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RESUMO

Estudo de caso sobre os concursos que a TV Câmara promoveu entre 2011 e 2016 para a compra
de documentários com o uso de defesa oral das propostas. Para um embasamento teórico e para
se entender as questões surgidas no processo de seleção foram realizadas revisões bibliográficas e
documentais. O estudo traz uma revisão do gênero documentário e sua trajetória no Brasil ao
longo das últimas cinco décadas. Em seguida, é feita uma análise da trajetória da TV Câmara e de
sua grade de programação. Para avaliar as questões envolvendo diretamente os concursos para
compra de documentários, que ficaram conhecidos como A Hora é Agora, foi realizada nova
pesquisa documental aprofundada com os dois editais e acrescentadas entrevistas com integrantes
das comissões de julgamento e acompanhamento dos concursos. Foram analisados todos os
vídeos premiados e todos os documentários e filmes citados neste trabalho. Para uma mensuração
dos resultados foram buscados números de downloads e visualizações no Youtube para saber a
resposta dos telespectadores aos produtos audiovisuais financiados pela Câmara dos Deputados
nos concursos. Ao final da pesquisa constatou-se a qualidade dos documentários selecionados,
expressivo número de visualizações, incentivo à produção audiovisual em todas as regiões do
país e o custo relativamente baixo se comparado com o das produções internas das emissoras
legislativas federais. As mais de 400 mil de visualizações dos documentários, a entrega no prazo
dos projetos financiados e a efetiva discussão sobre temas sociais relevantes reforçam o caráter
inovador da proposta para a época, além de sua qualidade e viabilidade.

Palavras-Chave: Comunicação legislativa, emissoras legislativas federais, documentários,
comunicação institucional, memória institucional.
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INTRODUÇÃO

Este estudo surgiu a partir de uma tentativa de se entender os concursos para a
compra de documentários com temáticas claramente sociais e focados em direitos coletivos
realizados pela TV Câmara entre 2011 e 2016. Apresentados como uma forma inovadora de se
produzir conteúdo para uma emissora legislativa federal, os concursos conhecidos como A Hora
é Agora foram pensados para se diversificar a programação da TV Câmara e aproximar a casa
legislativa de temas mais populares. Os roteiros eram selecionados por meio de uma comissão
independente que deveria privilegiar a diversidade cultural de todas as regiões do país e todos
eram acompanhados e apoiados financeiramente desde o início do processo de produção pela
Secretaria de Comunicação da Câmara dos Deputados. A inovação para uma emissora legislativa
era o uso do sistema de defesa oral das propostas: 10 concorrentes pré-selecionados eram
chamados para defender seus projetos oralmente em Brasília diante de uma comissão julgadora
independente, o que conferia um caráter quase colaborativo ao produto audiovisual final.
Como objetivo secundário do concurso era citado o incentivo à produção audiovisual
nacional regionalizada. A proposta inicial, surgida em 2010 após um concurso em que os
documentários foram comprados pela TV Câmara já prontos, afirmava que o concurso iria
fomentar o mercado audiovisual brasileiro ao mesmo tempo em que consolidaria a Câmara dos
Deputados e a TV Câmara como instâncias propulsoras da multiplicidade de pontos de vista
sobre como se configura a política no Brasil. Ao longo do curso de Comunicação Política no
Legislativo várias disciplinas abordaram a questão do distanciamento entre o Parlamento e a
sociedade civil, além da visão pouco elogiosa que parte da população tem da Câmara dos
Deputados.
Para se tentar entender a lógica dos concursos, no capítulo 1 é analisado o surgimento do
gênero documentário no mundo e a sua evolução no Brasil desde a década de 1950. São revistas
as características desse tipo de produção e como o Poder Executivo incentivou com incentivos
fiscais a produção nacional e o elogio da “brasilidade”, especialmente durante as décadas de 1970
e 1980. O aumento significativo da produção de documentários no Brasil nas últimas décadas,
especialmente em função do barateamento de câmeras e ilhas de edição, é analisado a partir do
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crescimento do número de festivais e de inscrições de documentários, a maioria com uma visão
muito pessoal sobre o tema e de baixo orçamento.
Na segunda parte buscou-se entender a formação da rede legislativa e a lógica de
produção e exibição das emissoras legislativas federais. A trajetória da TV Câmara é revista e sua
grade de programação de novembro de 2016 é analisada em função dos gêneros televisivos
exibidos. A pesquisa documental foi seguida por uma série de entrevistas com membros das
comissões de seleção para se entender a dinâmica do processo de formação das emissoras, seu
sucessos e dificuldades.
Para completar o trabalho, na terceira parte os editais de 2011 e 2013 são analisados a
partir das propostas originais e confrontados com os roteiros vencedores e os resultados relatados
pelos envolvidos no processo. Esses resultados foram avaliados a partir da percepção dos
envolvidos levantada por meio de entrevistas e pelos números de exibições, downloads e a
repercussão que os documentários financiados pela TV Câmara tiveram junto ao público externo.
Todos os filmes e documentários citados neste trabalho também foram analisados separadamente.
Os concursos distribuíram um total de R$ 820 mil e financiaram 10 documentários entre
as 131 propostas apresentadas, privilegiando temáticas que dificilmente são tratadas em
televisões comerciais. Uma série de entrevistas com os membros das comissões julgadoras e de
acompanhamento conectaram as informações documentais, colaborando para o entendimento do
processo de seleção como um todo. O objetivo deste trabalho é analisar as vantagens e problemas
do processo, seus resultados e apresentar propostas objetivas para a construção de editais mais
eficientes caso a metodologia encontre ambiente político para ser retomada no futuro.
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METODOLOGIA

O método científico escolhido para a pesquisa sobre os processos de compra de
documentários pela Câmara dos Deputados conhecido como A Hora é Agora foi o estudo de
caso, uma modalidade de investigação qualitativa por meio da qual o pesquisador vai descrever,
compreender e interpretar fatos e fenômenos de um caso concreto (MARTINS, 2008). Como um
estudo de caso não possui um conjunto fixo de etapas para conduzi-lo, foram utilizadas para esta
pesquisa sobre o A Hora é Agora diferentes técnicas de levantamento de dados como a revisão
bibliográfica, pesquisa audiovisual e documental e a entrevista, dependendo do propósito de cada
capítulo.
Nos capítulos iniciais foi feita uma revisão bibliográfica e documental que possibilitou
definir a origem e o papel das emissoras públicas federais e os conceitos e ambientes ligados ao
filme documentário, especialmente no Brasil. Foram abordados o surgimento das TVs
legislativas, o histórico da TV Câmara e dos documentários, sua evolução e as principais
modalidades do gênero, a maioria presente nos concursos realizados com recursos da Câmara dos
Deputados. Durante o processo de pesquisa foi constatada uma carência de literatura específica
sobre as emissoras legislativas federais, existindo espaço para estudos mais aprofundados,
especialmente após a entrada da TV digital e da multiprogramação com seus vários canais e
horários de exibição.
A pesquisa documental teve como objetivo principal descrever o histórico do A Hora é
Agora e analisar as principais características dos dois editais lançados para a compra de
documentários. Já as entrevistas para este estudo de caso ajudaram a apontar as principais
dificuldades surgidas durante o processo e foram realizadas com oito integrantes das comissões
de seleção e acompanhamento do A Hora é Agora, todos servidores efetivos ou aposentados da
Câmara dos Deputados, por meio de questionário encaminhado por e-mail. O diretor-adjunto da
TV Senado também foi entrevistado para completar o panorama sobre documentários nas
emissoras legislativas federais.
Por meio das entrevistas, buscou-se o que Martins (2008) caracteriza como objetivo
básico dessa técnica de coleta de dados: “entender e compreender o significado que os
entrevistados atribuem a questões e situações”, com base nas suposições do pesquisador. As
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respostas dos entrevistados possibilitaram ampliar a compreensão sobre o funcionamento do A
Hora é Agora (sua rotina de trabalho e modo de desenvolvimento), seu caráter colaborativo
(ações para incentivar a expressão popular e fomentar a produção audiovisual nacional) e sua
relação com os demais setores da TV Câmara, além de apontar alternativas para o
aperfeiçoamento de futuros editais e concursos.
Para compreender o alcance do A Hora é Agora e de seus resultados, que buscam
aproximar a programação da TV Câmara dos problemas e desejos dos cidadãos e telespectadores,
este estudo de caso procurou seguir o que é tido como essencial para essa modalidade de
pesquisa: mostrar de maneira convincente que foram coletadas e avaliadas as evidências
relevantes sobre o caso e oferecer descrições, interpretações e explicações que evidenciem
claramente o ineditismo da proposta. Considerou-se que o A Hora é Agora, promovido pela
Câmara dos Deputados, por ser o primeiro concurso para compra de documentários com o uso da
defesa oral em emissoras legislativas federais preenche o requisito de singularidade associado por
Martins (2008) a um estudo de caso.
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1 DOCUMENTÁRIO COMO VISÃO DE MUNDO

Não existe uma definição única ou mesmo objetiva para filme documentário na vasta
literatura sobre o tema. Se o documentário fosse uma reprodução da realidade esses problemas
poderiam ser menores porque os filmes seriam uma réplica de algo existente, um espelho da
realidade. Mas o documentário não é uma reprodução da realidade, é uma forma própria do seu
diretor ver o mundo em que vivemos e a uma temática em particular.
Classificado pelos pesquisadores do tema como um “conceito vago”, os documentários
não adotam um conjunto fixo de técnicas, não tratam de apenas um conjunto de questões, não
apresentam um conjunto definido de formas ou estilos. “Assim como o amor adquire significado
em comparação com indiferença ou ódio, e cultura adquire significado com barbárie ou caos, o
documentário define-se pelo contraste com filme de ficção ou filme experimental e de
vanguarda”. (NICHOLS, 2005: 47)
Abordagens alternativas são constantemente tentadas e, em seguida, adotadas por outros
documentaristas ou abandonadas. Dependendo do diretor, podemos esperar um determinado grau
de objetividade, confiabilidade e credibilidade na produção. Pressupomos que um filme
classificado como documentário será uma não-ficção que terá como base o mundo histórico que
conhecemos, e não um mundo imaginado pelo diretor.
O primeiro filme exibido comercialmente ao público, Chegada do trem à estação (1895),
com 50 segundos e produzido pelos irmãos Lumiére, pode ser ele mesmo considerado um
documentário por mostrar o “real”. O filme causou furor porque algumas pessoas se levantavam e
saíam da sala por acreditar que o trem vinha realmente em sua direção. Essa é uma das
características comuns associadas aos documentários, a possibilidade ser visto como uma aula de
história, uma forma de aprender, se emocionar e descobrir as possibilidades do mundo histórico.
Mesmo normalmente sendo baseado em eventos reais, todo documentário parte de uma
opção ideológica do diretor. Ao dirigir Tiros em Columbine (2002) Michael Moore está
claramente fazendo um manifesto contra a venda indiscriminada de armas nos Estados Unidos e
sua citação como parte obrigatória do sonho americano.
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Ao dirigir O Triunfo da Vontade (1935), Leni Riefenstahl estava ajudando diretamente a
construir um novo passado para uma Alemanha derrotada e empobrecida após a primeira guerra
mundial, mesma com a cineasta tendo negado em diversas entrevistas e nos julgamentos após o
fim da guerra ter sido membro do partido nazista. Ao filmar a convenção anual do partido de
1934 em Nuremberg, a cineasta apresentava Hitler como o líder que iria levar o país,
reorganizado pelo nacional-socialismo, ao seu futuro glorioso. Em Olympia (1938), filmado
durante as Olimpíadas de 1936, Riefenstahl ajudava a construir a imagem do novo homem
alemão como um guerreiro invencível. Triunfo da vontade, talvez o mais conhecido filme de
propaganda política da história, foi premiado como melhor filme no Festival de Cannes, enquanto
Olympia foi premiado no Festival de Veneza. As técnicas de captação de imagens, uso de trilha
sonora, planos e enquadramentos desenvolvidos por Leni Riefenstahl até hoje servem de modelo
para muitos cineastas.
Nem todos os documentários mostram sua opção ideológica tão claramente como os
citados acima, e na maioria das vezes são usados mecanismos muito mais sutis para o
convencimento do espectador, sendo a montagem e a trilha sonora os mais eficientes. Para
facilitar a classificação dos filmes, Bill Nichols (2005) identificou seis modos principais de se
fazer cinema documentário.
1 Modo poético: enfatiza associações visuais, qualidades tonais ou rítmicas, passagens
descritivas e organização formal. Como exemplo temos Koyaanisqatsi (1982), dirigido por
Godfrey Reggio. Esse modo é muito próximo do cinema experimental, pessoal ou de vanguarda.

2 Modo expositivo: enfatiza o comentário verbal e uma lógica argumentativa. Exemplos
clássicos seriam as grandes matérias do noticiário de televisão ou o Globo Repórter. Esse é o
modo que a maioria das pessoas identifica com o documentário em geral.
3 Modo observativo: enfatiza o engajamento direto no cotidiano das pessoas que
representam o tema do cineasta, conforme são observadas por uma câmera discreta. Modo
bastante utilizado no Brasil e que dá um certo ar de intimidade com os retratados, como em
Entreatos (2004), dirigido por João Moreira Salles e que acompanha a campanha vitoriosa do expresidente Lula em 2002.
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4 Modo participativo: enfatiza a interação de cineasta e tema. A filmagem acontece em
entrevistas ou outras formas de envolvimento ainda mais direto. Frequentemente usa-se imagens
de arquivo para examinar questões históricas. Exemplo é Cabra marcado para morrer (1984),
dirigido por Eduardo Coutinho.

5 Modo reflexivo: chama a atenção para as hipóteses e convenções que regem o cinema
documentário. Aguça nossa consciência da construção da representação da realidade feita pelo
filme. Exemplo seria O homem da câmera, filme soviético de 1929 dirigido por Dziga Vertov
que virou um marco na história do cinema.

6 Modo performático: enfatiza o aspecto subjetivo ou expressivo do próprio engajamento
do cineasta com seu tema e a receptividade do público a esse engajamento. Rejeita ideias de
objetividade em favor de evocações e afetos. Todos os filmes desse modo compartilham
características com filmes experimentais, pessoais e de vanguarda, mas com uma ênfase no
impacto emocional e social sobre o público. É o caso de O botão de pérola (2015),
premiadíssimo filme dirigido por Patricio Guzmán.
Os documentários financiados dentro dos concursos de pitching da TV Câmara dialogam
com a maioria desses modos, mas os modos observativo e participativo contemplam a maioria
dos roteiros escolhidos. Resumos dos roteiros premiados e realizados com recursos da Câmara
dos Deputados podem ser consultados adiante.

1.1 Produção e exibição de documentários no Brasil
A produção de vídeos de caráter documental cresceu muito no Brasil nos últimos 20 anos
ao se levar em conta o número de títulos lançados nos cinemas e as inscrições em festivais do
gênero. Criado em São Paulo, o É Tudo Verdade – Festival Internacional de Documentários
recebeu 45 inscrições na sua primeira edição, em 1996, enquanto em 2007 foram 400 produções
inscritas. Vários fatores contribuíram para esse aumento da produção, desde uma valorização da
brasilidade e uma maior preocupação com as questões sociais nos últimos governos, até o
barateamento acelerado dos equipamentos de edição não-linear e de gravação digital, que
dispensam o uso de fitas e são muito mais práticos e rápidos para sua compra ou produção.
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Leis de incentivo à cultura como a Lei Rouanet (Lei 8313/91), que prevê descontos no
imposto de renda para investimentos em cultura, e a Lei do Audiovisual (Lei 8685/93), que
incentivava o investimento público em produções cinematográficas também fomentaram a
produção de documentários. O crescimento do número de produções também se beneficiou de
uma certa valorização do gênero em si, que ocorreu também no plano internacional. Como
exemplo temos o filme Tiros em Columbine (2003), de Michael Moore, ganhador dos prêmios
Oscar (americano) e do César (francês) e documentário polêmico por abordar a violência armada
nos EUA. Esse fenômeno da valorização estética do documentário é internacional.
Parte significativa das ficções cinematográficas e mesmo televisivas tem
investido em uma estética de teor documental, e são expressivas as adaptações de
relatos literários cuja matéria são situações reais. Os telejornais e programas de
variedades não se limitam mais às imagens estáveis e bem enquadradas,
utilizando em muitas coberturas planos-sequência tremidos e imagens de baixa
qualidade registradas por microcâmeras, câmeras de vigilância, amadoras e de
telefones celulares, buscando imprimir – ainda que de maneira limitada e
“domesticada” – um “efeito de realidade” à assepsia estética que imperava no
telejornalismo até o início dos anos 90. (LINS, 2008:8)

Historicamente,

os

documentários

tiveram

pouca

relevância

na

produção

cinematográfica/televisiva brasileira. Na questão da distribuição as dificuldades dos
documentaristas eram ainda maiores porque os filmes nacionais não conseguiam competir por
espaço com produções internacionais e seus lançamentos em suas centenas de salas de exibição.
Segundo Lins (2008), em sua primeira fase, até as décadas de 1950 e 1960, o documentário
brasileiro se limitava a cinejornais e a filmes turísticos ou oficiais que eram a sala de espera do
longa-metragem. Nessa época se destacava o Canal 100, curta metragens sobre futebol
produzidos por Carlos Niemeyer que foram exibidos entre os anos de 1957 e 2000.
Na década de 1960, talvez em função do momento político, a problemática social e a
preocupação com a transformação da sociedade brasileira ganha cada vez mais espaço na
produção documental. Esse movimento, que teve seu apogeu em 1964-1965, é classificado pelo
pesquisador Jean-Claude em Cineastas e imagens do povo Bernardet (1985) como “modelo
sociológico” de documentário. O sujeito da experiência não era o mesmo sujeito do discurso e a
narração era usada para construir os significados sociais e políticos dos filmes, quem informava o
espectador sobre o “real” era o locutor. Essas produções eram geralmente curtas ou médiametragens, sendo poucos os produzidos realmente como filmes de longa-metragem comerciais.
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Uma visão menos sociológica e mais interativa com a cultura popular pode ser notada na
Caravana Farkas (1968), grupo de cineastas que foi para o nordeste e realizou 19 documentários
na região, todos monotemáticos como a literatura oral em A Cantoria e Jornal do Sertão, a
religiosidade popular em Padre Cícero e em Frei Damião, o artesanato em A Mão do Homem,
Os Imaginários e Vitalino/Lampião e a economia em Casa de Farinha (mandioca), Erva Bruxa
(tabaco), O Engenho (rapadura) e A Morte do Boi (gado). Era uma tentativa de dar espaço aos
excluídos do desenvolvimento nacional.
Lá (décadas de 60 e 70), no contexto de afasia social generalizada imposta pelo
regime militar, ao invés do imperativo de “dar a voz ao outro” dos dias atuais, foi
a vez do “falar pelos que não têm voz” ou “falar em nome do outro” na medida
em que o outro, justificava-se, não podia falar. O resultado daquele monopólio
da fala, percebe-se hoje, é que ele implicou num reforço da afasia já constituída e
socialmente alastrada(...)No campo específico do documentário, foi o momento
em que prevaleceu uma modalidade expositiva de representação, de enunciação,
quando então a “voz do saber”, conforme a feliz expressão de Bernardet, elevouse como um monólogo da razão sobre o outro. (TEIXEIRA, 2012:252)

No final dos anos 1960 e início dos 1970 a produção de documentários evolui para uma
fase que Bernardet (1985) passa a chamar de “registro” das tradições populares, da arquitetura,
das artes plásticas e da música, entre outros temas nativos. Essa mudança foi incentivada pela
política cultural do governo militar e consequente apoio financeiro e institucional que várias
entidades estatais deram à produção e divulgação do curta-metragem brasileiro. Como exemplos
dessa fase pode-se citar Jean Manzon, cineasta francês que realizou mais de 900 documentários
no país, especialmente sobre a construção de Brasília e as belezas naturais do país e renovou o
fotojornalismo brasileiro. Outro exemplo é Amaral Netto (deputado por oito mandatos), cujo
programa chamava Amaral Netto, o Repórter e era transmitido pela Rede Globo em 1975. Suas
reportagens/documentários apresentavam em tom ufanista o Brasil Grande e as obras símbolo do
regime militar como a hidrelétrica de Itaipu, a ponte Rio-Niterói e a rodovia Transamazônica.
A exibição de diversos desses documentários nos cinemas também foi facilitada pela
chamada “Lei do Curta”, norma editada pelo Conselho Nacional de Cinema (Resolução 37 de
1979), que previa a exibição de filmes brasileiros com duração entre cinco e trinta minutos antes
de longas-metragens. A resolução vigorou entre 1979 e 1989 e nunca foi aplicada na sua
integridade, tendo desaparecido com a extinção do Concine pelo governo Collor em 1990.
Ao longo das décadas de 70 e 80, segundo Bernardet, também estava em desenvolvimento no
país um movimento documentarista que “em vez dos grandes acontecimentos e dos grandes
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nomes da história brasileira, ou de fatos e pessoas exemplares(...)se ocupa de episódios
fragmentários, personagens anônimos, aqueles que foram esquecidos e recusados pela história
oficial e pela mídia” (BERNARDET apud LINS, 2008:275). O exemplo citado por Bernardet é
Cabra marcado para morrer, de Eduardo Coutinho.
O documentário brasileiro vai passando definitivamente seu foco do sujeito para o objeto,
estrutura que seria valorizada pelos concursos de documentários da Câmara. Provavelmente o
exemplo de maior sucesso no Brasil dessa opção de linguagem documental de dar voz ao outro,
no caso literalmente dar a câmera ao outro, é o Vídeo nas Aldeias, projeto com mais de 30 anos
que nasceu na ONG Centro de Trabalho Indigenista e depois se tornou independente. São 87
vídeos praticamente roteirizados e gravados por 37 povos indígenas que participaram das 127
oficinas já realizadas pelo programa e financiados pelo governo da Noruega. A iniciativa ganhou
vários prêmios internacionais, inclusive o educacional da JVC, mas está encerrando suas
atividades físicas e migrando seu acervo para a internet, além de atualmente apoiar
documentários como “Martírio”, produzido via financiamento coletivo.
Outro marco na produção de documentários brasileiros com visão menos sociológica e
mais no sentido de dar a câmera ao outro foi o DOCTV, Programa de Fomento à Produção e
Teledifusão do Documentário Brasileiro. Financiado com recursos do programa do Ministério da
Cultura de fomento à produção de documentários para a TV pública e executado pela Secretaria
do Audiovisual do MINC, teve a participação da Associação Brasileira de Emissoras Públicas,
Educativas e Culturais, Fundação Padre Anchieta/ TV Cultura de São Paulo, Empresa Brasil de
Comunicação/TV Brasil e Associação Brasileira de Documentaristas e Curtametragistas. Os três
concursos já realizados pelo Ministério da Cultura dentro do DOCTV tiveram mais de 3.000
projetos inscritos e viabilizaram mais de 100 obras, fomentando a produção documental nas 27
unidades da federação. Outro programa de fomento do Ministério da Cultura, o Revelando os
Brasis, era um concurso de documentários voltado para cidades com até 20 mil habitantes e
destinado à produção de imagens “menores”: realização de auto representações, da afirmação da
diversidade de experiências, identidades e linguagens.
Segundo dados citados por Consuelo Lins (2008) em Filmar o real: sobre o documentário
brasileiro contemporâneo, o documentário brasileiro em longa-metragem passou a ter mais
visibilidade e público nos anos 80 a partir dos filmes de Silvio Tendler Os Anos JK (lançando em
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1980 e com mais de 800 mil espectadores) e Jango (1984, 558 mil espectadores). Após o governo
Collor e o fim da Embrafilme, em 1990, documentários nacionais com grandes bilheterias só
seriam registrados novamente nos anos 2000 com Janela da Alma (2001), dirigido por Walter
Carvalho e que teve 133 mil espectadores, e Vinícius (2005), de Miguel Faria Júnior, com 270
mil espectadores.
A partir da década de 90 o orçamento das produções mudou significativamente com o
barateamento contínuo das câmeras e ilhas de edição. A partir de certo momento se tornou
possível fazer um filme praticamente sozinho, como em Nós que aqui estamos por vós esperamos
(1999), editado por Marcelo Masagão em um computador doméstico, um documentário ficcional
quase artesanal e baseado em imagens de arquivos que foi premiado nos festivais de Gramado
(1999) como melhor montagem. Outro exemplo do crescimento da produção de documentários
no Brasil ao longo das últimas décadas é o número de inscrições em festivais e a própria
existência desses eventos. Criado em São Paulo pelo crítico de cinema Amir Labaki, o É Tudo
Verdade – Festival Internacional de Documentários recebeu 45 inscrições na sua primeira
edição, em 1996, enquanto em 2007 foram 400 produções inscritas, 141 títulos exibidos e 39
participantes nas mostras competitivas. Em 2016 foram exibidos 85 títulos de 26 países. Com o
tempo a mostra se tornou itinerante, sendo que em 2016 também foi exibida em Belo Horizonte,
Brasília, Recife e Santos, além de São Paulo (fonte: sítio do Festival, disponível em
http://etudoverdade.com.br/br/home/).
A produção de documentários pelas emissoras públicas brasileiras também apresentou um
aumento significativo nas últimas décadas, principalmente os viabilizados via concursos como o
DOCTV. A partir da criação do setor de documentários na TV Câmara, no ano 2000, mais de 100
produções já foram finalizadas e a TV Senado tem 87 títulos disponíveis em sua página na
internet. São produtos viabilizados internamente, a própria emissora tem seu núcleo de produção,
escolhe a temática, desenvolve o roteiro e viabiliza toda a obra.
O interesse coletivo, a valorização da cidadania e de nossa diversidade cultural e regional,
o fomento ao diálogo e à produção audiovisual local, além do uso da TV como forma de inclusão
social ou cultural normalmente tinham pouco espaço nas emissoras públicas brasileiras. Com
exceção do Canal Brasil, EBC, TV Cultura, TVS (Sesc/Senac) e de iniciativas como o DOCTV, a
maioria das emissoras públicas do país têm uma programação muito semelhante à das emissoras
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comerciais, pouco criativa e sem muito espaço para o interesse coletivo (MONTEIRO, 2014). Ao
incentivar a produção de roteiros sobre mobilização popular e a luta por direitos coletivos, temas
ligados à cidadania, a TV Câmara inovou em uma área onde a regra é a cópia e não a criatividade
e a experimentação.
Segundo Eugenio Bucci, ex-presidente da Radiobrás e ex-integrante do Conselho Curador
da Fundação Padre Anchieta (TV Cultura), a comunicação pública no Brasil, especialmente em
emissoras do Poder Executivo, normalmente tem mais um viés de promoção pessoal, postura
batizada por ele como Narcisocracia (BUCCI, 2015).
Uma forma tradicional – segundo a sociologia brasileira desenvolvida no século
XX – de avaliar os sistemas públicos de informação no Brasil é considerar que
esses serviços têm origem na iniciativa paternalista e assistencialista do Estado
brasileiro, que assume o papel de provedor de informações, a partir de veículos
próprios de comunicação. Considerando, contudo, que a prestação de
informações e a publicidade de seus atos são obrigações do Estado moderno,
especialmente num regime de tipo representativo, esses veículos podem ser
analisados como meras estratégias governamentais para garantia de transparência
e legitimidade social (BARROS; BERNARDES; LIMA, 2010:208)

Além da produção audiovisual das emissoras legislativas federais ser voltada basicamente
para a publicidade dos atos da instituição mantenedora e não para a produção de conteúdo não
factual, outra questão importante para a produção documental brasileira é a da falta de canais de
distribuição. Restritos a poucas salas e por períodos curtos, dificilmente documentários
brasileiros independentes atingem o grande público. A exibição de obras em rede nacional e
horário nobre, como no caso da TV Câmara e do DOCTV, marcou um momento especial para o
gênero porque, fora o Globo Repórter e algumas produções da BBC, a maioria dos
documentários é exibida nas madrugadas dos finais de semana. Em outubro de 2016 o DOCTV
Latinoamérica, desdobramento do concurso original e voltado para a América Latina, estava
inserido nas grades de exibição da TV Brasil e da TV Cultura em horários entre meia-noite e
quatro horas da manhã.
Se a produção ficcional brasileira enfrenta historicamente a batalha de fazer-se
acessível num mercado organizado em favor do filme estrangeiro, o caso do
documentário é ainda mais dramático.(...)Não defendo apenas o recurso a fundos
diretos do erário e a incentivos fiscais específicos. As televisões públicas
deveriam ser engajadas, a começar das diretamente controladas pelo Governo
Federal. (LABAKI, 2005:292).
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Segundo Labaki, estariam entre as obrigações de uma TV pública a divulgação de
documentários e da própria cultura nacional. Como já mencionado, os veículos de comunicação
pública, especialmente no Legislativo, são mais voltados para a divulgação das próprias
atividades da instituição mantenedora. Nessas, a prática é a compra de documentários prontos ou,
mais raramente, os concursos de roteiros que são financiados com recursos que normalmente
cobrem apenas parte dos custos de produção.
Na compra de produções externas prontas o poder do exibidor é menor porque o
desenvolvimento do roteiro e sua realização foram exclusivos dos selecionados. Ao exibir
documentários já prontos, as emissoras públicas do Legislativo têm pouca ou nenhuma
interferência na realização dos roteiros, nas temáticas abordadas ou no apoio financeiro direto
durante a realização dos projetos. A questão da distribuição foi parcialmente resolvida pelas
emissoras legislativas federais ao garantirem a exibição dos vídeos contemplados em horário
nobre e mantê-los disponíveis nas suas páginas na internet.
Como exemplo dessa solução para a questão da distribuição pode-se citar a TV Senado,
que disponibilizava online, em outubro de 2016, 87 produções na opção documentários, acessada
diretamente da página inicial da TV na internet. Na grade de exibição, entretanto, os
documentários têm pouco espaço na programação, talvez até pela extinção do setor no Senado.
Segundo James Gama, diretor-adjunto da TV Senado e entrevistado em novembro de 2016 para
esta pesquisa, atualmente o setor de documentários está sendo reestruturado e buscando
produções externas menos custosas e com duração máxima de meia hora, formato que facilita a
sua inclusão na grade de programação.
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2 TV CÂMARA, INFORMAÇÃO E DIVERSIDADE CULTURAL

A primeira emissora legislativa do país foi a TV Assembleia de Minas Gerais, inaugurada
em 1995. Depois vieram TV Senado (1996) e TV Câmara (1998). Originalmente, a função das
emissoras legislativas federais era dar visibilidade às sessões plenárias, conceito que evoluiu e
hoje é maior que apenas dar transparência às atividades dos parlamentares. Nascidas
originalmente como televisões educativas, as TVs e rádios públicas brasileiras se baseavam no
conceito de levar informação e conhecimento a um público com menor acesso à educação formal.
A própria Rádio Sociedade do Rio de Janeiro (atual Rádio MEC), primeira a entrar no ar no país
(1922), pregava seu caráter lítero-musical.
Após a entrada em vigor da Lei do Cabo (Lei 8977/1995), depois de longas negociações
entre o Parlamento e as operadoras de TV por assinatura, foi disponibilizada a distribuição de
canais legislativos de forma obrigatória e gratuita em todos os municípios atendidos pelas
operadoras, e aos poucos foram surgindo emissoras legislativas em todas as unidades da
federação. A programação da maioria, reduzida originalmente à transmissão de sessões plenárias,
está mudando com a entrada do sinal digital e sua possibilidade de multiprogramação (quatro
canais simultâneos), além da formação da Rede Legislativa de TV, que em 2016 participou
ativamente da implantação de 118 emissoras legislativas no país.
O conceito de emissora pública evoluiu muito nas últimas décadas e o relativo sucesso
comercial e de audiência da TV Cultura de São Paulo, com grande volume de produção própria
mesmo convivendo com um orçamento limitado, é um exemplo de qualidade reconhecida. Após
nove anos integrando os Diários Associados, foi estatizada e reinaugurada como emissora pública
em 1969 com a exibição do documentário Planeta Terra.

Tem atualmente 95 afiliadas

retransmitindo seu sinal aberto e um canal por assinatura (TV Rá-Tim-Bum), além de várias
iniciativas para buscar recursos fora do orçamento do Estado.
No caso da TV Senado, primeira emissora legislativa federal e que entrou no ar em 5 de
fevereiro de 1996, a descrição do papel e da sua função é semelhante aos demais veículos de
comunicação do Senado, passando sempre por questões como a contribuição para o exercício
pleno da cidadania, transparência, participação da sociedade, valorização do parlamento,
interesse público e contribuição com a melhoria de vida da população.
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A TV Câmara, terceira emissora legislativa a operar no país, entrou no ar em 20 de janeiro
de 1998 basicamente para transmitir as discussões e votações do Plenário e das Comissões. Conta
atualmente com uma programação mais diversificada, sendo que quase 50% da grade de exibição
é ocupada por transmissões do Plenário ou de comissões, atividade fim da emissora. Programas
de debate e entrevistas ocupam outra parte significativa da programação e programas jornalísticos
com a cobertura diária das atividades da casa têm espaços importantes pela manhã, na hora do
almoço e à noite. Ao discorrer sobre o início das atividades da TV Câmara, Mariana Carvalho
cita que o processo foi bem mais fácil em função do pioneirismo da TV Senado.
A criação da TV Câmara foi, portanto, mais simples, pois já contava com o caminho
percorrido pela TV Senado. Até mesmo os primeiros profissionais a formarem o núcleo
de jornalistas da TV Câmara foram convocados, a partir do primeiro concurso do
Senado, para jornalistas, ou vieram de funcionários da casa, analistas que eram
jornalistas de formação, mas que estavam lotados em outros setores, como o caso da
Sueli Navarro, que, por muitos anos, dirigiu a TV e foi também Secretária de
Comunicação da Câmara dos Deputados. O percurso que a TV Senado precisou fazer
para interpretar a lei do cabo e fazer com que acordos garantissem os canais básicos de
utilização gratuita previsto na lei foi uma etapa que a TV Câmara não precisou passar.
Toda a estruturação considerada mais burocrática, já estava praticamente feita. O
modelo, portanto, da TV Senado foi, de uma forma geral, seguido pela TV Câmara.
(CARVALHO, 2014:217)

No início a estrutura da TV Câmara era inexistente e alguns programas eram
compartilhados com a TV Senado. Os primeiros programas foram produzidos internamente por
servidores efetivos da Casa vindos de outras áreas, como Sueli Navarro e Sergio Chacon (já
aposentados), e eram editados na então Radiobrás. Segundo Carvalho, os primeiros profissionais
efetivamente contratados como jornalistas para a TV acabaram sendo execrados pela classe como
jornalistas “chapa branca”, tendo seus nomes publicados no obituário do jornal Estado de São
Paulo. Segundo os servidores mais antigos, essa postura da classe reforçou a intenção de montar
uma televisão que abrisse mais espaço para questões nem sempre abordadas por televisões
comerciais. Outra função básica estabelecida para a emissora foi a de accountability, pois a partir
da programação da TV e das coberturas de ações parlamentares no Plenário e nas Comissões os
deputados passaram a ser mais vistos e cobrados.
Essa vocação das emissoras legislativas de atuar como um novo instrumento de
accountability constitui-se num valioso avanço dentro das sociedades latinoamericanas, onde a maioria dos países vivenciam processos de redemocratização
ou de consolidação de suas democracias. Da mesma forma, a produção de
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noticiários que têm como finalidade informar o cidadão sobre os acontecimentos
legislativos pode trazer consigo um potencial de accountability tão significativo
quanto as emissoras que lhes deram origem. (QUEIROZ, 2007:11)

Contando inicialmente com apenas três funcionários, a TV Câmara se limitava a
transmitir as sessões do Plenário. Com o tempo, e novos concursos para contratações específicas
para a mídia TV, uma programação mais variada foi sendo construída, chegando na grade de
programação hoje existente. Os programas são classificados internamente como de jornalismo,
entrevistas e debates, cultura, documentários, outras produções e acervo. Dadas as peculiaridades
da Câmara dos Deputados, que tem um movimento maior de deputados nas terças, quartas e
quintas-feiras, a TV também acaba tendo uma programação mais focada no Plenário nesses dias.
Nos outros dias da semana a programação é mais voltada para as comissões e programas culturais
e de entrevistas.
Atualmente a Secretaria de Comunicação da Câmara dos Deputados (SECOM), que
engloba todos os meios de comunicação da Casa, conta com uma estrutura de cerca de 500
pessoas, sendo a metade concursada. Como os mesmos profissionais prestam serviços para as
diversas mídias (Agência, Rádio, TV, Portal etc.) fica difícil separar os funcionários específicos
da TV do restante da equipe. A SECOM passou por profundas modificações entre 2014 e 2016,
tanto na sua estrutura organizacional como em suas políticas de exibição de produtos
audiovisuais, causadas principalmente pelas três alterações ocorridas na presidência da Câmara
dos Deputado durante a 55ª Legislatura.
Uma dessas mudanças foi o fim das pesquisas de audiência da TV realizadas pelo IBOPE,
experiência que começou em 2013 e durou dois anos, com alguns intervalos. Em 2013 a TV
Câmara estava em 32º lugar entre as emissoras mais assistidas da TV por assinatura, mas em
datas mais significativas, como na votação do impeachment da ex-presidente Dilma Roussef, em
17 de abril de 2016, a audiência da emissora aumentou muito como pode ser visto na tabela 1.
Importante lembrar que diversas emissoras comerciais também retransmitiam ao vivo os sinais
das TVs Câmara e Senado no momento dessas votações.
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Tabela 1

Fonte: Folha de São Paulo, 15/05/2016

A TV Câmara dedicava em outubro de 2016 menos de 4% do horário total de sua grade
de programação para a exibição de documentários, próprios ou de terceiros, um total fixo de
cinco horas e meia por semana. Existe um núcleo fixo de produção de documentários, mas vários
outros formatos de vídeos também são atendidos pelo setor, a maioria produções em datas
comemorativas ou referentes a atividades diversas da Câmara, como Acessibilidade na Câmara
dos Deputados ou o Laboratório Hacker. A TV Câmara já produziu com recursos próprios mais
de uma centena de vídeos de caráter documental, tendo recebido vários prêmios na área de
direitos humanos e reportagens especiais. Os vídeos produzidos internamente são
majoritariamente testemunhais de personalidades importantes da história política e econômica do
país e vão entrando em exibição conforme são finalizados. Segundo Getsemane Silva, ex-diretor
do departamento de documentários, muitas dessas produções são vistas dentro da TV Câmara
como grandes reportagens.
Funcionando 24 horas por dia e sete dias por semana, a missão prioritária da TV Câmara é
sempre transmitir em tempo real as sessões do Plenário e das Comissões. Paralelamente às suas
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atividades originais, a Secretaria de Comunicação da Câmara dos Deputados coordena com a
participação do Senado Federal a implantação da Rede Legislativa de TV, primeira rede de
televisão a se formar no Brasil com o recurso digital da multiprogramação, que possibilita o uso
de um mesmo transmissor para quatro emissoras independentes. O canal destinado ao Legislativo
transmite, simultaneamente, as programações da TV Câmara, da TV Senado, da TV da
Assembleia estadual e da TV da Câmara municipal em cada localidade onde está instalada.
Atualmente são 37 operações já em TV digital funcionando e mais 81 em alguma fase do
processo de implantação da multiprogramação, cobrindo todas as regiões do país e aumentando a
capilaridade das emissoras legislativas federais. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal
compartilham seus canais e dividem custos e responsabilidades, universalizando o acesso às
programações das emissoras legislativas. A Astral, Associação Brasileira de Televisões e Rádios
Legislativas, colabora ao promover seminários e a troca de experiências entre as emissoras
legislativas, disponibilizando documentos “úteis para as Casas Legislativas, desde o primeiro
passo para a solicitação de canal de rádio e TV até editais de licitação, pareceres jurídicos e
especificações técnicas de equipamentos”. (fonte: sítio da Astral: www.astralbrasil.org)

2.1 Grade de programação
A TV Câmara tem uma grade de exibição bastante diferente das emissoras comerciais
tradicionais. Pelas próprias características da Câmara dos Deputados, que tem suas atividades
concentradas às terças, quartas e quintas-feiras, o canal institucional acaba tendo uma sequência
de programação com bastante flexibilidade em virtude das atividades do Plenário e das
Comissões, basicamente concentradas no meio da semana. A grade analisada é a de novembro de
2016 e foi alterada várias vezes ao longo do ano em função da mudança de diretores e da
estrutura organizacional da Secretaria de Comunicação.
Entre as 168 horas de programas emitidas por semana a TV tem previstas um total de pelo
menos 70 horas de transmissões com atividade dos parlamentares, marcadas em amarelo na grade
de programação padrão na tabela 2. Respondendo no final por quase 50% do total das horas
transmitidas pelo canal, esses horários são divididos entre o Plenário e as Comissões.
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Tabela 2

Grade de programação matutina em novembro de 2016

Em caso de alguma sessão Plenária se alongar noite adentro, o que foi bastante comum
nas votações de 2016, os programas previstos para serem exibidos na sequência são cancelados.
O Jornal da Câmara, que está programado para ir ao ar às 20 horas, costuma ser o programa com
mais alterações no seu horário de exibição ou acaba sendo exibido na internet caso a sessão
plenária tenha uma pauta de votações mais longa. Segundo Carvalho (2014), eventuais alterações
ou buracos na grade de programação acabam sendo disputados por outros setores.
Durante a etapa de campo, vimos que a grade, por depender muito da sessão plenária, é
constantemente disputada entre os núcleos em que está dividida a programação da emissora.
Existem acordos de que se o Plenário durar até tal hora, entra um determinado programa, a
partir de uma determinada hora, entra outro programa, por exemplo. Isso deixa claro que a
programação, em si, da emissora não é a prioridade e também não pode ser considerada
fixa. (CARVALHO, 2014:227)
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Ainda de acordo com a análise da atual grade de programação da emissora, os programas
jornalísticos e de entrevistas e debates têm uma frequência maior entre a terça e a quinta-feira,
tanto os ao vivo como os que são gravados para exibição futura. Isso acontece, principalmente,
pela presença de parlamentares na casa. Nas segundas e sextas-feiras são mais comuns as sessões
solenes do que as discussões no Plenário ou as votações. Na programação do fim de semana não
existe nenhum programa ao vivo, apenas reprises de programas gravados durante a semana e
programas culturais ou de parceiros.
Os programas de entretenimento e culturais, aí incluídos os documentários estão
assinalados em roxo e vão ao ar entre a sexta e a segunda-feira, com ênfase nos sábados e
domingos. O programa de maior audiência da TV Câmara, segundo medições do IBOPE
realizadas em 2014, era o Brasil Caipira, e parte da programação da TV Câmara, marcada em
rosa, também é produzida por parceiros como Embrapa (Dia de Campo na TV), EBC (VER TV)
e Sempre um Papo, programa sobre literatura produzido pela Caturra, de Belo Horizonte.
Programas com meia hora e produzidos pelo TCU (#eufiscalizo), Senado (Parlamento Brasil) e o
STJ (Antes e depois da Lei) também entram na grade, principalmente aos domingos.
Em amarelo na tabela 3, as sessões plenárias vespertinas são facilmente identificadas na
tabela. Os horários de encerramento são previsões que dificilmente são cumpridas em função das
características da Câmara dos Deputados, com atividades mais longas no meio das semanas, o
que aumenta o número de trabalhadores terceirizados da TV nesses dias. Os programas
jornalísticos noturnos ao vivo, marcados em verde, têm mais alterações de horários em função de
sua proximidade com o Plenário. Em função dessa dinâmica, a programação do final de semana
acaba sendo completamente diferente dos demais dias, com uma maioria de programas culturais e
produzidos por parceiros. É nos finais de semana que também são exibidos a maioria dos
documentários, marcados em roxo na grade e que representam atualmente menos de 4% da
programação.
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Tabela 3

Programação vespertina e noturna em novembro de 2016
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3 OS CONCURSOS DA TV CÂMARA

Para aumentar a diversidade da programação e aproximar a emissora dos telespectadores
foi elaborado em 2010 um concurso para a compra de documentários externos com o uso da
defesa oral, ou pitching. Pitcher é o arremessador no beisebol, e o sistema de escolha dos roteiros
premiados seguia uma lógica semelhante: os 10 diretores pré-selecionados deveriam defender
seus roteiros oralmente em Brasília, que precisavam ser rebatidos pela comissão de seleção. No
momento em que a comissão de seleção não tivesse mais questionamentos sobre a viabilidade da
proposta ela era considerada madura e pronta para ser realizada.
Ao realizar o primeiro concurso para a compra de documentários via pitching, em 2011, a
equipe da TV Câmara teve de resolver diversos problemas surgidos ao longo do processo de
produção e aquisição dos produtos audiovisuais selecionados, que terminou em 2012. Oito
membros das comissões julgadoras dos concursos para a escolha e acompanhamento dos
documentários foram entrevistados. Acostumada a comprar bens duráveis e palpáveis sempre
pelo menor preço e com base na Lei 8666, foram necessárias várias reuniões com a área técnica
para a implantação do sistema de pitching até que se chegasse a uma proposta aceitável para a
compra dos documentários. A dificuldade era explicar para burocratas o valor da arte.
Segundo Sueli Navarro, diretora da SECOM na época do primeiro concurso, o
Departamento Técnico demorou vários meses para entender o caráter da iniciativa, mesmo com a
proposta sendo classificada como estratégica pela SECOM e contando com previsão
orçamentária desde 2010. “Acredito que a TV deve retomar esse modelo e não acredito que hoje
(a dificuldade) vá ser muito diferente. A estrutura da Câmara não se modernizou com o passar
dos anos e o entendimento (pela área técnica) não deve ser melhor atualmente”, afirmou Navarro
em entrevista de setembro de 2016.
A partir da criação do Núcleo de Documentários, em 2000, e da participação da TV
Câmara na troca de programas com outras emissoras públicas do Brasil e da América Latina foi
se consolidando o conhecimento sobre a técnica do pitching para a seleção de roteiros. O objetivo
inicial era montar uma estrutura de seleção/produção que gerasse produções audiovisuais
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externas ao Parlamento que tratassem de direitos humanos e outros temas sociais que
complementassem o papel de comunicação pública da TV Câmara. Navarro diz que “com o
crescimento da produção independente no país buscamos construir uma linguagem própria e um
olhar mais original. Nós já havíamos participado da experiência do DOCTV que foi, na época, o
maior programa brasileiro para a produção de documentários. O DOCTV também produzia e
criava uma rede de distribuição”.
A proposta original para o uso do sistema foi feita por Getsemane Silva, então diretor de
programação da TV Câmara e com atuação no mercado de produções independentes. Segundo
ele, “pitching em edital público hoje é bem comum, mas em 2010 era bastante inovador.
Posteriormente foi tomado como prática por outros canais, o que prova a relevância da
metodologia”. Ele afirma que uma inovação importante no segundo concurso foi a implantação
da concorrência regionalizada no edital, garantindo pelo menos uma produção de cada região do
pais. “Os produtores da região Norte, menos experientes, não concorreriam com os tarimbados
cariocas, paulistas, recifenses etc. A Câmara foi a primeira a fazer isso. Depois, todos os editais
da Ancine passaram a ter cotas e concorrências regionais”.
O projeto para a compra de documentários externos, elaborado em 2010, previa que em
um ano a TV Câmara compraria documentários já prontos, enquanto no ano seguinte seriam
realizados concursos com o uso de pitching. Esse arranjo facilitaria a expressão de múltiplas
visões dentro da programação da TV Câmara e traria mais diversidade para a grade. A realização
apenas de concursos com o uso de pitching se tornaria complicada demais porque demandaria um
esforço muito grande de todos os setores envolvidos, muitos também envolvidos no dia a dia da
TV, e não garantiria um fluxo anual de novas produções em função dos prazos de realização e
das naturais dificuldades que surgem em produções audiovisuais.
Por uma série de razões estudadas ao longo deste trabalho nenhuma das propostas foi
efetivamente implantada. Com a posse de uma nova mesa diretora Na Câmara dos Deputados no
início da 55ª Legislatura, em 2015, o sistema foi abandonado. A direção da TV Câmara estuda
voltar a realizar concursos para a compra de documentários via pitching, a depender das
mudanças a serem realizadas na SECOM pela nova presidência a ser eleita em 2017.
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3.1 Estrutura e funcionamento das comissões de seleção
Para entender o funcionamento das comissões de seleção foi necessário analisar os editais
e entrevistar os membros das comissões das comissões porque era impossível saber das
dificuldades do processo apenas pelos editais, que só se ligam a aspectos formais. Por exemplo, a
primeira comissão para a realização de concurso foi constituída por edital em março de 2011 e
era composta por apenas duas pessoas, denominadas “gerentes”. Apesar da gerência ser de Maíra
Brito, profissional com larga experiência na área de TV, o vice era Claudio Araujo, da área
administrativa. Na prática nenhum dos dois “gerentes” acabou participando efetivamente do
processo de seleção por razões operacionais. Os membros das comissões entrevistados para esta
pesquisa constam da Tabela 4.
NOME

CARGO

Alessandra Anselmo Coordenadora de Programas e Documentários. Entrevista
oral em outubro de 2016 na Câmara dos Deputados.
Claudio Ferreira

Diretor de Programação. Entrevista por escrito em setembro
de 2016.

Dulcídio Siqueira

Diretor de Redação da TV Câmara. Entrevista por escrito em
setembro de 2016.

Dulce Queiroz

Setor de documentários. Entrevista oral em outubro de 2016
na Câmara dos Deputados.

Getsemane Silva

Ex-coordenador do Setor de Documentários. Entrevista por
escrito em agosto de 2016.

James Gama

Coordenador-adjunto da TV Senado. Entrevista oral em
outubro de 2016 no Senado Federal.

Maíra Brito

Setor de Documentários. Entrevista oral em outubro de 2016
na Câmara dos Deputados.

Márcya Reis

Setor de Documentários. Entrevista oral em agosto de 2016
na Câmara dos Deputados.

Sueli Navarro

Ex-diretora da SECOM (aposentada). Entrevista por escrito
em setembro de 2016

Tabela 4

Entrevistados para a pesquisa
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A comissão de julgamento do primeiro concurso acabou presidida por Dulcídio Siqueira.
Segundo Siqueira, que também era diretor do Núcleo de Documentários da TV Câmara na época,
o processo todo foi considerado desgastante, tanto na própria gestão como na relação com os
premiados, que sistematicamente recusavam as sugestões dos membros da comissão. Qualquer
observação dos responsáveis pelo acompanhamento, chamados de produtores responsáveis, era
vista pelos diretores como uma intromissão indevida no seu processo criativo.
O cronograma previsto para o processo de escolha no primeiro concurso era de nove
meses, prazo que foi cumprido pois em 16 de dezembro foram anunciados os vencedores. O
edital previa uma duração total para o processo de até 270 dias, sendo 120 destinados à realização
dos documentários. Em caso de atraso dos documentários estava prevista a retenção de parte do
último pagamento como sanção. O orçamento total era de R$ 340 mil. Desse valor, R$ 110 mil
deveriam ser liberados em cotas para cada contemplado e os R$ 10 mil restantes deveriam cobrir
os custos com passagens, hospedagem e alimentação para a apresentação dos candidatos com a
defesa oral em Brasília.
Cada representante dos dez projetos pré-selecionados deveria trazer um vídeo
promocional de até cinco minutos, sendo que a apresentação total do projeto deveria ter no
máximo dez minutos, sendo todos analisados no mesmo dia. Essa fórmula foi criticada por
membros das bancas por ser considerada muito cansativa porque os servidores teriam que
compatibilizar a seleção dos projetos com suas demais atividades na SECOM.
Os proponentes deveriam também comprovar experiência na área (know how) atestada
pela Associação Brasileira de Documentaristas e Curta Metragistas (ABD) ou pela Associação
Brasileira de Produtoras Independentes de Televisão (ABPITV). As produtoras teriam que provar
a realização de outros projetos audiovisuais por meio do portfólio, certificados de participação
em concursos ou comprovação de exibição em emissoras de TV. Foram habilitadas 69 inscrições,
e as três indeferidas foram recusadas exatamente por falta da comprovação de experiência prévia
por parte dos candidatos.
No segundo concurso o processo foi um pouco menos trabalhoso porque havia um edital
anterior para servir de base, a área de licitações teve menos resistências, já existia uma expertise
sobre o mecanismo de pitching dentro da TV Câmara e alguns problemas que surgiram no
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primeiro concurso foram evitados no segundo. As mudanças mais significativas foram a
instituição da concorrência regional, que evitava um excesso de produções do Sul e Sudeste, onde
estão concentrados quase 95% da produção audiovisual nacional em valor (Tabela 5), e a duração
dos documentários em até 26 minutos, o que ampliava o leque de temáticas abordadas e permitiu
mais que dobrar o número de premiações em relação ao concurso anterior.

Produção audiovisual por unidade da federação
2013

Total
Captado (R$)

UF

Títulos Lançados

% Total Captado

AM

1

0,00

0,0%

BA

4

2.017.889,24

1,3%

CE

5

353.071,10

0,2%

DF

5

1.642.014,00

1,1%

ES

1

0,00

0,0%

GO

1

0,00

0,0%

MA

1

0,00

0,0%

640.000,00

0,4%

MT

-

-

-

PE

8

4.689.178,00

3,0%

PR

2

5.745.963,40

3,7%

RJ

47

79.678.381,01

51,6%

RS

6

1.951.846,14

1,3%

MG

1

SC

1

771.000,00

0,5%

SP

46

56.977.206,93

36,9%

Total

129

154.466.549,82

100,0%

Tabela 5

Fonte: Sítio da ANCINE

Foram inscritos 63 projetos em 2013, sendo que quinze propostas passaram para a
segunda fase e sete foram contempladas, cada uma recebendo R$ 70 mil. Estavam previstas
penalidades a serem impostas em caso de atraso e estabelecidas mais claramente as temáticas. Os
programas deveriam registrar experiências que promovessem a conscientização e a participação
política, valorizando histórias e ações inovadoras dentro das temáticas sugeridas.

35

Os produtores teriam que ceder os direitos integralmente e em definitivo, algo que vai ser
tratado adiante dentro dos problemas detectados nos concursos. A TV Câmara se reservava o
direito de repassar o documentário a terceiros, e os realizadores ficavam abrigados a assumir
quaisquer obrigações que surgissem com relação a ações trabalhistas ou direitos autorais, mesmo
depois de cedidos definitivamente os direitos patrimoniais sobre a obra, obrigações claramente
especificadas no Edital.
Os premiados se responsabilizarão por todos os custos e todas as formalidades trabalhistas,
previdenciárias, fiscais e quaisquer outras relativas à realização do programa de TV e rádio
objeto do Contrato, garantindo que os serviços prestados por profissionais eventualmente
contratados não gerarão entre estes e a Câmara dos Deputados vínculo de qualquer
natureza. (Edital 01/2013, art. 8.2)

O prazo máximo para a entrega era de 120 dias contados a partir da data do depósito da
primeira parcela. A primeira parcela, de R$ 35 mil, seria liberada na assinatura do contrato, mas o
segundo pagamento dependeria da aprovação do produto final pela comissão de
acompanhamento da TV Câmara. Em caso de não aprovação o diretor teria que realizar as
adequações indicadas pela comissão. Estavam previstas em casos mais graves a advertência,
multa, suspensão da autorização para contratar com a Câmara e, em caso de não entrega do
produto final, declaração de inidoneidade para contratar com a administração pública. Em caso de
atraso a multa prevista era de 0,2% do valor do prêmio por dia (R$140). Em caso de atraso na
entrega superior a 30 dias estava previsto o cancelamento do contrato e devolução dos valores já
liberados, corrigidos pelo IPCA. Assinava como contratante o então Diretor Geral da casa, Sérgio
Sampaio. Essa exigência está ligada ao fato da SECOM não ter orçamento próprio e depender
para suas ações de recursos provenientes do orçamento geral da Câmara dos Deputados.

3.2 O processo de seleção
Para mapear os sucessos e levantar os problemas que surgiram ao longo dos concursos
externos foi aplicado um questionário semiestruturado aos gestores perguntando as dificuldades
com a burocracia da Câmara dos Deputados, quais os principais problemas que surgiram ao longo
do processo, o que poderia ter sido feito de forma diferente para evitar esses problemas e se
considerou a experiência positiva e se ela deveria ser retomada.
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As dificuldades com a Comissão Permanente de Licitações, que levou meses para
entender a proposta e montar um edital considerado aceitável dentro da Lei 8.666, foram citadas
pela maioria dos entrevistados como uma fonte permanente de atritos com a área técnica. Com
relação à pergunta sobre o balanço final e se a experiência deveria ser retomada, todos os
entrevistados afirmaram que os concursos de pitching foram um sucesso, tanto em termos de
“oxigenar” a programação de TV Câmara, na feliz expressão de Dulcídio Siqueira, como no
sentido de fomentar a produção audiovisual regionalizada no país. O apoio a que a proposta seja
retomada no formato original, com concursos de pitching a cada dois anos, foi unânime. Nos
anos sem concurso de roteiros os documentários seriam comprados já prontos.
Os problemas mais evidentes do primeiro concurso foram solucionados parcialmente no
concurso de 2013. Enquanto no primeiro edital estava previsto que as produções teriam que ter
52 minutos, no segundo concurso o tempo dos documentários foi reduzido para 26 minutos, o
que aumentou o número de premiações. Em 2011 foram premiados três roteiros enquanto em
2013 foram contemplados sete títulos. Essa fórmula de documentários de até 26 minutos foi
considerada muito mais interessante pela atual direção da TV porque dava mais flexibilidade para
a inserção dos documentários na grade de programação e porque pesquisas de audiência, na
época a TV era assinante de serviços de pesquisas do IBOPE (Instituto Brasileiro de Opinião
Pública e Estatística), indicavam que programas de meia hora recebiam mais atenção do público.
Outra questão que gerou dúvidas na comissão, e hoje considerada superada pela redação
do segundo edital, foi a ausência de concorrência regionalizada. Os candidatos das regiões Norte,
Nordeste e Centro-Oeste tinham que concorrer com diretores do eixo Rio-São Paulo, onde estão
quase 90% das produtoras do país inscritas na ANCINE. Com a concorrência local os projetos
eram selecionados dentro da própria região, o que efetivamente incentivava a produção regional.
Atualmente a maioria dos concursos com recursos públicos prevê um percentual de 30% para as
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Após atendida essa demanda é que os recursos
remanescentes são liberados para os concorrentes das outras regiões do país.
A composição do grupo dos 15 (quinze) pré-selecionados será feita com os 3 (três) projetos
mais bem pontuados de cada região do Brasil (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul).
Será premiado, pelo menos, um projeto por região do Brasil. O melhor entre os três préselecionados para cada região. Para totalizar os sete prêmios, a Comissão Especial de Licitação
irá escolher outros 2 (dois) projetos, entre os 10 (dez) restantes. A originalidade das histórias
apresentadas nos projetos será determinante para a escolha. (Edital 01/2013, Art. 1.2.1)
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Um item que não foi explicitado no primeiro edital foi a necessidade de os documentários
prontos terem classificação etária livre. Segundo o atual diretor de programação, Claudio
Ferreira, mais de 95% da programação da TV Câmara tem indicação de “Livre”. Um dos
contemplados, “O Riso dos Outros”, tratava do humor politicamente incorreto e era cheio de
palavrões e piadas consideradas ofensivas que impediram sua exibição durante o dia na TV
Câmara. Mesmo com os pedidos da comissão de acompanhamento para que a linguagem chula
fosse aliviada, o diretor não mudou nada. Considerado pelos membros da comissão julgadora a
melhor produção audiovisual do primeiro concurso, um documentário financiado e programado
para ser exibido em diversos horários ao longo do dia acabou restrito ao período após as 22 horas,
o que gerou prejuízo material para a TV Câmara e desgaste entre a comissão de seleção e o
diretor. Por outro lado, foi o documentário com maior repercussão popular e na mídia, tendo mais
de 400 mil visualizações no Youtube até o final de 2016. No segundo concurso foi colocado um
artigo específico sobre o perfil desejado para o documentário.
Adequação ao perfil de programação da TV Câmara e da Rádio Câmara - Avalia o
potencial que tem o argumento e a narrativa do programa de aproximação ao perfil da
programação da Rádio e TV Câmara e de seus espectadores. A pontuação vai de 0 (zero)
a 5 (cinco), sendo que 0 (zero) equivale a inadequado e 5 (cinco) equivale a uma perfeita
adequação) (Edital 01/2013, Art. 4.1.1)

Outra questão que gerou certo desconforto ao longo do processo de seleção foi a previsão
da cessão definitiva e integral dos direitos para a TV Câmara. Segundo Dulcídio Siqueira,
presidente da comissão de seleção do primeiro pitching e então diretor do setor de documentários,
foi notado um certo desânimo entre os diretores com a obrigação da cessão em definitivo dos
direitos pela TV Câmara. “Acredito que seria melhor a Câmara pedir no edital uma cessão de
direitos por algum tempo, talvez dois anos. Ao vender o documentário os diretores perdiam um
pouco do interesse porque não teriam outras formas de comercializar o material ou exibir em
outros veículos”, afirma Siqueira em entrevista por escrito. Os prêmios de concursos
normalmente são insuficientes para cobrir todos os custos de uma produção, o que acabava
gerando prejuízos para o realizador, e essa observação foi colocada do relatório final da comissão
No 2º edital estava previsto que os documentários deveriam também ser transformados
em programas de rádio. Por falta de experiência dos contemplados nenhum documentário foi
efetivamente aproveitado como programa pela rádio porque os programas entregues pelos
ganhadores foram considerados inadequados para o veículo. A própria direção de SECOM optou
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por abandonar a exigência, que de qualquer forma dificilmente seria cumprida adequadamente
pelas próprias diferenças entre o produto documentário e programas de rádio.
VERSÃO DE RÁDIO é o episódio produzido e editado com técnicas radiofônicas para
exibição no rádio. A versão de rádio não poderá ser idêntica à de TV. Deverá ter narrativa e
edição próprias da linguagem radiofônica, utilizando o mesmo material produzido para o
episódio de TV. (Edital 01/2013, Art. 1.3)

Outra questão importante que surgiu durante a seleção foi sobre direitos autorais. Um dos
candidatos queria realizar um documentário sobre um cantor famoso sem ter nenhum tipo de
autorização prévia do artista. Se tivesse sido aprovado poderia ter gerado uma série de problemas
porque a TV Câmara estaria financiando um trabalho sem autorização do retratado. Havia
previsão para a necessidade de autorização de uso de imagem no primeiro edital e a proposta
efetivamente foi barrada durante o a pré-seleção. No segundo concurso a exigência foi ampliada
com a necessidade de autorização prévia dos personagens principais e coletividades retratadas.
Também a exigência de que todas as imagens fossem originais foi logo abandonada porque
muitas das produções já estavam em andamento e sendo realizadas com recursos próprios dos
diretores. Em um caso quase a metade das imagens necessárias já haviam sido captadas.
Um dos pedidos do edital para a efetivação da inscrição previa a apresentação de um
portfólio grande e que envolve custos relativamente elevados, principalmente para produtoras
pequenas. Toda essa parte do processo poderia ser feita eletronicamente com o uso de
ferramentas como a plataforma Dropbox, que permite criar, compartilhar e colaborar em
documentos ou produtos audiovisuais. As produtoras enviariam o material de apresentação por
meio eletrônico para a comissão de julgamento, o que agilizaria o processo e baratearia o
processo. Também o acompanhamento pelos produtores delegados do material intermediário ou
bruto durante a produção poderia ser feito por meio eletrônico, ao contrário do que consta do
Edital de 2013, excessivamente detalhista e que gera custos elevados para os candidatos.
Portfólio com comprovação de, no mínimo, 02 (duas) e, no máximo, 05 (cinco) produções
audiovisuais que a empresa tenha realizado, apresentadas em 04 (quatro) cópias idênticas
gravadas em mídia do tipo DVD ou indicação do link de website da internet onde as
produções possam ser assistidas pela Comissão Especial de Licitação. (Edital 01/2013,
Art. 2.9)

Uma avaliação intermediária no processo de produção dos documentários foi realizada
para verificar o estágio em que estavam as produções, com os diretores sendo obrigados a enviar
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uma cópia para avaliação da primeira versão do vídeo. Quase todas as observações da comissão
de acompanhamento foram recusadas pelos diretores, sendo que alguns foram bastante agressivos
ao questionar a comissão por “intromissão em seu processo criativo”.
Para futuros concursos fica a sugestão de que essas observações deveriam ser
encaminhadas por escrito aos contemplados. Em caso de recusa em aceitar essas ponderações os
premiados deveriam justificar por escrito suas decisões, caso contrário teriam parte do prêmio
retido. Essa avaliação intermediária poderia evitar diversos problemas que às vezes só aparecem
ao final do processo e poderia ser feita via internet, o que baratearia os custos, facilitaria o
processo e o tornaria mais transparente.

3.3 Sinopses dos roteiros premiados
3.3.1 Documentários premiados no concurso realizado em 2011
1 O Riso do Outros - Existem limites para o humor? O que é o humor politicamente incorreto?
Dirigida por Pedro Arantes, a produção discute o limite tênue entre o humor e a ofensa. Recheado
com piadas agressivas sobre mulheres, homossexuais, negros e outros grupos facilmente
caricaturados no humorismo rasteiro, o documentário acabou sofrendo de censura interna da
própria TV Câmara. Considerado pouco adequado para o canal, que tem mais de 95% da sua
programação classificada como livre, acabou exibido apenas após as 22 horas, o que gerou
prejuízo para a emissora que previa exibir o vídeo em vários horários.

2 Sertão, Sertões - Inspirado por dois clássicos da literatura brasileira, Os Sertões, de Euclides da
Cunha e Grande Sertão: Veredas, de João Guimarães Rosa. Dirigido por Sérgio Rezende,
cineasta já com carreira consolidada, o filme é uma reflexão sobre a categoria mítica do sertão no
Brasil contemporâneo. Beirando a categoria do “documentário alegoria” (NICHOLLS, 2005), a
produção mistura o sertão real com as favelas do Rio de Janeiro e a Times Square de Nova
Iorque, usando os dois clássicos da literatura brasileira como fio condutor. Um pouco confuso,
especialmente por causa do longo depoimento de um matador de aluguel.
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3 Porto Alegre precisa de mais - A experiência do Orçamento Participativo de Porto Alegre, que
há mais de duas décadas leva os moradores a discutir publicamente os problemas da cidade.
Dirigido por Gustavo Spolidoro, o vídeo mostra pessoas anônimas que passaram a ter voz ativa
em questões relevantes e aprenderam a não depender apenas dos poderes públicos na busca de
soluções para os problemas cotidianos.
3.3.2 Documentários premiados no concurso de 2013
1 Cordão da Mentira - Organizado como um bloco de Carnaval, o grupo organiza ações da
sociedade civil em manifestações escrachando os 50 anos do golpe militar de 1964. Dirigido por
Thiago Mendonça e Marco Escrivão, o vídeo aborda de forma lúdica os crimes do governo
militar no sentido de não se deixar esquecer as violências ocorridas no período.
2 Paternidade além das grades - A história se passa em Pernambuco e mostra a luta de mães
solteiras, algumas delas também presas, cujos filhos não são reconhecidos pelos pais presidiários.
Dirigido por Susanna Lira, o documentário mostra de forma simples a emocionante a luta da
presidente da Associação das Mães Solteiras de Pernambuco, ele também mãe solteira, pela
colocação do nome do pai nas certidões de nascimento. Relato singelo de como se pode mudar
efetivamente a vida das pessoas, uma de cada vez.
3 Areia Loteada - Ações de mobilização social pelo direito à moradia popular em Fortaleza, uma
das cidades mais densamente povoadas do país e onde a especulação imobiliária tenta expulsar os
moradores pobres da orla valorizada. A luta de uma comunidade de pescadores pobres pelo
direito à moradia na praia. Direção de Pedro Rocha e Bruno Xavier.
4 Movida pela vida - As ações do Movida, instituto paraense que reúne familiares de vítimas de
violência urbana que há dez anos luta contra a impunidade dos criminosos e a prescrição dos
crimes no Pará. Dirigido por Ângela Gomes, o filme revela a solidariedade, o companheirismo, o
apoio psicológico e as orientações que os participantes do Movida dão uns aos outros, ajudando a
superar as perdas e a dor dos familiares de vítimas da violência.
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5 Restrutural - O trabalho da ONG “Coletivo da Cidade” no chamado Lixão da Estrutural,
localizado a 20 quilômetros do Palácio do Planalto. Dirigido por Marcelo Díaz, mostra o trabalho
de uma catadora que conseguiu para pagar seu curso superior trabalhando no lixão e hoje atua
como pedagoga no Coletivo da Cidade atendendo a crianças e adolescentes em situação de
vulnerabilidade e cujas mães e pais são catadores de lixo.
6 Sementes Urbanas O filme aborda a experiência da Quinta da Videira, uma fazenda
experimental urbana que produz quatro toneladas de alimentos por ano em uma área de apenas
300 metros quadrados. Dirigido por Thiago Couto, o vídeo apresenta as cidades também como
centros produtores de comida, em contraponto ao modelo vigente que transformou os
agrupamentos urbanos em meros centros de consumo.

7 Sorrisos Urbanos - Dois grupos de jovens realizam ações beneficentes e intervenções urbanas
para despertar o senso de cidadania. Dirigido por Guilherme Petry, o documentário mostra o
evento "Skate no Asilo", um campeonato de skate que muda a rotina no Asilo Padre Cacique, em
Porto Alegre. Nesse campeonato, quem dá as notas são os idosos do júri, que acabam se
transformando em estrelas por um dia.
3.3.3 Documentário premiado em 2015
Em 2015 o concurso de pitching foi realizado entre servidores concursados da SECOM
como forma de se manter o sistema de seleção funcionando e garantir novas produções para a
grade de programação. Apenas um documentário foi selecionado.
1 Leitores sem fim - Dirigido por Roberto Seabra, o documentário relata as histórias de pessoas
que tiveram a vida modificada pelo hábito da leitura. A partir das bibliotecas públicas localizadas
em regiões de baixa renda no Rio de Janeiro, o documentário mostra o modelo que pretende criar
de espaços culturais baseados na experiência das Bibliotecas Parque da Colômbia. O projeto das
bibliotecas foi abandonado pelo Governo do Rio de Janeiro em função da crise econômica do
Estado.

42

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como visto ao longo deste estudo, os concursos para a compra e produção de
documentários com o uso do pitching custeados pela Câmara dos Deputados atingiu os resultados
propostos. Os concursos distribuíram um total de R$ 820 mil e financiaram 10 documentários
entre as 131 propostas apresentadas, privilegiando roteiros regionalizados sobre direitos sociais e
coletivos que tiveram mais de 400 mil visualizações no Youtube.
O projeto para a compra de documentários externos, elaborado em 2010, previa que em
um ano a TV Câmara compraria documentários já prontos, enquanto no ano seguinte seriam
realizados concursos com o uso de pitching. Esse arranjo facilitaria a expressão de múltiplas
visões dentro da programação da TV Câmara e traria mais diversidade para a grade. A realização
apenas de concursos com o uso de pitching se tornaria complicada porque demandaria um
esforço grande de todos os atores envolvidos, muitos envolvidos no dia a dia da TV, e não
garantiria um fluxo anual de novas produções em função dos prazos necessários e das naturais
dificuldades que surgem em produções audiovisuais, especialmente as realizadas por produtoras
com recursos limitados.
Ao optar pela realização de documentários por meio de concursos regionalizados de
roteiros, a TV Câmara inovou não só pela temática claramente social e pela obrigatoriedade da
participação de todas as regiões do país, como também por privilegiar uma visão mais pessoal
das questões nacionais, grandes ou pequenas. A heterogeneidade do Brasil e sua diversidade
cultural e social deixam de ser apenas objetos de documentário citados pelo narrador, mas passam
a ser protagonistas de suas próprias histórias.
O interesse despertado pela proposta e a qualidade dos documentários realizados com os
recursos do A Hora é Agora, prontos no prazo acordado, provam o sucesso da realização. Como
benefícios adicionais podemos citar o incentivo efetivo à produção audiovisual regional e
independente, a disponibilização permanente e online dos vídeos financiados, a ampla liberdade
dos realizadores e a imensa maioria de temáticas sociais, propostas talvez únicas para uma
emissora pública e legislativa como a TV Câmara.
Entre as dificuldades apontados na área de documentários, pode-se citar uma diminuição
significativa na produção pelas emissoras públicas, além de sua exibição estar perdendo espaço
nas grades de programação nos últimos anos. Em especial entre as emissoras legislativas federais,
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a produção caiu ao seu menor nível desde o ano de 2001 porque o departamento de
documentários foi extinto na TV Senado e a TV Câmara suspendeu seus concursos de
documentários após 2015, reduzindo sua produção própria. A exibição desse tipo de produção
acabou restrita às madrugadas dos finais de semana e aos sites das casas legislativas.
Outro problema constatado ao longo da pesquisa foi a pequena participação feminina
entre os projetos selecionados. Apesar das temáticas serem muitas vezes “femininas” existe
pouca participação de mulheres na direção ou na elaboração dos roteiros. Em 2011 nenhuma
produção selecionada foi dirigida ou roteirizada por mulheres e na segunda edição, em 2013,
foram contempladas duas diretoras.
Com relação à duração das produções selecionadas, foi constatado durante as entrevistas
com as comissões julgadoras e com o diretor-adjunto da TV Senado que o formato de meia hora é
o mais indicado para a inserção na grade, por garantir mais atenção dos espectadores, facilitar a
finalização e reduzir os custos de produção, que são apenas parcialmente cobertos com recursos
de concursos. O uso intensivo da internet para o envio e recebimento de documentos e materiais
audiovisuais deve ser incentivado para também simplificar e baratear o processo de seleção.
A qualidade das produções finais mostra o sucesso da proposta como iniciativa pública
para produção de conteúdo audiovisual regionalizado e com temática social e inovadora. Os
resultados dos concursos com o uso de pitching provam também que é possível se fazer
comunicação de boa qualidade utilizando-se de forma eficiente e produtiva recursos públicos
cada vez mais escassos.
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ANEXO 1

Documentários premiados nos editais da TV Câmara e seus endereços na internet
O Riso dos Outros
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/tv/materias/DOCUMENTARIOS/429921-O-RISODOS-OUTROS.html
Sertão, Sertões
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/tv/materias/DOCUMENTARIOS/429918-SERTAO,SERTOES.html
Porto Alegre precisa de mais
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/tv/materias/DOCUMENTARIOS/429924-PORTOALEGRE-PRECISA-DE-MAIS.html
Cordão da Mentira
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/tv/materias/DOCUMENTARIOS/479200-CORDAODA-MENTIRA.html
Paternidade além das grades
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/tv/materias/DOCUMENTARIOS/479074PATERNIDADE-ALEM-DAS-GRADES.html
Areia loteada
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/tv/materias/DOCUMENTARIOS/479198-AREIALOTEADA.html
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Movida pela vida
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/tv/materias/DOCUMENTARIOS/479201-MOVIDAPELA-VIDA.html
Restrutural
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/tv/materias/DOCUMENTARIOS/479196RESTRUTURAL.html
Sementes urbanas
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/tv/materias/DOCUMENTARIOS/479199SEMENTES-URBANAS.html
Sorrisos urbanos
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/tv/materias/DOCUMENTARIOS/479205SORRISOS-URBANOS.html
Leitores sem fim
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/tv/materias/DOCUMENTARIOS/503250DOCUMENTARIO-LEITORES-SEM-FIM.html
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ANEXO 2

EDITAL N. 01/2011
A CÂMARA DOS DEPUTADOS, por intermédio de Comissão Especial de Licitação,
legalmente designada pela Portaria 15/2010, da Presidência da Câmara dos Deputados, e tendo
em vista o que consta do Processo n. 124.939/10, torna pública, para conhecimento dos
interessados, a abertura de licitação, na modalidade CONCURSO, para seleção de projetos para
produção de documentários de média duração, com a finalidade de veiculação pela TV Câmara.
O presente Concurso reger-se-á pelo disposto neste Edital e em seus Anexos, pelo
REGULAMENTO DOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS DA CÂMARA DOS
DEPUTADOS, aprovado pelo Ato da Mesa n. 80, de 7 de junho de 2001, e publicado no Diário
Oficial da União de 5 de julho de 2001; e, subsidiariamente, pela Lei 8.666, de 1993.
1 DO OBJETO
1.1 O objeto do presente concurso é a seleção e produção de 3 (três) projetos inéditos de
documentário brasileiro de média duração, com o mínimo de 40 (quarenta) e o máximo
de 55 (cinquenta e cinco) minutos, cujo argumento e narrativa versem sobre temas
ligados à realidade brasileira, conforme citado no item 1.2, destinados à veiculação na
TV Câmara por período indeterminado.
1.2 O concurso será dividido em 03 (três) eixos temáticos: “Representatividade”, “Mobilização
Social” e “Ética”, de acordo com a descrição constante no Anexo II deste Edital.
1.2.1 Será selecionado para produção 01 (um) projeto de documentário para cada um dos
eixos temáticos, totalizando 03 (três) projetos premiados.
1.3

Considera-se, para fins deste Concurso:
a) DOCUMENTÁRIO BRASILEIRO é a obra audiovisual produzida por pessoa
jurídica brasileira (empresa sediada no Brasil) e dirigida por cidadão brasileiro,
filmada no Brasil ou no exterior.
b) PROJETO INÉDITO é aquele que ainda não tenha sido objeto de financiamento em
qualquer outro concurso/edital de produção de âmbito nacional, ou internacional, nem
tenha iniciado a captação de quaisquer imagens e/ou sons.
c) PRODUÇÃO AUDIOVISUAL é uma obra que transmite uma determinada
mensagem por meio de som e imagem.
d) DIRETOR é aquele que dirige, artística e tecnicamente, a equipe e o elenco ou
depoentes, por meio da análise e interpretação do argumento do filme, adequando-o à
sua realização.
e) PROJETO PRÉ-SELECIONADO é aquele inserido entre os 09 (nove) projetos
aprovados na primeira etapa, a de pré-seleção.
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f) PROJETO SELECIONADO é aquele inserido entre os 03 (três) projetos vencedores
da segunda etapa de seleção, a defesa oral (pitching).
g) DEFESA ORAL ou PITCHING é a fase do concurso em que o diretor e outro
representante dos 09 (nove) pré-selecionados defendem seu projeto perante a
Comissão Especial de Licitação, respondendo questões relacionadas à técnica, criação
artística, produção, ao cronograma e às finanças.
h) PRODUTOR-DELEGADO é o servidor do quadro efetivo que será designado como
fiscal e representante da Câmara dos Deputados para acompanhamento e fiscalização
da execução do contrato a ser firmado com a empresa selecionada por meio deste
concurso, nos termos da Portaria n. 119, de 11 de setembro de 2006, do Senhor
Diretor-Geral, e em conformidade com o que prescreve o artigo 115 do Regulamento
dos Procedimentos Licitatórios da Câmara.
2 DA PUBLICAÇÃO E DA INSCRIÇÃO
PUBLICAÇÃO DO EDITAL

10/08/2011

Divulgação do Concurso, mediante aviso publicado no
Diário Oficial da União, e no sítio eletrônico
www.camara.gov.br na rede mundial de computadores
Internet.
INSCRIÇÃO

A inscrição deverá ser realizada,
obrigatoriamente por meio do

PRAZO PARA INSCRIÇÃO

envio postal,
em um único envelope, da
documentação completa
impressa, do CD e dos
quatro DVDs indicados no
item 2.9.

Até dia 26/09/2011
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Endereço para envio do
envelope

“1º CONCURSO DE DOCUMENTÁRIOS DA TV
CÂMARA”
Comissão Especial de Licitação
TV Câmara
Câmara dos Deputados
Praça dos Três Poderes
Edifício Principal – Pavimento Térreo
Brasília – DF
CEP 70.160-900

2.1 Para efeito de recebimento da documentação para inscrição será considerada a data da
postagem constante do envelope/recibo.
2.2 A Câmara dos Deputados não se responsabiliza pelo atraso na remessa da documentação para
inscrição, por seu extravio ou por danos materiais a ela(s) causados.
2.3

O material enviado para inscrição não será devolvido.

2.4 Poderão inscrever-se pessoas jurídicas brasileiras (instituições privadas ou públicas), desde
que detentoras dos direitos sobre o argumento, legalmente comprovados pela Fundação
Biblioteca Nacional.
2.4.1 Caso a pessoa jurídica produtora não seja a detentora dos direitos sobre o
argumento, deverá apresentar documento comprovando a cessão.
2.5 Não poderão participar do concurso membros da comissão julgadora, bem como seus
parentes consanguíneos e afins até o terceiro grau, servidores da Câmara dos Deputados
ocupantes de cargo efetivo (ativos e inativos) ou de natureza especial, secretários
parlamentares e trabalhadores de empresas que prestam serviços para a Câmara dos
Deputados.
2.6
2.7

Só poderão ser inscritos no concurso projetos inéditos.
A inscrição no concurso é gratuita.

2.8 Cada candidato poderá inscrever apenas 01 (um) projeto de documentário em 01(um) único
eixo temático.
2.9 A inscrição será efetivada quando do recebimento, pela Comissão Especial de Licitação, dos
seguintes itens:
a) Formulário de inscrição, impresso, conforme modelo constante do Anexo I deste
Edital, devidamente preenchido e assinado pelo representante legal do projeto;
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b) Cópia do Protocolo ou registro do argumento do documentário na Fundação
Biblioteca Nacional;
c) Proposta de Argumento, impressa, com no mínimo uma e no máximo duas laudas,
contendo a ideia central do documentário, conforme modelo constante do Anexo III
deste Edital, devidamente preenchida e assinada pelo representante legal do projeto;
d) Proposta de Tratamento Audiovisual com no mínimo duas e no máximo quatro
laudas, contendo detalhes técnicos, narrativos e estilísticos, que serão usados ao
longo do documentário, conforme modelo constante do Anexo IV deste Edital,
devidamente preenchida e assinada pelo representante legal do projeto;
e) Currículo do diretor(a) do documentário, impresso, conforme modelo constante
do Anexo V deste Edital, devidamente preenchido e assinado;
f) Portfólio com comprovação de, no mínimo, 02 (duas) e, no máximo, 05 (cinco)
produções audiovisuais do diretor do documentário. O Portfólio consiste em 04
(quatro) cópias de mídia do tipo DVD nas quais deverão constar arquivos de vídeo
executáveis em DVD player ou computador, tais como avi, wmv, mov. Podem ser
inseridos trechos editados ou vídeos completos, desde que o total não ultrapasse 30
(trinta) minutos;
g) Mídia do tipo CD contendo os documentos listados nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d”,
“e”, gravados no formato pdf.
2.10

Não serão aceitas inscrições de projetos cujo diretor não comprove, pelo menos,
02 (duas) produções audiovisuais.

2.11

No caso de desconformidade com as regras constantes deste Edital, a inscrição do
candidato não será deferida.

2.12

A relação das inscrições deferidas e indeferidas será divulgada dia 10/10/2011, no
endereço eletrônico www.camara.gov.br.

2.13

O prazo para interposição de recurso pelo indeferimento de inscrição é de 05
(cinco) dias úteis, contados da data da divulgação da relação de que trata o item
2.12.

2.13.1 Os

recursos

deverão
ser
enviados
documentarios@camara.gov.br.

para

o

e-mail

2.14

Serão divulgadas, por meio eletrônico, a relação final das inscrições deferidas e
indeferidas e a data de divulgação da listagem dos projetos pré-selecionados de
que trata o item 4.10.

2.15

A qualquer tempo a inscrição poderá ser anulada e/ou tornada sem efeito, em
razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o deferimento da inscrição,
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como falsidades ou inexatidões de declarações ou informações prestadas pelo
candidato nos documentos solicitados neste Edital.
2.16

Não serão aceitos projetos que remetam a aspectos discriminatórios, ofensivos ou
grosseiros.

2.17

A inscrição no concurso implica o conhecimento e a tácita aceitação das normas e
condições estabelecidas neste Edital, em relação às quais não poderá alegar
desconhecimento.

3 DOS PROCEDIMENTOS E CRITÉRIOS PARA JULGAMENTO DOS PROJETOS DE
DOCUMENTÁRIO
3.1 Os projetos de documentário cujas inscrições tenham sido deferidas serão avaliados pela
Comissão Especial de Licitação.
3.2 O processo de julgamento será dividido em duas etapas: pré-seleção e defesa oral
(pitching).
4 DA PRIMEIRA ETAPA DO JULGAMENTO
4.1 A primeira etapa consiste na pré-seleção de 03 (três) projetos para cada eixo temático, num
total de 09 (nove) projetos pré-selecionados, a partir dos seguintes critérios:
4.1.1 Proposta de Argumento: tem por objetivo avaliar como o documentário será
desenvolvido e julgar aspectos da narrativa que será utilizada, segundo os
seguintes critérios:
a) Originalidade, variedade e profundidade - Avalia se a história e o tema do
documentário apresentam características criativas; e se o tema proposto foi tratado
com profundidade dentro da narrativa utilizada. A pontuação vai de 0 (zero) a 5
(cinco), sendo que 0 (zero) equivale a uma abordagem nada criativa e 5 (cinco)
equivale a uma abordagem extremamente criativa e original.
b) Potencial para atrair o interesse do público para o argumento - Avalia se utiliza
recursos narrativos adequados e se a maneira sugerida para contar a história tem
potencial para atrair o público. A pontuação vai de 0 (zero) a 5 (cinco), sendo que 0
(zero) corresponde a recursos narrativos fracos e 5 (cinco) a ótimos recursos
narrativos.
c) Adequação ao perfil de programação da TV Câmara - Avalia o potencial que tem
o argumento e a narrativa do documentário de aproximação ao perfil da programação
da TV Câmara e de seus espectadores. A pontuação vai de 0 (zero) a 5 (cinco), sendo
que 0 (zero) equivale a inadequado e 5 (cinco) equivale a uma perfeita adequação.
4.1.2 Proposta de Tratamento Audiovisual: tem como objetivo avaliar técnicas
narrativas, estratégias de abordagem e recursos tecnológicos que serão aplicados
na transposição do tema para a linguagem audiovisual, a fim de garantir a
qualidade técnica na realização dos projetos, de acordo com os seguintes critérios:
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a) Relação entre Tratamento Audiovisual e Argumento - Avalia a interação entre os
elementos técnicos propostos e a narrativa audiovisual. A pontuação vai de 0 (zero) a
5 (cinco), sendo que 0 (zero) equivale a um tratamento tecnicamente incorreto e 5
(cinco) equivale à excelência técnica.
b) Utilização das técnicas audiovisuais - Avalia como o projeto propõe a utilização de
técnicas como iluminação, enquadramentos, movimentos de câmera, som e edição de
áudio. A pontuação vai de 0 (zero) a 5 (cinco), sendo que 0 (zero) equivale a uma
proposta muito fraca tecnicamente e 5 (cinco) equivale a uma excelente proposta.
4.1.3 Currículo do Diretor(a) e Portfólio: têm como objetivo avaliar a qualidade das
produções audiovisuais anteriores do diretor indicado para o projeto, de acordo
com os seguintes critérios:
a) Originalidade e profundidade na narrativa das obras apresentadas - Avalia as
características criativas das produções apresentadas no currículo do diretor. A
pontuação vai de 0 (zero) a 5 (cinco), sendo que 0 (zero) equivale a um trabalho ruim
e 5 (cinco) equivale a um trabalho excelente.
b) Execução técnica das obras apresentadas - Avalia as características técnicas (luz,
cortes e som) das produções apresentadas no currículo do diretor. A pontuação vai de
0 (zero) a 5 (cinco), sendo que 0 (zero) equivale a um trabalho ruim e 5 (cinco)
equivale a um trabalho excelente.
4.2

Os integrantes da Comissão Especial de Licitação julgarão os projetos mediante
pontuação de 0 a 5 para cada um dos critérios constantes nos subitens 4.1.1 a
4.1.3.

4.3

Serão utilizados os seguintes conceitos e as seguintes fórmulas para o cálculo da
pontuação:

a) PFC – Pontuação Final por Critério
É a soma dos pontos atribuídos a cada critério pelos integrantes da Comissão
Especial de Licitação ao projeto avaliado. A pontuação máxima por Critério é de 15
pontos para Proposta de Argumento (subitem 4.1.1); 10 pontos para Proposta de
Tratamento Audiovisual (subitem 4.1.2); e de 10 pontos para Currículo do Diretor(a)
e o Portfólio (subitem 4.1.3).
b) PFG – Pontuação Final Geral
É a soma das Pontuações Finais por Critério (PFG), totalizadas para cada projeto. A
Pontuação Final Geral máxima é de 35 pontos.
4.4

A Pontuação Final Geral (PFG) será usada para elaboração da classificação dos projetos
em cada eixo temático.

4.5 Em caso de empate na Pontuação Final Geral (PFG), o critério usado para desempate será a
Pontuação Final por Critério (PFC) da alínea “b”, do subitem 4.1.1: “potencial para atrair

54

o interesse do público para o argumento”. Caso persista o empate far-se-á sorteio, de
acordo com § 2º do Artigo 45 da Lei 8666/93.
4.6 Para cada eixo temático previsto no Anexo II serão pré-selecionados os 3 (três) projetos que
obtiverem as maiores Pontuações Finais Gerais (PFG), dentre os projetos inscritos para
aquele eixo.
4.7 Somente serão considerados para efeito da pré-seleção os projetos que obtiverem Pontuações
Finais Gerais (PFG) acima da nota de corte igual ou maior que 21 pontos, ou 60% do
total.
4.8 Depois de definidos os 03 (três) projetos pré-selecionados, os demais concorrentes que
tiverem pontuação igual ou acima da nota de corte (60%) constituirão um cadastro
reserva.
4.9 O cadastro reserva poderá ser usado nas seguintes situações, a critério da Comissão Especial
de Licitação:
4.9.1 No caso de não haver nenhum projeto pré-selecionado em um ou mais eixos
temáticos. A vacância será ocupada por um projeto do cadastro reserva de outro
eixo temático a partir da seguinte ordem: “Representatividade”, “Mobilização
Social” e “Ética”.
4.9.2 No caso de desclassificação de projeto pré-selecionado pela não apresentação de
documentos para a fase de defesa oral, de acordo com o item 5.3. Será chamado o
projeto do mesmo eixo temático que tiver obtido a nota subseqüente.
4.10 A lista preliminar dos projetos pré-selecionados será publicada no endereço eletrônico
www.camara.gov.br na data prevista na divulgação de que trata o item 2.14.

5 DA SEGUNDA ETAPA DO JULGAMENTO
5.1 Os 09 (nove) projetos pré-selecionados na primeira etapa participarão da segunda etapa. Para
isso, os representantes de cada projeto (até duas pessoas, sendo que uma delas deverá ser,
obrigatoriamente, o diretor) deverão vir a Brasília com despesas de hospedagem e
passagens aéreas pagas pela Câmara dos Deputados.
5.2

A segunda etapa do processo de julgamento consistirá em duas fases, a saber:
a) envio da Proposta de Adequação Orçamentária; do Cronograma de Produção e
do(s) Termo(s) de Autorização do Uso de Imagem e Voz de personagens
principais do documentário, quando cabível e
b) realização da defesa oral (pitching).

5.3 Fase 1: Os responsáveis pelos 9 (nove) projetos pré-selecionados deverão enviar para o email documentarios@camara.gov.br: a Proposta de Adequação Orçamentária, o
Cronograma de Produção e o(s)Termo(s) de Autorização do Uso de Imagem e Voz de
personagens principais do documentário, quando cabível, no prazo máximo de cinco dias
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úteis, contados da data da divulgação da lista preliminar de que trata o item 4.10,
conforme modelos constantes dos Anexos VI, VII e VIII, respectivamente.
5.3.1 A Proposta de Adequação Orçamentária tem como objetivo avaliar a
habilidade do candidato em alocar adequadamente os recursos financeiros para a
execução do projeto audiovisual.
5.3.2 O Cronograma de Produção tem por objetivo avaliar se os prazos sugeridos pelo
candidato serão adequados à realização do documentário. O prazo máximo para
conclusão do documentário não poderá ser superior a 120 (cento e vinte dias),
contados da data de assinatura do contrato.
5.3.3 O(s) Termo(s) de Autorização do Uso de Imagem e Voz de personagens
principais e/ou de comunidades imprescindíveis à realização do documentário tem
por objetivo garantir a execução da produção exatamente como proposto no
projeto apresentado.
5.3.4 Os documentos listados nos subitens 5.3.1 a 5.3.3 devem ser encaminhados em
conformidade com o disposto nos modelos disponíveis nos Anexos VI, VII e
VIII, preenchidos, devidamente assinados, digitalizados e enviados
eletronicamente, em formato de arquivo jpg ou pdf.
5.3.5 O candidato que não encaminhar a documentação em conformidade com as
exigências deste Edital e dentro do prazo estipulado será desclassificado.
5.3.6 Em caso de haver candidato desclassificado, a Comissão Especial de Licitação
convocará o próximo colocado do cadastro de reserva, conforme item 4.9, para
participação na segunda etapa.
5.3.7 A lista dos projetos habilitados a participar da defesa oral (pitching) será
divulgada no endereço eletrônico www.camara.gov.br.
5.3.8 Os candidatos poderão recorrer da decisão da fase 1 divulgada conforme subitem
5.3.7, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da divulgação da lista.
5.3.8.1

Os

recursos
deverão
ser
enviados
e-mail documentarios@camara.gov.br.

para

o

5.3.9 Serão divulgados, por meio eletrônico, a relação final de habilitados para a defesa
oral e os procedimentos a serem adotados para realização do pitching.
5.4 Fase 2: O pitching consiste na defesa oral dos 09 (nove) projetos préselecionados, seguida
pela arguição feita pela Comissão Especial de Licitação. Estarão habilitados a participar
da defesa oral (pitching) os projetos cujos representantes tenham entregado a
documentação exigida em conformidade com o disposto no item 5.3.
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5.4.1 A escolha será baseada na apresentação do projeto pelos representantes, que
deverão discorrer sobre os critérios Proposta de Argumento e Proposta de
Tratamento Audiovisual relacionados nos subitens 4.1.1 e 4.1.2.
5.4.2 A defesa oral de cada projeto será feita no Auditório da TV Câmara para a
Comissão Especial de Licitação, e seguirá o seguinte rito:
a) apresentação oral com duração de, no máximo, vinte minutos. Durante a
apresentação oral o representante deverá defender suas razões para a realização
daquele projeto e explicar por que ele é o mais indicado para ser produzido;
b) apresentação de uma demonstração do documentário, em até dez minutos, quando
o representante terá a oportunidade de mostrar uma prévia do projeto. Poderá ser
um videoclipe que exemplifique o tratamento audiovisual, trechos de entrevistas
com os personagens, exemplos de imagens que serão mostradas no
documentário, montagem com fotografias ou outro recurso que desejar;
b.1) a TV Câmara colocará à disposição dos concorrentes um telão e um DVD
player padrão com projetor, para auxiliar a apresentação;
c) arguição da Comissão Especial de Licitação na qual serão feitas perguntas sobre o
projeto.
5.4.2.1 A fase de arguição da Comissão Especial de Licitação realizar-se-á em sessão
fechada.
5.5

A decisão, com o resultado final do concurso, será divulgada em até 05 (cinco)
dias, contados da finalização da fase de defesa oral, por meio de publicação no
DOU e no endereço eletrônico www.camara.gov.br.

5.6

À Comissão Especial de Licitação é reservado o direito de não premiar nenhum
dos projetos apresentados.

6 DA PREMIAÇÃO E DO PAGAMENTO
6.1 Cada um dos projetos selecionados receberá a importância de R$ 110.000,00 (cento e dez mil
reais), pelo pagamento dos custos de produção e cessão do direito de transmissão pela TV
Câmara, por período indeterminado.
6.2 O pagamento dos prêmios ficará condicionado à assinatura do contrato, nos termos da minuta
que se encontra no Anexo X deste Edital, e à comprovação da regularidade fiscal, em
especial, à apresentação dos seguintes documentos:
a) contrato social da empresa vencedora;
b) Certidão negativa de débitos fiscais com a Receita Federal, com o Instituto
Nacional do Seguro Social e com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;
c) Recibo simples, assinado pelo responsável, no qual conste a denominação da
empresa, logotipo, CNPJ, endereço e telefones, além da indicação de banco,
agência e conta bancária de titularidade da empresa, para crédito do prêmio;
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d) Outros documentos que, porventura, sejam necessários.
6.3 O prazo máximo para apresentação dos documentos previstos no item 6.2 e para assinatura
do contrato é de 20 (vinte) dias, contados da publicação do resultado final do concurso.
6.3.1 Para a assinatura do contrato deverá ser apresentado o Cronograma de Produção,
conforme modelo apresentado na segunda etapa de julgamento do documentário,
com as alterações que se fizerem necessárias, com prazos expressos referentes à
montagem off-line e entrega das fitas master, para aprovação pelo produtordelegado.
6.3.2 O prazo para assinatura do Contrato poderá ser prorrogado uma única vez, por
igual período, quando solicitado pelo candidato vencedor durante o seu
transcurso, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Câmara.
6.4

O Contrato terá vigência de cento e vinte dias, contados a partir da data de sua
assinatura.

6.5

O pagamento do prêmio será efetuado em 3 (três) fases, assim divididas:

6.5.1 Primeira fase: após a assinatura do contrato: será liberado o valor de R$ 60.000,00
(sessenta mil reais);
6.5.2 Segunda fase: após apresentação e aprovação da montagem off-line: será liberado
o valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais);
6.5.3 Terceira fase: após entrega e aprovação da fita master com a montagem final,
juntamente com o Termo de Cessão Total de Direitos Patrimoniais para exibição
do documentário pela TV Câmara, devidamente assinado, na forma do Anexo IX
do Edital: será liberado o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).
6.6

O pagamento do prêmio estará sujeito às retenções previstas na legislação
tributária, e o valor líquido será creditado em conta bancária de titularidade da
Contratada, indicada na forma do item 6.2, alínea “c”.

6.7

Caso algum dos vencedores do concurso não comprove regularidade fiscal ou não
assine o contrato será desclassificado e convocado o segundo colocado no
pitching ou o primeiro do cadastro reserva.

7 DAS OBRIGAÇÕES DOS PREMIADOS
7.1 A contratada deverá disponibilizar, caso solicitado, todos os documentos fiscais e bancários
referentes ao contrato ao produtor-delegado da Câmara dos Deputados designado para
acompanhar a produção do documentário. Esses documentos deverão comprovar a
regularidade na contratação de pessoal e serviços.
7.2 O recebimento dos recursos financeiros, de acordo com o estabelecido nos subitens 6.5.2 e
6.5.3, depende da aprovação da montagem off-line e da montagem final pelo produtordelegado da Câmara dos Deputados. No caso de não aprovação, a Contratada deverá
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fazer as adequações exigidas para recebimento dos recursos financeiros. Nesse caso,
serão estabelecidas novas datas para cumprimento das mudanças solicitadas.
7.3 Os premiados se responsabilizarão por todos os custos e todas as formalidades trabalhistas,
previdenciárias, fiscais e qualquer outras relativas à realização do documentário objeto do
Contrato, garantindo que os serviços prestados por profissionais eventualmente
contratados não gerarão entre estes e a Câmara dos Deputados vínculo de qualquer
natureza.
7.4 Os vencedores deverão entregar à TV Câmara duas fitas master com a montagem final do
documentário nas especificações técnicas descritas no item
7.5.
7.5 Salvo quando houver necessidade de intervenção artística relativa à linguagem, devidamente
justificada e somente com a anuência do produtor-delegado da Câmara dos Deputados, os
materiais audiovisuais captados para o projeto selecionado neste concurso devem
obedecer aos seguintes padrões:
7.5.1 FORMATO: O documentário deverá ser entregue em duas mídias, sendo uma em
Alta Definição XDCAM HD (35 Mbps) e outra em definição padrão XDCAM
(DVCAM-SD 25 Mbps).
7.5.2 ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO: Toda mídia deverá ser entregue em sua
própria embalagem de armazenamento contendo identificação tanto na mídia
quanto na embalagem. A etiqueta deverá ter as seguintes informações:
a)
b)
c)
d)

Título em língua portuguesa;
Identificação das trilhas de áudio;
Formato de vídeo (1080i);
Duração do programa.

7.5.3 VÍDEO:
a. Formato de imagem:
Padrão SMPTE 274; resolução de 1920x1080 (número de pixels x linha); razão de
aspecto 16:9; taxa de quadros de 29,97 quadrados por segundo, entrelaçado (29,97i);
taxa de bits (bit rate) para gravação de, no mínimo, 35 Mbps.
b. Nível de vídeo:
Máximo de Branco: 700 mV; mínimo de Preto: 0 mV; crominância Cb Cr: ± 350mV.
Os níveis de vídeo deverão ser compatíveis para o padrão NTSC:
Máximo de Branco: 100 IRE; mínimo de Preto: 7,5 IRE; máximo de Luminância +
Crominância: 120 IRE; mínimo de Luminância + Crominância: - 20 IRE.
c. Necessidade de uso de imagens em resolução padrão (SD):
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Caso seja necessário, durante a produção do documentário, inserir imagens em
resolução padrão (SD), com razão de aspecto 4:3, antes da conversão de formato
para alta definição, deverá ser usado o recurso de barras pretas nas laterais da
imagem 16:9 (pillar box). Não serão aceitas imagens com distorções geométricas de
formato, seja horizontal ou vertical, em relação à imagem original.
d. Timecode:
O timecode deverá ser do tipo drop frame e constante (sem quebra) do início ao fim
da gravação. O TC correspondente ao primeiro frame do programa deverá ser
00;00;00;00.
7.5.4 ÁUDIO: O documentário deverá ser gravado em quatro trilhas de áudio no seguinte
formato:
a)
b)
c)
d)
e)

Trilha 1: canal esquerdo (Lo) – estéreo;
Trilha 2: canal direito (Ro) – estéreo;
Trilha 3: mono;
Trilha 4: dublagem em português (opcional).
O nível de referência de áudio deverá ser de -20 dBFS que corresponde a +4dBu.
7.5.5 FORMA DE APRESENTAÇÃO DO MATERIAL: Toda mídia deverá ser
entregue na forma indicada pela tabela abaixo, com sinais de áudio e vídeo padrão
para permitir a calibração de equipamentos e para identificação do conteúdo.
Timecode

Duração
(segundos)

Vídeo

Áudio

23;58;40;00

10

BLACK

Identificação vocal
(opcional)

23;58;50;00

50

Color Bar HD padrão
SMPTE RP 219

Tom de referência de
1kHz

23;59;40;00

10

Slide de identificação
Silêncio

23;59;50;00

10

BLACK

00;00;00;00

----

DOCUMENTÁRIO

DOCUMENTÁRIO

----

20

BLACK

Silêncio

7.6 O prazo máximo para entrega das duas fitas master com a montagem final do documentário é
de 120 dias, contados da data de assinatura do contrato.
7.6.1 O prazo a que se refere este item poderá ser prorrogado em função de mudanças no
cronograma de execução do documentário decorrentes de problemas
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incontornáveis de produção e alheios à vontade do realizador e essa prorrogação
só poderá ser feita com a aprovação do produtordelegado e não poderá ultrapassar
30 (trinta) dias.
7.7 Os realizadores também devem apresentar à TV Câmara, no ato da entrega das duas fitas
master, 01 (um) CD contendo:
a) Transcrição dos diálogos, locução e GCs do documentário em arquivo de texto;
b) Release para a imprensa e ficha técnica completa do documentário em arquivo de
texto;
c) Planilha musical da obra, com a indicação em minutos e segundos de entradas e
saídas dos trechos musicais;
d) Curta biografia do Diretor do documentário em texto corrido;
e) De 04 (quatro) a 10 (dez) fotos do documentário para divulgação, com resolução
mínima de 300 dpi.
7.8

Os realizadores não poderão inserir e veicular qualquer tipo de publicidade e
propaganda externa, seja institucional, seja mercadológica (merchandising),
incluindo logomarcas, como parte do conteúdo da obra.

7.9

A TV Câmara deverá ter suas logomarcas na abertura dos documentários sob a
chancela “TV Câmara apresenta”, e nos créditos finais deverá ser inserido o
seguinte texto: “Documentário vencedor do 1º Concurso de Documentários da
TV Câmara, promovido pela Câmara dos Deputados”.

7.10

A TV Câmara poderá utilizar imagens e trechos dos documentários, com a
finalidade exclusiva de registro das atividades institucionais ou para uso em suas
campanhas de comunicação.

7.11

A TV Câmara poderá incluir os documentários em seu catálogo de produções,
assim como disponibilizá-los para download em seu site na Internet.

7.12

Todo e qualquer material de divulgação do documentário deverá fazer referência
à Câmara dos Deputados, bem como ao concurso de que trata este Edital.

7.13

Os realizadores dos documentários premiados deverão mencionar, nas entrevistas
concedidas, que a produção é resultado do 1º Concurso de Documentários da TV
Câmara, promovido pela Câmara dos Deputados.

7.14

A TV Câmara poderá realizar um evento de pré-lançamento dos documentários
com a presença obrigatória dos realizadores.
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8 DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
8.1 Pelo descumprimento de outras obrigações assumidas, considerada a gravidade da
transgressão, serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666, de 1993, a
saber:
a) advertência, formalizada por escrito;
b) multa, nos casos previstos neste Edital;
c) suspensão temporária para licitar e impedimento para contratar com a
Administração Pública;
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação, nos termos da lei.
8.2 Para efeito de aplicação de multa à Contratada, pela inobservância das obrigações descritas
neste Edital, às infrações são atribuídos percentuais, são atribuídos percentuais, limitadas,
em qualquer caso, a 10% (dez por cento) do valor do Contrato, observada, sempre, a
reprovabilidade da conduta da contratada, dolo ou culpa, e sopesados os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade:
a) não entregar, na data prevista, a montagem off-line para aprovação, como previsto no
subitem 6.5.2 – multa de 0,1% do valor total do prêmio por dia de atraso;
b) atrasar em mais de 30 dias a entrega da montagem off-line, como previsto no subitem
6.5.2 – cancelamento do contrato e devolução do valor investido, até o momento, com
correção pelo IPCA referente ao período;
c) não entregar na data prevista, as fitas master, como previsto no subitem 6.5.3 – multa de
0,2% do valor total do prêmio por dia de atraso;
d) atrasar em mais de 30 dias a entrega das fitas master, como previsto no subitem 6.5.3 –
cancelamento do contrato e devolução do valor recebido, até o momento, com correção
pelo referente ao período.
8.2.1 Os prazos a serem considerados para os fins previstos neste item serão aqueles
constantes do Cronograma de Produção aprovado pelo ProdutorDelegado
conforme subitem 6.3.1, observado o disposto no item 7.2.
8.3 Não será aplicada multa de valor igual ou inferior a 10% da quantia definida na Portaria n.
49, de 1º de abril de 2004, do Ministério da Fazenda, ou em norma que vier a substituí-la,
para inscrição de débito na Dívida Ativa da União.
8.3.1 Não se aplica o disposto neste item, quando verificada, em um período de 60
(sessenta) dias, a ocorrência de multas que somadas ultrapassem o valor fixado
para inscrição em Dívida Ativa da União.
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8.4

Os valores relativos a multas aplicadas e a danos e prejuízos eventualmente
causados serão descontados dos pagamentos devidos pela Câmara dos Deputados
ou recolhidos pela Contratada à Coordenação de Movimentação Financeira,
dentro de cinco dias úteis, a partir da sua notificação por carta, ou ainda, cobrados
na forma da legislação em vigor.

8.5

A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação da
Contratada de ressarcir integralmente eventuais danos causados a
Administração ou a terceiros.

9 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
9.1 Todo o material que venha a integrar os projetos inscritos neste Concurso, mesmo os que não
sejam selecionados, deverá estar liberado de quaisquer restrições relativas a direitos
autorais, de imagem e conexos, tanto de terceiros quanto dos profissionais envolvidos em
seu desenvolvimento.
9.2

A inscrição no concurso implicará a aceitação tácita das normas contidas neste Edital.

9.3 O acompanhamento das publicações, avisos e comunicados referentes ao concurso é de
responsabilidade exclusiva do candidato.
9.4 Não serão fornecidos atestados, declarações, certificados ou certidões relativos à habilitação,
classificação, ou nota de candidatos, valendo, para tal fim, as publicações referentes ao
concurso.
9.5 É de responsabilidade do candidato manter seu endereço e telefone atualizados para viabilizar
os contatos necessários, sob pena de, se for selecionado, perder o direito ao prêmio caso
não seja localizado, situação em que será chamado o próximo selecionado da lista.
9.6 A Câmara dos Deputados não se responsabiliza por eventuais prejuízos ao candidato
decorrentes de:
a) endereço não atualizado;
b) endereço de difícil acesso;
c) correspondência devolvida por razões diversas de fornecimento e/ou endereço errado
do candidato;
d) correspondência recebida por terceiros.
9.7

Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente normal da Câmara dos
Deputados.

9.8

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e em seus Anexos, excluirse-á
o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.

9.9

Os casos omissos e as dúvidas suscitadas em qualquer fase do presente Concurso
serão resolvidos pela Comissão Especial de Licitação por correio eletrônico.
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9.10

Fica eleito o foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas
relativas ao cumprimento do presente Edital.

9.11

Constituem Anexos deste Edital, dele fazendo parte integrante:

Anexo I – Ficha de Inscrição;
Anexo II – Eixos Temáticos para os Projetos de Documentário;
Anexo III – Proposta de Argumento;
Anexo IV – Proposta de Tratamento Audiovisual;
Anexo V – Currículo do Diretor do Documentário;
Anexo VI – Proposta de Adequação Orçamentária;
Anexo VII – Cronograma de Produção;
Anexo VIII – Termo de Autorização de Uso de Imagem e Voz dos Personagens do
Documentário;
i) Anexo IX – Termo de Cessão Total de Direitos Patrimoniais;
j) Anexo X – Minuta do Contrato de Co-Produção.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

9.12

A Comissão Especial de Licitação divulgará suas decisões e demais informações
pertinentes por meio do endereço eletrônico da Câmara dos Deputados:
www.camara.gov.br.

9.13

O e-mail para contato com a Comissão Especial de Licitação será o seguinte:
documentarios@camara.gov.br.

9.14

Os modelos de anexos constantes neste Edital estão à disposição para download
no endereço eletrônico da Câmara dos Deputados.

Brasília, 09 de agosto de 2011.

Dulcídio Siqueira Neto
Presidente da Comissão Especial de Licitação

FICHA DE INSCRIÇÃO
FICHA DE INSCRIÇÃO
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Título do projeto:
Diretor do documentário:
Titular dos direitos autorais do
argumento:
CPF ou CNPJ do titular:
Responsável legal pela
Pessoa Jurídica produtora:
CNPJ da produtora:
Endereço completo:
Cidade:

Estado:

Telefone fixo: (

)

Celular: (

)

Correio eletrônico:
Eixo temático escolhido:

( ) Representatividade
( ) Mobilização Social
( ) Ética
Declaro para os devidos fins que:
1. Na qualidade de concorrente deste Concurso, sou conhecedor do inteiro teor do Edital em
questão, seus Anexos, bem como da legislação aplicável;
2. Conforme a exigência do item 2.6 Edital, o presente projeto é inédito;
3. As obrigações decorrentes do Edital serão integralmente cumpridas;

As informações aqui prestadas são de minha inteira responsabilidade, estando nos termos do art.
2º do Decreto n. 83.936, de 06/09/1979 e que qualquer inexatidão implicará no indeferimento da
inscrição ou mesmo o cancelamento da seleção, estando sujeito às penalidades previstas no
Código Penal, sem prejuízo de outras medidas administrativas e legais cabíveis.
________________________________________ Assinatura do Responsável
Brasília, 09 de agosto de 2011.
Dulcídio Siqueira Neto
Presidente da Comissão Especial de Licitação
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ANEXO II
EIXOS TEMÁTICOS PARA OS PROJETOS DE DOCUMENTÁRIO
Os projetos de documentário inscritos devem abordar um dos seguintes eixos temáticos:
1 - Eixo Representatividade
Deve abordar questões sobre a representatividade eleitoral e a democracia que se constrói no
Brasil. O documentário deve promover uma reflexão ampla e contemporânea sobre as
possibilidades e limites da atual representatividade. Pode estar focado nos níveis local, regional
e/ou nacional. Pode abordar a história de um personagem ou um grupo inteiro no
acompanhamento de seus representantes eleitos seja para a Câmara de Vereadores, Assembleias
Legislativas, Câmara dos Deputados e/ou Senado Federal.
2 - Eixo Mobilização Social
Deve abordar experiências de sucesso de mobilização social para o avanço da cidadania. Pode
estar centrado tanto no nível local, quanto regional e nacional, sempre contemplando aspectos da
realidade brasileira. Pode abordar a história de um personagem ou um grupo inteiro. A história
deve mostrar como a organização da sociedade gerou histórico de transformações sociais,
consequências legais ou políticas públicas visando o desenvolvimento humano, social e/ou
econômico.
3 - Eixo Ética
Deve abordar temas de fundo filosófico e/ou do cotidiano que envolvam questões éticas como
práticas públicas e privadas que exemplifiquem bons ou maus exemplos. A história deve
reafirmar do quanto a ética precisa estar presente em todos os setores e práticas da sociedade.
Pode abordar a história de um personagem ou um grupo inteiro; ou mesmo discutir como
construir valores de ética na comunidade. Em qualquer dos casos, deve-se pautar por aspectos da
realidade brasileira.

Brasília, 09 de agosto de 2011.
Dulcídio Siqueira Neto
Presidente da Comissão Especial de Licitação
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ANEXO III
PROPOSTA DE ARGUMENTO
(título do projeto de documentário)
(Mínimo de uma e máximo de duas laudas. Descrição do objeto da abordagem do
documentarista. Por exemplo: personagens reais; produtos materiais e imateriais da ação
humana; comunidades; movimentos sociais; materiais de arquivo; etc. Exposição de motivos
que levaram à escolha do tema.)

Assinatura do Responsável Legal:
Brasília, 09 de agosto de 2011.
Dulcídio Siqueira Neto
Presidente da Comissão Especial de Licitação
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ANEXO IV
PROPOSTA DE TRATAMENTO AUDIOVISUAL
(título do projeto de documentário)
(Mínimo de duas e máximo de quatro laudas. Descrição das técnicas narrativas, estratégias de
abordagem e recursos tecnológicos que serão aplicados na transposição do tema para a
linguagem audiovisual. Por exemplo: modalidades de entrevista; relação da câmera com os
personagens reais; reconstituição ficcional; construção de realidade virtual; intervenções
artísticas por meio de videografismo; uso de ruídos e efeitos sonoros e/ou visuais; modalidades
de locução sobre imagem; formas de uso de materiais de arquivo sonoros e/ou visuais;
justificativa estética do uso de equipamentos que não atendam ao requisito de suporte mínimo
de captação, quando for o caso; etc.)

Assinatura do Responsável Legal:

Brasília, 09 de agosto de 2011.

Dulcídio Siqueira Neto
Presidente da Comissão Especial de Licitação
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ANEXO V

CURRÍCULO DO DIRETOR DO DOCUMENTÁRIO
(título do projeto de documentário)

NOME COMPLETO:
FORMAÇÃO ACADÊMICA:

CPF:
OCUPAÇÃO ATUAL:

ANO SUPORTE
SUPORTE DE
PRINCIPAIS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS DE DE
DURAÇÃO
FINALIZAÇÃO
REALIZADAS
PROD CAPTAÇÃO
(MIN)
(2)
UÇÃO
(2)
TÍTULO:
FUNÇÃO (1):
PRÊMIOS:
TÍTULO:
FUNÇÃO (1):
PRÊMIOS:
TÍTULO:
FUNÇÃO (1):
PRÊMIOS:
TÍTULO:
FUNÇÃO (1):
PRÊMIOS:
TÍTULO:
FUNÇÃO (1):
PRÊMIOS:
OBS: Títulos com informações incompletas serão desconsiderados pela Comissão
Especial de Seleção.
LOCAL E DATA ASSINATURA
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(1)
FUNÇÃO:

Produtor
executivo

(2) SUPORTES DE
Editor/Finalizador CAPTAÇÃO/FINALIZAÇÃO:

Diretor

Produtor de set Diretor de Arte

Super 8

35 mm

DVCam

Assistente
de Direção

Assistente de
produção

Diretor de
fotografia

16 mm

Beta Cam

HD

Roteirista

Coordenador
de produção

Outra (Qual?)

Super 16

Beta Digital Outro (Qual?)

Brasília, 09 de agosto de 2011.

Dulcídio Siqueira Neto
Presidente da Comissão Especial de Licitação
ANEXO VI
(Os itens abaixo servem como modelo para avaliação na etapa de Defesa Oral – Pitching – e
devem ser adequados à realidade de produção do documentário. É preciso indicar também o
valor dos impostos.)
PROPOSTA DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
1. ETAPA DE PRODUÇÃO
(título do projeto de documentário)
a) EQUIPE
Item

Unidade

Quantidade

Valor
unitário

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

Valor total
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b) EQUIPAMENTO
Item

Unidade

Quantidade

Valor unitário

Valor total

Câmera digital
Acessórios
SUBTOTAL:
R$
c) MATERIAL
SENSÍVEL
Item

Unidade

Quantidade

Valor unitário

Valor total

Cartões
Fitas
DVDs
SUBTOTAL:
R$
d) SERVIÇOS
Item

Unidade

Quantidade

Valor unitário

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

R$

Valor total
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+ Impostos

R$

Total da Etapa de Produção

R$

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

Unidade

Valor
unitário

Quantidade

Valor total

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

Unidade

Quantidade

Valor unitário

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

Valor total
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c) MATERIAL
SENSÍVEL
Item

Unidade

Quantidade

Valor unitário

Valor total

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

Unidade

Quantidade

Valor unitário

Transporte
Hospedagem
Alimentação
Extras de Produção
SUBTOTAL:
R$
Subtotal da Etapa de Gravação

R$

+ Impostos

R$

Total da Etapa de Gravação

R$

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

Valor total
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Item

Unidade

Quantidade

Valor
unitário

Valor total

1. Direção
2. Assistente de Direção
3. Coordenador de
Produção
4. Produtor
5. Compositor de trilha
sonora original
6. Locutor/narrador
7. Técnico de Som
8. Editor
9. Editor de som
10. Direção de Arte
11. Videografismo
12. Assessor Jurídico
SUBTOTAL: R$
b) EQUIPAMENTO
Item
Ilha não-linear
Copiagem
Tape to tape
Mixagem de áudio
Masterização de áudio
Masterização

Unidade

Quantidade

Valor unitário

Valor total
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SUBTOTAL:
R$
c) MATERIAL
SENSÍVEL
Item

Unidade

Quantidade

Valor unitário

Valor total

HD Externo
DVD
XDCam HD - Master 1
XDCam HD - Master 2
XDCam HD - Banda
Internac.
SUBTOTAL:
R$
d) SERVIÇOS
Item

Unidade

Quantidade

Valor unitário

Valor total

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

R$

+ Impostos

R$

Total da Etapa de Edição/Finalização

R$

RESUMO DO ORÇAMENTO
ETAPAS
Produção
Gravação
Edição/Finalização

TOTAL POR ETAPA

75

TOTAL GERAL: R$
Assinatura do Responsável Legal:
Brasília, 09 de agosto de 2011.
Dulcídio Siqueira Neto
Presidente da Comissão Especial de Licitação
ANEXO VII
(Os itens abaixo servem como modelo para avaliação na etapa de Defesa Oral – Pitching – e
devem ser adequados à realidade de produção do documentário.)
CRONOGRAMA DE PRODUÇÃO
(título do projeto de documentário)
Etapas
PRODUÇÃO
Pesquisa
Contratação de equipe
Aluguel de equipamento
Contratação de serviços
Outras (especificar)
GRAVAÇÃO
Captação de entrevistas
Captação de imagens e áudio
adicionais
Locução
Outras (especificar)
EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO

Início (data)

Final (data)

Total (em dias)
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Captura e digitalização
Montagem
Pós-produção de áudio
Pós-produção de imagem
Masterização
Outras (especificar)
TOTAL em dias (máximo de 120):
Assinatura do Responsável Legal:
Brasília, 09 de agosto de 2011.
Dulcídio Siqueira Neto
Presidente da Comissão Especial de Licitação
ANEXO VIII
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ DOS PERSONAGENS DO
DOCUMENTÁRIO
AUTORIZADOR
Nome:
(A):
Nacionalidade:

CPF:

RG:

Órgão Emissor:

Telefones: (

)

Endereço:
Cidade/Estado:

AUTORIZADAS:

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

Cep:

77

Pelo presente instrumento, e na melhor forma do direito, o(a) AUTORIZADOR(A), abaixoassinado, autoriza expressamente as AUTORIZADAS a utilizar sua imagem e voz para fins de
exibição e reexibição em televisão de qualquer espécie ou em qualquer outra mídia existente ou
que vier a existir, em todo o território nacional e internacional, em número ilimitado de vezes,
seja qual for o processo de transporte de sinal que venha a ser utilizado pelas AUTORIZADAS
ou a quem delas vier a ceder tais direitos, ou ainda, pelas demais TVs e entidades sem fins
lucrativos conveniadas às AUTORIZADAS, ficando as referidas TVs obrigadas a sempre
inserir os respectivos créditos em qualquer transmissão, retransmissão ou exibição.
A presente autorização tem caráter gratuito, desonerando as AUTORIZADAS de qualquer
custo ou pagamento de honorários, seja a que título for, sendo concedida em caráter irrevogável
e irretratável, para nada reclamar em juízo ou extrajudicialmente, obrigando o(a)
AUTORIZADOR(A) por si e por seus herdeiros. _____________________, ____ de
__________________de 2011.
_________________________________________ Assinatura
AUTORIZADOR(A)
Brasília, 09 de agosto de 2011.
Dulcídio Siqueira Neto
Presidente da Comissão Especial de Licitação
ANEXO IX
TERMO DE CESSÃO TOTAL DE DIREITOS PATRIMONIAIS
A CÂMARA DOS DEPUTADOS, situada na Praça dos Três Poderes, nesta Capital,
inscrita no CNPJ sob o nº 00.530.352/0001-59, daqui por diante denominada CESSIONÁRIA,
neste ato representada pelo seu DIRETOR GERAL, o Senhor XXXX, brasileiro, XXX, residente
e domiciliado em Brasília-DF, e o Sr. (a) (QUALIFICAR), daqui por diante denominado (a)
CEDENTE acordam em celebrar o presente Termo de Cessão Total de Direitos Patrimoniais, que
se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto do presente termo é a CESSÃO TOTAL DE DIREITOS AUTORAIS
PATRIMONIAIS sobre o documentário (NOME), doravante denominado simplesmente
DOCUMENTÁRIO, produzido pelo CEDENTE.
CLÁUSULA SEGUNDA – DA CESSÃO DE DIREITOS
Por meio da presente cessão, o CEDENTE transfere à CESSIONÁRIA,
integralmente, os direitos patrimoniais sobre o DOCUMENTÁRIO, previstos no art. 29 da Lei
9.610 de 1998.
Parágrafo Primeiro – A CESSIONÁRIA poderá dispor do DOCUMENTÁRIO
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em qualquer modalidade de utilização, bem como transferi-lo a terceiros ou para sua utilização
por órgãos da Secretaria de Comunicação da Câmara dos Deputados.
Parágrafo Segundo – A presente cessão de direitos abrange as obras derivadas do
DOCUMENTÁRIO, das quais a CESSIONÁRIA poderá dispor no todo ou em partes.
Parágrafo Terceiro – Excetuam-se da presente transferência os direitos
morais previstos no art. 24 e seguintes da Lei nº 9.610/98, sendo vedada qualquer transformação
ou modificação do DOCUMENTÁRIO sem a respectiva autorização do CEDENTE.
Parágrafo Quarto – O CEDENTE responsabilizar-se-á integralmente pelos direitos de
imagem e conexos utilizados no DOCUMENTÁRIO, mesmo depois de cedidos os direitos
patrimoniais à CESSIONÁRIA.
Parágrafo Quinto – A CEDENTE também será
responsabilizada
integralmente por quaisquer arguições relativas à autoria do DOCUMENTÁRIO, mesmo após a
cessão dos direitos patrimoniais à CESSIONÁRIA.
Parágrafo Sexto – Na composição do valor do serviço de produção do
DOCUMENTÁRIO já está incluído o valor da cessão total dos direitos patrimoniais deste para a
CESSIONÁRIA.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DO DOCUMENTÁRIO
A utilização do DOCUMENTÁRIO pela CESSIONÁRIA, nos termos ora
pactuados, prescinde da assinatura de qualquer outro instrumento.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
A presente cessão se dá em caráter definitivo e por tempo indeterminado.
CLÁUSULA QUINTA – DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal, em Brasília, Distrito Federal, com exclusão de
qualquer outro, para dirimir as dúvidas e questões decorrentes do cumprimento deste Termo de
Cessão.
E, por estarem assim de acordo, as partes assinam o presente instrumento
em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, com 2 (folhas) cada, na presença das
testemunhas abaixo indicadas.
Brasília, de
de 2011.
Pelo CEDENTE
_____________________________

_____________________________
Nome:
CPF:

Pela CESSIONÁRIA
_______________________
CPF
______________________________
Nome:
CPF:

Dulcídio Siqueira Neto
Presidente da Comissão Especial de Licitação
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ANEXO X
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO CELEBRADO ENTRE A CÂMARA
DOS DEPUTADOS E A (ADJUDICATÁRIA)
PARA A PRODUÇÃO DE
PROJETOS
INÉDITOS DE DOCUMENTÁRIO BRASILEIRO
DE MÉDIA DURAÇÃO, CUJO ARGUMENTO E
NARRATIVA VERSEM
SOBRE
TEMAS
LIGADOS
À
REALIDADE BRASILEIRA,
DESTINADOS À
VEICULAÇÃO
NA
TV
CÂMARA POR TEMPO INDETERMINADO.
Ao(s)
do mês de
de dois mil e onze, a CÂMARA
DOS DEPUTADOS, situada na Praça dos Três Poderes, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob o n.
00.530.352/0001-59, daqui por diante denominada CONTRATANTE, e neste ato representada
por seu Diretor Administrativo, o senhor ROGÉRIO VENTURA TEIXEIRA, brasileiro, casado,
residente e domiciliado em Brasília - DF, e a (ADJUDICATÁRIA), situada na (endereço e
cidade), inscrita no CNPJ sob o n. , daqui por diante denominada CONTRATADA, e neste ato
representada por seu (cargo na empresa), o senhor (nome e qualificação), residente e domiciliado
em (cidade), perante as testemunhas que este subscrevem, acordam em celebrar o presente
Contrato, em conformidade com o processo sob referência, com as disposições contidas na Lei n.
8.666, de 21/6/93, e alterações posteriores, daqui por diante denominada simplesmente LEI, no
Regulamento dos Procedimentos Licitatórios da Câmara dos Deputados, aprovado pelo Ato da
Mesa n. 80, de 7/6/01, publicado no D.O.U. de 5/7/01, doravante denominado simplesmente
REGULAMENTO, e com o Edital do Concurso n. 1/11, denominado simplesmente EDITAL, e
seus Anexos, observadas as cláusulas e condições a seguir enunciadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto do presente Contrato é a produção de projeto inédito de documentário
brasileiro de média duração, com o mínimo de 40 (quarenta) e o máximo de 55 (cinquenta e
cinco) minutos, cujo argumento e narrativa versem sobre temas ligados à realidade brasileira,
destinado à veiculação na TV Câmara por período indeterminado, de acordo com os eixos
temáticos descritos no Anexo n. 2 ao EDITAL e demais especificações e exigências expressas no
referido edital e seus Anexos.
Parágrafo primeiro – O projeto apresentado pela CONTRATADA, cujo título é ___,
versa sobre o eixo temático ___, de acordo com a descrição constante do Anexo n. 2 do
EDITAL.
Parágrafo segundo – Fazem parte do presente Contrato, para todos os efeitos:
a) EDITAL e seus Anexos;
b) Ata da Sessão Pública do Concurso n. 1/11;
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c) Proposta da CONTRATADA, datada de ___/___/___.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
A execução do projeto de documentário objeto desta contratação deverá obedecer
rigorosamente às especificações técnicas e demais disposições gerais descritas no EDITAL.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES
A CONTRATADA deverá entregar à TV Câmara duas fitas master com a
montagem final do documentário nas especificações técnicas descritas no item 7.5 do EDITAL.
Parágrafo primeiro – O prazo máximo para entrega das duas fitas master
com a montagem final do documentário é de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de
assinatura deste Contrato. Este prazo poderá ser prorrogado em função de mudanças no
cronograma de execução do documentário decorrentes de problemas incontornáveis de produção
e alheios à vontade do realizador. Esta prorrogação só poderá ser feita com a aprovação do
produtor-delegado e não poderá ultrapassar 30 dias.
Parágrafo segundo – A CONTRATADA também devem apresentar à TV Câmara, no
ato da entrega das duas fitas master, 1 (um) CD contendo:
a)

Transcrição dos diálogos, locução e GCs do documentário em arquivo de
texto;

b)

Release para a imprensa e ficha técnica completa do documentário em
arquivo de texto;

c)

Planilha musical da obra, com a indicação em minutos e segundos de entradas e
saídas dos trechos musicais;

d)

Curta biografia do Diretor do documentário em texto corrido;

e)

De 04 (quatro) a 10 (dez) fotos do documentário para divulgação, com resolução
mínima de 300 dpi.

Parágrafo terceiro – A CONTRATADA não poderá inserir e veicular qualquer
tipo de publicidade e propaganda externa, seja institucional, seja mercadológica
(merchandising), incluindo logomarcas, como parte do conteúdo da obra.
Parágrafo quarto - A TV Câmara deverá ter suas logomarcas na abertura
dos documentários sob a chancela “TV Câmara apresenta”, e nos créditos finais deverá ser
inserido o seguinte texto: “Documentário vencedor do 1º Concurso de Documentários da TV
Câmara, promovido pela Câmara dos Deputados”.
Parágrafo quinto - A TV Câmara poderá utilizar imagens e trechos dos
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documentários, com a finalidade exclusiva de registro das atividades institucionais ou para uso
em suas campanhas de comunicação.
Parágrafo sexto - A TV Câmara poderá incluir os documentários em seu
catálogo de produções, assim como disponibilizá-los para download em seu site na Internet.
Parágrafo sétimo - Todo e qualquer material de divulgação do documentário deverá
fazer referência à CONTRATANTE, bem como ao concurso de que trata este EDITAL.
Parágrafo oitavo - Os realizadores dos documentários premiados deverão
mencionar, nas entrevistas concedidas, que a produção é resultado do 1º Concurso de
Documentários da TV Câmara, promovido pela Câmara dos Deputados.
Parágrafo nono - A TV Câmara poderá realizar um evento de prélançamento dos documentários com a presença obrigatória dos realizadores.
CLÁUSULA QUARTA – DOS DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS
O documentário objeto deste Contrato, implicará a autorização imediata de
seu uso e a transferência total dos direitos autorais patrimoniais à CONTRATANTE, respeitadas
as normas e as legislações pertinentes ao tema.
Parágrafo único – A cessão de direitos referentes ao objeto deste Contrato
será formalizada por meio da entrega à CONTRATANTE de Termo de Cessão total de Direitos
Patrimoniais, firmado conforme o modelo do Anexo n. 9 ao EDITAL.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Constituem obrigações da CONTRATADA aquelas enunciadas no EDITAL
visando à perfeita execução do objeto do presente Contrato.
Parágrafo primeiro - A CONTRATADA deverá disponibilizar, caso solicitado,
todos os documentos fiscais e bancários referentes ao contrato ao produtor-delegado da
CONTRATANTE designado para acompanhar a produção do documentário. Esses documentos
deverão comprovar a regularidade na contratação de pessoal e serviços.
Parágrafo segundo - A CONTRATADA se responsabilizará por todos os
custos e todas as formalidades trabalhistas, previdenciárias, fiscais e quaisquer outras relativas à
realização do documentário objeto deste Contrato, garantindo que os serviços prestados por
profissionais eventualmente contratados não gerarão entre estes e a CONTRATANTE vínculo de
qualquer natureza.
Parágrafo terceiro – A CONTRATADA responderá integral e exclusivamente
por eventuais reclamações trabalhistas de seu pessoal, mesmo na hipótese de ser a UNIÃO
(Câmara dos Deputados) acionada diretamente como Correclamada.
Parágrafo quarto – A CONTRATADA fica obrigada a apresentar à
CONTRATANTE, sempre que expire o prazo de validade, a Certidão Negativa de Débitos
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Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (CND), a Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União e o Certificado
de Regularidade do FGTS (CRF).
Parágrafo quinto – A não apresentação das certidões e do certificado, na
forma mencionada no parágrafo anterior, implicará o descumprimento de cláusula contratual,
podendo, inclusive, ensejar a rescisão deste Contrato, nos termos do artigo 78 da LEI,
correspondente ao artigo 126 do REGULAMENTO.
Parágrafo sexto – A CONTRATADA fica obrigada a manter durante toda a
execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas no momento da licitação.
CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Pelo descumprimento de outras obrigações assumidas, considerada a
gravidade da transgressão, serão aplicadas as sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666, de 1993,
a saber:
a) advertência, formalizada por escrito;
b) multa, nos casos previstos no EDITAL e neste Contrato;
c) suspensão temporária para licitar e impedimento para contratar com a
Administração Pública; e
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação, nos termos da lei.
Parágrafo primeiro - Para efeito de aplicação de multa à CONTRATADA,
pela inobservância das obrigações descritas no EDITAL, às infrações são atribuídos percentuais,
limitadas, em qualquer caso, a 10% (dez por cento) do valor deste Contrato, observada, sempre, a
reprovabilidade da conduta da CONTRATADA, dolo ou culpa, e sopesados os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade:
a) não entregar, na data prevista, a montagem off-line para aprovação, como previsto
na alínea “b” do parágrafo Primeiro da cláusula Sétima deste Contrato – multa de
0,1% do valor total do prêmio por dia de atraso;
b) atrasar em mais de 30 dias a entrega da montagem off-line, como previsto na
alínea “b” do parágrafo Primeiro da cláusula Sétima deste Contrato – cancelamento
deste Contrato e devolução do valor investido, até o momento, com correção pelo
IPCA referente ao período;
c) não entregar na data prevista, as fitas master, como previsto na alínea “c” do
parágrafo Primeiro da cláusula Sétima deste Contrato – multa de 0,2% do valor total
do prêmio por dia de atraso;
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d) atrasar em mais de 30 dias a entrega das fitas master, como previsto na alínea “c”
do parágrafo Primeiro da cláusula Sétima deste Contrato – cancelamento do contrato
e devolução do valor recebido, até o momento, com correção pelo referente ao
período.
d1) Os prazos a serem considerados para os fins previstos neste item serão
aqueles constantes do Cronograma de Produção aprovado pelo ProdutorDelegado conforme subitem 6.3.1 do EDITAL observado o disposto no
parágrafo Segundo da cláusula Sétima deste Contrato.
Parágrafo segundo – Não será aplicada multa de valor igual ou inferior a 10% da
quantia definida na Portaria n. 49, de 1º de abril de 2004, do Ministério da Fazenda, ou em norma
que vier a substituí-la, para inscrição de débito na Dívida Ativa da União.
Parágrafo terceiro – Não se aplica o disposto no parágrafo anterior, quando
verificada, num período de 60 (sessenta) dias, a ocorrência de multas que somadas ultrapassem o
valor fixado para inscrição em Dívida Ativa da União.
Parágrafo quarto – Os valores relativos a multas aplicadas e a danos e
prejuízos eventualmente causados serão descontados dos pagamentos devidos pela
CONTRATANTE ou recolhidos pela CONTRATADA à Coordenação de Movimentação
Financeira, dentro de 5 (cinco) dias úteis, a partir da sua notificação por carta, ou ainda, cobrados
na forma da legislação em vigor.
Parágrafo quinto – A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a
obrigação da CONTRATADA de ressarcir integralmente eventuais danos causados à
Administração ou a terceiros.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA PREMIAÇÃO E DO PAGAMENTO
O valor total deste Contrato é de R$ (valor em numeral e por extenso).
Parágrafo primeiro –O pagamento do prêmio será efetuado em 3 (três)
fases, assim divididas:
a) Primeira fase: após a assinatura deste Contrato será liberado o valor de R$ (valor
em numeral e por extenso);
b) Segunda fase: após a apresentação e aprovação da montagem off-line será
liberado o valor de R$ (valor em numeral e por extenso);
c) Terceira fase: após a entrega e aprovação da fita master com a montagem final,
juntamente com o Termo de Cessão Total de Direitos Patrimoniais para exibição do
documentário pela TV Câmara, devidamente assinado, na forma do Anexo n. 9 do
EDITAL será liberado o valor de R$ (valor em numeral e por extenso).
Parágrafo segundo – O pagamento da premiação constante das alíneas “b”
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e “c” do parágrafo Primeiro desta Cláusula depende da aprovação da montagem offline e da
montagem final pelo produtor-delegado da CONTRATANTE, respectivamente. No caso de não
aprovação, A CONTRATADA deverá fazer as adequações exigidas para recebimento dos
recursos financeiros. Nesse caso, serão estabelecidas novas datas para cumprimento das
mudanças solicitadas.
Parágrafo terceiro - O pagamento do prêmio estará sujeito às retenções
previstas na legislação tributária, e o valor líquido será creditado em conta bancária de
titularidade da CONTRATADA, indicada na forma do item 6.2, alínea “c” do EDITAL.
CLÁUSULA OITAVA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas com a execução do presente Contrato, objeto da Nota de Empenho n.
________, correrá à conta da seguinte classificação orçamentária:
Programa de Trabalho:

Natureza da Despesa:
CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO
Este Contrato terá vigência de / / a / / , ou seja, por um período
de 120 (cento e vinte) dias contados da assinatura deste instrumento.
Parágrafo único – O presente Contrato poderá ser rescindido nos termos das
disposições contidas nos artigos 77 a 80 da LEI, correspondentes aos artigos 125 a 128 do
REGULAMENTO.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL
Considera-se órgão responsável a SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM),
localizado no Edifício Anexo I, 16º andar, da Câmara dos Deputados, que indicará o servidor
denominado Produtor-Delegado, responsável pelos atos de acompanhamento e fiscalização deste
Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, com exclusão de
qualquer outro, para decidir demandas judiciais decorrentes do cumprimento deste Contrato.
E por estarem assim de acordo, as partes assinam o presente instrumento
em 3 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito, com (n. de folhas) ___ (
uma, na presença das testemunhas abaixo indicadas.
Brasília,

de

) folhas cada
de 2011.
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Pela CONTRATANTE:

Pela CONTRATADA:

Rogério Ventura Teixeira
Diretor-Geral
CPF n. 292.707.311-20

(nome)
(cargo)
(CPF)

Testemunhas: 1) _____________________________________
2) _____________________________________

Brasília, 09 de agosto de 2011.

Dulcídio Siqueira Neto
Presidente da Comissão Especial de Licitação
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ANEXO 3

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

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

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

PRAZO PARA INSCRIÇÃO:
Até dia 07/10/2013

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

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

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

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

)_______________

Celular: ( )______________________

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

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

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

CNPJ:

PRINCIPAIS PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS
REALIZADAS

TÍTULO:

PRÊMIOS:
TÍTULO:

PRÊMIOS:
TÍTULO:

PRÊMIOS:
TÍTULO:

AN
O
SUPORTE SUPORTE
DE
DURAÇ
DE
DE
PRO
ÃO
CAPTAÇ FINALIZ
DU
(MIN)
ÃO (2)
AÇÃO (2)
ÇÃ
O
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PRÊMIOS:
TÍTULO:

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

LOCAL E DATA

ASSINATURA
(2)
SUPORTES
CAPTAÇÃO/FINALIZAÇÃO:
Super 8
DVCam
16 mm

35 mm

Beta Cam

Super 16
Outro (Qual?)

DE

HD
Beta

Digital

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

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

Unidade

Quantidade

Valor unitário

Valor total
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Assistente de Direção
Coordenador de Produção
Produtor
Pesquisador/Pesquisa
Assessor Jurídico
SUBTOTAL: R$
b) EQUIPAMENTO
Item

Unidade

Quantidade

Valor unitário

Valor total

Câmera digital
Acessórios
SUBTOTAL: R$
c) MATERIAL SENSÍVEL
Item

Unidade

Quantidade

Valor unitário

Valor total

Cartões
Fitas
DVDs
SUBTOTAL: R$

d) SERVIÇOS
Item
Licenciamento de imagens
de Arquivo/Direitos e outros
Transporte
Hospedagem

Unidade

Quantidade

Valor unitário

Valor total
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Alimentação
Seguro Equipe e
Equipamento
Extras de Produção
SUBTOTAL: R$
Subtotal da Etapa de Produção

R$

+ Impostos

R$

Total da Etapa de Produção

R$

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

Unidade

Quantidade

Valor unitário

Valor total

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

Unidade

Quantidade

Valor unitário

Valor total

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

c) MATERIAL SENSÍVEL
Item

Unidade

Quantidade

Valor unitário

Valor total

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

d) SERVIÇOS
Item

Unidade

Quantidade

Valor unitário

Valor total

Transporte
Hospedagem
Alimentação
Extras de Produção
SUBTOTAL: R$

Subtotal da Etapa de Gravação

R$

+ Impostos

R$
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Total da Etapa de Gravação

R$

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

Unidade

Quantidade

Valor unitário

Valor total

1. Direção
2. Assistente de Direção
3. Coordenador de
Produção
4. Produtor
5. Compositor de trilha
sonora original
6. Locutor/narrador
7. Técnico de Som
8. Editor
9. Editor de som
10.

Direção de Arte

11.

Videografismo

12.

Assessor Jurídico
SUBTOTAL: R$

b) EQUIPAMENTO
Item
Ilha não-linear
Copiagem

Unidade

Quantidade

Valor unitário

Valor total
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Tape to tape
Mixagem de áudio
Masterização de áudio
Masterização
SUBTOTAL: R$

c) MATERIAL SENSÍVEL
Item

Unidade

Quantidade

Valor unitário

Valor total

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

d) SERVIÇOS
Item

Unidade

Quantidade

Valor unitário

Valor total

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

R$

+ Impostos

R$

Total da Etapa de Edição/Finalização

R$
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RESUMO DO ORÇAMENTO
ETAPAS

TOTAL POR ETAPA

Produção
Gravação
Edição/Finalização
TOTAL GERAL: R$
Assinatura do Responsável Legal:
Local e data:

ANEXO VII
(Os itens abaixo servem como modelo para avaliação na etapa de Defesa Oral – Pitching – e devem ser
adequados à realidade de produção do programa.)
CRONOGRAMA DE PRODUÇÃO
(Título do projeto de documentário)
Etapas
PRODUÇÃO
Pesquisa
Contratação de equipe
Aluguel de equipamento
Contratação de serviços
Outras (especificar)
GRAVAÇÃO
Captação de entrevistas
Captação de imagens e áudio
adicionais
Locução
Outras (especificar)

Início (data)

Final (data)

Total (em dias)
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EDIÇÃO E
FINALIZAÇÃO
Captura e digitalização
Montagem
Pós-produção de áudio
Pós-produção de imagem
Masterização
Outras (especificar)
TOTAL em dias (máximo de 120):
Assinatura do Responsável Legal:
Local e data:
ANEXO VIII
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM E VOZ DOS PERSONAGENS
PRINCIPAIS DO PROGRAMA

AUTORIZADOR
(A):

Nome:
Nacionalidade:

CPF:

RG:

Órgão Emissor:
Telefones: (

)

Endereço:
Cidade/Estado:
AUTORIZADAS:

Cep:

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

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

_____________________, ____ de __________________de 2013.

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

Pelo CEDENTE:
_____________________________

Pela CESSIONÁRIA:
__________ _____________________

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

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

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

Ao(s)
do mês de
de dois mil e treze, a CÂMARA DOS
DEPUTADOS, situada na Praça dos Três Poderes, nesta Capital, inscrita no CNPJ sob o n.
00.530.352/0001-59, daqui por diante denominada CONTRATANTE, e neste ato representada
por seu Diretor-Geral, o senhor SÉRGIO SAMPAIO CONTREIRAS DE ALMEIDA,
brasileiro, casado, residente e domiciliado em Brasília - DF, e a (ADJUDICATÁRIA), situada
na (endereço e cidade), inscrita no CNPJ sob o n.
, daqui por diante
denominada CONTRATADA, e neste ato representada por seu (cargo na empresa), o senhor
(nome e qualificação), residente e domiciliado em (cidade), perante as testemunhas que este
subscrevem, acordam em celebrar o presente Contrato, em conformidade com o processo sob
referência, com as disposições contidas na Lei n. 8.666, de 21/6/93, e alterações posteriores,
daqui por diante denominada simplesmente LEI, no Regulamento dos Procedimentos
Licitatórios da Câmara dos Deputados, aprovado pelo Ato da Mesa n. 80, de 7/6/01, publicado
no D.O.U. de 5/7/01, doravante denominado simplesmente REGULAMENTO, e com o Edital
do Concurso n. ___/13, denominado simplesmente EDITAL, e seus Anexos, observadas as
cláusulas e condições a seguir enunciadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto do presente Contrato é a produção de projeto inédito de programa
informativo, com uma versão para a TV e outra para o rádio, tendo cada uma, 26 (vinte e seis)
minutos, cujo argumento e narrativa versem sobre temas ligados à mobilização social para a
conquista de direitos, conforme detalhado no Anexo n. 2 do EDITAL, destinados à veiculação na
TV Câmara e na Rádio Câmara por período indeterminado, de acordo com as demais
especificações e exigências expressas no referido edital e seus Anexos.
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Parágrafo primeiro – O projeto apresentado pela CONTRATADA, cujo título é ___,
versa sobre o eixo temático ___, de acordo com a descrição constante do Anexo n. 2 do EDITAL.
Parágrafo segundo – Fazem parte do presente Contrato, para todos os efeitos:
a) EDITAL e seus Anexos;
b) Ata da Sessão Pública do Concurso n. ___/13;
c) Proposta da CONTRATADA, datada de ___/___/___.
CLÁUSULA SEGUNDA – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
A execução do projeto de programa de TV e de rádio, objeto desta contratação,
deverá obedecer rigorosamente às especificações técnicas e demais disposições gerais descritas
no EDITAL.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA ENTREGA E DEMAIS CONDIÇÕES
A CONTRATADA deverá entregar à TV Câmara e à Rádio Câmara os cortes finais
dos programas com as especificações técnicas descritas no 8.5 do EDITAL.
Parágrafo primeiro – O prazo máximo para entrega das 2 (duas) fitas master com a
montagem final do programa é de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de depósito da
primeira parcela dos recursos financeiros. Este prazo poderá ser prorrogado em função de
mudanças no cronograma de execução do programa decorrentes de problemas incontornáveis de
produção e alheios à vontade do realizador, mediante a aprovação da TV Câmara. A prorrogação
não poderá ultrapassar 30 (trinta) dias.
Parágrafo segundo – A CONTRATADA também deve apresentar à TV Câmara, no
ato da entrega dos cortes finais, 1 (um) CD contendo:
a) Release para a imprensa e ficha técnica completa do programa em arquivo de
texto;
b) Planilha musical da obra, com a indicação em minutos e segundos de entradas e
saídas dos trechos musicais;
c) Curta biografia do diretor e do produtor do programa em texto corrido;
d) De 04 (quatro) a 10 (dez) fotos do programa para divulgação, com resolução
mínima de 300 dpi.
Parágrafo terceiro – A CONTRATADA poderá inserir nos créditos finais nomes de
empresas que prestaram apoio à produção.
Parágrafo quarto - A CONTRATADA deverá utilizar na edição do programa o pacote
gráfico fornecido pela CONTRATANTE que inclui marca, vinhetas e tarjas.
Parágrafo quinto - A TV Câmara e a Rádio Câmara poderão utilizar imagens ou
áudios dos programas, com a finalidade exclusiva de registro das atividades institucionais ou para
uso em suas campanhas de comunicação.
Parágrafo sexto - A TV Câmara e a Rádio Câmara poderão incluir os programas em
seu catálogo de produções, assim como disponibilizá-los para download em seu site na Internet.
Parágrafo sétimo - Todo e qualquer material de divulgação do programa deverá fazer
referência à CONTRATANTE, bem como ao concurso de que trata o EDITAL.
CLÁUSULA QUARTA – DOS DIREITOS AUTORAIS PATRIMONIAIS
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O programa objeto deste Contrato implicará a autorização imediata de seu uso e a
transferência total dos direitos autorais patrimoniais à CONTRATANTE, respeitadas as normas e
as legislações pertinentes ao tema.
Parágrafo único – A cessão de direitos referentes ao objeto deste Contrato será
formalizada por meio da entrega à CONTRATANTE de Termo de Cessão Total de Direitos
Patrimoniais, firmado conforme o modelo do Anexo n. 9 ao EDITAL.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Constituem obrigações da CONTRATADA aquelas enunciadas no EDITAL visando
à perfeita execução do objeto do presente Contrato.
Parágrafo primeiro - A CONTRATADA deverá disponibilizar, caso solicitado, todos
os documentos fiscais e bancários referentes ao contrato. Esses documentos deverão comprovar a
regularidade na contratação de pessoal e serviços.
Parágrafo segundo - A CONTRATADA se responsabilizará por todos os custos e
todas as formalidades trabalhistas, previdenciárias, fiscais e quaisquer outras relativas à
realização do programa de TV e rádio objeto deste Contrato, garantindo que os serviços prestados
por profissionais eventualmente contratados não gerarão entre estes e a CONTRATANTE
vínculo de qualquer natureza.
Parágrafo terceiro – A CONTRATADA responderá integral e exclusivamente por
eventuais reclamações trabalhistas de seu pessoal, mesmo na hipótese de ser a UNIÃO (Câmara
dos Deputados) acionada diretamente como Correclamada.
Parágrafo quarto – A CONTRATADA fica obrigada a apresentar à
CONTRATANTE, sempre que expire o prazo de validade, a Certidão Negativa de Débitos
Relativos às Contribuições Previdenciárias e às de Terceiros (CND), a Certidão Conjunta
Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de
Regularidade do FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).
Parágrafo quinto – A não apresentação das certidões e do certificado, na forma
mencionada no parágrafo anterior, implicará o descumprimento de cláusula contratual, podendo,
inclusive, ensejar a rescisão deste Contrato, nos termos do artigo 78 da LEI, correspondente ao
artigo 126 do REGULAMENTO.
Parágrafo sexto – A CONTRATADA fica obrigada a manter durante toda a execução
deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas no momento da licitação.
CLÁUSULA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
Pelo não cumprimento de suas obrigações contratuais ou outras faltas, sem justificativa ou
com justificativa não aceita pela CONTRATANTE, considerada a gravidade da transgressão, serão
aplicadas as sanções previstas no art. 87 da LEI, de 1993, a saber:
a) advertência, formalizada por escrito;
b) multa, nos casos previstos no EDITAL e neste Contrato;
c) suspensão temporária para licitar e impedimento para contratar com a
CONTRATANTE; e
d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação, nos termos da lei.
Parágrafo primeiro - Para efeito de aplicação de multa à CONTRATADA, pela inobservância
das obrigações descritas no EDITAL, às infrações são atribuídos percentuais, limitadas, em qualquer caso,
a 10% (dez por cento) do valor deste Contrato, observada, sempre, a reprovabilidade da conduta da
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CONTRATADA, dolo ou culpa, o disposto no parágrafo quinto e sopesados os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade:
a) não entregar a montagem final na data prevista, conforme Cronograma de Produção e
parágrafo primeiro da Cláusula Terceira deste Contrato – multa de 0,2% do valor total
do prêmio, por dia de atraso;
b) atrasar em mais de 30 dias a entrega da montagem final dos programas, conforme
Cronograma de Produção e parágrafo primeiro da Cláusula Terceira deste Contrato –
cancelamento do contrato e devolução do valor recebido, até o momento, com correção
pelo IPCA referente ao período.
Parágrafo segundo - Os prazos a serem considerados para os fins previstos no parágrafo
anterior serão aqueles constantes do Cronograma de Produção, conforme subitem 6.3.2 do EDITAL,
observado o disposto no parágrafo segundo da Cláusula Sétima deste Contrato.
Parágrafo terceiro – Não será aplicada multa de valor igual ou inferior a 10% da quantia na
Portaria n. 75, de 22 de março de 2012, do Ministério da Fazenda, ou em norma que vier a substituí-la,
para inscrição de débito na Dívida Ativa da União.
Parágrafo quarto – Não se aplica o disposto no parágrafo anterior, quando verificada, num
período de 60 (sessenta) dias, a ocorrência de multas que somadas ultrapassem o valor fixado para
inscrição em Dívida Ativa da União.
Parágrafo quinto – Os valores relativos a multas aplicadas e a danos e prejuízos
eventualmente causados serão descontados dos pagamentos devidos pela CONTRATANTE ou recolhidos
pela CONTRATADA à Coordenação de Movimentação Financeira, dentro de 5 (cinco) dias úteis, a partir
da sua notificação por carta, ou ainda, cobrados na forma da legislação em vigor.
Parágrafo sexto – A aplicação de sanções administrativas não reduz nem isenta a obrigação
da CONTRATADA de ressarcir integralmente eventuais danos causados à Administração ou a terceiros.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA PREMIAÇÃO E DO PAGAMENTO
O valor total da premiação individual é de R$ 70.000,00 (setenta e mil reais).
Parágrafo primeiro – O pagamento do prêmio será efetuado em 2 (duas) etapas, assim
divididas:
a) Primeira etapa: após a assinatura deste Contrato será liberado o valor de R$ 35.000,00
(trinta e cinco mil reais);
b) Segunda etapa: após o aceite definitivo do disco XDCAM e do CD de áudio com a
montagem final do programa de TV e de rádio, juntamente com o Termo de Cessão Total
de Direitos Patrimoniais para exibição do programa pela TV Câmara e pela Rádio
Câmara, devidamente assinado, na forma do Anexo n. 9 ao EDITAL: será liberado o
valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).
Parágrafo segundo – O pagamento da premiação constante da alínea “b” do parágrafo
anterior depende da aprovação da montagem final pela CONTRATANTE. No caso de não aprovação, a
CONTRATADA deverá realizar as adequações exigidas para recebimento dos recursos financeiros.
Parágrafo terceiro - O pagamento do prêmio estará sujeito às retenções previstas na legislação
tributária, e o valor líquido será creditado em conta bancária de titularidade da CONTRATADA, indicada
na forma do item 7.2, alínea “c”, do EDITAL.
CLÁUSULA OITAVA – DA CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
As despesas com a execução do presente Contrato, objeto da Nota de Empenho n. ________
correrá à conta da seguinte classificação orçamentária:
Programa de Trabalho:
Natureza da Despesa:
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CLÁUSULA NONA – DA VIGÊNCIA E DA RESCISÃO
Este Contrato terá vigência de / / a / / , ou seja, por um período de 150 (cento e
cinquenta) dias contados da assinatura deste instrumento.
Parágrafo único – O presente Contrato poderá ser rescindido nos termos das disposições
contidas nos artigos 77 a 80 da LEI, correspondentes aos artigos 125 a 128 do REGULAMENTO.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO ÓRGÃO RESPONSÁVEL
Considera-se órgão responsável a SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO (SECOM),
localizada no Edifício Principal inferior, ala E, sala 25, da Câmara dos Deputados, que indicará o servidor
responsável pelo aceite definitivo, quando do recebimento definitivo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO
Fica eleito o foro da Justiça Federal em Brasília, Distrito Federal, com exclusão de qualquer
outro, para decidir demandas judiciais decorrentes do cumprimento deste Contrato.
E por estarem assim de acordo, as partes assinam o presente instrumento em 3 (três) vias de
igual teor e forma, para um só efeito, com (n. de folhas) folhas cada uma, na presença das testemunhas
abaixo indicadas.
Brasília,
de
de 2013.

Pela CONTRATANTE:

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

Pela CONTRATADA:

(nome)
(cargo)
(CPF)

Testemunhas 1)
_________________
2) ___________________________

