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 PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2013 

REGISTRO DE PREÇOS 

 MENOR PREÇO GLOBAL 

A Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, através do Pregoeiro Oficial, designado pelo Ato 
da Mesa Diretora nº 014/2012, publicado do Diário do Poder Legislativo de 29 de março de 2012, 
torna público para conhecimento dos interessados que realizará licitação na modalidade pregão 
presencial nº 25/2013, tipo Menor Preço Global, para formação de Registro de Preços para 
prestação dos serviços do objeto abaixo discriminado, conforme Processo Administrativo nº 
1532/2013, que será regida pela Lei nº 10.520/02 e suas alterações, pelo Decreto nº 7892/2013, 
pela Resolução nº 1.219/2007 e Resolução nº 1.412/2009, que regulamentou a sua aplicação no 
âmbito do Poder Legislativo do Estado da Paraíba e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações, consoante as condições estabelecidas neste edital e seus anexos, visando o 
atendimento desta casa Legislativa. 

1. DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de operacionalização e 
manutenção dos Sistemas de Comunicação da Assembleia Legislativa da Paraíba, pelo prazo de 
12 (doze) meses, conforme especificações constantes no Anexo I deste Edital. 

2.  DA DATA, HORÁRIO E LOCAL DE ABERTURA DA LICITAÇÃO 

2.1. A abertura da sessão pública da licitação ocorrerá no dia 17 de outubro de 2013, às 09:00 
horas, na sala da Comissão Permanente de Licitação, localizada à Rua Duque de Caxias, nº 570 - 
anexo IV - 1º andar (entrada pela Galeria Caxias), Centro, CEP. 58010-824 - João Pessoa/PB. 
Quaisquer esclarecimentos poderão ser prestados no mesmo local ou pelo telefax: (83) 3214-
4583. 

2.2. Ocorrendo decretação de feriado, ou outro fato superveniente de caráter público, que impeça 
a realização deste evento na data acima marcada, a licitação ficará automaticamente prorrogada 
para o primeiro dia útil subseqüente, independentemente de nova comunicação. 

3. DA ENTREGA DOS ENVELOPES E CREDENCIAMENTO 

3.1. O recebimento dos envelopes contendo as propostas de preços e documentos de habilitação 
deverá ser até as 09:00 horas do mesmo dia e local estabelecido no item 2.1 deste edital, quando 
logo após, será realizado o credenciamento dos licitantes. 

4. DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA DO OBJETO 

4.1. O endereço para a realização dos serviços, objeto da presente licitação é a Sede da 
Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, situada à Praça João Pessoa, s/n - Centro - João 
Pessoa/PB. 

4.2. O prazo para início da prestação dos serviços será de 10 (dez) dias, contados a partir da 
publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Estado da Paraíba. 

5. DOS ANEXOS DO EDITAL 

5.1. Integram este Edital os seguintes anexos: 

Anexo I – Termo de Referência; 
Anexo II – Modelo de Carta de Credenciamento; 
Anexo III – Modelo de Declaração de Habilitação; 
Anexo IV – Declaração de Micro e Pequena Empresa; 
Anexo V - Modelo de Declaração referente ao trabalho de Menor; 
Anexo VI - Modelo de Declaração de inexistência de fato impeditivo da Habilitação; 
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Anexo VII - Declaração de submissão ao Edital; 
Anexos VIII e VIII-A - Modelo de Planilha de Custos e Formação de Preços/Quadro de 
Composição de Preços; 
Anexo IX – Modelo de Proposta de Preço 
Anexo X - Atestado de Vistoria;  
Anexo XI – Minuta do Contrato; e 
Anexo XII – Minuta da Ata de Registro de Preço. 

6. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO 

6.1. Qualquer cidadão poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do 
presente Edital por irregularidade, protocolando o pedido até dois dias úteis antes da data fixada 
para a realização do Pregão, no endereço discriminado no item 2.1 deste Edital, cabendo ao 
Pregoeiro decidir sobre a petição em até vinte e quatro horas. 

6.2. Decairá do direito de impugnar os termos do presente Edital a licitante que não apontar as 
falhas ou irregularidades supostamente existentes no Edital até o segundo dia útil que anteceder à 
data de realização do Pregão. Sendo intempestiva, a comunicação do suposto vício não 
suspenderá o curso do certame. 

6.3. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo 
licitatório, ao menos até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente. 

6.4. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do 
certame. 

7.  DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

7.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que atenderem a todas as exigências, 
inclusive quanto à documentação, constantes deste edital e seus anexos e que tenham sede ou 
filial na Cidade de João Pessoa/PB ou Região Metropolitana da referida cidade. 

7.2. A apresentação de propostas para participar desta Licitação implica na aceitação plena e 
irrevogável, pelos interessados, das condições constantes neste Edital e seus Anexos. 

7.3. Não poderão participar da presente Licitação: 

a) os interessados que não atenderem a todas as condições e exigências estabelecidas para este 
Certame, ou não apresentarem os documentos nela exigidos; 
b) os interessados que se encontrarem em processo de falência, concordata, concurso de 
credores, dissolução, liquidação, nem aqueles que tenham sido declarados inidôneos para licitar 
ou contratar com a Administração Pública ou punidos com suspensão temporária do direito de 
licitar e contratar com a administração pública estadual, nos termos do art. 87, Incisos III e IV, da 
Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; 
c) interessados que se apresentem constituídos na forma de empresas em consórcio. 

8. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

8.1. As licitantes deverão apresentar, na data e horário previstos no preâmbulo deste Edital, dois 
envelopes devidamente lacrados, contendo no ENVELOPE Nº 01, a sua PROPOSTA DE 
PREÇOS e no ENVELOPE Nº 02, a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, sendo que, ambos 
os envelopes deverão conter, na parte externa, além da sua RAZÃO SOCIAL, CNPJ, 
ENDEREÇO e TELEFONE, as seguintes informações: 

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTAS DE PREÇOS 
AO PREGOEIRO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2013 
DATA: 17/10/2013 às 09:00 horas  
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RAZÃO SOCIAL 
CNPJ 
 
ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
AO PREGOEIRO 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2013 
DATA: 17/10/2013 às 09:00 horas 
RAZÃO SOCIAL 
CNPJ 
 
8.2. Junto com a entrega dos envelopes, as empresas licitantes deverão entregar, também, um 
documento individualizado (não colocar dentro do envelope), qual seja, uma declaração dando 
ciência que cumprem plenamente os requisitos de habilitação exigidos por este instrumento 
convocatório, conforme modelo do Anexo VII. 
 
9. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

9.1. A PROPOSTA DE PREÇOS deverá estar contida no ENVELOPE Nº 01, ser elaborada 
visando atender as normas deste Edital, estar datilografada ou impressa por processo eletrônico, 
em 2 (duas) vias, em papel timbrado da proponente licitante, redigida em linguagem clara, no 
idioma oficial do Brasil, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada, assinada pelo 
representante legal da empresa na última folha e rubricada nas demais, e conter o seguinte: 

a) Conter razão social e CNPJ da empresa, endereço completo, telefone, fax e endereço 
eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como nome do proponente ou seu 
representante legal, CPF, RG e cargo na empresa. 
b) A apresentação das propostas deverá obedecer aos critérios definidos neste Edital, através das 
planilhas de composição do preço global por tipo de serviço: 

1. Despesa com pessoal mais encargos, relacionado a grade de programas dos Sistemas 
de Comunicação da Assembleia Legislativa da Paraíba: R$ ........................... 
2. Criação, produção, edição, finalização e direção dos programas: R$ .................... 
3. Unidade móvel de externa para produção de vídeo e deslocamento de equipe (veículo 
utilitário com capacidade para no mínimo 07 pessoas). Composição: 03 unidades, sendo 01  
equipada para produção de vídeo e 02  para deslocamento de equipes: R$ 
................................ 
4. Suporte Técnico aos equipamentos  dos Sistemas de Comunicação da Assembleia 
Legislativa da Paraíba: R$ ................................. 
5. Planilha de composição do preço global. 

c) Ter validade mínima de 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data de sua apresentação. 
Caso o prazo de validade da proposta não esteja expressamente indicado, será considerado como 
sendo de 60 dias. 

 
9.2. Conter as seguintes declarações expressas: 

a) Que executará os serviços em conformidade com o estabelecido no Termo de Referência e 
Anexos deste Edital; 
b) Que a planilha de composição do preço global, exibida na proposta, inclui todos os custos e 
despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, 
materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, seguros, lucro e outros 
necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 
c) Que não há nos quadros da empresa licitante, servidor ou dirigente de órgão ou entidade 
contratante ou responsável pela licitação (Art.9º, inciso III, da Lei 8.666/93); 
d) Que a empresa não se encontra suspensa do direito de licitar e contratar com a Administração 
Pública (direta ou indireta); 

9.3. A apresentação da proposta implicará a plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
de participação estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 



          
ESTADO DA PARAÍBA 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

4 

10. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

10.1. Os documentos de habilitação das proponentes deverão estar contidos no ENVELOPE N.º 
02, relacionados da seguinte forma: 

10.1.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Atos constitutivos, Estatuto ou Contrato Social, em vigor, devidamente registrado na forma da 
lei; 
b) No caso de sociedade por ações e sociedades comerciais, os documentos deverão ser 
apresentados acompanhados de documentos de eleição de seus administradores; 
c) Registro comercial, no caso de empresa individual, perante a Junta Comercial, da sede ou 
domicílio da Licitante; 
d) No caso de sociedades civis, inscrição do ato constitutivo, acompanhado de documentos de 
eleição de seus administradores; e 
e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 

10.1.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a) Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia - CREA, compatível com o objeto contratual. 
b) Certidão de Registro e Quitação do Responsável Técnico, junto ao Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA. 
c) Comprovação de prestação do serviço ofertado perante emissoras de TV públicas ou privada 
mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico acompanhada de atestados de capacidade 
técnica registrados no CREA de serviços de operacionalização de sistemas de Comunicação, 
compostos por áudio, vídeo, criação, produção, edição, geração, gerenciamento e veiculação da 
programação. 
d) Capacitação técnico-profissional - Comprovação do licitante de possuir em seu quadro 
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional ou responsáveis técnicos, de 
nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado 
de responsabilidade técnica por execução de serviço de características semelhantes; 
e) A comprovação do vínculo do licitante com o responsável técnico indicado, dar-se-á através da 
Ficha ou Livro de Registro de Empregado ou Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS,  
ou através de contrato social e alteração contratual, no caso de sócio(s) ou através de contrato de 
prestação do serviços, onde o contratado conste da Certidão do CREA da empresa como 
responsável técnico. 
f) Declaração formal com Indicação do pessoal técnico adequado e disponível para a realização 
do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que 
se responsabilizará pelos trabalhos; 
g) Descritivo da prestação dos serviços a serem realizados - Solução Integrada de Televisão; 
h) Declaração de que não possui em seu quadro de pessoal atuando em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho menores de 16 
(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos (C.F.B., Art. 7º, 
inciso XXXIII, c/c a Lei nº 9.854/99); 
i) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de participação no presente Pregão, 
conforme modelo do Anexo VI. 
j) Apresentação de capacitação técnica em jornalismo e produção em televisão compatível com o 
objeto licitado. 

10.1.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

a) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo Cartório de 
Distribuição da sede da licitante, expedida nos últimos 30 dias que anteceder a abertura da 
licitação; 
b) Balanço patrimonial relativo ao último exercício (referente 2012) que comprove o seguinte: 
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b.1) Patrimônio Líquido igual ou superior a R$ R$ 220.000,00 (Duzentos e vinte mil Reais), 
art. 31, § 3º da Lei nº 8.666/93;  
b.2) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social já exigível 
(2012) e apresentados na forma da lei, incluídos os Termos de Abertura e de 
Encerramento, devidamente registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado sede da 
Licitante, vetada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, devendo ser 
atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 03 (três) meses da data de 
apresentação da proposta;  

b.2.a)  A boa situação financeira da empresa, demonstra-se pelo Índice de 
Liquidez Corrente, que não poderá ser inferior a  um,  calculado pela fórmula:  ILC = AC/ PC, onde 
ILC é Índice de Liquidez Corrente, AC é Ativo Circulante e PC é Passivo Circulante;  
c) É facultado ao Pregoeiro solicitar esclarecimentos, efetuar diligências, visando confirmar a 
capacidade técnica, gerencial e administrativa da empresa licitante;  
d) Não será levado em consideração qualquer documento remetido por via postal, telex ou fax, 
que se destine à participação neste certame; 
e) Fará parte integrante do item "Habilitação", declaração expressa do licitante de que se submete 
aos preceitos legais em vigor e às cláusulas e condições deste Edital, conforme o Anexo VII - 

Declaração de Submissão ao Edital. 

10.1.4 - REGULARIDADE FISCAL: 

a) Certificado de Registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ), expedido pela 
Receita Federal; 
b) Certidão Negativa de Débito - CND, fornecida pelo Instituto Nacional de Seguro Social - INSS; 
c) Certificado de Regularidade de Situação - CRS, relativo ao FGTS, emitido pela Caixa 
Econômica Federal; 
d) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos à Tributos Federais e à Dívida Ativa da União; 
e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão de Tributos Estaduais) emitido pelo 

órgão competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente, na forma da 

Lei. 

f) Certidão Negativa de Tributos do Município, da sede da Licitante. 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

h) Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, da sede da 

licitante pertinente ao seu ramo de atividade; 

10.2. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, ou 
qualquer processo de cópia autenticada através de cartório competente, do Pregoeiro ou da sua 
equipe de apoio, desde que acompanhadas dos originais para conferência, com antecedência de 
24 (vinte e quatro) horas antes do início dos trabalhos da comissão de licitação. 

10.3.  As microempresas e empresas de pequeno porte definidas, respectivamente, nos Incisos I e 
II do Art. 3º, da Lei Complementar 123/2006, de 14/12/2006, interessadas em participar desta 
licitação, deverão apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição (Artigo 43 da Lei Complementar 
123/2006). 

10.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo 
de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for 
declarado vencedor do certame, prorrogáveis por iguais períodos, a critério da administração 
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e 
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito de certidão negativa. (§ 1º do 
Art. 43, Lei Complementar 123/2006). 

10.5. As microempresas e empresas de pequeno porte que não regularizarem a documentação no 
prazo previsto no subitem anterior, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no Art. 81 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 
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administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura 
do contrato, ou revogar a licitação (§ 2 do Art. 43, Lei Complementar 123/2006). 

11. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO 

11.1. Após a entrega dos envelopes, contendo proposta de preços e documentos de habilitação, 
os representantes das interessadas em participar do certame, deverão se apresentar para 
credenciamento junto ao Pregoeiro, devidamente munidos de documentos que os credenciem a 
participar desta licitação, inclusive com poderes para formulação de ofertas e lances verbais, 
conforme modelo do Anexo II do Edital. 

11.2. Cada licitante credenciará apenas um representante, que será o único admitido a intervir no 
procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua 
representada. 

11.3. Por credenciamento entende-se a apresentação dos seguintes documentos: 

a) Documento oficial de identidade; 
b) Procuração por instrumento público ou particular, neste último caso, acompanhada de cópia do 
ato de investidura do outorgante (atos constitutivos da pessoa jurídica, ata de eleição do 
outorgante, etc.), que comprove a capacidade de representação, inclusive com outorga de 
poderes para, na forma da lei, formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame, em nome da licitante. 

 
 11.3.1. Caso o representante seja sócio da sociedade com poderes de representação ou 
titular de firma individual, documentos (atos constitutivos da pessoa jurídica, ata de sua eleição, 
etc.) nos quais estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 
decorrência de tal investidura. 

 11.3.2. Caso seja representante de cooperativa de prestação de serviços, também deverá 
ser apresentada cópia da ata/assembléia de posse dos dirigentes. 

 11.3.3. - Estes documentos (originais ou cópias) ficarão em poder do pregoeiro e 
integrarão o processo. No caso de cópias, as mesmas deverão ser autenticadas, à vista do 
original, por tabelião, ou pelo Pregoeiro, ou por servidor integrante da Equipe de Apoio do Órgão 
executor da licitação. 

11.4. A não apresentação ou incorreção insanável de quaisquer dos documentos de 
credenciamento do pretenso representante impossibilitará o oferecimento de lances verbais pela 
licitante durante a sessão do pregão. 

11.5. O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado. 

11.6. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma empresa 
licitante. 

11.7. Durante o ato de credenciamento, as microempresas e empresas de pequeno porte deverão 
apresentar declaração de que atendem os requisitos do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 
14 de dezembro de 2006, para que possam fazer jus aos benefícios previstos na referida Lei, 
conforme modelo Anexo V do edital. 

11.8. Para a efetivação de lances verbais é obrigatória a presença dos representantes 
credenciados no ato de abertura da licitação; 

12. RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES 

12.1. No dia, hora e local designados no subitem 2.1 deste Edital, na presença dos representantes 
de todas as licitantes e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro, que dirigirá a 
sessão, após a abertura da mesma, receberá, em envelopes devidamente fechados, conforme 
condições do subitem 3.1, contendo a Proposta de Preço e os documentos de Habilitação, 
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admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não credenciadas, sendo registradas em ata os 
nomes das licitantes. 

12.1.1. Os interessados ou seus representantes deverão apresentar declaração, conforme 
sugere o modelo do Anexo III do Edital, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos 
de habilitação, na forma do inciso VII, do art. 4º, da Lei nº 10.520/2002, a qual deverá acompanhar 
a documentação de credenciamento. 

12.2. Após o recebimento de todos os envelopes dos licitantes presentes no local da sessão, o 
Pregoeiro, anunciará o encerramento da fase de recebimento dos envelopes e dará início ao 
credenciamento. A seguir será realizada a abertura dos envelopes contendo as propostas de 
preços. 

12.3. Serão abertos, primeiramente, os envelopes contendo as propostas de preço, sendo as 
mesmas conferidas e rubricadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. 

12.4. Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

13. DO JULGAMENTO 

13.1. Divisão por etapas para ordenamento dos trabalhos; 

13.2. Para efeito de ordenamento dos trabalhos, o julgamento será dividido em duas etapas e 
obedecerá aos critérios definidos nos itens seguintes deste Edital: 

I. A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das 
propostas de todas as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances 
verbais, oferta de lances verbais das licitantes proclamadas para tal, classificação final das 
propostas e exame da aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao objeto e 
valor; 

II. A etapa de habilitação, declaração da licitante vencedora e adjudicação, que 
compreenderá a verificação e análise dos documentos apresentados no envelope “Documentos de 
Habilitação” da licitante classificada em primeiro lugar, relativamente ao atendimento das 
exigências constantes do presente Edital. Esta etapa compreenderá também a declaração da 
licitante vencedora do certame e a adjudicação. 

13.3. ETAPA DE CLASSIFICAÇÃO DE PREÇOS 

 13.3.1. Serão abertos os envelopes “Proposta de Preço” de todas as licitantes. 

 13.3.2. O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram 
propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos valores 
ofertados, desde que as respectivas propostas estejam de conformidade com as especificações 
solicitadas. Caso seja necessário, a sessão será interrompida para análise, pelo pregoeiro e 
equipe de apoio, dos aspectos técnicos do objeto cotado. 

 13.3.3. O Pregoeiro fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de 
todas as licitantes. 

 13.3.4. O Pregoeiro classificará a licitante da proposta de menor preço e aquelas licitantes 
que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por 
cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores participem dos lances verbais. 

 13.3.5. Quando não houver, pelo menos, três propostas escritas de preços nas condições 
definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas, perfazendo o total 
de 03 (três) propostas classificadas, para que seus autores participem dos lances verbais, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.  
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 13.3.6. Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos 
representantes das licitantes classificadas, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em 
valores distintos e decrescentes e sempre inferiores ao menor lance. 

 13.3.7. O Pregoeiro convidará os representantes das licitantes classificadas, a apresentar 
os lances verbais, individualmente, a partir da proposta escrita classificada com o maior preço, 
prosseguindo seqüencialmente, em ordem decrescente de valor. 

 13.3.8. Caso não mais se realize lance verbal, será encerrada a etapa competitiva e 
ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço. 

 13.3.9. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, 
implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua 
última proposta registrada para classificação, no final da etapa competitiva. 

 13.3.10. Caso não se realize nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a 
proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação. 

 13.3.11. Caso não se realize nenhum lance verbal e haja empate nas propostas escritas, 
ordenadas e classificadas, será realizado sorteio para desempate, em ato público na própria 
sessão. 

 13.3.12. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro 
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo 
motivadamente a respeito. 

 13.3.13. Não sendo aceitável o preço da primeira colocada, ao Pregoeiro é facultado abrir 
negociações bilaterais com a empresa classificada em primeiro lugar objetivando uma proposta 
que se configure de interesse da Administração. 

 13.3.14. Sendo aceitável a proposta da primeira licitante classificada e a mesma não se 
enquadrando como microempresa ou empresa de pequeno porte, o Pregoeiro, em cumprimento 
aos artigos 44 e 45, da lei Complementar 123, de 14/12/2006, observará as seguintes condições a 
seguir: 

I - Nesta licitação será assegurada, como critério de desempate, a preferência de 
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte; 

II - Entende-se por empate, aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores 
à proposta mais bem classificada; 

III - Ocorrendo o empate, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem 
classificada, poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada primeira 
classificada na fase de lances, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  

IV - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas 
de pequeno porte que se encontrem no intervalo de 5%(cinco por cento), superiores a proposta 
mais bem classificada, será realizado sorteio entre elas, para que se identifique àquela que 
primeiro poderá apresentar melhor oferta; 

V - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada, nas condições 
do Inciso II, será convocada para apresentar uma última oferta, obrigatoriamente abaixo da 
primeira colocada, para o desempate, no prazo máximo de 05 (cinco) minutos, controlados pelo 
Pregoeiro, sob pena de preclusão; 

VI - Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do Inciso anterior serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
hipótese do Inciso II na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

VII - Na hipótese da não contratação nos termos previstos no disposto do Inciso acima, o 
objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 13.3.15. O disposto no item 13.3.14 somente se aplicará, quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 



          
ESTADO DA PARAÍBA 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

9 

 13.3.16. As microempresas e as empresas de pequeno porte, nos termos da legislação 
civil, acrescentarão à sua forma ou denominação as expressões “Microempresa” ou “Empresa de 
Pequeno Porte”, ou suas respectivas abreviações “ME” ou “EPP”, conforme o caso, sendo 
facultativa a inclusão do objeto da sociedade (art. 72, da Lei 123/2006). 

 13.3.17. Definida a classificação final das propostas, em ordem crescente de preços, e 
sendo aceitável a oferta da licitante primeira classificada, será verificada suas condições 
habilitatórias. 

13.4. ETAPA DE HABILITAÇÃO, DECLARAÇÃO DA LICITANTE VENCEDORA E 
ADJUDICAÇÃO 

 13.4.1. Efetuados os procedimentos previstos no item 13.3 deste Edital, e sendo aceitável 
a proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro anunciará a abertura do envelope referente 
aos "Documentos de Habilitação" desta licitante. 

 13.4.2. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para 
a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste 
Edital, serão inabilitadas. 

 13.4.3. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será 
declarada vencedora. Caso não haja interposição de recurso, o Pregoeiro, então, adjudicar-lhe-á o 
objeto do certame. 

 13.4.4. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subseqüente, dentre aquelas classificadas para 
lances verbais, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, 
sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame, pelo 
Pregoeiro. 

 13.4.5. Da sessão do Pregão será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as 
licitantes credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem 
de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos, 
devendo ser a mesma assinada, ao final, pelo Pregoeiro, sua Equipe de Apoio e pelo(s) 
representante(s) credenciado(s) da(s) licitante(s) ainda presente(s) à sessão. 

 13.4.6. Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não 
declaradas vencedoras permanecerão em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados, até que seja 
assinado o contrato pela vencedora. Após esse fato, ficarão por vinte dias correntes à disposição 
das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que sejam retirados, serão destruídos. 

 13.4.7. Ao final da sessão, inexistindo a interposição de recursos, será realizada pelo (a) 
Pregoeiro (a) a adjudicação do objeto licitado à licitante declarada vencedora do certame. 

13.5. Declarado o vencedor e em decorrência do seu novo preço, a licitante vencedora fica 
obrigada a adequar o novo preço global aos preços unitários, apresentando no prazo de 03 (três) 
dias úteis, uma nova proposta escrita com o novo valor global distribuídos nos preços unitários, 
mantendo as mesmas condições exigidas no Edital, sob pena de desclassificação da proposta e, 
submeter-se às sanções previstas no art. 7º, da Lei 10.520, de 17/07/2002. 

13.6. Outras decisões envolvendo principalmente negociações serão tomadas a partir de reuniões 
entre Pregoeiro e Licitante, as quais serão objeto de registro em ata. 

13.7. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital. 

14. DOS RECURSOS 

14.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a 
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de três dias para apresentação das 
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razões do recurso, ficando o(s) demais licitante(s) desde logo, intimado(s) para apresentar 
contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente 
sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos. 

14.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 
recurso e conseqüente adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor. 

14.3. Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro, não terá efeito suspensivo. 

14.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

14.5. Decididos os recursos, a autoridade competente fará a adjudicação do objeto da licitação ao 
licitante vencedor e homologação do processo licitatório. 

14.6. O processo permanecerá com vista franqueada aos interessados na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, localizada à Rua Duque de Caxias, nº 570 - anexo IV - 1º andar (entrada 
pela Galeria Caxias), Centro, João Pessoa/PB e as demais informações pelo telefax: (83) 3214-
4583, no horário das 8:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 17:00 horas, de segunda a quinta feira e 
das 8:00 as 12:00 horas nas sextas feiras. 

15. DA HOMOLOGAÇÃO 

15.1. Concluído os trabalhos e não havendo a interposição de recursos, o Pregoeiro encaminhará 
o processo, devidamente instruído e adjudicado, à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do 
Estado da Paraíba, para homologação. 

16. DO CONTRATO 

16.1. O contrato será firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba e o vencedor 
da licitação, o qual consignará os direitos e obrigações das partes e instrumento que faz parte 
integrante e complementar deste Edital, independente de transcrição. 

16.2. Constam do modelo da minuta de contrato que compõe o Anexo VI, as condições e a forma 
de pagamento, as sanções para o caso de inadimplemento e demais obrigações das partes de 
acordo com o Capítulo III, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 

16.3. O licitante vencedor será convocado a assinar o contrato, retirar ou aceitar o instrumento 
equivalente, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da convocação. 

16.4. É facultado à Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, quando a convocada não 
assinar o termo de contrato, não retirar ou aceitar o instrumento equivalente, no prazo e condições 
estabelecidos, convidar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 
igual prazo, nas condições propostas de cada classificado, inclusive quanto aos preços, de 
conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação. 

16.5. Decorridos 60 (sessenta) dias consecutivos da data da apresentação das propostas, sem a 
comunicação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

16.6. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 
contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no Sicaf, 
ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem 
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais, conforme 
determina o Art. 7º, da Lei 10.520, de 17/07/2002. 

17. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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17.1. A prestação dos serviços de que trata o presente Edital será custeada com Recursos 
Orçamentários da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, cuja classificação institucional 
funcional programática é a seguinte: 01.101.01.126.5046.4216, elemento de despesa 3390-39 - 
fonte 00.  

18. DA RESCISÃO CONTRATUAL 

18.1. A rescisão do contrato terá lugar de pleno direito, independentemente de interposição judicial 
ou extrajudicial, obedecido às situações previstas nos incisos I a XVIII, do artigo 78, da Lei 
8.666/93 em sua atual redação e especialmente quando a empresa adjudicatária: 

a) Atrasar injustificadamente o início da prestação dos serviços, além de trinta dias corridos após o 
prazo preestabelecido no subitem 4.2 do Edital; 
b) Falir ou dissolver-se; e 
c) Transferir, no todo ou em parte, as obrigações decorrentes desta licitação, sem a expressa 
anuência da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba. 

18.2. Por acordo entre as partes, amigavelmente, reduzida a termo no processo de licitação, 
desde que haja conveniência para a Contratante. 

18.3. Judicialmente, nos termos da legislação. 

18.4. Está prevista a rescisão, ainda para os casos: 

 18.4.1 Supressão, por parte da Contratante, acarretando modificação do valor inicial do 
contrato, além do limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente contratado, 
estabelecido à época da celebração deste Instrumento, devidamente corrigido à data da 
supressão; 

  18.4.2.  Suspensão de sua execução, por ordem escrita da Contratante, por prazo superior 
a 90 (noventa) dias corridos, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem 
interna ou guerra, ou, ainda, por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo, 
independentemente, do pagamento obrigatório de indenizações sucessivas e contratualmente 
imprevistas, desmobilizações e imobilizações e outras previstas, assegurado à Contratada, nesses 
casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das obrigações assumidas até que seja 
normalizada a situação; 

18.4.3 atraso superior a 90 (noventa) dias corridos dos pagamentos devidos pela 
Contratante, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, 
assegurado a Contratada, o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações 
até que seja normalizada a situação; 

18.4.4 descumprimento do disposto no Inciso V, do art. 27, da Lei nº 8.666/93, sem 
prejuízo das sanções penais cabíveis. 

18.5. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 

18.6. Quando a rescisão ocorrer com base nos subitens 18.4.2 e 18.4.3, desta Cláusula, sem que 
haja culpa da Contratada, será esta ressarcida dos prejuízos regularmente comprovados que 
houver sofrido. 

19. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

19.1. O pagamento será efetuado mensalmente pela Assembléia Legislativa do Estado da 
Paraíba, no quinto dia útil do mês subsequente, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 
atestada pela Direção da TV Assembleia, e após comprovação do recolhimento das contribuições 
sociais relativas à mão de obra empregada no contrato (GR do FGTS e GRPS do INSS), 
correspondente ao mês da última competência vencida, bem como a respectiva folha de 
pagamento e estando ainda condicionado à apresentação da CND e CRS válidos; 
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19.2. A Contratada quando da apresentação da Nota fiscal/fatura, deverá comprovar mediante 
certidão de quitação das contribuições previdenciárias, feitas na unidade da federação onde está 
sediada, corresponde ao mês de pagamento para previdência social; 

19.3. Do Valor Bruto da Nota Fiscal/Fatura de prestação de Serviço, a Assembleia Legislativa do 
Estado da Paraíba reterá 11% (onze por cento) e recolherá a importância até o dia 02 (dois) do 
mês subsequente a emissão do respectivo documento, em nome da Contratada, em GRPS1-Guia 
de Recolhimento da Previdência Social ou GPS - Guia de Previdência Social de acordo com as 
orientações estabelecidas no Manual de Preenchimento e observando obrigatoriamente as 
instruções contidas na Ordem de Serviço N.º 203 de 29/01/99, editada pelo DAF do INSS;  

19.4. Quando da emissão Nota Fiscal/Fatura a Contratada deverá destacar o valor da Retenção a 
título de "RETENÇÃO PARA A SEGURIDADE SOCIAL";  

19.5. Na falta de destaque do valor retido, presume-se feita a retenção oportuna e regular sobre o 
valor da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do parágrafo terceiro do art. 31 da Lei 8.212/91, conforme 
disposto na parte final do art. 31 da mesma Lei, assumindo a Contratante o ônus decorrente da 
omissão, sendo esta falta considerada como infração ao parágrafo primeiro do art. 31 da Lei 
8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.711/98;  

19.6. O não recolhimento das importâncias retidas, no prazo legal, configura, em tese, crime 
contra a Seguridade Social nos termos da alínea "d" do art. 95 da Lei 8.212/91; 

19.7. No processamento do pagamento, a Assembleia Legislativa da Paraíba reterá o valor 
correspondente ao produto de 1,6% (um vírgula seis por cento), sobre o valor total do pagamento, 
devendo repassar, em até 05 (cinco) dias, para a conta corrente do Fundo de Apoio ao 
Empreendedorismo – FUNDO EMPREENDER/PB, conforme determina a Medida Provisória 
207/2013 c/c o artigo 3º do Decreto nº 32.086/2011. 

19.8. Todos os documentos de cobrança deverão ser apresentados no protocolo geral da 
Contratante e encaminhados, através de oficio especifico, aos cuidados da Secretaria de Finanças 
da Assembleia Legislativa da Paraíba, acompanhado da regularidade fiscal da Contratada. 

19.9. Os períodos de atraso por culpa da Contratada, e aqueles decorrentes da não aprovação ou 
de devolução de documentos de cobrança, devido às incorreções e/ou a não aceitação dos 
serviços, não serão computados para efeito de atualização monetária. 

20. DO REAJUSTE 

20.1. O preço contratado só poderá ser reajustado anualmente, contado tal período da data da 
assinatura do contrato e será reajustado de acordo com o IGP-M/FGV no referido período ou no 
caso de sua extinção o que venha a ser designada pelo Governo Federal.  
 
20.2. Os valores relativos a mão de obra, poderão ser repactuados a qualquer tempo, desde que 
surja fato superveniente aos valores ajustados, como por exemplo acordo coletivo de trabalho das 
categorias contratadas. 
 
21. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

A Contratante obriga-se a: 

a) Permitir o acesso dos empregados da Contratada para execução dos serviços, nos dias e 
horários, previamente convencionados; 
b) Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento da execução dos serviços; 
c) Disponibilizar as dependências e infraestrutura (instalações prediais, dutos para passagem de 
cabos, móveis e racks para instalação dos equipamentos), necessários para a execução dos 
serviços; 
d) Disponibilizar o suporte físico necessário ao armazenamento das imagens. 
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22. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 

Obriga-se a Contratada a: 

a) Manter os empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente 
qualquer um deles que for considerado inconveniente à boa ordem e as normas disciplinares da 
Contratante; 
b) Comunicar à Diretoria Geral da Assembleia Legislativa da Paraíba, por escrito, qualquer 
anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 
c) A Contratada apresentará relação nominal de todos os empregados que prestarão serviços à 
Contratante, atualizando-a sempre que houver alteração; 
d) Não contratar menores de idade; 
e) Fornecer suporte técnico a todos os equipamentos necessários à execução dos serviços; 
f) Efetuar a manutenção preventiva e/ou corretiva dos equipamentos, de forma que os mesmos 
estejam aptos a executar os serviços objeto deste Contrato. 
 
23. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS  

23.1. A recusa injustificada da adjudicatária em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 
equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, 
caracteriza o descumprimento total das obrigações assumidas, sujeitando-a às penalidades 
legalmente estabelecidas, o que não se aplica aos licitantes remanescentes de que trata o subitem 
9.2, do Edital. 

23.2. Atrasar injustificadamente a realização dos serviços licitados, após o prazo preestabelecido 
neste Edital, sujeitará o contratado a multa, na forma estabelecida a seguir: 

a) 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso, até o máximo de 15 (quinze) dias; e 
b) 2% (dois por cento) a partir do 16º (décimo sexto) dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso, 
configurando-se após esse prazo a inexecução do contrato. 
 
23.3. As multas a que se refere o item acima incidem sobre o valor do contrato e serão 
descontadas dos pagamentos eventualmente devidos pela Assembleia Legislativa do Estado da 
Paraíba ou quando for o caso, cobradas judicialmente. 

23.4. Pela inexecução total ou parcial do contrato a Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, 
poderá aplicar as seguintes sanções: 

a) Advertência; 
b) Multa por atraso a cada 30 dias após o prazo previsto na alínea “b”, do subitem 23.2, no 
percentual de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor do contrato, caso não sejam cumpridas 
fielmente as condições pactuadas; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração por período não superior a dois (2) anos; e 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 

23.4.1. A aplicação da sanção prevista na alínea “b”, não prejudica a incidência cumulativa 
das penalidades das alíneas “a”, “c” e “d”, principalmente, sem prejuízo de outras hipóteses, em 
caso de reincidência de atraso na entrega do objeto licitado ou caso haja cumulação de 
inadimplemento de eventuais cotas mensais, expressamente prevista, facultada a defesa prévia 
do interessado, no prazo de dez (10) dias úteis. 

24. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

24.1.  A Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, na defesa do interesse público e de acordo 
com a legislação vigente, reserva-se o direito de anular ou revogar, no todo ou em parte, a 
presente licitação. 
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24.2. Aos licitantes que apresentarem questionamentos, quer sob a forma de impugnação, quer 
em caráter de recurso, para obter o retardamento do certame licitatório, aplicar-se-ão as 
penalidades previstas na legislação vigente. 

24.3. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inveracidade das informações nele contidas, implicará na imediata 
desclassificação do concorrente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido formalizado o 
Instrumento contratual, a sua rescisão, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. 

24.4. Ao Pregoeiro reserva-se o direito de efetuar diligências junto às licitantes, em qualquer 
tempo, no curso da licitação, podendo solicitar quaisquer esclarecimentos que julgar necessários, 
vedada a inclusão posterior de documentos ou informações que deveriam constar originariamente 
da proposta. 

24.5. Todas as condições deste Edital, assim como os compromissos assumidos pela proponente 
vencedora em sua proposta, farão parte do contrato, independentemente de transcrição. 

24.6. Na contagem dos prazos deste Edital será excluído o dia de início e incluído o dia do 
vencimento. 

24.7. Maiores esclarecimentos ou quaisquer outras informações suplementares com relação a 
eventuais dúvidas de interpretação do presente Edital, poderão ser obtidos junto ao Pregoeiro, no 
horário das 08:00 às 12 horas e das 14:00 e as 17.30 horas, na forma do item 3 deste Edital. 

24.8. Os casos omissos, bem como as dúvidas suscitadas, serão resolvidos pelo Pregoeiro, tudo 
de conformidade com as normas jurídicas e administrativas aplicáveis e com os princípios gerais 
do direito. 

 
João Pessoa, 01 de outubro de 2013. 

 
____________________________ 
RENATO CALDAS LINS JUNIOR 

Pregoeiro  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2013 

REGISTRO DE PREÇOS 

ANEXO I 

TERMO DE REFÊRENCIA 
 

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 
1.1. Este Termo de Referência foi elaborado nos termos da Lei 10.520/02, que se constituirá em 
peça integrante do procedimento licitatório que visa a contratação de empresa para prestação de 
serviços de operacionalização e manutenção dos Sistemas de Comunicação da Assembleia 
Legislativa da Paraíba, pelo prazo de 12 (doze) meses. 

1.2. O presente Termo de Referência contêm os elementos essenciais determinados em Lei, 
especificados de forma a subsidiar as licitantes a elaborar suas propostas técnica e comercial, 
bem como a documentação exigida. 

2. OBJETO 
 
2.2. Prestação dos serviços de operacionalização e manutenção dos Sistemas de Comunicação 
da Assembleia Legislativa da Paraíba, pelo prazo de 12 (doze) meses.  

3. DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA EXIGIDA NA QUALIFICAÇÃO 

3.1. Certidão de Registro e Quitação da Pessoa Jurídica no Conselho Regional de Engenharia, 
Arquitetura e Agronomia – CREA, compatível com o objeto contratual. 

3.2. Certidão de Registro e Quitação do Responsável Técnico, junto ao Conselho Regional de 
Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA. 

3.3. Comprovação de prestação do serviço ofertado perante emissoras de TV, públicas ou 
privadas, mediante apresentação de Certidão de Acervo Técnico acompanhada de atestados de 
capacidade técnica, registrados no CREA, de serviços de implantação de sistemas de televisão, 
compostos por áudio, vídeo, criação, produção, edição, geração, gerenciamento e veiculação da 
programação. 

3.4. Capacitação Técnica Profissional - Comprovação do licitante de possuir em seu quadro 
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional ou responsáveis técnicos, de 
nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado 
de responsabilidade técnica por execução de serviço de características semelhantes. 

3.4.1. A comprovação do vínculo do licitante com o responsável técnico indicado dar-se-á 
através da Ficha ou Livro de Registro de Empregado ou Carteira de Trabalho e 
Previdência Social – CTPS, ou através de contrato social e alteração contratual, no caso 
de sócio(s) ou através de contrato de prestação de serviços, onde o contratado conste da 
Certidão do CREA da empresa como responsável técnico. 

3.5. Declaração formal com Indicação do pessoal técnico adequado e disponível para realização 
do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que 
se responsabilizará pelos trabalhos. 

3.6. Descritivo da prestação dos serviços a serem realizados – Solução Integrada de Televisão. 

4. NORMAS, PADRÕES E PROCEDIMENTOS APLICÁVEIS 
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4.1. A execução dos serviços deverá estar de acordo com as normas e padrões previstos para 
Implantação de Sistemas de Telecomunicações dos seguintes órgãos padronizadores: 

4.1.1. ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. 

4.1.2. ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações. 

4.2. Sistemas de televisão 
 

4.2.1. Lei nº 8.977, de 06/01/1995 - Dispõe sobre o Serviço de TV a Cabo e dá outras 
providências. 

4.2.2. Decreto n° 2.206, de 14/04/1997 - Aprova o Regulamento do Serviço de Televisão a 
Cabo. 

5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
5.1. A Contratada deverá prestar os seguintes serviços: 

 
a) Serviços de áudio, vídeo, criação, produção, edição, geração, gerenciamento e veiculação da 
programação da TV Assembleia, com transmissão ao vivo e integral de eventos realizados nas 
dependências desta Casa Legislativa e locais externos, relacionados à pauta parlamentar e 
assuntos de interesse comunitário, demonstrando os quantitativos, horários, programação, quadro 
funcional e equipamentos mínimos a serem utilizados na execução dos serviços; 
b) Criação, produção, edição, finalização e direção de até 20 programas (sendo até 03 programas 
diários e um semanal ao vivo – um deles com cenário virtual), além das sessões plenárias e 
reuniões das comissões, quatro programas diários e dez semanais, esses gravados, a serem 
transmitidos na grade programática da TV Assembleia. Destes programas, 12 já são produzidos 
pela Casa. 
c) Suporte técnico aos equipamentos da TV Assembleia, com substituição dos mesmos, enquanto 
são solucionados os problemas existentes.  
d) Unidade móvel de externa para produção de vídeo e deslocamento de equipe (veículo utilitário 
com capacidade para no mínimo 07 pessoas). Composição: 03 veículos, sendo 01 equipada para 
produção de vídeo e 02 para deslocamento de equipes. 
e) A Contratada deverá fornecer maquiagem HD e fardamento para repórteres e apresentadores.  
f) A Contratada deverá dispor de um espaço físico, fora da estrutura da Assembleia Legislativa da 
Paraíba, que deverá servir como núcleo de produção, gravação e edição dos programas, inclusive 
com equipamentos no mesmo padrão dos da TV Assembleia. 
 
5.2.  A Contratada deverá atender as necessidades da Contratante, com vistas a manter a grade 
de programas existentes e implantação de novos programas na respectiva grade. 

5.3. O sistema deverá possibilitar a captação, edição, exibição, gerenciamento e o arquivamento 
de todo o material produzido na TV Assembleia. 

5.4. Divisão da estrutura necessária: 
 
a) Captação de imagens EXTERNAS: Tem o objetivo de captar o material necessário para 
produzir o conteúdo da programação que será exibido pelo canal. Deve ser composto de duas 
câmeras de vídeo formato DVCPRO/HD (1080i), com microfones de mão, tripés de vídeo 
profissional e kits de iluminação. 

a.1) Alguns eventos             a1) Alguns eventos externos são transmitidos ao vivo, dentro da programação da 
emissora. Nestes casos, utiliza-se uma estrutura de produção e transmissão composta por mesas 
de mixagem de áudio e vídeo, monitores, equipamentos de transmissão via satélite e, em alguns 
casos, estruturas mais elaboradas de iluminação e tripés, como: minibrutes, grua, cammate, 
traveling, tp de externa, gerador elétrico e gerador de caracteres. Ficando a contratação do link de 
transmissão ao vivo sob a responsabilidade da Contratante. 
b) Captação no PLENÁRIO: Auditório que tem por objetivo realizar as Sessões Plenárias ao vivo e 
gravadas. Composto de três câmeras de vídeo formato DVCPRO/ HD (1080i). 
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c) SALAS DE COMISSÕES: Duas salas onde são realizadas as Sessões das Comissões da 
Assembleia, ao vivo. Sistema composto por quatro câmeras de vídeo formato DVCPRO/ HD 
(1080i), sendo duas câmeras em cada Sala. 
d) ESTÚDIO: Opera com três câmeras de vídeo, formato DVCPRO/HD (1080i), dotadas de tripés 
dolly, kit de iluminação para dois cenários pré-montados (luz fria), monitor de retorno de vídeo, 
dois teletextos, quatro microfones de lapela sem fios e sistema de comunicação sem fios entre os 
operadores de câmera. 
e) ILHAS DE EDIÇÃO NÃO LINEAR: Composta por três ilhas responsáveis pela edição das 
imagens captadas na externa, gravadas na emissora ou de arquivo, finalizando e inserindo 
gráficos necessários antes da exibição pelo MASTER. Compostas por máquinas MAC PRO e 
softwares de edição profissional de áudio e vídeo. 
f) SALÃO DE EVENTOS: Local onde são realizados eventos culturais. Sistema composto por 
duas câmeras de vídeo, formato DVCPRO/ HD (1080i) e iluminação fria. 
g) SWITCHER DE PR: Sala de controle e coordenação do Plenário, Estúdio, Salas de Comissões, 
Auditório e Salão de Eventos. Tem por objetivo produzir o conteúdo ao vivo e gravado, com sinal 
finalizado (caracteres e trilhas sonoras). Composto por uma mesa de corte digital HD com 12 
entradas de vídeo HD (monitores de vídeo, mesa de áudio com 24 canais (mic/linha) para 
mixagem dos sinais e sonorização de todos os ambientes de transmissão, híbrida telefônica para 
uma linha, caixas acústicas para retorno e monitoração e sistema de comunicação). 
h) SISTEMA DE CONTROLE MESTRE (MASTER): Responsável pela monitoração e exibição 
final da programação da TV. Composto de exibidor, controle mestre e gerador de caracteres. 
i) SISTEMA DE TRANSMISSÃO VIA SATÉLITE (UP-LINK) a ser implantado posteriormente: 
Responsável pela distribuição do sinal da TV para todos os pontos de retransmissão da emissora 
(Operadoras de TV a Cabo no interior do Estado e retransmissores em canal aberto).  

6. Grade Existente  

A TV Assembleia possui atualmente 12 (doze) programas, gerando em média 09 horas e 30 
minutos de conteúdo na programação local, além de 03 (três) programas de produções externas 
em parceria com outros Órgãos/Poderes. 

6.1. Programas produzidos atualmente pela TV Assembleia: 

1. Título: Armazém Musical  

Resumo do Programa: 
 
Espaço dedicado à música.  
 
Composição do Programa 
 
Apresentação: vinhetas (sem apresentador) 
Produção: Paulo Pena. 
Horário: 14h00 
Dias: 2ª, 4ª e 6ª (Reprise sábados e domingos)  
Tempo de Produção: 60 minutos 
Intervalos: 04 
 
2. Título: Plenário Agora - Jornal 

Resumo do Programa 

Noticiário apresentado ao vivo direto do plenário, 30 minutos antes do início da sessão. O 
programa traz manchetes dos principais jornais do Estado e do País, como também de alguns 
sites de credibilidade. Em seguida são dadas informações sobre as atividades do Poder 
Legislativo, entrevistas com alguns deputados que estarão participando da sessão. Pode-se, 
ainda, abrir espaços, para comentaristas políticos, quando um fato relevante surgir e for de 
interesse geral e matérias de rua com a participação do povo. 
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Composição do Programa 
 
Apresentação: Marcelo José / Sales Fernandes 
Reportagem: Alana Beltrão 
Produção: Mônica Nascimento  
Horário: 9h00 
Dias: terça, quarta e quinta feira 
 
3. Título: Assembleia Cidadã  

Resumo do programa 

Um programa de entrevista que tem o intuito de discutir assuntos de interesse do cidadão/cidadã, 
com temas diversificados como cidades, meio ambiente, urbanismo, trânsito, turismo, violência e 
atualidades.  

O programa é gravado em estúdio e consta de uma entrevista conduzida por um jornalista que 
recebe um convidado especialista ou autoridade no assunto em questão, como por exemplo, 
advogados, promotores, juízes, curador da infância e adolescência, movimentos feministas, etc. 
 
Participam da gravação: 01 apresentador, 01 produtor, 02 cinegrafistas, 01 diretor de imagens, 02 
operadores (áudio, TP e vídeo), 01 técnico. 
 
Composição do Programa 

Apresentação: Goretti Zenaide  
Produção: equipe de jornalismo  
Tempo de duração: 30 minutos 
Horários: 09h05 e 13h00 
Dias: finais de semana - sábado e domingo - reprise 2ª e 6ª (horários a serem definidos) 
  
4. Título: Caminhos da Paraíba 

Resumo do Programa 
 
Programa com apoio da Frente Parlamentar de Turismo – PARLATUR, com o objetivo de mostrar 
as potencialidades não apenas turísticas, mas, também, econômicas e culturais dos municípios 
paraibanos. Mostrar as belezas, riquezas, a importância e apelo turístico dos municípios do nosso 
Estado. 
 
O ‘Caminhos da PB’ é uma viagem pelos municípios do nosso Estado (uma cidade a cada edição). 
Do Litoral ao Sertão do Estado, a TV Assembleia procura mostrar as potencialidades, as belezas, 
tradições, o povo, a cultura, o apelo turístico e econômico dos municípios. O programa é gravado 
na cidade escolhida durante 02 ou 03 dias, por uma equipe composta por 01 repórter, 01 produtor, 
02 cinegrafistas, 01 auxiliar e 01 motorista. A pós-produção e edição do programa ocorrem na 
sede da TV Assembleia e conta com a participação de 01 cinegrafista de estúdio, 01 
apresentador, 01 editor de texto, 01 editor de imagens, 01 auxiliar técnico. 
 
Composição do Programa 
 
Apresentação: Juliana Teixeira 
Produção: Michelle Ribeiro 
Horários: 15h00 e 19h00  
Data: Finais de Semana (sábado e domingo) reprise 2ª e 5ª (horários a serem definidos) 
Tempo de Produção: 30 a 45 minutos 
Intervalos: 03 
 
5. Título: Impressão  
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Resumo do Programa 
 
Novos e antigos escritores conversam, semanalmente, com o companheiro Eri Alves sobre suas 
produções literárias e o atual momento literário paraibano. O programa é sempre gravado no 
ambiente de uma livraria de nossa capital. 
 
Composição do Programa 
 
Apresentação: Eri Alves 
Produção: Eri Alves  
Horários: 12h00 e 17h00 
Dias: finais de semana (sábado e domingo) reprise 3ª e 6ª (horários a serem definidos) 
 
6. Título: Memória Ponto Doc 

Resumo do Programa 
 
O objetivo é mostrar a história do Poder Legislativo e de toda a Paraíba, através de depoimentos 
de historiadores, políticos e jornalistas. Não deixar cair no esquecimento, os marcantes fatos 
políticos ao longo da história. Trata-se, também, de uma importante contribuição da TV 
Assembleia ao museu da memória, organizado por Cida Lobo. 
 
É formado principalmente por entrevistas/depoimentos gravados em externa. Há ainda a captação 
de imagens e a gravação da apresentação em estúdio.  
 
Composição do Programa 
 
Apresentação: Gilson Souto Maior  
Produção: museu da memória/ jornalismo TVAL 
Horários: 20h00 
Data: Finais de semana (sábado e domingo) reprise 2ª e 4ª(horários a serem definidos) 
Tempo: 30 a 50 minutos. 
Intervalo: 02 
Os profissionais envolvidos são: 01 apresentador, 01 repórter, 02 cinegrafistas, 01 produtor, 01 
editor de texto, 01 editor de imagens, 01 cinegrafista de estúdio, 01 diretor de imagens, 01 
operador (áudio e tp), 01 auxiliar técnico. Observação: em alguns casos é necessário o 
deslocamento da equipe (01 repórter, 01 cinegrafista, 01 auxiliar, 01 motorista) para outros 
municípios, com pernoite. 
 
7. Título: Mulher & Cia  

Resumo do Programa 
 
Um programa totalmente dedicado ao sexo feminino, com muitas entrevistas, música, culinária, 
moda, etc. Estaremos mostrando o dia a dia da mulher, as diversas profissões que hoje ela ocupa 
no mercado de trabalho. Como é a vida da mulher política, a mãe e dona de casa etc. 
 
Composição do Programa 

Apresentação: Daniela Lins  
Produção: Daniela Lins e Equipe de Jornalismo 
Dias: 4ª e 6ª (reprise sábados e domingos)  
Horário: 11h00  
Tempo: 30 minutos 
Intervalos: 02 
 
8. Título: Paraíba e Seus Artistas  
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Resumo do programa 
 
Vamos mostrar a vida dos profissionais que trabalham com a música do nosso Estado, como eles 
atuam na sua profissão, as dificuldades, as alegrias e os prazeres.  O programa tem como objetivo 
principal valorizar os artistas paraibanos que atuam no campo musical com profissionais e 
anônimos; músicos, cantores, compositores. 
 
Cada o programa é gravado em externas e consta de uma entrevista conduzida por um jornalista 
que recebe um convidado especialista ou autoridade no assunto em questão. Participam da 
gravação: 01 apresentador, 01 produtor, 02 cinegrafistas, 01 diretor de imagens, 02 operadores 
(áudio, tp e vídeo), 01 técnico. 

Composição do Programa 

Apresentação: Kátia Pinheiro 
Produção: Sílvia Cabral 
Horários: a definir  
Dias: 3ª e 5ª (reprise sábado e domingo)  
Tempo: 30 minutos 
Intervalos: 2 
 
9. Título: Ponto de Encontro  

Resumo do Programa 

O Ponto de Encontro é um programa de entrevistas que tem como objetivo discutir assunto 
relacionado a temas como artes plásticas, cinema, dança, teatro, literatura, enfim, um espaço 
aberto para os que promovem a cultura no Estado e no País. Veiculado semanalmente pela TV 
Assembleia Legislativa - tem duração média de 30 minutos (divididos em três blocos).  

O programa é apresentado pela repórter Daniela Lins e a entrevista se estabelece sob o formato 
de uma conversa descontraída. Tendo como característica o “ponto de encontro” com o 
entrevistado, cada programa é gravado em externas e consta de uma entrevista conduzida por um 
jornalista que recebe um convidado especialista ou autoridade no assunto em questão. Participam 
da gravação: 01 apresentador, 01 produtor, 02 cinegrafistas, 01 diretor de imagens, 02 operadores 
(áudio, TP e vídeo), 01 técnico. 

Composição do Programa 

Apresentação: Daniela Lins 
Produção: Kamille Carneiro 
Horários: 15h00  
Dias: 2ª, 4ª e 6ª (reprise sábados e domingos)  
Tempo: 30 minutos 
Intervalos: 2 
 
10. Título: Resumo da Casa  

Resumo do Programa 

O objetivo do noticiário é levar ao telespectador um resumo de tudo o que ocorreu na Assembleia, 
durante a semana. Cobertura das atividades plenárias, procurando mostrar a atuação de cada 
parlamentar, com destaque maior para os fatos mais relevantes e que chamem a atenção da 
comunidade paraibana. Cobertura, também, das atividades dos diversos setores que integram o 
Poder – as ações sociais da APPL, apoio à creche Ângela Maria Meira, Clube Novo Alvorecer 
(aposentados), Escola do Legislativo, Departamento de Saúde e Sindicato do Poder Legislativo. 
 
Composição do Programa 
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Apresentação: Eri Alves 
Produção: Eri Alves e Tarcísio Timóteo  
Horários: 18h00  
Dias: sexta, sábado, domingo e segunda 
Tempo de Produção: Cerca de 30 minutos 
Intervalos: 3 Blocos 
 
11. Título: Sala de Projeção  

Resumo do Programa 
 
Programa apresentado em cenário que remeta a uma sala de cinema, na sequência o 
apresentador conta em resumo a história de curtas ou longas. Podendo ainda convidar produtores 
e cineastas para entrevistas e comentários. 
 
Composição do Programa 

Apresentação: Gilson Souto 
Produção: Kamille Carneiro  
Horários: 15h00  
Dias: 2ª e 6ª (reprise sábados e domingos)  
Tempo: 60 minutos 
Intervalos: 2 
 
12. Título: V 

Resumo do Programa 
 
Esse programa tem como finalidade mostrar a população como funciona o corpo humano na sua 
mais perfeita forma. Como também discutir um assunto relacionado ao tema saúde, como 
tratamentos, qualidade de vida, saúde pública etc. As funções da anatomia humana sendo 
mostrada na TV com todos os detalhes para esclarecimento da população.  

Composição do Programa 

Apresentação: Márcia Cabral 
Produção: Márcia Cabral e Jornalismo TVAL  
Horários: 13h00  
Dias: 3ª e 6ª (reprise sábados e domingos)  
Tempo: 30 minutos 
Intervalo: 2  
Participam da Gravação: 01 apresentador, 01 produtor, 02 cinegrafistas, 01 diretor de imagens, 02 
operadores (Áudio, TP e Vídeo), 01 técnico. 

6.2. Programas de produção externa em parceria com a TV Assembleia 

1. Título: Programa MPTV  

Resumo do programa 

O programa MPTV é produzido pela assessoria de imprensa do Ministério Público da Paraíba 
(MPPB) e veiculado na TV Assembleia, canal 11 da net, às 18h de terça-feira. O programa é 
transmitido semanalmente sempre às terças-feiras com reprise às quintas-feiras no mesmo 
horário. A veiculação do programa institucional é uma parceria entre o Poder Legislativo e o 
Ministério Público Estadual. O MPTV faz parte do planejamento estratégico do Ministério Público 
Estadual na área de comunicação e o principal objetivo é fazer com que a população conheça a 
instituição e seu funcionamento. 

Composição do Programa 
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O MPTV é apresentado pela jornalista Cristina Fernandes e tem 24 minutos de exibição, e 
apresenta três quadros fixos. O primeiro é de entrevistas, em que um promotor ou procurador de 
justiça participará falando sobre vários temas, como por exemplo, a violência contra o idoso. O 
segundo quadro, chamado ‘fique por dentro’, trata sobre prestação de serviço. Nele a população 
poder conhecer um pouco mais sobre o MPPB, como o que faz uma promotoria do cidadão, por 
exemplo, onde ela está localizada e onde fica a sede da procuradoria geral de justiça. Já o 
terceiro, chamado de ‘você pergunta, o promotor responde’, pretende apresentar termos jurídicos 
de forma acessível, para que as pessoas possam aprender. 

2. Título: STJ Cidadão  

O programa é produzido pela assessoria de comunicação do STJ - e tem como objetivo tratar de 
assuntos de interesse do cidadão, através de informações, reportagens e entrevistas com 
operadores do Direito - advogados, juízes, desembargadores. Os programas são recebidos 
semanalmente, valendo ressaltar que até o presente momento, desde sua primeira apresentação, 
não ocorreu nenhuma repetição de um programa. Antes de ir ao vídeo é apresentada uma 
gravação que identifica a nossa emissora e ressalta o convênio firmado entre Assembleia 
Legislativa e STJ.  

Obs. Ainda do Superior Tribunal de Justiça, recebemos, também semanalmente, o "STJ 25 anos", 
que começou a ser exibido em abril deste ano. No próximo ano (abril de 2014) será o último 
programa desta série, que tem como finalidade desde a primeira exibição, contar fatos relevantes 
que marcaram a história da justiça brasileira no quarto de século de existência do Superior 
Tribunal de Justiça em nosso País.    

3. Título: Brasil Eleitor 
 
O programa "Brasil Eleitor" é fruto de um convênio entre o TSE e a Assembleia Legislativa. Nele, 
são prestadas informações de interesse do eleitor e reportagens sobre acontecimento 
fatos/histórias ocorridas em municípios brasileiros durante as eleições até agora realizadas. É 
apresentado semanalmente e, a exemplo do que ocorre com os programas do STJ, vem sendo 
exibido sem repetições, pois o temos recebido de forma assídua, todas as semanas. Para 
identificação de nossa emissora, agimos da mesma forma como fazemos com os programas que 
não são por nós produzidos, ou seja, gravamos uma cabeça antes da abertura do mesmo, 
enfatizando o convênio firmado. 

6.3. Novos Programas a serem implantados 

1. Título: Jornal das Seis (Este é um nome fictício) 

Dias: 2ª a 6ª  
Tempo: 30 minutos 
 
Resumo do Programa 

O jornal das seis é uma nova proposta de programa televisivo com foco na veiculação de notícias 
sobre o Estado da Paraíba, em seus diversos aspectos: economia, política, cotidiano, cultura e 
esportes. 

Entre estas temáticas, a política teria como destaque a atividade parlamentar dos deputados da 
Assembleia Legislativa da Paraíba, com foco na aprovação de leis, sessões especiais e a 
tramitação das comissões na casa.  

Composição do Programa 

O programa terá três blocos de oito minutos cada, uma apresentadora, um repórter com entradas 
ao vivo e reportagens especiais, notas cobertas e notas.  
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Para produzir conteúdo serão necessários dois produtores, um para o turno da manhã, outro para 
o turno da tarde. É necessário que estes profissionais sejam dinâmicos e capazes de acompanhar 
os principais acontecimentos da capital paraibana e com bons contatos. 

Para executar as reportagens serão necessárias duas equipes compostas por um repórter e um 
cinegrafista para cada turno. Sendo que pela manhã, uma cobrirá as atividades da Assembleia 
Legislativa, também se inteirando dos “muídos” políticos, como mudanças de partido, rompimento 
de coligações, entre outros. A outra equipe ficaria acompanhando os principais fatos do dia na rua, 
podendo ser estes a execução de uma fiscalização, uma campanha, ou destacar problemas do 
cotidiano, na área da saúde, economia entre outros. 

Durante o período da tarde, a atividade das equipes seria semelhante às da manhã. Cada equipe 
deverá cumprir com duas pautas por turno, todas com sonoras (entrevistas), passagem do 
repórter e um bom texto com tempo médio de dois minutos (esta é uma previsão). 

Na participação ao vivo, trataremos dos últimos assuntos (fatos), apresentaremos o resultado de 
uma sessão especial ou de uma reunião, podendo ter entrevistados, ou não. Também teria um 
momento para leitura e divulgação do portal da AL. É necessária alguma produção durante o fim 
de semana. Para isso, seria feita uma escala para o sábado durante o fim de semana. 

Justificativa: durante o horário das 18h00 não há programação local na TV paraibana. O horário é 
carente de programação local. Coincide com a chegada dos pais em casa, após o dia de trabalho 
e pegar os filhos na escola. Nas outras emissoras de TV temos programação policial, família, filme 
e seriados. Mas nada com notícias locais, esta, portanto, seria uma oportunidade de ocupar um 
espaço aberto. Não será um telejornal para “competir” com outros, pois algumas notícias, 
principalmente aspecto policial, não seriam abordadas, a não ser as de grande comoção ou 
repercussão. 

2.  Título: Assembleia em Debate 

Resumo do Programa 

Objetivo: programa de debates sobre os assuntos em evidência na Paraíba, no Brasil e no mundo. 
Um programa de entrevista coletiva com autoridades políticas, como deputados, vereadores, 
prefeitos, senadores como também juízes, advogados, presidentes de órgãos etc, para debater 
temas de interesse popular. Debate e análise sobre as principais questões do Estado, do Brasil e 
do mundo, o telespectador da TV Assembleia encontra na Assembleia em Debate um formato 
dinâmico, com conteúdo voltado para assuntos sociais, economia, cidades, enfoque na política 
local e nacional e prestação de serviço.  

O programa, que é gravado em estúdio, é apresentado por um jornalista-âncora com ajuda de 
mais dois jornalistas. O programa conta também com a participação de convidados comentando 
assuntos que influenciam o dia a dia do cidadão, como ações sociais, eleições, economia e 
política, além de um entrevistado e a participação popular com perguntas por telefone.  

Composição do Programa 

Será um apresentador (a) com a ajuda de mais dois jornalistas onde farão questionamentos ao 
entrevistado. Para cada entrevistado será feita uma matéria com o tema debatido para ser exibido 
durante o programa. Inserção de telespectadores nas ruas onde farão perguntas para o 
entrevistado. 

Tempo de duração: 45 minutos. 

Periodicidade: semanal (em sistema de rodízio). 

3. Programa Semanal: Título: Visita do Presidente 

Resumo do Programa 
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A ideia do programa é trazer toda semana o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba para 
fazer um balanço da casa. Seria um programa gravado, com meia hora de duração, nos estúdios 
da TVAL. Durante a entrevista seriam exibidas imagens da Assembleia, das audiências e de 
temas com comentários do presidente. 

Composição do Programa 

O presidente teria que vir até os estúdios da TV para ser entrevistado por um apresentador (a). 
Porque ai justificaria o nome do programa. Outra sugestão seria gravarmos no gabinete do 
deputado. 

4. Programa Semanal: Título: Gourmet de Quinta (Culinária) 

Resumo do Programa 

Cozinhar também tem a ver com descoberta, com satisfação, com o prazer de pertencer, de 
alimentar as relações. Vai muito além do forno e do fogão. Afinal, o cotidiano de quem cozinha é 
mais saboroso. Literalmente. Então o programa terá receitas fáceis com alimentos acessíveis, 
preparações saudáveis e apresentações com um toque refinado. No “Gourmet de Quinta”, o chef 
vai ensinar receitas que funcionam, explicadas tim-tim por tim-tim, para quem já é mestre na 
cozinha e também para quem nunca fritou um ovo.  

Composição do Programa 

Um apresentador seguirá até algum restaurante ou bar para mostrar a culinária do local - a 
diferença desse programa em relação aos demais programas que estamos acostumado a assistir 
nas TVs é a edição. Participam da gravação: 01 apresentador, 01 produtor, 02 cinegrafistas, 01 
diretor de imagens, 02 operadores (áudio, tp e vídeo), 01 técnico. 

5. Programa quinzenal: Conhecendo a ALPB 

Resumo do Programa 

A ideia do programa é mostrar como funciona a Casa Epitácio Pessoa e conhecer cada setor. 
Mostrar à população quais os trabalhos desenvolvidos pela casa e o que ela oferece ao público. 

Composição do Programa 

Um repórter acompanhado de um cinegrafista e assistente visitará a casa e mostrará os trabalhos 
e o objetivo de cada setor, entrevistando o seu responsável e também os servidores. O programa 
será inserido durante os intervalos dos programas. 

6. Título: Cotidiano em pauta  

Objetivo: discutir um assunto relacionado ao tema cidades, meio ambiente, urbanismo, trânsito, 
turismo, atualidades. 

Periodicidade: mensal.  

Tempo de duração: 30 minutos. 

Descrição do programa: o programa é gravado em estúdio e consta de uma entrevista conduzida 
por um jornalista que recebe um convidado especialista ou autoridade no assunto em questão. 
Participam da gravação: 01 apresentador, 01 produtor, 02 cinegrafistas, 01 diretor de imagens, 02 
operadores (áudio, TP e vídeo), 01 técnico. 

7. Título: Com a palavra Educação 

Objetivo: discutir um assunto relacionado ao tema Educação, como novidades no setor de ensino, 
novas tecnologias, profissionalização, entre outros. 
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Periodicidade: mensal 

Tempo de duração: 30 minutos. 

Descrição do programa: o programa é gravado em estúdio e consta de uma entrevista conduzida 
por um jornalista que recebe um convidado especialista ou autoridade no assunto em questão. 
Participam da gravação: 01 apresentador, 01 produtor, 02 cinegrafistas, 01 diretor de imagens, 02 
operadores (áudio, TP e vídeo), 01 técnico. 

8. Título: Cidadão do Futuro 

Objetivo: programa sobre temas referentes a crianças e adolescentes.  

Periodicidade: mensal.  

Tempo de duração: cerca de 15 minutos. 

Descrição do programa: O Cidadão do Futuro é um programa que aborda assuntos sérios do 
universo infanto-juvenil. Através de entrevistas com especialistas, autoridades, pais e filhos, o 
programa procura fomentar o debate e passar muita informação sobre saúde, educação, 
relacionamento, direitos e outros. O programa envolve uma equipe formada por: 01 
jornalista/apresentador, 02 cinegrafistas (um de estúdio e um de externa), 01 repórter, 01 editor de 
texto, 01 editor de imagens, 01 auxiliar técnico.  

9. Título: Programa Rural 

Objetivo: discutir as questões do campo.  

Periodicidade: semanal 

Tempo de duração: 30 minutos 

Descrição do programa: O projeto do programa “Rural” prevê a realização de reportagens externas 
e entrevistas/apresentação em estúdio, sobre a produção agropecuária, economia, dados e 
estatísticas referentes ao meio rural. O programa visa principalmente atrair a atenção do público 
do interior do Estado. A equipe necessária deve constar de: 01 apresentador, 02 cinegrafistas, 01 
repórter, 01 produtor, 01 diretor de imagem, 02 operadores, 01 auxiliar técnico, 01 editor de 
imagens, 01 editor de texto.   

10 . Título: (Provisório) – Boas práticas 

Objetivo: Evidenciar instituições, temas e pessoas que praticam ações do bem voltadas à 
solidariedade. 

Periodicidade: Semanal (O programa inédito), com reprises de acordo com a grade da emissora.  

Tempo de duração: 40 minutos 

A intenção do programa Boas práticas é mostrar a quantidade de pessoas e instituições, que de 
maneira voluntária, sem depender de qualquer instituição pública mantenedora, arregaça as 
mangas e faz uma louvável ação social e solidária, fazendo o bem sem olhar quem. 

O formato do programa Boas práticas segue os mesmos moldes de qualquer programa policial, 
mostrando o lado negro das mazelas sociais, no entanto sua resposta é mostrar o lado bem do 
mal, tratando de temas como: a exploração sexual infantil, aleitamento materno, inclusão social, 
qualificação de mão-de-obra, desemprego, combate à fome, combate ao consumo de drogas e 
solidariedade a pessoas com problemas de saúde. 

O programa faz uma releitura em cima das mesmices dos programas policiais, que hoje 
superlotam as telas da TV. E ao contrário desses programas, no nosso caso, mostraremos que 
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apesar de todos os problemas sociais e pessoais existentes, a esperança continua viva e muitas 
coisas dependem de nós. Mostramos quem faz o bem.        

11. Título: (Provisório) – Paraíba Ambiental 

Objetivo: Tratar de temas como meio ambiente, ecologia e sustentabilidade. 

Periodicidade: Semanal (O programa inédito), com reprises de acordo com a grade da emissora.  

Tempo de duração: 30 minutos 

12. Título: (Provisório) – Política em Debate  

Objetivo: Discutir temas da politica local e nacional com uma bancada formada por cinco 
jornalistas. Dois jornalistas serão fixos e outros três convidados. 

Periodicidade: Semanal (O programa inédito), com reprises de acordo com a grade da emissora.  

Tempo deduração: 60 minutos 

13. Títulos Provisórios Assembleia Notícia - Noticias do Legislativo - Legislativo em Pauta - 
ou Assembleia Dinâmica  
 
Resumo do Programa 
 
Boletim jornalístico para divulgar notícias recentes e factuais. Apresentado em estúdio com 
matérias gravadas e editadas ao longo do dia, enfocando as principais notícias de interesse da 
população. De segunda à sexta, seis vezes ao dia (03 edições de manhã e 03 edições à tarde). É 
direcionado ao público em geral que acompanha a TV Assembleia e tem interesse em ficar por 
dentro das últimas e mais recentes notícias do dia. Além de notas lidas pelo apresentador, o 
programa exibe pequenas matérias, stand ups e entrevistas reduzidas sobre assuntos “quentes” 
ou de relevância para a Assembleia Legislativa. 
 
Composição do Programa 
 
Apresentação: Juliana Teixeira  
Produção: produtores 
Horário: durante a programação 
Data: de segunda a sexta 
Tempo de produção: cinco minutos cada 
Intervalos: 2    
A equipe é composta de 02 cinegrafistas, 02 editores de texto, 02 editores de imagem, 02 
diretores de corte, 04 operadores, 02 auxiliares técnicos. Observação 1: metade da equipe 
trabalha nas edições matutinas e metade nas edições vespertinas. Observação 2: todos os 
repórteres da equipe da TV Assembleia participam desse programa gravando, aleatoriamente, 
stand ups e matérias externas. 

14. Título: Esporte Mania  
 
Dias: 2ª a 6ª  
Tempo: 20 minutos 
 
Resumo do Programa 
 
Programa apresentado em estúdio com cenário virtual. Matérias do mundo esportivo profissional e 
amador será o seu principal foco. O Esporte Mania é um programa interativo sobre os principais 
fatos esportivos do Estado, do Brasil e do mundo, que conta com dois jornalistas responsáveis: um 
como apresentador e outro como comentarista. O programa exibe reportagens sobre as mais 
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variadas modalidades, quadros especiais (como entrevista de craques do passado) além de 
entrevistas em estúdio e discussões polêmicas com convidados especiais, etc. 
 
Composição do Programa 
 
Apresentação: falta definir 
Produção: Produção TVAL  
Dias diariamente (de segunda à sexta), às 10h30. Reprises: de segunda à sexta, às 8h05; sábado, 
às 9h05; domingo (em sistema de rodízio). 
Tempo de duração: 30 minutos. 
Descrição do programa: é transmitido diariamente, ao vivo, direto de estúdio e envolve: 02 
jornalistas apresentador/comentarista, 01 repórter, 01 produtor, 01 editor de texto, 01 editor de 
imagens, 02 cinegrafistas (estúdio), 01 cinegrafista de externa, 01 diretor de imagens, 02 
operadores (áudio, TP e vídeo), 01 técnico. 
 
15. Título: Perfil Parlamentar 

É um programa que faz um resumo da atuação de cada parlamentar. Periodicidade: anual, exibido 
dentro da programação da TV (o número de programas é equivalente ao número de deputados, 
contando os suplentes quando assumem). O perfil parlamentar é um resumo da atuação 
parlamentar de cada um dos deputados estaduais. 

Composição do Programa 
 
Tempo de duração: 6 minutos, cada. 
A gravação envolve entrevista ao deputado e a realização de imagens dos mesmos. A equipe é 
composta por 01 repórter, 01 produtor, 01 editor de imagens, 01 editor de texto, 01 cinegrafista, 01 
auxiliar. 
 
6.4. Transmissões da Assembleia Legislativa da Paraíba 

1. Título: Sessão Plenária 

Objetivo: transmitir a sessão legislativa. 

Periodicidade: ao vivo, de terça à quinta-feira, às 09h30. Reprises: de terça à quinta-feira, no 
período da tarde; aos sábados, às 12h30 e às 17h. Aos domingos (em sistema de rodízio).  

Tempo de duração: impreciso. 

Descrição do programa: o principal fim da TV Assembleia é transmitir as Sessões Plenárias 
Legislativas, com os debates, discussões, apresentações de projetos de lei, solicitações de 
requerimentos e defesas de posições de cada parlamentar.  

2. Título: Audiência Pública 

Objetivo: transmitir a audiência pública. 

Periodicidade: as audiências públicas podem ocorrer a qualquer dia e horário da semana. E serão 
reprisadas, cerca de duas vezes cada uma, em conformidade com a disponibilidade da 
programação. Normalmente, as reprises das audiências públicas ocorrem no dia seguinte à 
transmissão ao vivo, no horário da manhã.  

Tempo de duração: impreciso. 

Descrição do programa: a discussão dos assuntos mais importantes para a Paraíba e é promovida 
pelos deputados estaduais através das audiências públicas. O evento conta com a participação da 
sociedade e de autoridades e especialistas no assunto em debate. A transmissão ao vivo envolve: 
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03 cinegrafistas, 01 repórter, 01 locutor, 01 produtor, 01 diretor de imagem, 03 operadores, 01 
auxiliar, 01 coordenador técnico. 

3. Título: Reunião das Comissões Permanentes 

Objetivo: transmitir a reunião das comissões permanentes temáticas.  

Periodicidade: ao vivo, de segunda a sexta-feira, em horário e frequência variáveis conforme a 
marcação do evento. E serão reprisadas, cerca de duas vezes cada uma, em conformidade com a 
disponibilidade da programação.  

Tempo de duração: impreciso. 

Descrição do programa: as reuniões das comissões permanentes temáticas da Assembleia 
Legislativa são responsáveis pela discussão e os pareceres dos projetos de lei. Tudo isso (quando 
solicitado pelos parlamentares) é transmitido ao vivo pela TV Assembleia. Essa transmissão 
envolve: 03 cinegrafistas, 01 repórter, 01 locutor, 01 produtor, 01 diretor de imagem, 02 
operadores, 01 auxiliar, 01 coordenador técnico. 

4. Título: Assembleia Itinerante 

Objetivo: transmitir a sessão legislativa realizada no Interior do Estado. 

Periodicidade: ao vivo, no dia definido pela Assembleia Legislativa, normalmente a partir das 
15h30. Reprises: no mesmo dia, às 22h; de segunda à sexta-feira, às 10h10; aos sábados, às 
12h30 e às 17h. Aos domingos (em sistema de rodízio).  

Tempo de duração: impreciso. 

Descrição do programa: Igual à transmissão da sessão plenária, com diferença que esse evento 
ocorre em cidade do Interior do Estado. A transmissão ao vivo envolve: 04 cinegrafistas, 01 
repórter, 01 locutor, 01 produtor, 01 diretor de imagem, 03 operadores, 01 auxiliar, 01 auxiliar 
técnico (equipe externa) e 01 produtor, 02 operadores, 01 diretor de imagem, 01 coordenador 
técnico (equipe interna). 

7. Os serviços a serem executados no portal de internet da Assembléia Legislativa da Paraíba, 
devem ser realizados diariamente, para atualização, inclusão de novos conteúdos, criação de 
mecanismos de segurança contra a invasão de hackers, bem como reparar possíveis problemas 
que venham a prejudicar o acesso dos internautas aos links disponíveis. 

8. Toda a operacionalização do Sistema de Comunicação da Assembleia Legislativa da Paraíba 
será de ações integradas entre os seus diversos setores, incluindo a mão de obra empregada, 
conforme quadro abaixo: 

N° DE ORDEM PROFISSIONAL QUANTIDADE 

01 Motorista Assistente 02 

02 Técnico de Manutenção em emissora de TV  03 

03 Supervisor de Manutenção em emissora de TV  01 

04 Diretor Técnico 01 

05 Editor de Imagem  06 

06 Cinegrafista  11 

07 Auxiliar de estúdio e externa  04 

08 Operador de áudio 03 

09 Operador de corte  02 

10 Maquiador  01 

11 Biblioteconomista  01 

12 Chefe de Redação  01 

13 Chefe de Produção  01 

14 Repórter/Apresentador  04 
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15 Jornalista  07 

16 Produtor  08 

17 Secretária  02 

18 Diretor de Operações e Programação  01 

19  Operador de Master  02 

20  Interprete de Libras  02 

21 Editor de Jornalismo  02 

22 Editor de impresso/internet  02 

23 Diretor de Jornalismo e impresso  01 

24 Webdesigner  01 

25 Midia Social  01 

26 Fotografo  01 

27 Diretor de mídia social  01 

28 Desenvolvedor de web  01 

 
9. Categorias profissionais e atribuições 

 

PROFISSIONAL ATRIBUIÇÕES 

01. Motorista Assistente Responsável por transportar as equipes de reportagens 
para as externas, tanto dentro da cidade como também 
em viagens. Auxiliam também no transporte dos 
equipamentos necessários para a gravação. Um 
exemplo do que o Motorista Assistente pode fazer é,  
por exemplo, ajudar na iluminação, etc. 

02. Técnico de Manutenção em 
emissora de TV. 

Responsável pela instalação, manutenção (preventiva e 
corretiva) dos equipamentos de áudio, vídeo e RF da 
emissora, além de operar (fazer manobras) nos 
equipamentos da Central Técnica. No auxilio da 
instalação dos equipamentos para eventos ao vivo. 

03. Supervisor de Manutenção em 
emissora de TV. 
 

Tem a função de supervisionar, instalar e fazer upgrade 
dos programas de edição existente nas maquinas de 
edição não linear, supervisionar e dar manutenção na 
rede "LAN" da emissora, manutenção preventiva e 
corretiva nos computadores (ilhas de edição, exibidores  
e servidores da emissora). 

04. Diretor Técnico Profissional responsável pelo gerenciamento de toda 
parte técnica, coordenando os serviços dos técnicos de 
manutenção e "TI" 

05. Editor de Imagem Profissional que acompanha as edições (montagens) 
das matérias que chegam das externas. Trabalha em 
parceria com o operador de VT - profissional da área 
técnica (não jornalista) que opera os equipamentos de 
edição (vídeo tapes), mesas de som, softwares de 
edição de vídeo. Subordinado ao editor-chefe (obs.: em 
muitas emissoras, o editor de texto acumula a função de 
editor de imagem). 

06. Cinegrafista São os responsáveis pelas imagens da reportagem de 
TV, popularmente conhecido como cinegrafista. Os 
cinegrafistas que não são jornalistas (formados ou sem 
Mtb - registro profissional de jornalista) pertencem ao 
sindicato dos radialistas, são da área operacional da 
emissora e são denominados como operadores de 
câmera. Subordinados ao repórter. 

07. Auxiliar de estúdio e externa Profissional que auxilia na preparação do set de 
gravação e eventos ao vivo, operando TP, organizando 
cabeamento e auxiliando o operador de câmera. 
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08. Operador de áudio Profissional responsável pela colocação e arrumação 
dos microfones de mão e lapela dentro do set (estúdio), 
operação da mesa de áudio da produção e todo tráfego 
de áudio dentro da emissora. 

09. Operador de corte Tem a função fazer os cortes das imagens dos 
programas (ao vivo e gravados). Orientar os 
Cinegrafistas para realização das tomadas de cena para 
transmissão ao vivo e/ou gravação dos programas e 
eventos. 

10. Maquiador Profissional responsável pela caracterização e 
aparência dos repórteres e apresentadores. 

11. Biblioteconomista Profissional qualificado com graduação em 
biblioteconomia e conhecimento de informática 
responsável pela captação, digitalização e arquivamento 
de todo conteúdo de mídia. 

12. Chefe de Redação Jornalista responsável pelo funcionamento prático da 
redação, recrutamento de novos jornalistas, demissões, 
escalas de trabalho, remanejamentos, promoções, tudo 
com a ajuda do Departamento de Recursos Humanos e 
Financeiro da emissora. 

13. Chefe de Produção Jornalista responsável por supervisionar as equipes de 
produção das reportagens (pauteros, produtores, 
repórteres). Ele checa o trabalho dos na redação e na 
rua, além de auxiliar em problemas corriqueiros. 

14. Repórter/Apresentador É a pessoa responsável pela condução de um evento 
televisivo, geralmente programas. O apresentador é 
encarregado, geralmente, de dizer ao público o que está 
sendo filmado em um estúdio, na rua ou em qualquer 
outro lugar. Podendo auxiliar na produção das cabeças 
do programa, na edição de texto, como também fazer a 
função de repórter, caso necessário. 

15. Jornalista Jornalista responsável por fazer a reportagem na rua 
(entrevistar pessoas, gravar passagem e off que 
também é feito por ele. Também poderá auxiliar na 
edição de texto e de imagens). Podendo auxiliar na 
edição de texto, como também fazer a função de 
apresentador, caso necessário. 

16. Produtor Profissionais que produzem as pautas definidas em 
reunião. Reúne assuntos referentes aos temas 
aprovados (ou determinados pelo editor-chefe) para que 
o repórter execute o trabalho externo (captação de 
imagens, entrevistas). Auxiliam na produção das pautas 
e/ou reportagens na rua, como marcação e captação de 
entrevistas, levantamento de fontes e informações. 

17. Secretária Assessorar e gerenciar informações, auxiliando na 
execução de suas tarefas administrativas, na tomada de 
decisões e em reuniões, marcando e cancelando 
compromissos. Controlar documentos e 
correspondências. Atender clientes externos e internos; 
organizar eventos e viagens. Pode cuidar da agenda 
pessoal do chefe. Atuação junto às áreas Financeira, 
Comercial, de Compras, Vendas, Marketing e Recursos 
Humanos. 

18. Diretor de Operações e 
Programação. 

Profissional responsável pelo gerenciamento de toda 
parte operacional, coordenando os serviços dos editores 
de imagens, cinegrafistas, auxiliares, operadores de 
áudio e controle mestre, e toda equipe envolvida na 
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operação da captação, edição, exibição e finalização da 
emissora. 

19. Operador de Master Profissional que opera o controle mestre de uma 
emissora, seleciona e comuta diversos canais de 
alimentação, conforme roteiro de programação e 
comerciais preestabelecidos. 

20. Intérprete de Libras Esses profissionais fazem a transmissão ao vivo das 
sessões da ALPB através da Língua Brasileira de Sinais 
(Libras). A utilização destes profissionais é determinada 
por Lei e serve para garantir o acesso de todos os 
cidadãos ao trabalho realizado pela Casa Legislativa. 

21. Editor de Jornalismo da TV Profissional que cuida de toda a parte de Jornalismo da 
TVAL. Ele pensa e acompanha toda a produção e 
conteúdo jornalístico que vai ao ar. 

22. Editor de Impresso / Internet Profissionais responsáveis pela produção de conteúdo e 
edição de todo o material que entra na Agência de 
Notícias e nas peças impressas da Casa, a exemplo da 
revista do Poder Legislativo. 

23. Diretor de Jornalismo e Impresso Profissional responsável por toda a parte de jornalismo 
da ALPB. Sob o seu comando está toda a equipe de 
Jornalismo, a Agência de Noticias da Casa e impressos. 

24. Webdesigner Profissional responsável pela elaboração de peças que 
são utilizadas na web para divulgar ações e serviços. 
Também é competência sua desenvolver layouts para o 
site da ALPB e hotsites que sejam porventura criados. 

25. Mídia Social Profissional que cuida das Redes Sociais, fazendo o 
acompanhamento, postando informações, monitorando 
o que está acontecendo e interagindo com os 
internautas, respondendo às demandas que são 
encaminhadas. 

26. Fotografo Profissional responsável pela cobertura fotográfica do 
dia a dia do Poder Legislativo. Ele também é 
responsável pela alimentação do banco de imagens 
utilizado na ilustração de matérias. 

27. Diretor de Mídia Social Profissional responsável pelo comando de toda a equipe 
que trabalha com as redes sociais utilizadas pela ALPB. 
Ele é responsável pelo desenvolvimento de estratégias 
para atingir cada vez um numero maior de pessoas com 
informações que são verdadeiramente de interesse do 
povo. 

28. Desenvolvedor de Web Profissional responsável pela manutenção do Portal do 
Poder Legislativo. Ele desenvolve mecanismos que 
facilitam a vida dos internautas e ainda prima pela 
segurança do site. 

 
10 - Funções da TV que deverão ser automatizadas por softwares específicos: 
 
10.1. A equipe técnica utilizará sistemas que atendam as necessidades técnicas da Contratante, 
de acordo com o especificado: 

NOME  DESCRIÇÃO  

Decupagem e Edição 

- Possibilitar o cadastramento dos tempos de entrada e 
de saída na mídia (cartão P-2) criando uma lista (“Batch 
Capture”) que por rede vai para a ilha de edição, 
agilizando o processo de captura do material a ser 
usado. 

Captura de material - Fazer a gravação do material que está nas mídias 
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(cartão P-2) para os discos de armazenamento, 
disponibilizando por rede para as áreas interligadas que 
necessitam deste material para edição e exibição na TV. 

Gerenciamento Remoto do Canal 

- Possibilitar o controle total à distância do canal de 
exibição, através de um computador conectado à 
Internet, incluindo: 
- Visualização das imagens que estão sendo exibidas; 
- Controle de entrada de cada programa; 
- Visualização do arquivo Log, que dá os relatórios de 
exibição e erros na planilha de exibição. 
- Visualização, remoção e inserção de conteúdo no 
“playlist“ do dia durante 24h, em tempo real, sem 
atrasos na geração da programação; 
- Ajuste de tempo; 
- Verificação de arquivos em disco; 
- Cópia, modificação ou remoção de arquivos; 
- Modificação da exibição (através de habilitação de 
acesso); 
- Operação de equipamentos de “backup”. 

Confecção de Planilhas 

- Adicionar todas as informações necessárias ao 
controle de entrada e saída de cada material exibido em 
tempo real, operacional por 24h, com possibilidade de 
trafegar via rede intranet ou internet. É utilizado para a 
confecção do “playlist” de exibição. 

Pesquisa em banco de dados 
- Fazer pesquisa por nome, hora, descrição, 
características ou duração de qualquer programa ou 
material já cadastrado. 

Envio de Informações 
- Fazer a transmissão automática via Web, de 
informações sobre a grade de programação para 
“mailing” cadastrado em banco de dados. 

Exibição 

- Fazer a exibição do canal em tempo real, sendo 
responsável por: 
- Reprodução de arquivos HD MPEG 4 / DCVPROHD 
com qualidade broadcast. 
- Captura e exibição simultânea de áudio e vídeo de 
qualquer tipo de fonte, com gravação em tempo real, 
para exibição logo após, usado para reprise;  
- Inserção de gráfico na tela nos formatos 16, 24, 32 
bits, de qualquer tipo, tamanho e posição. 
- Controle remoto de qualquer Hardware (ou 
comutadores de áudio e vídeo) conectado à rede, ou 
RS232 / RS422; 
- Inserção de relógios / cronômetros; 
- Inserção, em qualquer lugar na tela, de “banner” ou 
banco de dados, de qualquer tamanho; 
- Inserção de canais de som “over” além do áudio que 
está sendo exibido; 
- Inserção de arquivos recebidos da internet (streamings 
de áudio/vídeos ou sites); 
- Possibilidade de personalização da identidade visual 
do canal através de máscaras e marcas d’água. 

 
10.2. Para atender ao sistema acima descrito, foi elaborada uma lista mínima de equipamentos 
necessários para o total funcionamento da solução de acordo com as necessidades da 
Contratante, que a Contratada deverá prestar suporte técnico, inclusive com substituição dos 
equipamentos, quando necessário, até que seja solucionado o problema do equipamento da 
Contratante. 
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10.3. A lista abaixo deve ser respeitada, mas com a possibilidade de utilização de equipamentos 
similares desde que comprovada sua funcionalidade e similaridade: 

10.3.1.   Externa: 

ITEM QUANT FABRICANTE MODELO DESCRIÇÃO 

01 02 Panasonic HPX-370 
- Câmera de vídeo HD com fonte de 
alimentação/carregador, baterias / case 

02 02 Sennheiser Ew-135 - Microfone de mão, sem fio 

03 02 Sennheiser Ew-100 - Microfone de lapela, sem fio 

04 02 Energia Prolite TV - Sun gun de Led a bateria 

05 01 Rode Shot Gun - Microfone para som ambiente 

06 02 Energia 6000MC - Painel de led com 6000lux 

07 02 Grenka EW 807 - Tripé de luz em aluminio 

08 04 Atec Rebatedor - Rebatedor de luz 

09 16 Atec Difusor - Difusor para iluminador Setlight 

10 10 Energia BPL-130A - Bateria para câmera Tipo Anton Bauer 

11 04 Energia CX-21A - Carregador de baterias tipo Anton Bauer 

12 02 Manfrotto Kit 516 - Cabeça e tripé para câmera com case 

13 01 New Tek TCXD300 
- Switcher de produção Tricaster HD 4 
entradas HD-SDI com paine de controle 

14 12 Panasonic EO32XG - Cartão P-2 32GB 

15 30 Panasonic AA - Bateria recarregável para microfones 

 
10.3.2. Plenário, Salão de eventos, Comissões, Estúdio/Produção e Auditório: 
 

ITEM QUANT FABRICANTE MODELO DESCRIÇÃO 

01 3 Panasonic 
HPX-370 

KIT 
- KIt de camera para estudio com CA. CCU 
, Cabos e comunicação 

02 2 Panasonic HPX-370 
- Câmera de vídeo HD com fonte de 
alimentação/carregador, baterias / case 

03 3 Sennheiser Ew-135 - Microfone de mão, com fio 

04 05 Manfrotto Kit - Tripé e cabeça para câmera 
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05 10 Lextron LHB4X55 - Luminaria de luz fria tipo calha 

06 01 Heartec TM-900 - Intercom para 4 usuários 

07 01 New Tek TCXD450 
- Switcher de produção Tricaster HD 4 
entradas HD-SDI com paine de controle 

08 01 Panasonic BT-LH 2550 - Monitor de referência HD-SDI 25" 

09 01 Panasonic AV-400HD - Switcher de corte HD-SDI 10 entradas 

10 10 Panasonic EO64XG - Cartão P-2 64GB 

11 01 Panasonic AG-HPG10 - Gravador de cartão P-2 

12 01 M Audio BX5A - Monitor de áudio 

13 01 Behringer Xenix 2440 - Mesa de audio 24 canais 

14 01 Sony Sony - TV/ Monitor 40" LCD 

15 04 Heartec kit - Ponto eletrônico sem fio "FM " 

16 01 Prompter LP-17 - Teleprompter 

 
10.3.3. Ilhas de edição não linear: 
 

ITEM QUANT FABRICANTE MODELO DESCRIÇÃO 

01 03 Apple MAC PRO 
- Quad core com Placa de captura HD-
SDI 

02 02 Panasonic AJ-PCD2 - Leitor de cartão P-2 

03 03 Samsung Sansung 24" - Monitor de LCD 24" 

04 03 Panasonic BT-LH 1700 - Monitor de referência HD-SDI 17" 

05 03 Sennheiser Xenix 1002 - Mix de áudio 

06 03 M Audio BX5A - Monitor de áudio 

07 03 Infinium 2000VA - No-Break 2000VA 

 
10.3.4. Sistema de Storage/Armazenamento: 

ITEM QUANT FABRICANTE MODELO DESCRIÇÃO 

01 01 Apple MAC PRO 
- Quad core com placa de captura HD-SDI, 
Software de gerenciamanto SAN 
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02 01 HP MSL2020 
- Sistema de arquivamento em fitas 
magnéticas "LTO" 24 cartuchos 1.6TB 
cada 

03 01 Sansung Sansung 24" - Monitor LCD 24" 

04 01 HP VD6TB - Vetor de disco externo com 6TB 

05 01 Infinium 2000VA - No-Break 2000VA 

 
10.3.5. Controle Mestre/Central Técnica: 

ITEM QUANT FABRICANTE MODELO DESCRIÇÃO 

01 01 4s MS-800HD 
- Switcher HD comutador de 8 canais 
SD/HD SDI AUDIO E VIDEO E LOGO 

02 01 4s 
DIGIMASTER 

LITE 
- Sistema de automação e exibição de 
comerciais e programas 

03 01 4s New GC 1D - Gerador de caracteres HD 

04 02 Kramer DA-105 - Distribuidor de áudio 

05 01 Kramer VM4HD - Distribuidor de vídeo 4 x HD-SDI 

06 01 Behringer MDX-1600 - Processador de audio 

07 01 Videotek DM-154 - Demodulador de RF 

08 01 Staner SVM860S - Modulador de A/V 

09 02 Kramer 4x4  HDI - Matrix HD-SDI 4x4 ( A/V ) 

10 01 Kramer FC-401 - TBC Frame Sync SDI 

11 02 Kramer HI-5 - Conversor SDI-HDMI 

12 02 Kramer HC10- - Conversor SDI- Component 

13 01 Kramer VS-88A - Matrix de audio analógico 

14 03 Sansung TV - TV/Monitor de 24' 

15 01 JVC SR DVM 600 - Deck play/rec DV/HD/DVD 

16 02 Sinus Sinus 2 - No-Break 3000VA 

 
10.3.6 - UNIDADE MOVEL DE GRAVAÇÃO 

A Contratada deverá disponibilizar uma estrutura de gravação de eventos ao vivo que atenda aos 
seguintes requisitos técnicos: 
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a) Funcionamento ininterrupto durante todo o evento; 
b) A estrutura de gravação deverá ter capacidade para a entrada e mixagem do sinal de 04 
(quatro) fontes de vídeo HD com áudio analógico 
c) Gravação do evento em Midia P-2 e Disco Rígido 
d) Gravação do áudio mixado do evento; 
e) Geração de caracteres com logotipo; 

 
10.3.7. DIVERSOS: 

ITEM QUANT DESCRIÇÃO 

01 01 Kit de cabos e conectores de áudio e vídeo. 

02 02 Racks e acessórios para montagem. 

03 01 Diagramação de integração dos equipamentos. 

04 01 Instalação, identificação do sistema de áudio e vídeo com treinamento. 

05 01 Rede em GigaBit (LAN). 

 
10.3.8. Sistema de Transmissão em Canal Aberto: 

Link (enlace) com sistema de encoder e decoder de sinais digitais para transmissão por "IP" de 
áudio e vídeo Digital para a TV + sinal de áudio Estéreo para a rádio FM. Enlace com visada entre 
estúdio e Torre de transmissão de aproximadamente 1 KM, Com redundância. 

11. CONDIÇÕES GERAIS 

11.1. A Contratada deverá atender às Normas de Segurança do Trabalho para a execução dos 
trabalhos. 

11.2. A coordenação dos serviços e responsabilidade técnica deverá ser exercida por 
responsável técnico, com habilitação em eletrotécnica ou engenharia elétrica. 

11.3. A Contratada não poderá executar qualquer espécie de serviços que não estejam 
descritos no detalhamento técnico sem que haja a autorização da Fiscalização do Contrato por 
escrito, sob pena de não ser ressarcida. 

11.4. A proponente deverá apresentar atestado emitido pela TV Assembleia, comprovando que 
a mesmo realizou visita de levantamento de informações de infraestrutura das instalações onde 
os serviços serão executados. As visitas poderão ser agendadas e efetivadas até 48 (quarenta 
e oito) horas úteis que antecederem a data da disputa, com a Sra. Ana Elisabeth Torres Souto, 
através do telefone (83) 8848-5740. 

11.5. Serão desclassificados os licitantes que não atenderem à solicitação de apresentação de 
documentação técnica que "comprove todas as características técnicas exigíveis neste edital". 

11.6. A Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba se reserva ao direito de realizar 
diligências, visitas técnicas e entrevistas, de modo a certificar-se da veracidade dos 
documentos apresentados pela empresa proponente. 

11.7. O Sistema de Telecomunicações por Fibra Óptica para transmissão de sinais da 
programação gerada para o “headend” da operadora de TV a cabo é fornecido pela operadora. 

11.8. A empresa contratada deverá ter representação na Capital ou Região Metropolitana da 
Capital do Estado da Paraíba.    

11.9. A Contratada após assinatura do contrato e recebimento da AS (Autorização de Serviço) tem 
um prazo de 10 (dez) dias para iniciar a prestação dos serviços. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2013 

REGISTRO DE PREÇOS 

ANEXO II  

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

Pelo presente instrumento, ____________(razão social da empresa), situada à Rua 
_____(endereço completo)_________, neste ato representada pelo ___(cargo), ____(nome do 
responsável), _______(nacionalidade, estado civil, nº da carteira de identidade, órgão expedidor, 
data de emissão e nº do CIC), CREDENCIA o Sr. _____(nome do credenciado), 
____(nacionalidade, estado civil, nº da carteira de identidade, órgão expedidor, data de emissão, e 
nº do CIC)______, dando-lhe plenos poderes para, em nome desta empresa, dar entrada em 
documentação, formalizar propostas, dar lances, recorrer, desistir e tratar de todos os demais 
assuntos pertinentes à Licitação Pregão Presencial nº 25/2013. 

 

______________, _____ de ____________ de 2013. 

 

___________________________________________ 
Assinatura e identificação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS.: Esta carta deverá ser juntada aos documentos de Credenciamento. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2013 

REGISTRO DE PREÇOS 

ANEXO III  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

 

DECLARAÇÃO 

 

A ________________(razão social na empresa), CNPJ Nº : ___________________ com sede 
na__________________ (endereço completo), por intermédio de seu representante legal, infra-
assinado, e para os fins do Pregão Presencial nº 25/2013, DECLARA expressamente que cumpre 
plenamente os requisitos para sua habilitação no presente certame licitatório. 

 

João Pessoa, ___ de ________ de 2013. 

 

____________________________________ 
(assinatura do responsável pela empresa) 

 
 

 

 

 

Nome ou carimbo: ________________________ 
Cargo ou carimbo:_________________________ 
Nº da cédula de identidade e órgão emitente: ________________ 
CPF:__________________ 
 
 
 

 

 

 

 

 

OBS.: Esta declaração deverá ser juntada aos documentos de Credenciamento. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2013 

REGISTRO DE PREÇOS 

ANEXO IV  

 DECLARAÇÃO DE MICRO E PEQUENA EMPRESA 

 

A empresa ........................ inscrita no CNPJ nº................................., sediada (endereço completo) 
.............................................................................., por intermédio de seu representante legal o(a) 
Sr.(a) ..............................................................., portador(a)  da Carteira de Identidade n° 
..................................... e do CPF........................ DECLARA, sob as penas da Lei, que atende os 
dispositivos da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, notadamente o art. 3°, 
tendo direito aos benefícios estendidos pelo referido Diploma. 

 

João Pessoa, __ de ________ de 2013. 

 

______________________________________ 
(nome e número da identidade do declarante) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2013 

REGISTRO DE PREÇOS 

ANEXO V   

MODELO DE DECLARAÇÃO REFERENTE AO TRABALHO DE MENOR 

 

A empresa _______________________, inscrita no CNPJ Nº ______________, por intermédio de 
seu representante legal o(a) Sr.(a) ________________________________, portadora da Carteira 
de Identidade Nº ________________ e do CPF Nº _____________________ DECLARA, para 
fins do disposto no inciso "V" Art. 27 da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 
Nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz. 

 

______________, ____ de _________ de 2013. 

 

_________________________________ 
Diretor ou representante legal  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2013 

REGISTRO DE PREÇOS 

ANEXO VI  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO DA 
HABILITAÇÃO 

 

A empresa ___________________,inscrita no CNPJ Nº ________________________, sediada no 
(a) __________________, declara, para os devidos fins do Pregão Presencial Nº 25/2013, sob as 
penas da Lei que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a sua habilitação no 
presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

João Pessoa, ___ de __________ de 2013. 

 

__________________________________ 
Diretor ou representante legal  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2013 

REGISTRO DE PREÇOS 

ANEXO VII  

DECLARAÇÃO DE SUBMISSÃO AO EDITAL 

 
Razão Social da proponente: 
Endereço: 
CNPJ: 
 
1. Pela presente, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente da 
Lei nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, em sua atual redação e cláusulas e 
condições do Edital de Licitação na modalidade Pregão Presencial nº 25/2013.  

2. Declaramos que, após a emissão dos documentos relativos a habilitação preliminar, não 
ocorreu fato que nos impeça de participar da mencionada licitação; 

3. Propomos prestar a Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba, pelos preços a seguir 
indicados, o fornecimento, objeto desta licitação, obedecendo as estipulações do correspondente 
ato convocatório e asseverando que em caso de divergência dos preços apresentados por 
algarismos e por extenso, prevalecerá  este último. 

4. O prazo de validade desta proposta é de sessenta (60) dias, e o prazo para início dos serviços é 
imediato após a Autorização dos Serviços, com emissão da nota de empenho/assinatura do 
contrato. 

João Pessoa, ___ de _________ de 2013. 

 
     _____________________________________ 
 (assinatura do representante legal do licitante) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2013 

REGISTRO DE PREÇOS 

ANEXO - VIII 

MODELO DE PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇO, QUE 
DEVERÁ SER PREENCHIDA POR POSTO DE SERVIÇO: 

    

  

 

POSTO DE SERVIÇO: ________________________ 
 

  

 
I - MÃO DE OBRA      

 
REMUNERAÇÃO 

 
  

 
01- Salário Normativo 

 
 R$  

 
02- Acúmulo de Função - 40% 

 
 R$               

 
  

 
  

   
  

 
VALOR DA REMUNERAÇÃO (A) 

 
 R$               

 
  

 
  

 

VALOR DA RESERVA TÉCNICA  Nota-1  (Variação de 0 a 6%) 
(B) 

 
 R$                  

 
  

 
  

 
TOTAL (A + B)    R$               

    

    

 

II - ENCARGOS SOCIAIS (Incidentes sobre o valor da remuneração + 
reserva técnica)    

 
Grupo "A" 

 
  

 
01- INSS 20,00%  R$                  

 
02- SESI/SESC 1,50%  R$                  

 
03- SENAC 1,00%  R$                   

 
04- INCRA 0,20%  R$                     

 
05- Salário Educação 2,50%  R$                    

 
06- FGTS 8,00%  R$                  

 
07- Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS 2,00%  R$                    

 
08- SEBRAE 0,60%  R$                    

 
TOTAL GRUPO A 35,80%  R$               

 
  

 
  

 
Grupo "B" 

 
  

 
09- Férias 11,11%  R$                 

 
10- Auxílio Doença 1,39%  R$                    

 
11- Licença Maternidade/Paternidade 0,02%  R$                     

 
12- Faltas Legais 0,28%  R$                    

 
13- Acidente de Trabalho 0,20%  R$                      

 
14- Aviso Prévio 0,00%  R$                            

 
15- 13º Salário 8,33%  R$                  

 
TOTAL GRUPO B 21,33%  R$                  

 
  

 
  

 
Grupo "C" 

 
  

 
16- Aviso Prévio Indenizado 0,45%  R$                    

 
17- Indenização Adicional 0,08%  R$                     

 
18- Indenização (rescisões sem justa causa) 4,00%  R$                  
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TOTAL GRUPO C 4,53%  R$                  

 
  

 
  

 
Grupo "D" 

 
  

 

19- Incidência dos encargos do Grupo "A" sobre os itens do grupo 
"B" 7,64%  R$                  

 
VALOR DOS ENCARGOS SOCIAIS  Nota-2 69,30%  R$               

 
  

 
  

 
VALOR DA MÃO DE OBRA    R$               

    

    

 
III - INSUMOS     

 
01- Uniforme 

 
 R$                  

 
02- Vale transporte 

 
 R$                            

 
03- Ticket ou Vale Alimentação 

 
 R$                            

 
04- Treinamento e/ou Reciclagem de Pessoal 

 
 R$                  

 
05- Seguro de Vida em Grupo 

 
 R$                    

 
06- Exame Médico 

 
 R$                    

 
07- Outras despesas eventuais 

 
 R$                  

 
VALOR DOS INSUMOS 

 
 R$                  

 
VALOR DA RESERVA TÉCNICA (sobre os insumos)(0 a 10%) 

 
 R$                    

 
  

 
  

 
TOTAL GERAL DOS INSUMOS    R$                  

    

 
IV- DEMAIS COMPONENTES Nota-3     

 
01- Despesas administrativas/operacionais - 0 a 10% 

 
 R$                  

 
02- Lucro - 1 a 20% 

 
 R$               

 
  

 
  

 
VALOR DOS DEMAIS COMPONENTES -  R$               

    

 
V- TRIBUTOS (ISSQN+COFINS+PIS) Nota-4     

 
01- ISSQN     (5,00%) 

 
  

 
02- COFINS   (3,00%) 

 
  

 
03- PIS          (0,65%) 

 
  

 
  

 
  

 
a) TRIBUTO (8,65%)/100 = To 0,0865   

 
b) (Mão de Obra+Insumos+Demais Componentes) = Po -    R$               

 
c) Po/(1-To) = P1 -    R$               

 
d) FUNDO EMPREENDEDOR PB 1,60%    R$                  

 
VALOR DOS TRIBUTOS (P1-Po)      R$                  

    

 

VI- PREÇO HOMEM MÊS (Mão de Obra+Insumos+Demais 
Componentes+Tributos)    R$               

 

A Planilha acima deverá ser instruída com a composição de preços de forma detalhada dos 
componentes dos custos por cargo/função, conforme modelo acima, considerados para a 
formação do preço final referente ao Item 01 do Quadro de Composição de Preços, a seguir 
apresentado: 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2013 

REGISTRO DE PREÇOS 

ANEXO VIII-A 

QUADRO DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 

MENSAL 
VALOR 
ANUAL 

01 

Despesa com pessoal mais encargos, 
relacionada a grade de programas dos 
Sistemas de Comunicação da 
Assembleia Legislativa da Paraíba. 

Unid. 01   

02 
Criação, produção, edição, finalização e 
direção dos programas. (quinze 
programas). 

Unid. 15   

03 

Unidade móvel de externa para 
produção de vídeo e deslocamento de 
equipe (veículo utilitário com 
capacidade para no mínimo 07 (sete) 
pessoas) – 03 (três) unidades, sendo 01 
(uma) equipada para produção de vídeo 
e 02 (duas) para deslocamento de 
equipes. 

Unid. 03   

04 

Suporte Técnico aos equipamentos dos 
Sistemas de Comunicação da 
Assembleia Legislativa da Paraíba, de 
acordo com o item 10 subitens: 10.3.1; 
10.3.2; 10.3.3; 10.3.4; 10.3.5; 10.3.6; 
10.3.7; 10.3.8; 10.3.9 e 10.3.10 do 
Termo de Referência - Anexo I do edital. 

Unid. 01   
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2013 
 

REGISTRO DE PREÇOS 
 

ANEXO IX 
 

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA 
 
Proposta que faz a empresa _________________________, inscrita no CNPJ 
nº__________________________ e inscrição estadual  nº_____________________, estabelecida 
no(a)______________________________________, para atendimento do objeto destinado a 
Assembleia legislativa da Paraíba, em conformidade com o Edital de Pregão Presencial nº 
25/2013. 
 
Para tanto, oferecemos a este Poder Legislativo o preço para o item abaixo relacionado, 
observadas as exigências e especificações de que tratam o ANEXO I – TERMO DE 
REFERÊNCIA. 
 
 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID. QUANT. 
VALOR 

MENSAL 
VALOR 
ANUAL 

01 

Despesa com pessoal mais encargos, 
relacionada a grade de programas dos 
Sistemas de Comunicação da 
Assembleia Legislativa da Paraíba. 

Unid. 01   

02 
Criação, produção, edição, finalização e 
direção dos programas. (quinze 
programas). 

Unid. 15   

03 

Unidade móvel de externa para 
produção de vídeo e deslocamento de 
equipe (veículo utilitário com 
capacidade para no mínimo 07 (sete) 
pessoas) – 03 (três) unidades, sendo 01 
(uma) equipada para produção de vídeo 
e 02 (duas) para deslocamento de 
equipes. 

Unid. 03   

04 

Suporte Técnico aos equipamentos dos 
Sistemas de Comunicação da 
Assembleia Legislativa da Paraíba, de 
acordo com o item 10 subitens: 10.3.1; 
10.3.2; 10.3.3; 10.3.4; 10.3.5; 10.3.6; 
10.3.7; 10.3.8; 10.3.9 e 10.3.10 do 
Termo de Referência - Anexo I do edital. 

Unid. 01   

   

 
A validade da presente proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da sua abertura, 
observado o disposto no caput e parágrafo único do art. 110 da Lei no 8.666/93. 
 
Os preços ofertados já incluem a entrega e retirada dos itens no local determinado. 
 
Informamos, por oportuno, que no preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para o 
perfeito fornecimento do objeto, inclusive os encargos da legislação social, trabalhista, 
previdenciária, englobando tudo o que for necessário para a execução total e completa do objeto 
licitado, conforme especificações constantes no Edital e seus Anexos. 
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Os dados da nossa empresa são: 
 
a) Razão Social: _________________________________________________________________ 
 
b) CNPJ nº: ___________________________  Inscrição Estadual nº:_______________________ 
 
c) Endereço: ____________________________________________________________________ 
 
d) Fone/Fax: __________________________   E-mail: __________________________________ 
 
e) Cidade: ___________________    Estado: _______   CEP:_____________________________ 
 
f) Banco ___________    Agência nº:__________   Conta nº:______________________________ 
 
Declaramos, para todos os fins, que o fornecimento do objeto se dará de acordo com as 
especificações definidas nesta proposta e respeitando o estabelecido no Edital e seus Anexos. 
 
 

João Pessoa, ____ de ______________ de 2013. 
 

 
_________________________________________ 

Assinatura e carimbo 
(representante legal) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2013 

REGISTRO DE PREÇOS 

ANEXO X  
 

ATESTADO DE VISTORIA  
 

Declaramos que a empresa, __________________________________ através de seu 
Responsável Técnico, o Sr.(a) ________________________________, portador da Carteira 
de Identidade Profissional - CREA n° ________, vistoriou os locais onde serão prestados os 
serviços de fornecimento de solução para prestação de serviços em sua totalidade de áudio, 
vídeo, criação, produção, edição, geração, gerenciamento e veiculação da programação dos 
Sistemas de Comunicação da Assembleia Legislativa da Paraíba, com transmissão ao vivo e 
integral de eventos realizados nas dependências da Casa Legislativa relacionados à pauta 
parlamentar e de assuntos de interesse comunitário, demonstrando os quantitativos, horários, 
programação, quadro funcional e equipamentos mínimos a serem utilizados na execução dos 
serviços, objeto da licitação, tomando total conhecimento das características e condições do 
local onde serão efetuados os serviços; 

 

João Pessoa, ___ de _______ de 2013. 

 

                                          _____________________________________ 
Responsável Técnico da Empresa Licitante 

 
 

_________________________________ 
Diretor da TV Assembleia  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2013 

REGISTRO DE PREÇOS 

ANEXO XI  

MINUTA DO CONTRATO   

CONTRATO Nº __/2013 DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DA PARAÍBA E A EMPRESA 
__________________________. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA com sede na Praça João Pessoa 
s/n, Centro - João Pessoa/PB, inscrita no CNPJ/MF n° 09.283.912/0001-92, representada neste 
ato pelo seu Presidente, Deputado Estadual Ricardo Luis Barbosa de Lima, brasileiro, casado, 
portador do RG nº 144.201 SSP/PB inscrito no CPF/MF sob o nº 098.298.494-49 residente e 
domiciliado nesta Capital, pelo Primeiro Secretário, Deputado Estadual José Aldemir Meirelles 
de Almeida, brasileiro, casado, portador do RG nº 107.156 SSP/PB e CPF nº 091.718.434-34 e 
pelo Segundo Secretário, Deputado Estadual Arnaldo Monteiro da Costa, brasileiro, casado, 
portador do RG nº 470.976 SSP/PB e CPF nº 203.110.014-91, aqui denominado Contratante e do 
outro lado na qualidade de Contratada, a empresa _____________________, com o CNPJ nº 
______________, com sede à Rua ________________________ representada pelo Senhor 
________________, brasileiro, residente à Rua _______________________, CPF n.º 
__________________, RG nº ___________________, têm justo e contratado por este e na 
melhor forma de direito, em total subordinação a Lei nº 10.520/2002 e subsidiariamente a Lei nº 
8.666/93, em sua atual redação, o que adiante segue mediante as cláusulas e condições 
seguintes e de acordo com o processo licitatório na modalidade Pregão Presencial nº 25/2013, 
Processo Administrativo nº 1532/2013. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Objetiva o presente à contratação de empresa especializada na prestação de serviços de 
operacionalização e manutenção dos Sistemas de Comunicação da Assembleia Legislativa da 
Paraíba, pelo prazo de 12 (doze) meses. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS 

A Contratada deverá prestar todos os serviços, descritos no Termo de Referência - Anexo I do 
Edital de Pregão Presencial nº 25/2013 e em sua proposta, que integram este Contrato para todos 

os fins legais, independentes de transcrição. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 
 
Além das disposições elencadas no Termo de Referência - Anexo I do Edital, ficam sob a 
responsabilidade da Contratada: 

a) Os encargos fiscais, previdenciários e comerciais referentes à prestação dos serviços, objeto 
deste Contrato; 
b) Os danos causados diretamente a qualquer bem de propriedade da Contratante, quando esses 
tenham sido ocasionados por seus empregados durante a execução dos serviços; 
c) Arcar com as demais despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde que 
praticada por seus empregados no recinto da Contratante; 
d) Manter durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no procedimento licitatório. 
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e) Os ônus resultantes de ações, demandas, custos e despesas decorrentes de danos, 
devidamente comprovados, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus empregados e 
prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações 
judiciais movidas por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei, ligadas ao 
cumprimento do presente Contrato; 

 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 
Além das disposições previstas no Projeto Básico do edital, obriga-se a Contratada a: 
 
a) Manter os empregados identificados, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente 
qualquer um deles que for considerado inconveniente à boa ordem e as normas disciplinares da 
Contratante; 
b) Comunicar ao Diretor da TV Assembleia por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente 
e prestar os esclarecimentos julgados necessários; 
c) A Contratada apresentará relação nominal de todos os empregados que prestarão serviços à 
Contratante, atualizando-a sempre que houver alteração; 
d) Não contratar menores de idade; 
e) Substituir, todos os equipamentos necessários à execução dos serviços, que estiverem com 
defeito, até que os mesmos sejam consertados; 
f) Efetuar a manutenção preventiva e/ou corretiva dos equipamentos, de forma que os mesmos 
estejam aptos a executar os serviços objeto deste Contrato. 
g) Acatar as orientações da Contratante, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, nas 
instalações disponibilizadas prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às 
reclamações formuladas; 
h) Prestar esclarecimentos a Contratante sobre eventuais atos ou fatos noticiados que envolvam a 
prestação de serviços independente de solicitação. 
i) Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, bem, ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas 
por regulamentação da ANATEL. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

A Contratante obriga-se: 

a) Permitir o acesso dos empregados da Contratada para execução dos serviços, nos dias e 
horários, previamente convencionados; 
b) Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento da execução dos serviços; 
c) Disponibilizar as dependências e infra- estrutura – instalações prediais, dutos para passagem 
de cabos, móveis e racks para instalação dos equipamentos, necessários para execução dos 
serviços; 
d) Disponibilizar o suporte físico necessário ao armazenamento das imagens e sons. 

CLAUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

O presente Contrato vigorará por um período de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura, 
podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, a critério e conveniência administrativa 
da Contratante, consoante o disposto no art. 57, II da Lei nº 8.666/93 em sua atual redação. 
 
Parágrafo Único - Poderá através de prévio ajuste com a Contratada, ser alterado o quantitativo 
ora licitado, a depender da necessidade da Contratante, observando-se o limite estipulado em lei.  

CLAUSULA SÉTIMA - DO PREÇO 

 

A Contratante pagará mensalmente à Contratada pelos serviços executados a quantia de R$ 
________ (_______________________________), perfazendo um total global de R$ _____ 
(_________________________). 
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CLÁUSULA OITAVA  - DO PAGAMENTO 
 
O pagamento será efetuado mensalmente pela Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba, até 
o quinto dia útil do mês subseqüente, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, atestada pelo 
Diretor da TV Assembleia, e após comprovação do recolhimento das contribuições sociais 
relativas à mão de obra empregada no contrato (GR do FGTS e GRPS do INSS), correspondente 
ao mês da última competência vencida, bem como a respectiva folha de pagamento e estando 
ainda condicionado à apresentação da CND e CRS válidos; 

Parágrafo Primeiro - A Contratada quando da apresentação da Nota fiscal/fatura, deverá 
comprovar mediante certidão de quitação das contribuições previdenciárias, feitas na unidade da 
federação onde está sediada, corresponde ao mês de pagamento para previdência social; 

Parágrafo segundo - Do Valor Bruto da Nota Fiscal/Fatura de prestação de Serviço, a Assembléia 
Legislativa do Estado da Paraíba reterá 11% (onze por cento) e recolherá a importância até o dia 
02 (dois) do mês subseqüente a emissão do respectivo documento, em nome da Contratada, em 
GRPS1-Guia de Recolhimento da Previdência Social ou GPS - Guia de Previdência Social de 
acordo com as orientações estabelecidas no Manual de Preenchimento e observando 
obrigatoriamente as instruções contidas na Ordem de Serviço N.º 203 de 29/01/99, editada pelo 
DAF do INSS;  

Parágrafo Terceiro - Quando da emissão Nota Fiscal/Fatura a Contratada deverá destacar o valor 
da Retenção a título de "Retenção para a Seguridade Social";  

Parágrafo Quarto - Na falta de destaque do valor retido, presume-se feita à retenção oportuna e 
regular sobre o valor da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do parágrafo terceiro do art. 31 da Lei 
8.212/91, conforme disposto na parte final do art. 31 da mesma Lei, assumindo a Contratante o 
ônus decorrente da omissão, sendo esta falta considerada como infração ao parágrafo primeiro do 
art. 31 da Lei 8.212/91, com a redação dada pela Lei 9.711/98;  

Parágrafo Quinto - O não recolhimento das importâncias retidas, no prazo legal, configura, em 
tese, crime contra a Seguridade Social nos termos da alínea "d" do art. 95 da Lei 8.212/91; 

Parágrafo Sexto - No processamento do pagamento, a Assembleia Legislativa da Paraíba reterá o 
valor correspondente ao produto de 1,6% (um vírgula seis por cento), sobre o valor total do 
pagamento, devendo repassar, em até 05 (cinco) dias, para a conta corrente do Fundo de Apoio 
ao Empreendedorismo – FUNDO EMPREENDER/PB, conforme determina a Medida Provisória 
207/2013 c/c o artigo 3º do Decreto nº 32.086/2011. 

Parágrafo Sétimo - Todos os documentos de cobrança deverão ser apresentados no protocolo 
geral da Contratante e encaminhados, através de oficio especifico, aos cuidados do Departamento 
Financeiro desta Assembléia, acompanhado da regularidade fiscal da Contratada. 

Parágrafo Oitavo - Os períodos de atraso por culpa da Contratada, e aqueles decorrentes da não 
aprovação ou de devolução de documentos de cobrança, devido às incorreções e/ou a não 
aceitação dos serviços, não serão computados para efeito de atualização monetária. 

CLAUSULA NONA - DO REAJUSTE 
 

O preço contratado só poderá ser reajustado anualmente, contado tal período da data da 
assinatura do contrato e será reajustado de acordo com a média aritmética dos índices 
IPCA/IBGE, INPC/FGV e IGPM/FGV no referido período ou com base no melhor índice, o que 
será acordado entre as partes. 
 
Parágrafo Único - Os valores relativos a mão de obra poderão ser repactuados a qualquer tempo, 
desde que surja fato superveniente aos valores ajustados, como por exemplo acordo coletivo de 
trabalho das categorias contratadas. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA GARANTIA CONTRATUAL 
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A Contratada apresentará à Contratante em até 05 (cinco) dias úteis, após a assinatura do 
contrato, a garantia de 1% (um por cento) sobre o valor global do contrato, em uma das 
modalidades previstas no art. 56 da Lei 8.666/93, em sua atual redação, exceto títulos da dívida 
pública e terá seu valor atualizado nas mesmas condições do contrato. 

Parágrafo Primeiro - Essa garantia deverá ser efetivada em nome da Contratante e poderá ser 
efetuada em uma das modalidades previstas no “caput” e § 1º do Artigo 56 da Lei nº 8666/93 em 
sua atual redação, com exclusão de títulos da dívida pública; 

Parágrafo Segundo - A garantia será contemplada nas mesmas bases, sempre que houver 
variação do valor contratual por seus reajustes ou por necessidade de ampliação do objeto do 
Contrato; 

Parágrafo Terceiro - A garantia de execução será devolvida pela Contratante à Contratada dentre 
10 (dez) dias após a data de termino das obrigações do Contrato. 

CLAÚSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

As despesas decorrentes do presente Contrato, em função da Prestação dos Serviços objeto 
deste instrumento, correrão por conta da seguinte classificação Orçamentária: 
01.101.01.122.5046.4216, no elemento de despesa 3390-39 - fonte 00.                         

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 

O descumprimento total ou parcial pela Contratada de quaisquer cláusulas ou condições 
estipuladas no presente instrumento ensejará: 

a) As penalidades e sanções previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, em sua atual 
redação, fixando multa em 0,05%, por cada dia de atraso e 10% quando ocorrer à rescisão do 
contrato, decorrente da verificação das hipóteses versadas no inciso XI do artigo 78 da citada lei; 
b) As multas serão calculadas sobre o valor do contrato sem prejuízo das demais sanções 
previstas; 
c) A multa aplicada e não recolhida pela Contratada aos cofres da Contrante ensejará a execução 
da garantia ou a retenção dos créditos existentes em razão deste contrato, ou, ainda, cobrança 
judicial. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 
 
13.1. O presente Contrato poderá ser rescindido bilateralmente ou unilateralmente pela 
Contratante, mediante notificação a Contratada na ocorrência de qualquer hipótese prevista no 
artigo 78, incisos I a XII e XVIII da Lei nº 8.666/93 em sua atual redação ou ainda judicialmente 
nos termos da legislação pertinente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Faz parte integrante deste contrato, independente de transcrição, a proposta apresentada pela 
Contratada, referente ao Pregão Presencial nº 25/2013 que a Contratada, expressamente declara 
conhecer, ratificando neste ato sua aceitação integral.   
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 
 
Fica eleito, desde já, o foro da Cidade de João Pessoa/PB, com exclusão de qualquer outro, por 
mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas e questões porventura decorrentes da 
interpretação ou execução do Contrato.  
 
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor, em 
presença das testemunhas abaixo, para que produzam os demais efeitos decorrentes deste ato. 
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                                                         João Pessoa, __ de ________ de 2013. 

 

                                                          _____________________________________ 
                                                         ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA 

                                                             Deputado Ricardo Marcelo 
                                                               Presidente 

____________________________________ 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA 

Deputado José Aldemir 
Primeiro Secretário 

                                                                            ____________________________________ 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA 

 Deputado Arnaldo Monteiro 
Segundo Secretário 

 
                    _________________________  
                                                                                      CONTRATADA 

 

 

TESTEMUNHAS: 

___________________________ 
 
___________________________ 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

                                             



          
ESTADO DA PARAÍBA 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

54 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 25/2013 

REGISTRO DE PREÇOS 

ANEXO XII 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO  

Aos dezessete dias do mês de outubro de 2013, a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DA PARAÍBA, com sede à Praça João Pessoa, s/n - Centro - João Pessoa/PB, inscrita no 
CNPJ/MF n° 09.283.912/0001-92, a seguir denominada simplesmente ÓRGÃO GERENCIADOR, 
neste ato representada pelo seu Presidente, Deputado Estadual Ricardo Luis Barbosa De Lima, 
brasileiro, casado, portador do RG. nº 589.086 SSP/PB e CPF nº 634.730.548-87, residente e 
domiciliado nesta Capital, pelo Primeiro Secretário, Deputado Estadual José Aldemir Meirelles 
de Almeida, brasileiro, casado, portador do RG nº 107.156 SSP/PB e CPF nº 091.718.434-34 e 
pelo Segundo Secretário, Deputado Estadual Arnaldo Monteiro da Costa, brasileiro, casado, 
portador do RG nº 470.976 SSP/PB e CPF nº 203.110.014-91, institui a presente Ata de Registro 
de Preços (ARP) decorrente da licitação na modalidade Pregão Presencial nº 25/2013, 
processada nos termos do Processo Administrativo nº 1532/2013, a qual se constitui em 
documento vinculativo e obrigacional às partes, conforme o disposto no Art. 15 da Lei Federal nº 
8666/93, regulamentado pela Resolução nº 1.412/2009, segundo as cláusulas e condições 
seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
  
A presente Ata de registro de Preços estabelece as cláusulas e condições gerais para o sistema 
de Registro de Preços visando a contratação de empresa especializada para prestação dos 
serviços de operacionalização e manutenção dos Sistemas de Comunicação da Assembleia 
Legislativa da Paraíba, cujos quantitativos, especificações, preços e fornecedores foram 
previamente definidos através do procedimento licitatório em epígrafe. 
  
CLÁUSULA SEGUNDA - DOS ÓRGÃOS INTEGRANTES 
 
Integra a presente ARP, a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA, na 
qualidade de ÓRGÃO GERENCIADOR. 
 
Parágrafo Único - Qualquer órgão ou entidade de qualquer esfera da Administração pública 
poderá solicitar a utilização da presente ARP, independentemente da participação ou não da 
licitação em epigrafe, observadas as exigências contidas no Decreto nº 7.892/2013. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO GERENCIADOR 
 
O Órgão gerenciador, através da sua Comissão Permanente de Licitação, obriga-se a: 
 
a) Gerenciar a presente ARP, indicando, sempre que solicitado, os nomes dos fornecedores, os 
preços e os quantitativos disponíveis registrados, observada a ordem de classificação indicada na 
licitação; 
b) Convocar os particulares através de fax, telefone ou e-mail, para assinatura da ARP, retirada da 
nota de empenho e assinatura do contrato; 
c) Observar para que, durante a vigência da presente ata, sejam mantidas todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, bem como a compatibilidade com as obrigações 
assumidas, inclusive com a solicitação de novas certidões ou documentos vencidos; 
d) Conduzir eventuais procedimentos administrativos de renegociação de preços registrados, para 
fins de adequação às novas condições de mercado, e de aplicação de penalidades;e) Realizar, 
quando necessário, prévia reunião com os licitantes objetivando a formalização das peculiaridades 
do Sistema de Registro de Preços; 
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f) Consultar os fornecedores registrados (observada a ordem de classificação) quanto ao interesse 
no fornecimento dos combustíveis a outro(s) órgão(s) da Administração Pública que externe(m) a 
intenção de utilizar a ARP;  
g) Comunicar aos gestores dos órgãos participantes alterações ocorridas na presente ARP; 
h) Coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes; 
i) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições ajustadas no edital de licitação, na 
presente ARP. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO ÓRGÃO PARTICIPANTE PRÉVIO E DO 
PARTICIPANTE A POSTERIORI 
 
O ÓRGÃO PARTICIPANTE e o ÓRGÃO PARTICIPANTE A POSTERIORI, através de gestor 
próprio indicado, obrigam-se a: 
 
a) Tomar conhecimento da presente ARP, inclusive as respectivas alterações, para fins de 
utilização de forma correta da mesma; 
b) Consultar, previamente, o Órgão gerenciador objetivando a obtenção das informações 
necessárias à aquisição pretendida; 
c) Verificar a conformidade das condições registradas na presente ARP junto ao mercado local, 
informando ao Órgão gerenciador eventuais desvantagens; 
d) Encaminhar ao Órgão gerenciador a respectiva nota de empenho; 
e) Enviar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, as informações sobre a contratação 
efetivamente realizada;  
f) Acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento das obrigações contidas no edital de licitação e na 
presente ARP, informando ao Órgão gerenciador qualquer irregularidade ou inadimplemento do 
particular. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS 

O Fornecedor/prestador de serviço obriga-se a: 
 
a) Assinar a ARP, retirar a respectiva nota de empenho e assinar o contrato no prazo máximo de 
05 (cinco) dias úteis, contados da convocação, no que couber; 
b) Informar, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à aceitação ou não do 
fornecimento/prestação do serviço a outros órgãos da Administração Pública (não participante) 
que venha a manifestar o interesse de utilizar a presente ARP; 
c) Entregar/executar os produtos/serviços solicitados nos prazos estabelecidos neste edital; 
d) Fornecer/executar os produtos/serviços conforme especificação e preços registrados na 
presente ARP; 
e) Providenciar a imediata correção de deficiências, falhas ou irregularidades constatadas pelo 
Órgão gerenciador referente às condições firmadas na presente ARP; 
f) Fornecer, sempre que solicitado, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, documentos de habilitação e 
qualificação cujas validades encontrem-se vencidas; 
g) Prover condições que possibilitem o atendimento das condições firmadas a partir da data da 
assinatura da presente ARP; 
h) Ressarcir eventuais prejuízos causados ao Órgão gerenciador e ao(s) participante(s) e/ou a 
terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidades na execução das obrigações assumidas 
na presente ARP;  
i) Pagar, pontualmente, os fornecedores/prestadores de serviço e cumprir com as obrigações 
fiscais, relativos produtos/serviços entregues/executados, com base na presente ARP, exonerando 
a Administração Pública de responsabilidade solidária ou subsidiária por tal pagamento; 
j) Apresentar, quando da assinatura deste instrumento, planilha de formação de preços atualizada 
contendo a distribuição proporcional dos valores finais ofertados na sessão de licitação, após os 
lances, se for o caso.  
 
CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA 
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A presente Ata de Registro de Preços terá vigência de 12 (doze) meses, a contar da data de 
sua assinatura. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PREÇOS REGISTRADOS 
 
Os preços, as quantidades, os fornecedores e as especificações dos Móveis registrados 
nesta Ata encontram-se indicados nos quadros abaixo, observando-se a ordem de 
classificação obtida no certame licitatório: 
 
Empresa: 
Endereço: 
CNPJ nº: 
Responsável: __________________________. RG nº _____________ e CPF nº __________ 
 

ITEM ESPECIFICAÇÃO Unid. 01 
VALOR 

MENSAL 
VALOR 
ANUAL 

01 

Despesa com pessoal mais encargos, 
relacionada a grade de programas dos 
Sistemas de Comunicação da 
Assembleia Legislativa da Paraíba. 

Unid. 15   

02 
Criação, produção, edição, finalização e 
direção dos programas. (quinze 
programas). 

Unid. 03   

03 

Unidade móvel de externa para 
produção de vídeo e deslocamento de 
equipe (veículo utilitário com 
capacidade para no mínimo 07 (sete) 
pessoas) – 03 (três) unidades, sendo 01 
(uma) equipada para produção de vídeo 
e 02 (duas) para deslocamento de 
equipes. 

Unid. 01   

04 

Suporte Técnico aos equipamentos dos 
Sistemas de Comunicação da 
Assembleia Legislativa da Paraíba, de 
acordo com o item 10 subitens: 10.3.1; 
10.3.2; 10.3.3; 10.3.4; 10.3.5; 10.3.6; 
10.3.7; 10.3.8; 10.3.9 e 10.3.10 do 
Termo de Referência - Anexo I do edital. 

Unid. 01   

   

 
CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
 A prestação dos serviços de que trata o presente Edital será custeada com Recursos 
Orçamentários da Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, cuja classificação institucional 
funcional programática é a seguinte: 01.101.01.126.5046.4216, elemento de despesa 3390-39 - 
fonte 00.                     

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
O pagamento será efetuado através de ordem bancária, em até 30 (trinta) dias, a contar da 
apresentação da nota fiscal/fatura com indicação da conta corrente e agência, devidamente 
atestada pelo Setor competente. 
 
Parágrafo Primeiro - No processamento do pagamento, a Assembleia Legislativa da Paraíba 
reterá o valor correspondente ao produto de 1,6% (um vírgula seis por cento), sobre o valor total 
do pagamento, devendo repassar, em até 05 (cinco) dias, para a conta corrente do Fundo de 
Apoio ao Empreendedorismo – FUNDO EMPREENDER/PB, conforme determina a Medida 
Provisória 207/2013 c/c o artigo 3º do Decreto nº 32.086/2011. 
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Parágrafo Segundo - O pagamento será efetuado após a formalização e a apresentação da nota 
fiscal discriminativa do fornecimento/execução dos produtos/serviços (em duas vias), onde conste 
o "ATESTADO" de recebimento por parte do servidor ou comissão designada, ficando este 
pagamento condicionado a comprovação das condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação, conforme subitem 4.3.1.2 da habilitação. 
 
Parágrafo Terceiro – O pagamento será condicionado ao cumprimento das obrigações fixadas na 
presente ARP, disposto no item 13.1 do edital de licitação na modalidade Pregão Presencial nº 
25/2013. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA CONDIÇÃO ESPECÍFICA 
 
A existência desta Ata de Registro de Preços não obriga o Órgão gerenciador, nem o Órgão 
participante, se for o caso, a firmar as futuras aquisições, sendo-lhe facultada a realização de 
procedimento específico para determinada contratação, assegurado ao particular cujo preço foi 
registrado, em caso de igualdade de condições, a preferência. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA PUBLICIDADE 
 
Os preços, os quantitativos, os fornecedores/prestadores de serviço e as especificações 
resumidas do objeto, como também as possíveis alterações da presente Ata serão publicadas na 
forma de extrato no Diário do Poder Legislativo, em conformidade com o disposto no parágrafo 
único, do Art. 61 da Lei nº 8.666/93. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA REVISÃO DE PREÇOS 
 
A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições contidas no Art. 
65 da Lei Federal nº 8.666/93; 
 
Parágrafo Único - A qualquer tempo o preço registrado poderá ser revisado em decorrência de 
eventual redução ocorrida no mercado, ou de fato novo que eleve o seu custo, cabendo ao Órgão 
gerenciador promover as necessárias negociações junto aos fornecedores para negociar o novo 
valor compatível no mercado. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO 

FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇO 

O Fornecedor/prestador de serviço terá seu registro cancelado nos seguintes casos: 
 
I - Por iniciativa da Administração, quando: 
 
a) Não cumprir as exigências do instrumento convocatório da licitação supracitada e as condições 
da presente ARP;  
b) Recusar-se a retirar a nota de empenho e/ou assinar o contrato nos prazos estabelecidos, salvo 
por motivo devidamente justificado e aceito pela Administração; 
c) Der a causa à rescisão administrativa decorrente desta ARP; 
d) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial relativa ao presente Registro de 
Preços; 
e) Não manutenção das condições de habilitação e compatibilidade; 
f) Não aceitar a redução dos preços registrados, nas hipóteses previstas na legislação;  
g) Em razão de interesse público, devidamente justificada; 
 
II – Por iniciativa do próprio Fornecedor/prestador de serviço, quando mediante solicitação por 
escrito, comprovar a impossibilidade de cumprimento das exigências contidas neste Registro de 
Preços, tendo em vista fato superveniente, aceito pelo Órgão gerenciador, que comprovadamente 
venha a comprometer a perfeita execução contratual; 
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Parágrafo Único - O cancelamento de registro, assegurado o contraditório e a ampla defesa, 
deverá ser formalizado mediante competente processo administrativo com despacho 
fundamentado pelo Órgão gerenciador. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS PENALIDADES 
 
Pela inexecução total ou parcial das condições pactuadas na presente ata, garantida prévia defesa 
e o contraditório, ficará o particular sujeito às seguintes sanções, sem prejuízo da 
responsabilidade civil e criminal que seu(s) ato(s) ensejar(em): 
 
a) Advertência; 
b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, no caso de inexecução total das 
obrigações assumidas; 
c) Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 
10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, quando a licitante vencedora, 
injustificadamente, ou por motivo não aceito pela Assembleia Legislativa, deixar de atender 
totalmente à solicitação o fornecimento no prazo estipulado em sua proposta e nas condições 
estabelecidas neste contrato, ou ainda no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias; 
d) Suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a Administração 
Pública, por até 05 (cinco) anos. 

 
Parágrafo Primeiro - O valor da multa, aplicada após regular processo administrativo, será 
descontado da Contratada, observando-se os pagamentos eventualmente devidos pela 
Contratante ou, ainda, quando for o caso, cobrados judicialmente.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
A presente Ata de Registro de Preços vincula-se às disposições contidas nos documentos a seguir 
especificados, cujos teores são conhecidos e acatados pelas partes: 
 
a) Processo Administrativo Nº 1532/2013; 
b) Edital de Pregão Presencial nº 25/2013; 
c) Proposta Comercial da empresa vencedora; 
d) Ata da Sessão do Pregão Presencial nº 25/2013; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 
 
Para dirimir questões decorrentes da presente Ata de Registro de Preços, fica eleito o Foro da 
Cidade de João Pessoa (PB), com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja. Nada mais havendo a tratar, eu, Renato Caldas Lins Junior, Pregoeiro, lavrei a presente Ata 
de Registro de Preços, que lida e achada conforme, vai assinada pelo Órgão gerenciador e pelo(s) 
particular(es) fornecedor(es). 

                                                                        
      

                                                            João Pessoa, __ de __________ de 2013. 
                                                                          
 
 
                                                                            __________________________________ 
                                                                         ASSEMBEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA 
                                             DEPUTADO RICARDO MARCELO 
                                                                                                Presidente  
 
 
                                                                         ____________________________________  
                                                                         ASSEMBEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA 
                                                 DEPUTADO JOSE ALDEMIR 
                                                                                           Primeiro Secretario 



          
ESTADO DA PARAÍBA 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

59 

                                                        ___________________________________ 
                                                                         ASSEMBEIA LEGISLATIVA DA PARAIBA 
                                            DEPUTADO ARNALDO MONTEIRO 
                                                                                          Segundo Secretario 
 
                                                                                          _____________________________________ 

                                                          FORNECEDORA/PRESTADORA DE SERVIÇO 
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TERMO DE RECEBIMENTO DO EDITAL 

 
Declaro para os devidos fins que retirei, junto a Comissão Permanente de Licitação desta 
Assembleia legislativa da Paraíba, o Edital de Licitação referente ao Pregão Presencial nº 
25/2013, que tem por objeto a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços 
de operacionalização e manutenção dos Sistemas de Comunicação da Assembleia Legislativa da 
Paraíba, pelo prazo de 12 (doze) meses, com o objetivo de formar o seu Sistema de Registro de 
Preços para contratações futuras.  
 
Nome da empresa:  

CNPJ nº:  
 
Endereço:  
 
Cidade:  
 
Telefone: 
 
Email:  
 

IMPORTANTE: ESTE DOCUMENTO DEVERÁ SER PREENCHIDO (DATILOGRAFADO OU 
DIGITADO) E ENTREGUE AOS CUIDADOS DO PREGOEIRO.  
A Assembleia legislativa da Paraíba não se Responsabilizará pelo não envio de informações, tais 
como: esclarecimentos, alterações do edital de data de abertura, de suspensão, de 
julgamento/homologação, referentes ao Edital, caso a licitante não preencha e transmita as 
informações acima descritas. 

 
O credenciamento e os envelopes de Preços e Habilitação serão recebidos no dia 10 de outubro 
de 2013, às 09:00 horas, na Comissão Permanente de Licitação, localizada à Rua Duque de 
Caxias, nº 560 – anexo IV - 1º andar (entrada pela Galeria Caxias), Centro, João Pessoa/PB. 

   
                 

João Pessoa, __ de _________ de 2013. 
 

 

________________________________ 
Assinatura 

 

 

 

 
 

 


