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ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

1. OBJETO:  

	

1.1. 	Contratação de empresa para prestação de serviço de produção, captação e 
transmissão de imagens e sons, ao vivo e gravado, atendendo as necessidades da Câmara 
Municipal de Araguaina/TO. 

2. JUSTIFICATIVA:  

	

2.1. 	Com a finalidade de viabilizar a realização das sessões e demais eventos 
parlamentares, é fundamental o suporte de produção, captação e transmissão de imagens e 
sons, ao vivo e gravado, para internet simultaneamente. Tal serviço possibilitará a 
veiculação das ações, eventos, e aprovação de leis de interesse publico, através da 
utilização de midias de texto, voz e  video.  A programação permitirá a divulgação de sua 
história, missão, comunicados de diversos setores, campanhas sociais, dentre outras 
funcionalidades e informações importantes para a integração entre Câmara e sociedade. 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS E DAS OBRIGAÇÕES 

	

3.1. 	A empresa vencedora do certame e contratada executará, seguindo as orientações e 
determinações da Diretoria Administrativa em conjunto da Assessoria de Comunicação da 
Câmara Municipal o que segue: 

3.1.1. Transmissão ao vivo das Sessões Ordinárias e Extraordinárias, solenes e audiências 
públicas da Câmara Municipal de Araguaina, realizadas no Plenário ou fora dele; 

3.1.2. Transmissão ao vivo ou gravadas de reuniões públicas ou eventos requeridos pelos 
Vereadores realizados no Plenário da Câmara Municipal ou fora dele, após autorização da 
Mesa Diretora; 

3.1.3. Gravação interna de programa mensal dos Vereadores, sendo 01 (um)  video  mensal 
por vereador; 

3.1.4. Gravação de programas a critério da Mesa Diretora; 

3.1.5. Produção de chamadas institucionais a critério da Mesa Diretora; 

3.1.6. Os serviços, objeto desta licitação, serão veiculados via  web.  

	

3.2. 	Os equipamentos e materiais necessários â realização dos serviços serão fornecid 
pela contratante. 

	

3.3. 	A Câmara Municipal conta com uma aparelhagem que estará â disposição da 
empresa vencedora. 
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3.4. 	A prestadora de serviços deverá comunicar, por escrito, á Direção da Câmara 
Municipal de Araguaina, qualquer dano ou mau funcionamento apresentado por qualquer 
equipamento que opere. 

3.5. 	Os prejuízos que porventura venham a ocorrer, causados por imperícia, negligência 
ou imprudência na operação dos equipamentos, serão de responsabilidade da empresa 
vencedora. 

3.6. 	Será por conta da Contratada todas as obrigações trabalhistas e previdenciárias 
decorrentes da contração de equipe profissional, manutenção do contrato de trabalho e 
rescisão desses, bem como todos os demais tributos ou encargos que incidirem ou venham 
a incidir sobre a contração dos empregados colocados â disposição da Câmara Municipal de 
Araguaina. 

3.7. 	Os profissionais envolvidos na produção, edição e veiculação dos programas 
(Cinegrafistas; Editor de Imagem, dentre outros), devem ser disponibilizados pelo licitante 
vencedor, com registro em carteira e registro profissional no órgão competente. 

3.8. 	Todos os funcionários envolvidos na realização do trabalho deverão ceder os direitos 
de imagem e trabalho para a Câmara Municipal de Araguaina através do Termo de Cessão 
de Direitos Autorais, ficando o direito autoral sob posse da Câmara Municipal de Araguaina, 
que poderá utilizar as imagens, sons,  etc,  mesmo após eventual término de contrato; dentro 
dos limites compatíveis com o objetivo Institucional da Câmara, respeitando a moral e os 
bons costumes. 

3.9. 	A Contratada não poderá subcontratar total ou parcialmente outra empresa, 
profissionais autônomos ou cooperados. 

3.10. Todo material produzido será arquivado no setor responsável deste Legislativo. 

4. 	LOCAIS, CONDIÇÕES E PRESTAÇÃO DO SERVIÇO  

4.1. 	Os trabalhos serão executados na sede da Câmara por equipe capacitada e com 
comprovada experiência, incluindo-se as transmissões e/ou gravações das sessões 
ordinárias, extraordinárias e demais solenidades e eventos da Câmara Municipal de 
Araguaina. 

4.2. 	Considerando a especificidade que envolve a prestação dos serviços, os mesmos 
também poderão ser prestados em outras localidades que não a sede da Câmara. 

4.3. 	Sempre que solicitado, a contratada deverá prestar esclarecimentos e atender a 
reclamações que possam surgir durante a execução do contrato. 

4.4. 	Os serviços serão executados por um período de 12 (doze) meses. 

4.5. 	As Segundas e Terças-Feiras a programação fica sujeita ao tempo de transmissão 
integral e ao vivo das sessões ordinárias. 
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4.6. 	A empresa vencedora iniciará imediatamente após a assinatura do contrato a 
transmissão das sessões legislativas e demais eventos, e no prazo de até 15 (quinze) dias, 
a geração e a exibição da grade de programação proposta, que deverá ser aprovada pela 
Mesa Diretora, sob pena de rescisão contratual, devidamente justificada. 

4.7. 	Todo material produzido terá a outorga dos direitos autorais e de exibição cedidos a 
Câmara Municipal de Araguaina. 

4.8. 	A cessão dos direitos de exibição a terceiros somente será procedida mediante 
autorização por escrito da contratante. 

4.9. 	Toda midia produzida será de propriedade da contratante. 

4.10. Programas produzidos por terceiros poderão ser utilizados na grade de 
programação. desde que sem custo adicional a contratante e, mediante autorização do 
terceiro e da contratante, que determinará como será sua utilização. 

4.11. Os direitos de uso de composições musicais para elaboração de vinhetas ou para o 
uso na trilha sonora dos programas deverão ser providenciados pela empresa contratada 
sem custo adicional para contratante. 

4.12. Todo o conteúdo de programas gravados ou ao vivo, terá a obrigatoriedade de  
backup  em midias digitais e/ou físicas. 

5. 	PAGAMENTO  

5.1. 	Os pagamentos devidos serão efetuados mensalmente. 

5.2. 	A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal com os serviços discriminados. 

5.3. 	0 pagamento somente será efetivado depois de verificada a regularidade fiscal da 
empresa, ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da 
contratação deverão ter seu prazo de validade renovada a cada vencimento. 

	

5.4. 	0 pagamento será efetuado, mediante depósito em conta bancária da contratada. 

6. VIGÊNCIA DA CONTRATAÇÃO:  

	

6.1. 	A vigência será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato, 
podendo ser prorrogado nos termos do  art.  57, II da Lei n° 8.666/93. 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos, 
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente 
aplicáveis ao objeto do contrato, bem como, aplicáveis aos casos de subcontratação. 

7.2. 	Durante a execução do contrato, a CONTRATADA deverá: 

Rua das Mangueiras, 10- Centro - Palácio Legislativo Dep.  Darcy  Marinho I 77804-110 
Fone: (63) 3416-0401 I www.araguaina.to.leg.br  I  portaldaraguaina.to.leg.br  



ESTADO DO TOCANTINS - PODER LEGISLATIVO 
CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUANA 

"A Capital Econômica do Estado" 
CNIDAMF) 02.773.216/0001-15 -  MAT.  INSS 08.021.10024-03 

7.2.1. Atender prontamente ás solicitações da Câmara Municipal de Araguaina na 
execução dos serviços e especificações deste TERMO DE REFERENCIA. 

7.2.2. Indenizar quaisquer danos ou prejuízos causados a  Camara  Municipal de Araguaina 
ou a terceiros, por ação ou omissão na execução do presente. 

7.2.3. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto desta prestação, salvo 
mediante prévia e expressa autorização da Câmara Municipal de Araguaina. 

7.2.4. Manter durante a vigência do Contrato todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas neste TERMO DE REFERENCIA. 

7.2.5. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pelo CONTRATANTE. 

7.2.6. Responsabilizar-se pelo custeio de todas as despesas referente â execução do 
objeto, incluindo pessoal, impostos e outros. 

8. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

	

8.1. 	Sera  responsável pela observância as leis, decretos, regulamentos, portarias e 
demais normas legais, direta e indiretamente aplicável ao contrato. 

	

8.2. 	Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato, com base nas disposições 
da Lei n° 8.666/93 e suas alterações. 

	

8.3. 	Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a prestação. 

	

8.4. 	Processar e liquidar a fatura com o respectivo pagamento do valor, através de 
Ordem Bancária, ficando a contratada ciente de que as certidões apresentadas no ato da 
contratação deverão ter seu prazo de validade renovada a cada vencimento, no máximo 10 
(dez) dias úteis após a emissão da Nota Fiscal. 

	

8.5. 	Acompanhar, controlar e avaliar a prestação, através da unidade responsável por 
esta atribuição. 

	

8.6. 	Zelar para que durante a vigência do Contrato sejam cumpridas as obrigações 
assumidas por parte da CONTRATADA, bem como sejam mantidas todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na prestação. 

9. DA FISCALIZAÇÃO 

9.1. 	Será designado servidor da Câmara Municipal para fiscalização dos serviços. 

9.2. 	A atuação ou a eventual omissão da Fiscalização durante a realização dos trabalhos, 
não poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade na execução dos 
serviços. 
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9.3. 	A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada através de 
correspondência oficial. 

9.4. Todos os atos e instituições emanados ou emitidos pela fiscalização serão 
considerados como se fossem praticados pelo Contratante. 

10. 	VALOR ESTIMADO 

10.1. 0 valor estimado para a Contratação de empresa de consultoria especializada em 
Transparência para Câmara Municipal, LAI (Lei de Acesso a Informação), Portal da 
Transparência, entre outros, para atender as necessidades da Câmara Municipal de 
Araguaina/TO, conforme especificação do item 3 do Termo de Referencia é de R$ 	 
	 ) mensais, perfazendo um valor total anual de R$ 	 

anual. 

. 44  
GUMERCINO A  ael  E AMORIM 

TÉCNICO  I  COMPRAS 
MATRÍCULA:1065860 
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