ANO
DE
PROD
UÇÃO

PRINCIPAIS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS REALIZADAS

SUPORTE DE
CAPTAÇÃO (2)

SUPORTE DE
FINALIZAÇÃO
(2)

DURAÇÃO
(MIN)

TÍTULO:

PRÊMIOS:
TÍTULO:

PRÊMIOS:
TÍTULO:

PRÊMIOS:
TÍTULO:

PRÊMIOS:
TÍTULO:

PRÊMIOS:
OBS: Títulos com informações incompletas serão desconsiderados pela Comissão Especial de Licitação.
LINK PARA VISUALIZAÇÃO DO PORTFÓLIO PELA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO (item 2.9, alínea “e” do edital):

LOCAL E DATA

ASSINATURA

(2) SUPORTES DE CAPTAÇÃO/FINALIZAÇÃO:
Super 8

35 mm

16 mm

Beta Cam HD

Super 16

20

Beta Digital

DVCam

Outro (Qual?)
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ANEXO VI
(Os itens abaixo servem como modelo para avaliação na etapa de Defesa Oral – Pitching – e devem
ser adequados à realidade de produção do episódio. É preciso indicar também o valor dos impostos.)

PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1. ETAPA DE PRODUÇÃO
(título do projeto de documentário)
a) EQUIPE
Item

Unidade

Quantidade

Valor unitário

Valor total

Direção
Assistente de Direção
Coordenador de Produção
Produtor
Pesquisador/Pesquisa
Assessor Jurídico
SUBTOTAL: R$

b) EQUIPAMENTO
Item

Unidade

Quantidade

Valor unitário

Valor total

Câmera digital
Acessórios
SUBTOTAL: R$

c) MATERIAL SENSÍVEL
Item

Unidade

Quantidade

Valor unitário

Cartões
Fitas
DVDs
SUBTOTAL: R$
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d) SERVIÇOS
Item

Unidade

Quantidade

Valor unitário

Valor total

Licenciamento de imagens de
Arquivo/Direitos e outros
Transporte
Hospedagem
Alimentação
Seguro Equipe e Equipamento
Extras de Produção
SUBTOTAL: R$

Subtotal da Etapa de Produção

R$

+ Impostos

R$

Total da Etapa de Produção

R$

PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
2. ETAPA DE GRAVAÇÃO
(título do projeto de documentário)
a) EQUIPE
Item

Unidade

Quantidade

Valor unitário

Direção
Assistente de Direção
Coordenador de Produção
Produtor
Diretor de Fotografia
Assistente de Câmera
Técnico de Som
Pesquisador/Pesquisa
Fotógrafo (still)
SUBTOTAL: R$
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b) EQUIPAMENTO
Item

Unidade

Quantidade

Valor unitário

Valor total

Câmera digital
Lentes e Acessórios
Filtros
Iluminação e Maquinaria
SUBTOTAL: R$

c) MATERIAL SENSÍVEL
Item

Unidade

Quantidade

Valor unitário

Valor total

Mídias de gravação (indicar tipo)
Mídias de edição (indicar tipo)
DVDs
SUBTOTAL: R$

d) SERVIÇOS
Item

Unidade

Quantidade

Valor unitário

Transporte
Hospedagem
Alimentação
Extras de Produção
SUBTOTAL: R$

Subtotal da Etapa de Gravação

R$

+ Impostos

R$

Total da Etapa de Gravação

R$
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PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
3. ETAPA DE EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO
(título do projeto de documentário)
a) EQUIPE
Item

Unidade

Quantidade

Valor unitário

Valor total

1. Direção
2. Assistente de Direção
3. Coordenador de Produção
4. Produtor
5. Compositor de trilha sonora
original
6. Locutor/narrador
7. Técnico de Som
8. Editor
9. Editor de som
10. Direção de Arte
11. Videografismo
12. Assessor Jurídico
SUBTOTAL: R$

b) EQUIPAMENTO
Item

Unidade

Quantidade

Valor unitário

Ilha não-linear
Copiagem
Tape to tape
Mixagem de áudio
Masterização de áudio
Masterização
SUBTOTAL: R$

24

Valor total

CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

c) MATERIAL SENSÍVEL
Item

Unidade

Quantidade

Valor unitário

Valor total

HD Externo
DVD
XDCam HD - Master 1
XDCam HD - Master 2
XDCam HD - Banda Internac.
SUBTOTAL: R$

d) SERVIÇOS
Item

Unidade

Quantidade

Valor unitário

Valor total

Transporte
Hospedagem
Alimentação
Extras de Produção
SUBTOTAL: R$
Subtotal da Etapa de Edição/Finalização

R$

+ Impostos

R$

Total da Etapa de Edição/Finalização

R$

RESUMO DO ORÇAMENTO
ETAPAS

TOTAL POR ETAPA

Produção
Gravação
Edição/Finalização
TOTAL GERAL: R$
Assinatura do Responsável Legal:
Local e data:
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ANEXO VII
(Os itens abaixo servem como modelo para avaliação na etapa de Defesa Oral – Pitching – e devem
ser adequados à realidade de produção do programa.)
CRONOGRAMA DE PRODUÇÃO
(título do projeto de documentário)
Etapas

Início (data)

Final (data)

PRODUÇÃO
Pesquisa
Contratação de equipe
Aluguel de equipamento
Contratação de serviços
Outras (especificar)
GRAVAÇÃO
Captação de entrevistas
Captação de imagens e áudio
adicionais
Locução
Outras (especificar)
EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO
Captura e digitalização
Montagem
Pós-produção de áudio
Pós-produção de imagem
Masterização
Outras (especificar)
TOTAL em dias (máximo de 120):
Assinatura do Responsável Legal:
Local e data:
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ANEXO VIII
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ DOS PERSONAGENS
PRINCIPAIS DO PROGRAMA

AUTORIZADOR
(A):

Nome:
Nacionalidade:

CPF:

RG:

Órgão Emissor:

Telefones: (

)

Endereço:
Cidade/Estado:

AUTORIZADAS:

Cep:

1. TV Câmara E Rádio Câmara
2. (Nome da empresa produtora)

Pelo presente instrumento, e na melhor forma do direito, o(a) AUTORIZADOR(A), abaixo-assinado,
autoriza expressamente as AUTORIZADAS a utilizar sua imagem e voz para fins de exibição e
reexibição em televisão e rádio de qualquer espécie ou em qualquer outra mídia existente ou que vier a
existir, em todo o território nacional e internacional, em número ilimitado de vezes, seja qual for o
processo de transporte de sinal que venha a ser utilizado pelas AUTORIZADAS ou a quem delas vier a
ceder tais direitos, ou ainda, pelas demais TVs e rádios e entidades sem fins lucrativos conveniadas às
AUTORIZADAS, ficando as referidas TVs e rádios obrigadas a sempre inserir os respectivos créditos
em qualquer transmissão, retransmissão ou exibição.
A presente autorização tem caráter gratuito, desonerando as AUTORIZADAS de qualquer custo ou
pagamento de honorários, seja a que título for, sendo concedida em caráter irrevogável e irretratável,
para nada reclamar em juízo ou extrajudicialmente, obrigando o(a) AUTORIZADOR(A) por si e por
seus herdeiros.

_____________________, ____ de __________________de 2013.

_________________________________________
Assinatura
AUTORIZADOR(A)
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ANEXO IX
TERMO DE CESSÃO TOTAL DE DIREITOS PATRIMONIAIS
A CÂMARA DOS DEPUTADOS, situada na Praça dos Três Poderes, nesta Capital, inscrita no CNPJ
sob o nº 00.530.352/0001-59, daqui por diante denominada CESSIONÁRIA, neste ato representada pelo
seu DIRETOR GERAL, o Senhor Sérgio Sampaio, brasileiro, casado, residente e domiciliado em
Brasília-DF, e o Sr. (a) (QUALIFICAR), daqui por diante denominado (a) CEDENTE acordam em
celebrar o presente Termo de Cessão Total de Direitos Patrimoniais, que se regerá pelas cláusulas e
condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto do presente termo é a CESSÃO TOTAL DE DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS
sobre o episódio (NOME), doravante denominado simplesmente PROGRAMA, produzido pelo
CEDENTE.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA CESSÃO DE DIREITOS
Por meio da presente cessão, o CEDENTE transfere à CESSIONÁRIA, integralmente, os direitos
patrimoniais sobre o PROGRAMA, previstos no art. 29 da Lei 9.610 de 1998.
Parágrafo Primeiro – A CESSIONÁRIA poderá dispor do PROGRAMA em qualquer modalidade de
utilização, bem como transferi-lo a terceiros ou para sua utilização por órgãos da Secretaria de
Comunicação da Câmara dos Deputados.
Parágrafo Segundo – A presente cessão de direitos abrange as obras derivadas do PROGRAMA, das
quais a CESSIONÁRIA poderá dispor no todo ou em partes.
Parágrafo Terceiro – Excetuam-se da presente transferência os direitos morais previstos no art. 24 e
seguintes da Lei nº 9.610/98, sendo vedada qualquer transformação ou modificação do PROGRAMA
sem a respectiva autorização do CEDENTE.
Parágrafo Quarto – O CEDENTE responsabilizar-se-á integralmente pelos direitos de imagem e
conexos utilizados no PROGRAMA, mesmo depois de cedidos os direitos patrimoniais à
CESSIONÁRIA.
Parágrafo Quinto – O CEDENTE também será responsabilizada integralmente por quaisquer arguições
relativas à autoria do PROGRAMA, mesmo após a cessão dos direitos patrimoniais à CESSIONÁRIA.
Parágrafo Sexto – Na composição do valor do serviço de produção do PROGRAMA já está incluído o
valor da cessão total dos direitos patrimoniais deste para a CESSIONÁRIA.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA
A utilização do PROGRAMA pela CESSIONÁRIA, nos termos ora pactuados, prescinde da assinatura
de qualquer outro instrumento.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
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A presente cessão se dá em caráter definitivo e por tempo indeterminado.
CLÁUSULA QUINTA – DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal, em Brasília, Distrito Federal, com exclusão de qualquer outro,
para dirimir as dúvidas e questões decorrentes do cumprimento deste Termo de Cessão.
E, por estarem assim de acordo, as partes assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor
e forma, para um só efeito, com 2 (folhas) cada, na presença das testemunhas abaixo indicadas.
Brasília, ____ de ____________ de 2013.

Pelo CEDENTE:
_____________________________

Pela CESSIONÁRIA:
__________ _____________________

(nome)..................................................................Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
(cargo)..................................................................Diretor-Geral
(CPF)....................................................................CPF n. 358.677.601-20

Testemunhas:

_____________________________
Nome:
CPF:

______________________________
Nome:
CPF:
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ANEXO X
DECLARAÇÃO PARA OS OPTANTES DO SIMPLES NACIONAL
Da Instrução Normativa SRF nº 480, de 15 de dezembro de 2004
(DECLARAÇÃO A SER APRESENTADA PELA PESSOA JURÍDICA CONSTANTE DO INCISO
XI DO ART 3º)
(Nome da empresa), com sede (endereço completo), inscrita no CNPJ sob o nº..... DECLARA à
CÂMARA DOS DEPUTADOS, para fins de não incidência na fonte do Imposto sobre a Renda da
Pessoa Jurídica (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), da Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social (Cofins), e da Contribuição para o PIS/Pasep, a que se refere o art.
64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que é regularmente inscrita no Regime Especial
Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - Simples Nacional, de que trata o art. 12 da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006.
Para esse efeito, a declarante informa que:
I - preenche os seguintes requisitos:
a) conserva em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da emissão, os documentos que
comprovam a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas, bem assim a realização de
quaisquer outros atos ou operações que venham a modificar sua situação patrimonial;
b) cumpre as obrigações acessórias a que está sujeita, em conformidade com a legislação pertinente;
II - o signatário é representante legal desta empresa, assumindo o compromisso de informar à
Secretaria da Receita Federal do Brasil e à entidade pagadora, imediatamente, eventual
desenquadramento da presente situação e está ciente de que a falsidade na prestação destas informações,
sem prejuízo do disposto no art. 32 da Lei nº 9.430, de 1996, o sujeitará, juntamente com as demais
pessoas que para ela concorrem, às penalidades previstas na legislação criminal e tributária, relativas à
falsidade ideológica (art. 299 do Código Penal) e ao crime contra a ordem tributária (art. 1º da Lei nº
8.137, de 27 de dezembro de 1990).
Brasília, ___ de _________________ de 2013.
_____________________________
Assinatura do representante legal da empresa produtora
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ANEXO N. XI
MINUTA DE CONTRATO
CONCURSO N. 1/13
Processo n. 126.841/12

CONTRATO N. (MINUTA)
CONTRATO
CELEBRADO
ENTRE
A
CÂMARA
DOS
DEPUTADOS
E
A
(ADJUDICATÁRIA) PARA A PRODUÇÃO DE
PROJETO
INÉDITO
DE
PROGRAMA
INFORMATIVO, COM UMA VERSÃO PARA
A TV E OUTRA PARA O RÁDIO, TENDO
CADA UMA, 26 (VINTE E SEIS) MINUTOS,
CUJO
ARGUMENTO
E
NARRATIVA
VERSEM SOBRE TEMAS LIGADOS À
MOBILIZAÇÃO
SOCIAL
PARA
A
CONQUISTA DE DIREITOS, DESTINADOS À
VEICULAÇÃO NA TV CÂMARA E NA
RÁDIO
CÂMARA
POR
TEMPO
INDETERMINADO.

Ao(s)
do mês de
de dois mil e treze, a CÂMARA
DOS DEPUTADOS, situada na Praça dos Três Poderes, nesta Capital, inscrita no CNPJ
sob o n. 00.530.352/0001-59, daqui por diante denominada CONTRATANTE, e neste ato
representada por seu Diretor-Geral, o senhor SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE
ALMEIDA, brasileiro, casado, residente e domiciliado em Brasília - DF, e a
(ADJUDICATÁRIA), situada na (endereço e cidade), inscrita no CNPJ sob o n.
, daqui por diante denominada CONTRATADA, e neste ato representada por seu (cargo na
empresa), o senhor (nome e qualificação), residente e domiciliado em (cidade), perante as
testemunhas que este subscrevem, acordam em celebrar o presente Contrato, em
conformidade com o processo sob referência, com as disposições contidas na Lei n. 8.666,
de 21/6/93, e alterações posteriores, daqui por diante denominada simplesmente LEI, no
Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara dos Deputados, aprovado pelo
Ato da Mesa n. 80, de 7/6/01, publicado no D.O.U. de 5/7/01, doravante denominado
simplesmente REGULAMENTO, e com o Edital do Concurso n. 1/13, denominado
simplesmente EDITAL, e seus Anexos, observadas as cláusulas e condições a seguir
enunciadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto do presente Contrato é a produção de projeto inédito de programa
informativo, com uma versão para a TV e outra para o rádio, tendo cada uma, 26 (vinte e seis)
minutos, cujo argumento e narrativa versem sobre temas ligados à mobilização social para a
conquista de direitos, conforme detalhado no Anexo n. 2 do EDITAL, destinados à veiculação
na TV Câmara e na Rádio Câmara por período indeterminado, de acordo com as demais
especificações e exigências expressas no referido edital e seus Anexos.
Parágrafo primeiro – O projeto apresentado pela CONTRATADA, cujo título é
___, versa sobre o eixo temático ___, de acordo com a descrição constante do Anexo n. 2 do
EDITAL.
31

CÂMARA DOS DEPUTADOS
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

Parágrafo segundo – Fazem parte do presente Contrato, para todos os efeitos:
a) EDITAL e seus Anexos;
b) Ata da Sessão Pública do Concurso n. 1/13;
c) Proposta da CONTRATADA, datada de ___/___/___.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
A execução do projeto de programa de TV e de rádio, objeto desta contratação,
deverá obedecer rigorosamente às especificações técnicas e demais disposições gerais
descritas no EDITAL.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES
A CONTRATADA deverá entregar à TV Câmara e à Rádio Câmara os cortes
finais dos programas com as especificações técnicas descritas no 8.5 do EDITAL.
Parágrafo primeiro – O prazo máximo para entrega das 2 (duas) fitas master com
a montagem final do programa é de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de depósito da
primeira parcela dos recursos financeiros. Este prazo poderá ser prorrogado em função de
mudanças no cronograma de execução do programa decorrentes de problemas incontornáveis
de produção e alheios à vontade do realizador, mediante a aprovação da TV Câmara. A
prorrogação não poderá ultrapassar 30 (trinta) dias.
Parágrafo segundo – A CONTRATADA também deve apresentar à TV Câmara,
no ato da entrega dos cortes finais, 1 (um) CD contendo:
a) Release para a imprensa e ficha técnica completa do programa em arquivo de
texto;
b) Planilha musical da obra, com a indicação em minutos e segundos de entradas
e saídas dos trechos musicais;
c) Curta biografia do diretor e do produtor do programa em texto corrido;
d) De 04 (quatro) a 10 (dez) fotos do programa para divulgação, com resolução
mínima de 300 dpi.
Parágrafo terceiro – A CONTRATADA poderá inserir nos créditos finais nomes
de empresas que prestaram apoio à produção.
Parágrafo quarto - A CONTRATADA deverá utilizar na edição do programa o
pacote gráfico fornecido pela CONTRATANTE que inclui marca, vinhetas e tarjas.
Parágrafo quinto - A TV Câmara a Rádio Câmara poderão utilizar imagens ou
áudios dos programas, com a finalidade exclusiva de registro das atividades institucionais ou
para uso em suas campanhas de comunicação.
Parágrafo sexto - A TV Câmara e a Rádio Câmara poderão incluir os programas
em seu catálogo de produções, assim como disponibilizá-los para download em seu site na
Internet.
Parágrafo sétimo - Todo e qualquer material de divulgação do programa deverá
fazer referência à CONTRATANTE, bem como ao concurso de que trata o EDITAL.
CLÁUSULA QUARTA – DOS DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS
O programa objeto deste Contrato implicará a autorização imediata de seu uso e a
transferência total dos direitos autorais patrimoniais à CONTRATANTE, respeitadas as
normas e as legislações pertinentes ao tema.
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Parágrafo único – A cessão de direitos referentes ao objeto deste Contrato será
formalizada por meio da entrega à CONTRATANTE de Termo de Cessão Total de Direitos
Patrimoniais, firmado conforme o modelo do Anexo n. 9 ao EDITAL.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Constituem obrigações da CONTRATADA aquelas enunciadas no EDITAL
visando à perfeita execução do objeto do presente Contrato.
Parágrafo primeiro - A CONTRATADA deverá disponibilizar, caso solicitado,
todos os documentos fiscais e bancários referentes ao contrato. Esses documentos deverão
comprovar a regularidade na contratação de pessoal e serviços.
Parágrafo segundo - A CONTRATADA se responsabilizará por todos os custos e
todas as formalidades trabalhistas, previdenciárias, fiscais e quaisquer outras relativas à
realização do programa de TV e rádio objeto deste Contrato, garantindo que os serviços
prestados por profissionais eventualmente contratados não gerarão entre estes e a
CONTRATANTE vínculo de qualquer natureza.
Parágrafo terceiro – A CONTRATADA responderá integral e exclusivamente por
eventuais reclamações trabalhistas de seu pessoal, mesmo na hipótese de ser a UNIÃO
(Câmara dos Deputados) acionada diretamente como Correclamada.
Parágrafo quarto – A CONTRATADA fica obrigada a apresentar à
CONTRATANTE, sempre que expire o prazo de validade, a Certidão Negativa de Débitos
Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (CND), a Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado
de Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
Parágrafo quinto – A não apresentação das certidões e do certificado, na forma
mencionada no parágrafo anterior, implicará o descumprimento de cláusula contratual,
podendo, inclusive, ensejar a rescisão deste Contrato, nos termos do artigo 78 da LEI,
correspondente ao artigo 126 do REGULAMENTO.
Parágrafo sexto – A CONTRATADA fica obrigada a manter durante toda a
execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da licitação.
CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Pelo não cumprimento de suas obrigações contratuais ou outras faltas, sem
justificativa ou com justificativa não aceita pela CONTRATANTE, considerada a gravidade
da transgressão, serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 da LEI, de 1993, a saber:
a) advertência, formalizada por escrito;
b) multa, nos casos previstos no EDITAL e neste Contrato;
c) suspensão temporária para licitar e impedimento para contratar com a
CONTRATANTE; e
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação, nos termos da lei.
Parágrafo primeiro - Para efeito de aplicação de multa à CONTRATADA, pela
inobservância das obrigações descritas no EDITAL, às infrações são atribuídos percentuais,
limitadas, em qualquer caso, a 10% (dez por cento) do valor deste Contrato, observada,
sempre, a reprovabilidade da conduta da CONTRATADA, dolo ou culpa, o disposto no
parágrafo quinto e sopesados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade:
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a) não entregar a montagem final na data prevista, conforme Cronograma de
Produção e parágrafo primeiro da Cláusula Terceira deste Contrato – multa de
0,2% do valor total do prêmio, por dia de atraso;
b) atrasar em mais de 30 dias a entrega da montagem final dos programas,
conforme Cronograma de Produção e parágrafo primeiro da Cláusula Terceira
deste Contrato – cancelamento do contrato e devolução do valor recebido, até
o momento, com correção pelo IPCA referente ao período.
Parágrafo segundo - Os prazos a serem considerados para os fins previstos no
parágrafo anterior serão aqueles constantes do Cronograma de Produção, conforme subitem
6.3.2 do EDITAL, observado o disposto no parágrafo segundo da Cláusula Sétima deste
Contrato.
Parágrafo terceiro – Não será aplicada multa de valor igual ou inferior a 10% da
quantia na Portaria n. 75, de 22 de março de 2012, do Ministério da Fazenda, ou em norma
que vier a substituí-la, para inscrição de débito na Dívida Ativa da União.
Parágrafo quarto – Não se aplica o disposto no parágrafo anterior, quando
verificada, num período de 60 (sessenta) dias, a ocorrência de multas que somadas
ultrapassem o valor fixado para inscrição em Dívida Ativa da União.
Parágrafo quinto – Os valores relativos a multas aplicadas e a danos e prejuízos
eventualmente causados serão descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE
ou recolhidos pela CONTRATADA à Coordenação de Movimentação Financeira, dentro de 5
(cinco) dias úteis, a partir da sua notificação por carta, ou ainda, cobrados na forma da
legislação em vigor.
Parágrafo sexto – A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a
obrigação da CONTRATADA de ressarcir integralmente eventuais danos causados à
Administração ou a terceiros.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA PREMIAÇÃO E DO PAGAMENTO
O valor total da premiação individual é de R$ 70.000,00 (setenta e mil reais).
Parágrafo primeiro – O pagamento do prêmio será efetuado em 2 (duas) etapas,
assim divididas:
a) Primeira etapa: após a assinatura deste Contrato será liberado o valor de R$
35.000,00 (trinta e cinco mil reais);
b) Segunda etapa: após o aceite definitivo do disco XDCAM e do CD de áudio
com a montagem final do programa de TV e de rádio, juntamente com o
Termo de Cessão Total de Direitos Patrimoniais para exibição do programa
pela TV Câmara e pela Rádio Câmara, devidamente assinado, na forma do
Anexo n. 9 ao EDITAL: será liberado o valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco
mil reais).
Parágrafo segundo – O pagamento da premiação constante da alínea “b” do
parágrafo anterior depende da aprovação da montagem final pela CONTRATANTE. No caso
de não aprovação, a CONTRATADA deverá realizar as adequações exigidas para
recebimento dos recursos financeiros.
Parágrafo terceiro - O pagamento do prêmio estará sujeito às retenções previstas
na legislação tributária, e o valor líquido será creditado em conta bancária de titularidade da
CONTRATADA, indicada na forma do item 7.2, alínea “c”, do EDITAL.
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CLÁUSULA OITAVA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas com a execução do presente Contrato, objeto da Nota de Empenho n.
________, correrá à conta da seguinte classificação orçamentária:
Programa de Trabalho:
Natureza da Despesa:
CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO
Este Contrato terá vigência de / / a / / , ou seja, por um período de 150
(cento e cinquenta) dias contados da assinatura deste instrumento.
Parágrafo único – O presente Contrato poderá ser rescindido nos termos das
disposições contidas nos artigos 77 a 80 da LEI, correspondentes aos artigos 125 a 128 do
REGULAMENTO.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL
Considera-se órgão responsável a SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO
(SECOM), localizada no Edifício Principal inferior, ala E, sala 25, da Câmara dos Deputados,
que indicará o servidor responsável pelo aceite definitivo, quando do recebimento definitivo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, com exclusão de
qualquer outro, para decidir demandas judiciais decorrentes do cumprimento deste Contrato.
E por estarem assim de acordo, as partes assinam o presente instrumento em 3
(três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, com (n. de folhas) folhas cada uma, na
presença das testemunhas abaixo indicadas.
Brasília,

de

Pela CONTRATANTE:

Pela CONTRATADA:

Sérgio Sampaio Contreiras de Almeida
Diretor-Geral
CPF n. 358.677.601-20

(nome)
(cargo)
(CPF)

Testemunhas: 1) _____________________________________
2) _____________________________________
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