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CONTRATO N.º ___/2018 
 
Contrato celebrado entre a Assembleia 
Legislativa do Estado do Rio Grande do 
Sul e a __________________________. 
(Processo n.º 10608-01.00/17-7) 
 
 
 
 

 
A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, 

neste instrumento designada CONTRATANTE, com sede na Praça 
Marechal Deodoro n.º 101, Centro, na cidade de Porto Alegre – RS, inscrita 
no CNPJ sob n.º 88.243.688/0001-81, representada por seu Superintendente 
Administrativo e Financeiro, Gilson Roberto Bolsin da Silva, e a 
______________________________, doravante designada 
CONTRATADA, com sede na Rua/Av. _________________, nº ____, sala 
____, Bairro _____________, na cidade de Porto Alegre, inscrita no CNPJ 
sob n.º ___________________, neste ato representada legalmente por 
_____________________________, ajustaram o presente Contrato, na 
forma de execução indireta, em regime de empreitada por preço global, nos 
termos da Lei Federal n.º 8.666/93, Lei Estadual n.º 13.191/2009, Edital de 
Pregão Eletrônico n.º ____/2018, e proposta vencedora a que se vincula, 
mediante as seguintes cláusulas: 

 
 
DO OBJETO 
CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto do presente Contrato é 

a prestação de serviços técnicos em engenharia, na área de radiodifusão 
(responsabilidade técnica), para atuação na TV Assembleia do Estado do 
Rio Grande do Sul e na estação transmissora/canal de televisão digital da 
Rede Legislativa de Rádio e Televisão, em Porto Alegre/RS, conforme as 
condições estabelecidas neste instrumento. 

 
Parágrafo único – Fica proibida à CONTRATADA a 

subcontratação, mesmo que parcial, do objeto do presente Contrato. 
 
 
DO GESTOR 
CLÁUSULA SEGUNDA- O GESTOR do presente Contrato é 

o Coordenador da Divisão TV Assembleia/Departamento de Jornalismo 
da Superintendência de Comunicação e Cultura. 
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DA EXECUÇÃO 
CLÁUSULA TERCEIRA – O detalhamento pormenorizado 

relativo à prestação de serviços objeto desta avença, assim como os prazos 
de sua execução, estão estipulados no Anexo I do presente Contrato. 

 
 
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
CLÁUSULA QUARTA – A CONTRATADA obriga-se a: 
a) executar fielmente o Contrato, conforme as suas 

cláusulas, observando o cronograma estabelecido no Anexo I deste 
Contrato; 

b) prestar serviços técnicos em Engenharia Elétrica, ou 
Engenharia de Comunicação ou Engenharia de Telecomunicações na área 
de Radiodifusão (Responsabilidade Técnica); 

c) atuar na supervisão do funcionamento do sistema de 
transmissão / recepção do sinal da TV Assembleia; 

d) disponibilizar profissional com Graduação em 
Engenharia Elétrica, ou Engenharia de Comunicação ou Engenharia de 
Telecomunicações, com habilitações nos artigos 9º da Resolução 218/73 do 
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), para atuar: 

d.1) como Responsável Técnico da TV Assembleia; 
d.2) como Responsável Técnico da Estação 

Transmissora / Canal de Televisão Digital, da Rede Legislativa de 
Rádio e Televisão, em Porto Alegre; 

e) efetuar o registro do profissional como Responsável 
Técnico na Anatel - Agência Nacional de Telecomunicações, mantendo um 
perfil cadastrado e atualizado no Sistemas Interativos da Anatel; 

f) emitir a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 
de desempenho de cargo ou função, registrada no Crea-RS, de acordo com o 
seguinte texto de referência: “Atuação como Responsável Técnico pela 
Supervisão da Operação da TV Assembleia e da Estação de Transmissão de 
TV Digital da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, em Porto Alegre, Rio 
Grande do Sul”; 

g) preencher e apresentar formulário de inscrição de 
Responsável Técnico – aos moldes do modelo constante no Anexo III deste 
Termo; 

h) apresentar a Certidão de Registro e Quitação do CREA, 
cujo documento deverá indicar as atribuições do profissional de acordo com 
os artigos das resoluções do CONFEA; 

i) cumprir fielmente as obrigações assumidas, respondendo 
pelas consequências de sua inexecução total ou parcial; 

j) prestar os serviços conforme prazos, horários e 
condições descritos neste Termo; 

k) responsabilizar-se por todas as despesas geradas para 
execução dos serviços, incluindo, entre elas, deslocamentos; 
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l) fornecer e responsabilizar-se por todos os equipamentos 
e acessórios necessários à execução dos serviços; 

m) manter o pagamento das obrigações trabalhistas, sociais, 
fiscais, previdenciárias, securitárias e outras decorrentes das relações de 
trabalho devidas aos seus empregados, rigorosamente em dia; 

n) cumprir, integralmente, as normas trabalhistas aplicáveis 
à prestação do serviço, inclusive com total obediência aos preceitos de 
eventual Convenção Coletiva das categorias; 

o) responsabilizar-se pelos atos de seus funcionários; 
p) responsabilizar-se pela utilização dos equipamentos de 

propriedade da Contratante que lhe forem confiados; 
q) manter, durante a execução do Contrato, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

r) apresentar, ao final de cada mês, documento de cobrança 
referente à prestação de serviço do mês anterior. A Contratada obriga-se 
ainda a entregar, juntamente com o documento, comprovantes de 
pagamentos de encargos fiscais, previdenciários e trabalhistas, ou seja: 
comprovante de pagamento dos salários, do INSS, do FGTS, documento de 
arrecadação do Simples, comprovante de pagamento da contribuição 
sindical dos funcionários, comprovante de pagamento do vale-transporte, 
vale-refeição e vale-alimentação; cópia dos termos de rescisão dos contratos 
de trabalho, se houver; 

s) indenizar, imediatamente, danos ou prejuízos 
eventualmente causados por seus empregados às instalações, mobiliários, 
máquinas e todos os demais pertences da Contratante, ainda quando 
involuntários, incluídas as hipóteses de perda e extravio. 

t) refazer serviços executados em desacordo com as 
características e especificações exigidas, sem ônus à CONTRATANTE; 

 
 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
CLÁUSULA QUINTA – A CONTRATANTE obriga-se a: 
a) emitir a Ordem de Serviço, por intermédio do 

GESTOR, para o início da execução dos serviços que constituem o 
objeto da contratação, observado o prazo constante no cronograma 
constante no Anexo I deste Contrato; 

b) permitir o livre acesso do pessoal da 
CONTRATADA, desde que devidamente identificado, ao(s) local(ais) 
disponibilizado(s) para a prestação dos serviços; 

c) proporcionar todas as condições indispensáveis à boa 
execução do objeto deste Contrato, dirimindo quaisquer dúvidas em relação 
ou objeto especificado; 

d) emitir o aceite definitivo dos serviços ou recusar os 
mesmos, no todo ou em parte, em até 5 (cinco) dias após a sua conclusão; 
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e) atuar como interlocutora entre o Responsável Técnico, a 
Câmara Federal (detentora dos equipamentos) e a Câmara Municipal de 
Vereadores de Porto Alegre (responsável pela manutenção dos 
equipamentos) (Acordo de Cooperação nº 2017/066.0); 

f) comunicar o Responsável Técnico sempre que houver 
vistorias da Anatel; 

g) registrar o recebimento de relatórios de visitas técnicas e 
laudos de funcionamento dos equipamentos, avaliando e dando 
encaminhamento a demandas que forem apresentadas; 

h) informar o contato da Contratante para envio de laudos e 
relatórios; 

i) fiscalizar o cumprimento das obrigações trabalhistas 
assumidas pela Contratada quanto aos salários, mediante exame da Carteira 
de Trabalho e Previdência Social, a qual, quando solicitada, deverá ser 
encaminhada à Contratante; 

j) proceder ao pagamento, na forma e no prazo contratados; 
k) acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços 

ajustados, anotando, em registro próprio, com a ciência do representante da 
CONTRATADA, todas as ocorrências relacionadas com a execução do 
presente Contrato, podendo, em razão de falhas porventura observadas, 
notificá-la relativamente a qualquer irregularidade encontrada, 
determinando as providências para a regularização do que for necessário. 

 
 
DO PREÇO 
CLÁUSULA SEXTA – O valor total a ser pago pelo objeto 

deste Contrato, entendido como preço justo e hábil para execução do 
Contrato, está previsto no Anexo II do presente Contrato. 

 
Parágrafo único – O preço a ser pago pelos serviços deve 

englobar todas as despesas relativas à execução dos serviços, bem como os 
respectivos custos diretos e indiretos, tributos, encargos sociais, seguros, 
remunerações de mão de obra, despesas fiscais e financeiras, e quaisquer 
outras necessárias ao cumprimento do objeto deste Contrato. 

 
 
DO PAGAMENTO 
CLÁUSULA SÉTIMA – O pagamento será efetuado 

mensalmente, em até 15 (quinze) dias do recebimento do documento fiscal 
de cobrança, observados os prazos contidos no cronograma de execução 
contratual previsto no Anexo I desta avença. 

 
Parágrafo primeiro – O GESTOR do presente Contrato instruirá 

o processo de pagamento mediante a impressão dos seguintes documentos 
da CONTRATADA, nos correlativos sítios da internet: 
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a) prova de regularidade para com a Fazenda Nacional e a Seguridade 
Social (Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida 
Ativa da União – http://www.receita.fazenda.gov.br/Grupo2/Certidoes.htm); 

b) prova de regularidade para com a Justiça do Trabalho (Certidão 
Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT – http://www.tst.jus.br/certidao); 

c) prova de regularidade para com o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (Certificado de Regularidade do FGTS – 
https://webp.caixa.gov.br/cidadao/Crf/FgeCfSCriteriosPesquisa.asp); 

d) prova de regularidade para com a Fazenda Municipal 
(Certidão Negativa de ISSQN – na hipótese do município de Porto Alegre 
http://siat.procempa.com.br/siat/ArrSolicitarCertidaoGeralDebTributarios_Internet.do). 

 
Parágrafo segundo – A impossibilidade de emissão dos 

documentos mencionados no parágrafo primeiro, quando de 
responsabilidade da CONTRATADA, implicará suspensão do prazo para 
pagamento até regularização dos problemas que a tenham causado. 

 
Parágrafo terceiro – As notas fiscais devem ser emitidas, 

obrigatoriamente, com o CNPJ constante neste Contrato, apresentado por 
ocasião da fase de habilitação no processo licitatório, sendo proibida a sua 
substituição por outro, mesmo que de filial da CONTRATADA. 

 
Parágrafo quarto – Será efetuada a retenção na fonte dos tributos 

e contribuições elencados nas disposições dos órgãos fiscais e fazendários, 
consoante as normas vigentes, sejam federais ou municipais. 

 
Parágrafo quinto – A CONTRATANTE deve aferir a 

documentação recebida e, na hipótese de verificar erro ou omissão, ou outra 
situação que desaconselhe o pagamento, deve devolvê-la, em 5 (cinco) dias 
úteis, instruída com os dados sobre o que motivou a sua rejeição, para que a 
CONTRATADA providencie, no mesmo prazo, as correções, reabrindo-se 
prazo para pagamento com a nova apresentação. 

 
 
DA MORA 
CLÁUSULA OITAVA – Na hipótese de a CONTRATANTE 

não fazer o pagamento no prazo fixado, o valor da cobrança pelo serviço 
será acrescido de multa de mora, no percentual de 0,5% (meio por cento) ao 
mês, calculado “pro rata die”, limitado ao valor integral do pagamento. 

 
 
DA VIGÊNCIA 
CLÁUSULA NONA – A vigência do presente Contrato é por 

até 12 (doze) meses, a contar de sua assinatura, cuja eficácia é condicionada 
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à publicação da respectiva súmula no Diário Oficial da Assembleia 
Legislativa – DOAL, prorrogável até o limite legal de 60 (sessenta) meses, 
nos termos do que dispõe o art. 57 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 
 
DA RESCISÃO 
CLÁUSULA DÉCIMA - O Contrato será rescindido: 
a) por ato unilateral da CONTRATANTE, nas hipóteses 

citadas nos incisos I a XII e XVII, do art. 78, da Lei Federal nº 8.666/93; 
b) por acordo entre as partes, reduzido a termo no 

processo administrativo, e desde que haja conveniência para a 
Administração; ou 

c) judicialmente, em consonância com a legislação 
pertinente. 

 
Parágrafo primeiro – A desistência do cumprimento pela 

CONTRATADA configura justa causa para a rescisão deste Contrato. 
 
Parágrafo segundo – A rescisão deste Contrato implicará a 

retenção de créditos decorrentes, até o limite dos prejuízos ocasionados. 
 
Parágrafo terceiro – A CONTRATADA desde já reconhece 

todos os direitos da CONTRATANTE nas hipóteses de rescisão contratual 
estabelecidas nos artigos 77 a 80 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 
 
DAS PENALIDADES E SUA APLICAÇÃO 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Ressalvados os casos 

fortuitos ou de força maior, devidamente comprovados e reconhecidos como 
tais pela CONTRATANTE, a inexecução parcial ou total das condições 
pactuadas neste Contrato, garantida a prévia defesa e o contraditório em 
regular processo administrativo, sem prejuízo da responsabilidade civil e 
criminal que os atos porventura ensejarem, submeterá a CONTRATADA à 
aplicação das seguintes penalidades: 

a) advertência, por escrito, sempre que ocorrerem faltas 
consideradas pela CONTRATANTE como sendo de pequena monta; 

b) multa, nos termos do disposto na cláusula décima segunda; 
c) suspensão do direito de licitar e de contratar com a Administração 

Pública do Estado do Rio Grande do Sul, pelo período de até 5 (cinco) anos; e 
d) declaração de inidoneidade para licitar ou para contratar com 

a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes 
dessa punição ou até que lhe seja concedida a reabilitação pela 
CONTRATANTE, desde que ressarcidos os prejuízos resultantes de seu 
procedimento e depois de transcorridos 2 (dois) anos da punição. 
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Parágrafo primeiro – A pena de multa poderá ser aplicada 
cumulativamente às demais sanções, e sua cobrança não isentará a 
CONTRATADA do dever de indenizar danos eventualmente causados. 

 
Parágrafo segundo – Quando, no entender da CONTRATANTE, 

a falta perpetrada justificar a rescisão do presente Contrato por justa causa, 
será aplicada à CONTRATADA a penalidade de multa de 30% (trinta por 
cento) do valor total anual deste Contrato. 

 
Parágrafo terceiro– O desatendimento pela CONTRATADA às 

obrigações ajustadas configura falta no cumprimento deste Contrato. 
 
Parágrafo quarto– Além de ensejarem a rescisão do Contrato, 

configuram justa causa para a aplicação da penalidade de suspensão do 
direito de licitar e de contratar com a Administração Pública do Estado do 
Rio Grande do Sul, de acordo com a gravidade da falta perpetrada: 

a) o cometimento reiterado de faltas na execução de 
serviços; 

b) o desatendimento às determinações do GESTOR deste 
Contrato para a solução das faltas verificadas na execução dos serviços; 

c) a paralisação injustificada dos serviços objeto do 
Contrato; 

d) a prática de qualquer ato que vise a fraudar ou burlar o 
cumprimento das obrigações fiscais, sociais ou trabalhistas decorrentes; 

e) a utilização de mão de obra de pessoa menor de 18 
(dezoito) anos, em infração ao art. 7.º, XXXIII, da Constituição Federal. 

 
Parágrafo quinto – A penalidade de declaração de inidoneidade 

para licitar ou para contratar com a Administração Pública será aplicada à 
CONTRATADA se descumprir ou cumprir parcialmente o Contrato, e 
desde que deste fato resulte prejuízo à CONTRATANTE. 

 
Parágrafo sexto – As penalidades de suspensão do direito de 

licitar e de contratar com a Administração Pública do Estado do Rio Grande 
do Sul e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública podem ser aplicadas, ainda, à CONTRATADA, no 
caso de sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal ou deixar 
de cumprir suas obrigações fiscais ou parafiscais. 

 
Parágrafo sétimo – Exceto na hipótese de fraude na execução do 

Contrato, as penalidades de suspensão do direito de licitar e de contratar 
com a Administração Pública do Estado do Rio Grande do Sul e de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública não serão aplicadas enquanto a CONTRATADA não houver sido 
punida anteriormente com penalidade menos severa. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – A aplicação da 

penalidade de multa à CONTRATADA deve obedecer às especificações 
seguintes: 

a) pelo atraso em relação ao prazo estipulado para 
execução de cada serviço demandado: 1% (um por cento) do valor 
mensal do Contrato, por dia decorrido, até o limite máximo de 10 
(dez) dias de atraso, após o que valerá a regra da alínea "b" desta 
cláusula; 

b) se o atraso referido na alínea "a" for superior a 10 
(dez) dias, o percentual de multa a ser calculado durante todo período 
(desde o 1º dia de atraso), será de 1,5% (um vírgula cinco por cento) 
ao dia, até o limite máximo de 20 (vinte) dias de atraso, após o que 
valerá a regra da alínea "c" desta cláusula; 

c) se o atraso referido na alínea "b" for superior a 20 
(vinte) dias, o percentual de multa a ser calculado durante todo 
período (desde o 1º dia de atraso), será de 3% (três por cento) ao dia, 
até o limite máximo de 30 (trinta) dias de atraso, após o que restará 
configurada a inexecução contratual, com aplicação das penalidades 
incidentes in casu e aplicação da multa prevista na alínea "e" desta 
cláusula; 

d) nos casos de inexecução parcial, execução 
imperfeita ou negligência no fornecimento do objeto: 10% (dez por 
cento) do valor mensal do Contrato; 

e) no caso de inexecução total: 30% (trinta por cento) 
do valor total anual do Contrato; 

f) pelo não cumprimento de qualquer condição fixada 
neste Termo e não abrangida nas alíneas anteriores: 1% (um por 
cento) do valor mensal do Contrato, para cada evento.” 

 
Parágrafo primeiro – A execução do serviço fora dos padrões 

exigidos implica na sua não aceitação, sem prejuízo da cobrança de multa; 
 
Parágrafo segundo – O atraso superior a 30 (trinta) dias para a 

conclusão dos serviços caracterizará a inexecução do objeto, implicando a 
rescisão unilateral do contrato e aplicação da penalidade prevista na alínea 
“e”, sem prejuízo da indenização pelos danos causados. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Caracterizada hipótese 

ensejadora de aplicação de penalidade, a CONTRATANTE notificará a 
CONTRATADA, abrindo-lhe o prazo de 5 (cinco) dias úteis para 
apresentar a sua defesa com relação dos fatos descritos na notificação. 

 
Parágrafo primeiro – Findo o prazo para defesa previsto no 

“caput”, os autos do processo administrativo seguirão para o 
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Superintendente Administrativo e Financeiro da CONTRATANTE, que 
decidirá sobre a aplicação da penalidade, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 
Parágrafo segundo – A decisão deverá ser comunicada, por 

escrito, pela CONTRATANTE à CONTRATADA, com o lançamento no 
registro de ocorrências relacionadas com a execução deste Contrato. 

 
Parágrafo terceiro – O valor da multa aplicada será deduzido do 

pagamento a que a CONTRATADA fizer jus, após a punição, ou pago em 
cheque, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da notificação correlata. 

 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - A despesa decorrente do 

presente Contrato corre por conta da Função 01 – LEGISLATIVA, 
Subfunção 0031 – AÇÃO LEGISLATIVA, Atividade 6657 – 
APROXIMAÇÃO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA À SOCIEDADE, 
subprojeto 004 – TV ASSEMBLÉIA, Elemento 3.3.90.39 – OUTROS 
SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. 

 
DO FORO 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - Fica eleito o foro da 

Comarca de Porto Alegre, capital do Estado do Rio Grande do Sul, para 
dirimir questões decorrentes da interpretação do presente Contrato. 

 
E, em virtude de estarem de acordo, as partes assinam este 

instrumento. 
 
Porto Alegre, _____ de _____________ de 2018. 
 
 

_______________________________________, 
Gilson Roberto Bolsin da Silva, 

Superintendente Administrativo e Financeiro da 
Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. 

 
 

_______________________________________, 
Sr(a), 

Representante legal da CONTRATADA. 
 
 
 

ANEXO I DO CONTRATO 
 

CRONOGRAMA - PRAZOS 
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1. DA TV ASSEMBLEIA DO RIO GRANDE DO SUL: 

A TV Assembleia é uma emissora focada na divulgação das atividades do Poder 
Legislativo do Rio Grande do Sul. Está vinculada à Superintendência de 
Comunicação e Cultura da Assembleia Legislativa. É uma TV legislativa que tem 
como missão principal dar visibilidade e transparência aos atos dos representantes 
do povo, através de transmissões ao vivo das sessões plenárias e das atividades das 
comissões, bem como de uma programação plural, focada no trabalho do 
Parlamento, considerando as atribuições do Poder: legislar e fiscalizar os atos do 
Executivo. 

Pode ser assistida pelo canal 16 da NET, em 17 municípios gaúchos, e pelo canal 
digital 61.2, na região metropolitana, ou pela internet, no endereço 
www.al.rs.gov.br/tvassembleia. O sinal da TVAL está no satélite C 3, transponder 
1B, polarização vertical, frequência 3979,25 MHz. 

2.  DA ESTAÇÃO TRANSMISSORA DE TELEVISÃO DIGITAL DA 
REDE LEGISLATIVA DE RÁDIO E TELEVISÃO EM PORTO ALEGRE: 

A Estação Transmissora de Televisão Digital, da Rede Legislativa de Rádio e 
Televisão, instalada em Porto Alegre / RS, consiste numa torre de transmissão com 
toda a infraestrutura necessária para instalação do transmissor, sistema irradiante e 
demais equipamentos acessórios, com a função de captar e transmitir, 
simultaneamente, os sinais de sons e imagens da televisão digital em canal aberto, 
utilizando a definição convencional ou resolução padrão (Standard Definition) por 
meio do sistema de multiprogramação de sinais, conforme as normas técnicas 
aprovadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

A Estação integra a Rede Legislativa de Rádio e Televisão. Entende-se por Rede 
Legislativa a transmissão em multiprogramação dos sinais das emissoras legislativa 
da Câmara dos Deputados, da Assembleia Legislativa, da Câmara Municipal e do 
Senado Federal. A subcanalização é a utilização de um ou mais segmentos OFDM 
(Orthogonal Frequency Division Multiplexing) que compõem o espectro central da 
radiodifusão do canal de televisão digital, conforme modelo aprovada pela Norma 
NBR 15.601 da ABNT. 

As características do sistema de transmissão de televisão digital em Porto Alegre 
constam no projeto técnico de instalação da Estação de TV Digital, elaborado pela 
Câmara dos Deputados (mais detalhes constam no projeto técnico e no Ato de 
Autorização. Os documentos estão disponíveis para consulta junto à Coordenação 
da TV Assembleia). 

3. DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS, CONFORME DESCRITO 
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NA TABELA A SEGUIR: 

3.1. A contratada deverá prestar serviços técnicos em Engenharia, na área de 
Radiodifusão (Responsabilidade Técnica), para atuação na TV Assembleia e na 
Estação Transmissora / Canal de Televisão Digital da Rede Legislativa de Rádio e 
Televisão, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Para tanto, a Contratada deverá: 

a) disponibilizar profissional com Graduação em Engenharia Elétrica, ou 
Engenharia de Comunicação ou de Telecomunicações, com habilitações nos 
artigos 9º da Resolução 218/73 do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia 
(Confea), para atuar: 

b) como Responsável Técnico da TV Assembleia; 

c) como Responsável Técnico da Estação Transmissora / Canal de Televisão 
Digital, da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, em Porto Alegre; 

d) efetuar o registro do profissional como Responsável Técnico na Anatel - Agência 
Nacional de Telecomunicações, mantendo um perfil cadastrado e atualizado no 
Sistemas Interativos da Anatel; 

e) emitir a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) de desempenho de cargo 
ou função, registrada no Crea-RS, de acordo com o seguinte texto de referência: 
“Atuação como Responsável Técnico pela Supervisão da Operação da TV 
Assembleia e da Estação de Transmissão de TV Digital da Rede Legislativa de 
Rádio e Televisão, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul”; 

f) preencher e apresentar formulário de inscrição de Responsável Técnico. O 
modelo consta no Anexo A deste Termo; 

g) apresentar a Certidão de Registro e Quitação do CREA, cujo documento deverá 
indicar as atribuições do profissional de acordo com os artigos das resoluções do 
CONFEA. 

3.2. Compete ao Responsável Técnico designado pela Contratada: 

a) supervisionar o funcionamento dos sistemas de transmissão / recepção do sinal 
TV Assembleia; 

b) supervisionar a operação da Estação Transmissora / Canal de Televisão Digital, 
da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, em Porto Alegre. 

c) avaliar, periodicamente, o desempenho dos equipamentos, objetivando propor 
manutenção preventiva ou corretiva dos sistemas de transmissão / recepção do 
sinal TV Assembleia e da Estação Transmissora; 

d) orientar a coordenação da TV Assembleia, quanto às Normas do Ministério das 
Comunicações e Anatel, relativas ao objeto; 

e) orientar a coordenação da TV Assembleia e/ou definir, quando demandado, as 
especificações técnicas de segmento espacial de satélite para transmissão / 
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recepção de sinal da TVAL; 

f) orientar a coordenação da TV Assembleia e/ou definir, quando demandado, as 
especificações para padronização técnica de equipamentos de transmissão / 
recepção de sinal da TVAL, incluindo up link e down link; 

g) orientar a coordenação da TV Assembleia e/ou definir, quando demandado, o 
padrão técnico da emissora, incluindo padrão de vídeo, sistema de TV, aspecto de 
imagem, padrão técnico de digitalização, tráfego de sinal, sincronização dos 
sinais de áudio e vídeo, dentre outros aspectos necessários à padronização; 

h) preencher documentos e elaborar respostas a questionamentos de ordem técnica, 
relativos à Estação Transmissora / Canal de Televisão Digital, da Rede 
Legislativa de Rádio e Televisão, em Porto Alegre, apresentados e/ou solicitados 
pela Contratante. Devem ser respeitados os prazos apresentados pela Contratante, 
conforme as necessidades de entrega de documentos. 

i) emitir laudo técnico de desempenho, a cada três meses, relativo ao 
funcionamento dos equipamentos que integram a Estação Transmissora / Canal 
de Televisão Digital, da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, em Porto Alegre, 
apresentando indicações de manutenções preventivas ou corretivas. Os laudos 
devem ser entregues, por escrito e por meio eletrônico, devidamente assinados, à 
Contratante; 

j) acompanhar as fiscalizações da Agência Nacional de Telecomunicações na 
Estação Transmissora / Canal de Televisão Digital, da Rede Legislativa de Rádio 
e Televisão, em Porto Alegre, fornecendo informações sobre a Estação. Após 
cada fiscalização, apresentar, por escrito, relatório à Contratante. O Responsável 
Técnico deve estar à disposição da Contratante, sempre que houver fiscalização 
da Anatel. 

k) efetuar visita técnica, quinzenal, às instalações da Estação Transmissora / Canal 
de Televisão Digital, da Rede Legislativa de Rádio e Televisão, em Porto Alegre. 
Após cada visita, gerar relatório de vistoria e apresentá-lo, devidamente assinado, 
por meio eletrônico e físico, à Contratante; 

l) informar, por escrito, à Contratante, contato telefônico e endereço eletrônico que 
poderão ser acionados pela Contratante, para tratar sobre o objeto. 

m) elaborar, mensalmente, e entregar juntamente com o documento fiscal de 
cobrança, relatório contendo todas as informações dos trabalhos executados. 

4. DA EMISSÃO E ENTREGA DE LAUDOS E RELATÓRIOS: 

4.1. Laudo técnico de desempenho dos equipamentos: 

Elaborar, a cada 03 (três) meses, um laudo técnico apresentando uma avaliação 
sobre o desempenho de todos os equipamentos que integram a Estação 
Transmissora. O laudo deve indicar necessidades de manutenção preventiva e 
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corretiva, especificando qual(is) equipamento(s) e que tipo de procedimento é 
indicado. 

O laudo deve ser entregue, por escrito e por meio eletrônico, devidamente assinado, 
ao gestor da AL-RS. 

4.2. Relatórios sobre fiscalizações na Anatel: 

Devem apontar os itens analisados, informações solicitadas pela ANATEL, parecer 
prévio sobre os itens analisados, bem como demandas surgidas a partir da 
fiscalização. Os relatórios devem ser entregues à Contratante, por meio eletrônico e 
físico. 

4.3. Relatórios quinzenais de visitas técnicas: 

Devem descrever as condições dos equipamentos e do funcionamento da Estação 
Transmissora e apresentar demandas identificadas a partir da visita. Os relatórios 
devem ser entregues ao gestor da AL-RS, por meio eletrônico e físico. 

4.4. Relatórios mensais de trabalhos executados pela Contratada: 

Devem ser emitidos, ao final de cada mês, e entregues ao GESTOR da 
CONTRATANTE, por meio eletrônico e físico, juntamente com o documento de 
cobrança. Devem conter as informações de todos os trabalhos executados no mês, 
com descritivo e encaminhamentos de cada um. 
 

5. DOS PRAZOS PARA INÍCIO E LOCAL DE PRESTAÇÃO DO 
SERVIÇO: 

5.1. A CONTRATADA terá o prazo de 10 (dez) dias corridos após a 
publicação da súmula do contrato no Diário Oficial da Assembleia Legislativa, bem 
como da emissão da ordem de serviço por parte do GESTOR, para iniciar a 
prestação dos serviços. Os prazos para execução de serviços são os seguintes: 

SERVIÇO PRAZOS 
Apresentação da Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) de 
desempenho de cargo ou função, 
registrada no Crea-RS; do formulário de 
inscrição de Responsável Técnico; da 
Certidão de Registro e Quitação do 
CREA. 

Em até 10 (dez) dias corridos após a 
publicação da Súmula do Contrato no 
Diário Oficial da ALRS; 

Fiscalização da Anatel 

Ao receber demanda, atendimento 
imediato, conforme data / hora da 
fiscalização. 
Relatório: entrega em até 5 (cinco) dias 
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corridos após a fiscalização. 

Visitas técnicas 

Quinzenais, a contar da data de início da 
prestação de serviços. 
Relatório: entrega em até 5 (cinco) dias 
corridos após a visita técnica. 

Emissão de laudo técnico 
A cada três meses, a contar da data de 
início da prestação de serviços. 

Emissão de relatórios mensais 
Entrega mensal, juntamente com o 
documento de cobrança. 

5.2. Os serviços serão prestados na sede da Assembleia Legislativa – Palácio 
Farroupilha – Praça Marechal Deodoro, 101 – Centro – Porto Alegre, bem como na 
sede da Estação Transmissora da Rede Legislativa de Porto Alegre, no sítio da 
Fundação Piratini, na Avenida Amir Domingues, nº 2290, bairro Cascata, Porto 
Alegre. A CONTRATANTE informará o horário que será disponibilizado à 
CONTRATADA para acessar os locais e prestar os serviços. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II DO CONTRATO 
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PLANILHA DE CUSTOS 

 

Descrição do Objeto Período Preço Total 
Mensal  

Preço Total 
Anual  

Contratação de pessoa jurídica 
especializada para prestação de serviços 
técnicos em engenharia, na área de 
radiodifusão (responsabilidade técnica), 
para atuação na TV Assembleia do 
Estado do Rio Grande do Sul e na 
estação transmissora/canal de televisão 
digital da Rede Legislativa de Rádio e 
Televisão, em Porto Alegre/RS, 
conforme especificações técnicas e 
condições previstas neste Edital e seus 
Anexos.  

12 meses R$ ......... R$ .......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO III DO CONTRATO 
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FORMULÁRIO DE INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL TÉCNICO  
(MODELO) 

 
 

 
 
            Informamos, abaixo, os dados do responsável técnico pela supervisão da 
operação da TV Assembleia do Rio Grande do Sul e da Estação Transmissora de 
TV Digital da Câmara dos Deputados em Porto Alegre / RS, canal 61, conforme 
Anotação de Responsabilidade Técnica n.º ................., anexo a este formulário. 
  

• Nome: 

• CPF: 

• CREA: 

• RNP: 

• Telefone: 

• Endereço: 

• Logradouro: 

• CEP: 

• Bairro: 

• Cidade: 

• E-mail: 
 


