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Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa

Subsecretaria de Projetos e Inovação

TERMO DE REFERÊNCIA

 

 
1. OBJETIVO

1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo orientar e instruir o Regulamento da Licitação para
cessão de uso, operacionalização da exibição cinematográfica e exploração comercial do Complexo Exibidor
localizado no Centro Cultural João Nogueira, Rua Dias da Cruz, 170, Méier, Rio de Janeiro – RJ, por
empresa, em conformidade com a Lei nº 8.666/1993 (Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, que institui normas para licitações e Contratos da Administração Pública e dá outras providências) e
o Decreto Estadual nº 46.642/2019 (Regulamenta a fase preparatória das contratações no âmbito do Estado
do Rio de Janeiro).

1.2. O Complexo, objeto deste Termo, é composto por 03 (três) salas de cinema e 01 (uma) bomboniere.

 

2. JUSTIFICATIVA

2.1. O Imperator possui mais de 60 anos de existência e foi por muito tempo o espaço em que funcionou o
maior cinema da América Latina (Cine Imperator) e também uma das maiores casas de show da cidade do
Rio de Janeiro, tendo encerrado suas atividades em 1996. No ano de 2012, o espaço retornou e,  após dois
anos de reformas, como seu nome passou a ser “Imperator – Centro Cultural João Nogueira'', um espaço
multicultural dedicado a todas as vertentes artísticas. A nomeação do espaço foi uma homenagem ao cantor e
compositor João Nogueira, nascido e criado no bairro. João foi um dos compositores da escola de samba
Portela e ajudou a revitalizar o carnaval de rua carioca.

2.2. Localizado na principal rua do bairro do Méier,  Rua Dias da Cruz, o espaço é o principal centro cultural
da Zona Norte da cidade do Rio de Janeiro. Possui quatro pavimentos, contendo um teatro, sala de
exposições, três salas de cinema, duas salas de exposição e um terraço com 1200m² com espaço verde, área
de convivência e um parquinho para as crianças.

2.3. Nos últimos anos recebeu espetáculos de diversos segmentos artísticos, como teatro, dança, shows
nacionais e internacionais, cinema, eventos gratuitos, exposições, feiras gastronômicas, entre outros.

2.4. O Centro Cultural João Nogueira, foi construído em terreno do Governo do Estado e através de parceria
esteve, por 10 (dez) anos, sob a gestão da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, prazo este que venceu no
ano de 2020 e o Estado retomou o local.

2.5. A implantação do Complexo Exibidor, anteriormente denominado CineCarioca Méier, se deu de acordo
com o plano estratégico da prefeitura do Rio (2009-2012) que observou na cidade o potencial para se tornar
o principal polo audiovisual da América Latina e entendeu a importância da expansão do parque exibidor na
cidade. O Complexo Exibidor é parte integrante do Centro Cultural João Nogueira.
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2.6. A gestão do Complexo Exibidor era realizada pela Distribuidora de Filmes S.A. – RioFilme, empresa
pública integrante da Administração Pública Municipal Indireta, de acordo com o Decreto Municipal
31.025/2009, que trata do acordo de gestão entre a RioFilme e o Município do Rio de Janeiro.

2.7. A Distribuidora de Filmes S.A. - RioFilme, tendo em vista o investimento financeiro inicial no
Complexo Exibidor e a não recuperação de tal valor (R$799.982,75), solicitou à Secretaria de Estado de
Cultura e Economia Criativa a autorização do uso do imóvel para recuperação do investimento. De acordo
com o parecer jurídico constante no processo SEI-180007/000438/2021, foi autorizada celebração de Termo
de Autorização de Uso entre a SECEC e a RioFilme, com o objetivo de permitir que RioFilme continuasse
explorando comercialmente o cinema pelo período máximo de 09 (nove) meses, que se encerra em
14/04/2022, ou a recuperação do montante de R$83.906,07 (oitenta e três mil novecentos e seis reais e sete
centavos), que completam o valor investido, o que ocorrer primeiro.

2.8. O instrumento licitatório para cessão de uso e operacionalização da exibição cinematográfica e
exploração comercial, assegurará a continuidade dos serviços prestados à população, devido a elevada
importância e reconhecida difusão cultural nos diversos segmentos da cultura, fortalecendo assim o
audiovisual na região da Zona Norte.

3. OBJETO                                                                                                                         

3.1. Selecionar, através de licitação, empresa exibidora para operação e exploração comercial de complexo
exibidor, localizado no Centro Cultural João Nogueira, na Rua Dias da Cruz, 170, Méier, Rio de Janeiro.

3.2. A empresa vencedora da licitação deverá, obrigatoriamente, estar qualificada e registrada como empresa
exibidora na Agência Nacional do Cinema.

3.3. O detalhamento do objeto considera que a operação a ser realizada consiste na cessão de uso, adequação
técnica específica para ações que envolvam a projeção, prevenção e segurança, manutenção e limpeza,
aquisição de bens e insumos, divulgação, programação visual, suprimento, manutenção de todos os
componentes exceto obra estrutural, reposição de itens de consumo e permanentes, guarda e preservação,
operacionalização da atividade de exibição, relação com as diversas distribuidoras para aquisição de cópias,
programação de 03 (três) salas concomitantes com a composição de 02 (duas) salas digitais e 01 (uma) sala
3D, adequação interna do espaço físico, manutenção de serviço regular e ininterrupto.

3.4 CARACTERÍSTICAS DO COMPLEXO EXIBIDOR, OBJETO DESTE TERMO DE
REFERÊNCIA

3.4.1 PAVIMENTO DE ACESSO (TÉRREO)

Nesse pavimento estão situados a bilheteria e a gerência do cinema, assim como os banheiros de acesso do
público.

Ambientes Quantidade Área Aproximada

Bilheteria Cinema 1 8,06m²

Gerência Cinema 1 6,3m²

Administração 1 14,01m²

Banheiro Masculino* 1 22,35m²
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Ambientes Quantidade Área Aproximada

Banheiro Feminino* 1 33,69m²

Banheiro PNE* 1 4,44m²

 *Espaços de uso comum do Centro Cultural João Nogueira

Sendo objeto deste Termo de Referência a operacionalização das salas de cinema, destaca-se que  neste
pavimento está localizada a sala de espetáculos do Centro Cultural João Nogueira. O espaço comporta
aproximadamente 751 (setecentos e cinquenta e uma) pessoas sentadas, 1.313 (mil trezentos e treze) pessoas
em pé e 1.060 (mil e sessenta) pessoas em espetáculos em formato de plateia mista além de arquibancadas
retráteis.

3.4.2 SEGUNDO PAVIMENTO, objeto deste Termo de Referência

Composto por:

1. Hall e área de circulação;
2. Bomboniere;
3. Sala para guarda/higienização de óculos;
4. Salas de máquina de ar-condicionado; e
5. 03 (três) salas de cinema.

3.4.3 Capacidade das salas de cinema:

Ambientes nº de assentos Capacidade total
Sala de Cinema 1 164 + 04 PCD 168
Sala de Cinema 2 116 + 04 PCD 120
Sala de Cinema 3 116 + 04 PCD 120

 

Ambientes Quantidade Área Aproximada

Sala de Cinema 1 1 264,84m²
Sala de Cinema 2 1 191,89m²
Sala de Cinema 3 1 191,89m²

Hall 1 38,31m²
Área de Circulação 1 191,18m²

Bomboniere 1 101,42m²
Depósito Bomboniere 1 7,83m²

Sala de Máquina
(ar-condicionado) 1 47,56m²

Depósito 1 17,22m²
Área de guarda/higienização óculos 1 4,97m²

Saída das salas de cinema
(área de circulação) 1 60,96m²

 

3.4.4 TERCEIRO PAVIMENTO
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 No terceiro pavimento estão localizados a sala de acesso à cabine, onde é projetado o filme.

Ambientes Quantidade Área Aproximada
Cabine sala de cinema 1 7,77m²

Sala do ar-condicionado que alimenta o hall 1 5,34m²

 

3.4.5 QUARTO PAVIMENTO

Mesmo não fazendo parte do objeto deste Termo de Referência, cabe informar que Centro Cultural João
Nogueira conta ainda com um quarto pavimento que possui:

1. Terraço Jardim/Praça de 1200m²;
2. Espaço para shows alternativos com estrutura de palco em praticável para pequenos eventos;
3. Cozinha;
4. 02 (dois) banheiros na área externa;
5. 02 (dois) banheiros na área interna com acesso ao público e 02 (dois) banheiros na área interna apenas

para funcionários/artistas;
6. Sala para exposições;
7. Área de convivência.

3.5 EQUIPAMENTOS DISPONÍVEIS NO COMPLEXO EXIBIDOR

Cabine - Projetores digitais, som, caixas - Sala 3D
Item Quant. Descrição

1 1 unid. Projetor digital 300w 220v monofásico.
2 1 unid. Kit para projetores 3D - DP2K-15C/DP2k-19B/DP2K-23B/DP2k-2.
3 1 unid. PC Touch Panel DP-1200/1500/2000/DP2K- 12C/DP2K-15C/DP2K-2.
4 1 unid. Pedestal universal para DP-1200/DP-1500/DP- 2000/DP2K-12C/D.
5 1 unid. Scaler Gefen Modelo Pro II ou similar.
6 1 unid. Switch para rede interna.
7 1 unid. Adaptador dos projetores DP-3000/DP2K- 19B/DP2K-23B/DP2K-32B em pedestal.

8 1 unid.
Servidor (com IMB para projetores séries II, Drive CRU, DVD-om Drive para ingestão rápida de

conteúdo, 2TB de armazenamento, reproduçäo de até 2K / 4K DCI MXFJPEG2000 e decoder
interno para exibição de conteúdo ao vivo.

9 1 unid. Jogo de cabos para interligação do servidor.

10 750
unid. Óculos polarizados para projeções 3D Dolby.

11 1 unid. Tela de projeção 82 metros quadrados tipo Matt Plus Harkness importada ou similar.
12 1 unid. Embalagem para tela de projeção.
13 1 unid. Estrutura metálica de tela de projeção convencional.
14 1 unid. Conjunto de madeiramento para manufaturas dos “passe par tout”.
15 1 unid. Conjunto de madeiramento / MDF para assentamento das caixas acústicas.
16 1 unid. Skater.
17 1 unid. Dolby DFC 100.
18 1 unid. Switch de rede - automação.
19 1 unid. Rack FLF ou similar.
20 1 unid. Lente de alto brilho marca Barco ou 23B ou similar.
21 2 unid. Lâmpada Xenon 3000W ou similar.
22 4 unid. Jogo de cabo para ligação e cabeamento de áudio, vídeo, alimentação AC, servidor.
23 1 unid. Régua de tomadas e conectores de energia.
24 1 unid. Monitor LCD 21,5” no mínimo, teclado e mouse ótico do servidor.

25 1 unid. No break senoidal 32OOVA/224OW/220/110 VAC para atender demanda conjunta do servidor de
projetor digital + processador de áudio Dolby, + parte eletrônica do projetor digital.

26 1 unid. Máquina para higienização dos óculos 3D
27 1 unid. Jogo de dosadores para detergente e secante
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Cabine - Projetores digitais, som, caixas - Sala 3D
28 1 unid. Suporte para rack / lavagem óculos 3D

29 1 unid. Exaustor de ar tipo TD-800/TD 1300/TD2000 ou marca Multivac modelo AX C200b 220 v
monofásico.

30 2
metros Metros de tubo flexível para exaustão

31 1 unid. Redutor duto flexível / projetor
Cabine - Projetores digitais, som, caixas - Sala 2D

Item Quant. Descrição
1 2 unid. Projetor digital 3OOOw 22Ov monofásico.
2 2 unid. PC Touch Panel DP-1200/1500/2000/DP2K-12C/DP2K-15C/DP2K-2.
3 2 unid. Pedestal universal para DP-1200/DP-1500/DP-2000/DP2K-12C/D
4 2 unid. Scaler Gefen Modelo Pro II ou similar.
5 2 unid. Switch para rede interna.

6 2 unid.
Servidor (com IMB para projetores séries II, Drive CRU, DVD-com Drive para ingestão rápida de

conteúdo, 2TB de armazenamento, reprodução de até 2K / 4K DCI MXFJPEG2OO0 e decoder
interno para exibição de conteúdo ao vivo.

7 2 unid. Jogo de cabos para interligação do servidor.
8 2 unid. Tela de projeção 82 metros quadrados tipo Perlux 180 ou similar.
9 2 unid. Embalagem para tela de projeção.
10 2 unid. Estrutura metálica de tela de projeção convencional.
11 2 unid. Conjunto de madeiramento para manufaturas dos “passe par tout”.
12 2 unid. Conjunto de madeiramento / MDF para assentamento das caixas acústicas.
13 2 unid. Skater.
14 2 unid. Switch de rede - automação.
15 2 unid. Rack FLF ou similar.
16 2 unid. Lente de alto brilho marca Barco ou 23B ou similar.
17 4 unid. Lâmpada Xenon 3000W ou similar.
18 8 unid. Jogo de cabo para ligação e cabeamento de áudio, vídeo, alimentação AC, servidor.
19 2 unid. Régua de tomadas e conectores de energia.
20 2 unid. Monitor LCD 21,5” no mínimo, teclado e mouse óptico do servidor.
21 2 unid. No break 32OOVA/224OW/220/110 VAC.

22 2 unid. Exaustor de ar tipo TD-800/TD1300/TD2OOO ou marca Multivac modelo AX C200b 220 v
monofásico.

23 4
metros Tubo flexível para exaustão

24 2 unid. Redutor duto flexível / projetor
Equipamento de Som completo para as 3 salas

Item Quant. Descrição

1 3 unid.
Rack de som montado com chicotes e cabos contendo processador de som DOBLY SR DIGITAL,
modelo CP 750D e cinco amplificadores de no mínimo 450w (80hms) com monitor para sinal em

linha por canal e crossovers ativos de 2 vias para reprodução em 5.1.

2 3 unid. Conjuntos de caixas sonoras para palco de 2 vias, para uso biamplificado, com alto falantes de 15“
ou 18" e corneta direcionada com driver e seu respectivo suporte de fixação à caixa principal.

3 12
unid.

Caixas de som de 2 vias destinadas ao uso em surround com alto de falante de 8", tendo como
acessórios o te de fixação na parede e filtro passivo interno.

4 3 unid. Monitor de som de 6 canais.
5 3 unid. Crossover eletrônico 3 canais.
6 3 unid. Jogos placas circuito impresso conexão CP650 ou similar.
7 3 unid. Cabeamento, terminais, calha para passagem de cabos, réguas de tomadas e luminárias para racks.

Bomboniere
Item Quant. Descrição

1 2 unid. Máquina Pipoca Discovery 32 OZ ou similar preparada para bomba (incluída bomba de óleo).



27/01/22, 14:56 SEI/ERJ - 27742577 - Termo de Referência de Material/Serviço

https://sei.fazenda.rj.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=30935983&inf… 6/16

Cabine - Projetores digitais, som, caixas - Sala 3D

2 20
unid.

Pitoco para organização de fila. Corpo: Perfil tubular de alumínio - Diâmetro de 8 cm e altura 96 cm.
Base: Ferro fundido compacto diâmetro de 34 cm, com calota em ABS de alto impacto.

Cassete: em Nylon de alta resistência com presilha UNIVERSAL. Fita em Poliéster com 5 cm de
largura e comprimento de 2m.

3 4 unid. Display expositor A4 para pitoco. Corpo: Perfil tubular de alumínio. Diâmetro de 8 cm e altura 1,80
m. Base: Ferro fundido compacto diâmetro de 34 cm, com calota em ABS alto impacto.

4 1 unid. Máquina de gelo em cubos: Everest 100 kg egc-100 c/dep egc-100 ou similar
5 1 unid. Forno de microondas: layr 301 110 v / inox/grill 1885 / 110 v c/ grill ou similar.
6 3 unid. Geladeira: refrigerador vertical Frilux p/vid 4101 al inox 220 v vcf410i +2+1O s/c ou similar.
7 4 unid. Porta canudo.
8 4 unid. Pá de pipoca.

 

4. ABRANGÊNCIA

4.1. As atividades que serão realizadas no Complexo Exibidor deverão valorizar e fortalecer a memória e a
diversidade da cultura brasileira e fluminense, contemplar temas relevantes da sociedade contemporânea,
novas linguagens, a transversalidade das artes, a educação, a democratização e acessibilidade à arte e a
cultura, a contribuição cultural e estética, a qualificação dos profissionais envolvidos, o planejamento,
organização, a estratégia de comunicação, divulgação.

4.2. Será necessário que a empresa vencedora da licitação apresente ações que visem o incentivo à formação
de público e à democratização do acesso a crianças e jovens oriundos de escolas públicas e comunidades em
condições de vulnerabilidade social em consonância com o programa Passaporte Cultural
(http://cultura.rj.gov.br/governo-do-estado-lanca-o-programa-passaporte-cultural-rj/)

 5. PRAZO                                                                                                                            

5.1. O prazo da presente cessão será por 05 (cinco) anos, a contar a partir de sua assinatura, podendo ser
renovada por mais 05 (cinco).

5.2. Todos os prazos mencionados serão sempre contados em dias corridos, salvo indicação em contrário,
excluído o dia de início e incluído o do vencimento. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de
expediente integral na SECEC.

6. AVALIAÇÃO DE QUALIDADE E ACEITE DO OBJETO

6.1. A Proposta Técnica deverá conter elementos que comprovem experiência técnica para gerenciamento e
desempenho das atividades, tais como:

1. Comprovação de aptidão da licitante (pessoa jurídica) para desempenho de atividade pertinente e
compatível com o objeto da licitação, através de certidões ou atestados, fornecidos por pessoa jurídica de
direito público ou privado, registrado perante o órgão técnico competente, quando for o caso;

2. Atestado de Visita Técnica, facultativa, conforme prerrogativa contida no Art. 30, Inciso Ill da Lei Federal
n° 8.666/93;

6.2. A cessionária deverá, obrigatoriamente, ser empresa exibidora cinematográfica, ter experiência de, no
mínimo, 05 (cinco) anos na administração de complexo de salas de cinema de, no mínimo, 02 (duas) salas,
possuir Certificado de Registro de Empresa Exibidora na Agência Nacional do Cinema (ANCINE), ser
sediada no Estado do Rio de Janeiro e estar regular e adimplente com o Estado e a SECEC/RJ.

6.3. Serão de responsabilidade da cessionária os custos dos serviços de limpeza, higiene e seus respectivos
insumos, manutenção de equipamentos, sistema de bilheteria, despesas relativas a bens móveis locados, se
for o caso, e cessionárias de serviços públicos.

http://cultura.rj.gov.br/governo-do-estado-lanca-o-programa-passaporte-cultural-rj/
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6.4. A Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa poderá reservar sem ônus, com datas previamente
acordadas, com no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência, o espaço para uso exclusivo de ações e eventos
pautados pela Secretaria. O limite de utilização do espaço pela Secretaria será de 12 (doze) dias ao ano,
podendo ser aumentado de acordo com a necessidade e mediante acordo entre as partes e não podendo ser
utilizadas as quintas-feiras, dia de estreias de filmes nas salas de cinema.

 7. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

7.1. O sucesso da operação depende da experiência no ramo. Estar operante no mercado comprova a
capacidade de articulação com as grandes empresas do mercado nacional e internacional de distribuição, sem
a qual a programação poderá se estabelecer fora do circuito dos grandes lançamentos.

7.2. É indissociável a aplicação do conhecimento técnico e domínio administrativo voltado para as
circunstâncias peculiares do negócio. A necessidade de comprovação da capacidade técnica e experiência na
atividade é um parâmetro que assegura que a cessionária terá condições de avaliar seu risco, seu custo e
elaborar o planejamento da atividade de forma que não se veja frustrado. 

7.3. O operador experiente tem acesso aos filmes na primeira semana de lançamento, tem histórico e domínio
das sazonalidades, concatena as escalas de funcionários uma vez que a atividade funciona em horário de
lazer e todos os dias da semana.

7.4. A empresa selecionada através da Licitação deverá, obrigatoriamente, estar qualificada como Empresa
Exibidora na ANCINE e apresentar os documentos comprobatórios que seguem abaixo:

1. Certificado de Registro de Empresa Exibidora emitido pela Agência Nacional do Cinema (ANCINE),
para comprovação da competência técnica específica da proponente, junto ao órgão regulador.

2. Alvará de funcionamento do(s) complexo(s) cinematográfico(s) da rede exibidora, para comprovação
de seu(s) funcionamento(s), em território nacional, há mais de 05 (cinco) anos, a contar da data de
publicação da licitação. 

3. Entrega de Declarações de Distribuidoras de filmes comprovando a capacidade de obtenção de cópias
de lançamentos na primeira semana de exploração comercial no Brasil. 

4. Comprovação de cumprimento de cota de tela, mediante declaração, expedida pela ANCINE, relativa
aos anos de 2020 e 2021, de todos os complexos do Grupo Exibidor.

7.5 A Qualificação Técnica também será avaliada e pontuada conforme segue abaixo:

a) Quantidade de Declaração de empresas de Distribuidoras de filmes, comprovando capacidade de obtenção
de cópias de lançamentos na primeira semana de exploração comercial no Brasil. Mínimo de 0 (zero),
máximo de 10 (dez) pontos.

Quantidade de Declarações Pontuação
De 0 a 01 0 (zero)
De 02 a 04 05
05 ou mais 10

 

b) Número de sessões que serão ofertadas para ações de formação de público que contemplam o “Passaporte
Cultural”. Mínimo de 0 (zero), máximo de 10 (dez) pontos.

Sessões Semanais Ofertadas Pontuação
Nenhuma 0 (zero)
01 ou 02 05

03 ou mais 10

 

c) Tempo de operacionalização de uma ou mais salas de cinema, feita por atestados fornecidos por pessoas
jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, ou
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declarações de mesmo teor e validade jurídica. Mínimo de 0 (zero), máximo de 10 (dez) pontos

Anos de Operacionalização Pontuação
Nenhum 0 (zero)

De 01 à 02 05
03 ou mais 10

 

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO                                                                                

8.1 Considerando o laudo de avaliação N°078/2021 SADEM/CEA (SEI 19937423) realizado pela Secretaria
de Estado de Planejamento e Gestão, através de sua Superintendência de Avaliação, Destinação e
Monitoramento, referente ao Complexo Exibidor, localizado no Centro Cultural João Nogueira, Rua Dias da
Cruz, 170, Méier, Rio de Janeiro – RJ, contendo 03 (três) salas de cinema e 01 (uma) bomboniere, o valor do
pavimento corresponde ao Complexo Exibidor foi avaliado em R$24.400,00 (vinte e quatro mil e
quatrocentos reais) mensais.

8.2 Com a pandemia, ocasionada pelo Coronavírus, o setor cultural foi um dos mais afetados em decorrência
da suspensão das atividades realizadas de forma presencial. Todas as salas de cinema foram fechadas.

8.3 Com a análise dos dados comparativos, 2019/2020, realizada pela Agência Nacional do Cinema
(ANCINE),  constata-se claramente que os exibidores foram extremamente prejudicados e a perda de público
foi bastante significativa. Abaixo, segue tabela exemplificando.

Ano Público Arrecadação
2019 24.656.114 R$ 410.599.248,00 
2020 5.965.353 R$ 101.431.605,02

 

8.4 Apenas na segunda quinzena de outubro de 2021, foi publicado o Decreto Municipal nº 49.588 de 15 de
outubro de 2021 que altera o Decreto nº 49.411, de 16 de setembro de 2021, que dispõe sobre as medidas de
proteção a vida, de caráter excepcional, destinadas ao enfrentamento da pandemia de Covid-19, e dá outras
providências permitindo, em seu artigo 7º: II) a lotação máxima de 100% da capacidade, em espaços como
salas de cinema, teatros, circos etc. Com isso, a arrecadação dos exibidores responsáveis por salas de cinema
ainda não foi recuperada.

8.5 Conforme dados comparativos publicados pela Agência Nacional do Cinema, significativa perda de
público e a baixa arrecadação dos exibidores, resta claro que o valor mensal estipulado pelo laudo elaborado
pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, R$24.400,00 (vinte e quatro mil e quatrocentos reais),
não corresponde a renda que poderá ser gerada nos próximos meses para a empresa exibidora que fará a
gestão do Complexo Exibidor.

8.6 Tal informação pode ser atestada em documentos constantes no processo SEI-180007/000438/2021,
referente ao Termo de Autorização de Uso firmado entre a Secretaria de Estado de Cultura e Economia
Criativa e a Distribuidora de Filmes S.A. - RioFilme. Termo celebrado em caráter eminentemente precário,
com objetivo de permitir que a RioFilme operacionalize e explore comercialmente as 03 (três) salas de
cinema, considerando que a RioFilme realizou aporte no valor de R$799.982,75, para implantação do
Complexo Exibidor e que até o momento a referida empresa recuperou o montante de R$716.076,68. A
Autorização foi concedida pelo período máximo de 09 (nove) meses ou recuperação do montante de
R$83.906,07,que completam o valor total investido pela empresa, o que ocorrer primeiro.

8.7 Diante das informações dispostas, entendemos que a melhor solução para o negócio será a participação
da SECECRJ na Renda Bruta de Bilheteria de acordo com a oferta da empresa ganhadora da licitação que,
será de, no mínimo, 10% (dez por cento).
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8.8 O pagamento deverá ser efetuado até o décimo dia do mês seguinte, através de depósito na conta
bancária da cedente e o comprovante deverá ser enviado para o e-mail sup.audiovisual@cultura.rj.gov.br
juntamente com os relatórios solicitados pela comissão de fiscalização do contrato.

9. GARANTIA CONTRATUAL

9.1. Para garantir que a empresa vencedora tenha experiência suficiente na gestão do negócio, somente
poderão participar do certame empresas que possuam capital social devidamente integralizado, ou
patrimônio líquido, ou índice contábil igual ou superior a 5% (cinco por cento) do valor estimado do imóvel
e da área, empresas que estejam efetivamente operando complexo de salas do mercado de exibição há, pelo
menos, 05 (cinco) anos completos na data do certame e empresas que comprovem operação de, no mínimo,
02 (duas) sala de cinema.

10. SUPERVISÃO E MONITORAMENTO

10.1. Será nomeada através de Resolução devidamente assinada pela Autoridade Superior da Secretaria
Estadual de Cultura e Economia Criativa, Comissão Técnica de Acompanhamento e Avaliação – CTAA.

10.2. A atuação da CTAA será realizada tendo por base relatório de gestão quadrimestral a ser encaminhado
pelacessionária. A CTAA deverá, em tempo, deliberar sobre o formato do relatório a ser apresentado.

10.3. No caso de verificação de qualquer desconformidade na execução do Termo, a CTAA deverá
encaminhar relatório, endereçado à Autoridade Superior da Secretaria, para que sejam tomadas as
providências cabíveis com pena de não renovação do contrato.

10.4. A CTAA deverá elaborar o relatório quadrimestral, em duas vias, onde uma cópia deverá ser enviada à
cessionária.

11. PROCEDIMENTO DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO                                

11.1. A Cessionária está sujeita à fiscalização da execução do TERMO e, para tanto, deverá apresentar
mensalmente, até o dia 10 (dez) do mês subsequente:

       a) Documentação em perfeita ordem relativa ao recolhimento de todos os tributos e demais documentos;

       b) Borderô de arrecadação de bilheteria, com lista dos filmes exibidos, número de sessões, total de
público, total de renda e taxa de ocupação, emitido através de sistema informatizado que atenda às normas
exigidas pelas Instruções Normativas da Agência Nacional do Cinema (ANCINE);

       c) Relatório de atividades sociais/educativas;

       d)  Atendimento às normas da ANCINE (ex. cota de tela);

11.2. A Cessionária deverá apresentar trimestralmente, ainda:

       a) Relatórios de conservação e manutenção do ar-condicionado e gerador, e dos principais equipamentos
e mobiliário;

       b) Demonstrativo de pagamento das tarifas públicas; e,

       c) Demonstrativo do cumprimento das obrigações estabelecidas em contrato de patrocínio, se houver.

11.3. A execução do contrato será acompanhada e fiscalizada por comissão de fiscalização de contrato
composta por membros do CEDENTE, especialmente designados pela Autoridade Superior, conforme ato de
nomeação.

11.4. A instituição de Comissão e a atuação da fiscalização não excluem ou atenuam a responsabilidade da
CESSIONÁRIA, nem a exime de manter fiscalização própria.

12. IDENTIFICAÇÃO DO QUANTITATIVO DE PESSOAL E INSUMOS NECESSÁRIOS

mailto:sup.audiovisual@cultura.rj.gov.br
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12.1. A Cessionária obriga-se a manter o quantitativo mínimo de funcionários para pleno funcionamento do
cinema e realizar, no mínimo, 16 (dezesseis) sessões semanais, com a primeira sessão com início, no
mínimo, às 14h e a última sessão, até às 23h59m.

12.2. Respeitado o disposto no parágrafo acima, a determinação dos horários das sessões é prerrogativa da
Cessionária.

12.3. O horário mínimo de funcionamento da bomboniere será da abertura do cinema até o início da última
sessão.

12.4. A programação do cinema será de responsabilidade da Cessionária que deverá optar por filmes de
grande apelo de público, considerar a diversidade dos públicos e da produção cinematográfica, incluindo
filmes nacionais e filmes dirigidos ao público jovem e/ou infantil e que atendam às restrições de faixa etária
e horário de exibição.

12.5. A Cessionária deverá possuir um controle eficaz de estoque, não deverão faltar insumos de consumo
para a venda de comestíveis, mantendo os itens dentro da validade e acondicionados de forma higiênica e
aprovada pela Vigilância Sanitária.

12.6. Os insumos para suprir as impressoras de ingressos também fazem parte das obrigações da Cessionária,
bem como dos materiais de limpeza e outros itens correlatos.

12.7. ESTRUTURA DE PESSOAL

12.7.1. O quantitativo de pessoal apresentado no subitem 12.7.2. deverá ser utilizado como referência,
podendo ser adequado de acordo com as necessidades técnicas para o melhor funcionamento do Complexo
Exibidor, mediante justificativa. O dimensionamento de funcionários deverá ser realizado de acordo com um
cronograma de implantação dos serviços que serão disponibilizados no espaço.                                    

      12.7.2. Como relevante na estrutura de pessoal, apontamos:

01 pessoa responsável pela administração do espaço referente ao Complexo Exibidor;
01 pessoas responsável pelo recebimento e projeção do filme;
02 pessoas responsáveis por orientar os clientes;
01 pessoa responsável pela bilheteria;
02 pessoas responsáveis pelo atendimento na bomboniere;
02 pessoas responsáveis pela limpeza dos espaços e das salas.

12.7.3. Considerando o quantitativo acima, ressaltamos a obrigatoriedade do brigadista presente no
Complexo Exibidor, no mínimo, durante os horários das sessões.

13. OBRIGAÇÕES DA CEDENTE                                                                       

a) Manter o acompanhamento da execução físico financeira do empreendimento, através da realização de
inspeções periódicas, utilizando-se para tanto recursos humanos e técnicos próprios e de órgãos de controle
interno e externo autorizados pelas partes;

b) Executar todos os trabalhos necessários à consecução do objeto a que alude este Termo, observando os
critérios de qualidade técnica, os prazos e custos previstos;

c) Acompanhar e fiscalizar a plena execução do objeto deste Termo por parte da empresa exibidora licitada
para operar e programar o complexo cinematográfico;

d) Designar servidor para realizar a fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto, devendo este
fazer anotações de todas as ocorrências em livros próprios, determinando o que for necessário a
regularização das folhas ou defeitos observados;

e) Conferir toda a documentação técnica gerada e apresentada durante a execução, efetuando sua atestação
quando estiver em conformidade com os padrões de informação e qualidade exigidos;
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f) O acompanhamento da manutenção do complexo cinematográfico construído, incluindo os equipamentos
instalados;

g) Fornecer e colocar à disposição da CESSIONÁRIA, todos os elementos e informações que se fizerem
necessários à execução do Termo;

h) Prestar as informações e os esclarecimentos atinentes ao objeto do Termo, que venham a ser solicitados
pela CESSIONÁRIA;

i) Comunicar à CESSIONÁRIA por escrito sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no
objeto fornecido, para que seja substituído, reparado ou corrigido;

j) Relacionar-se com a empresa CESSIONÁRIA exclusivamente por meio de pessoas por ela indicada
(preposto);

k) Atuar dentro da legalidade e diretrizes estabelecidas neste Termo de Referência;

l) Efetuar a divulgação, sensibilização e acompanhamento das ações; e

m) Cumprir todas as leis e posturas federais, estaduais e municipais pertinentes, responsabilizando-se por
todos os prejuízos decorrentes de infrações que der causa.

14. OBRIGAÇÕES DA CESSIONÁRIA       

a) Manter, durante todo o período no qual o presente Termo vigorar, todas as condições de habilitação
jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira, regularidade fiscal e regularidade
trabalhista exigidas no Edital, sob pena de rescisão do Termo;

b) Realizar, até o décimo dia do mês subsequente, o pagamento à SECECRJ do valor referente à participação
na Renda Bruta da Bilheteria;

c) Reservar, sem ônus, as datas previamente acordadas para realização de eventos e/ou ações pautadas pela
SECECRJ;

d) Implantar a brigada de incêndio para cinema e todos os equipamentos obrigatórios conforme Instrução
Técnica e NBR´s vigentes;

e) Exibir filmes de grande apelo de público e filmes de qualidade artística, com prioridade para filmes
nacionais, considerando a diversidade de gênero, faixas etárias e grupos sociais;

f) Realizar ações de formação de público como cineclubes, festivais de filmes independentes, no mínimo, 01
(uma) vez a cada 06 (seis) meses;

g) Proceder à cobrança de ingressos com valores compatíveis aos de mercado;

h) Efetuar todos os pagamentos referentes a taxas, impostos e contribuições, assim como manter em dia o
repasse aos distribuidores;

i) Zelar pela conservação do imóvel como um todo, às suas expensas, bem como pela manutenção dos
equipamentos, dos sistemas dos mobiliários e dos utensílios em geral do complexo exibidor, que deverão
operar em perfeito estado de funcionamento, higiene e segurança;

j) Conservar a área pública e suas instalações, trazendo-as limpas e em bom estado de conservação, às suas
expensas, incumbindo-lhe também a sua guarda, e devolvê-las, ao final da cessão, em perfeitas condições de
uso, sob pena de, a critério da SECECRJ, pagar os prejuízos, ou consertar os danos, ficando ciente, a
Cessionária, de que quaisquer acessões ou benfeitorias acrescidas serão aderidas ao imóvel imediatamente,
renunciando ao direito de retenção ou indenização;

k) Assegurar o acesso dos servidores públicos encarregados da fiscalização do cumprimento das obrigações
contraídas neste Termo;
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l) Zelar integralmente pela qualidade dos serviços oferecidos à população e pelos materiais empregados, que
devem guardar conformidade com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT – e
demais normas técnicas pertinentes;

m) Providenciar, após a entrega da área concedida, o Seguro contra danos no imóvel e nas instalações
existentes na data da entrega, com cobertura adicional dos riscos de explosão, danos elétricos, danos
ambientais (solo e subsolo), fatos da natureza, vandalismo e outros necessários à cobertura da atividade
como um todo por valores correspondentes ao de reposição às suas expensas, apresentando à SECECRJ, em
até 30 (trinta) dias após a assinatura do Termo, a respectiva apólice devidamente quitada, a qual deverá ser
renovada na data em que expirar o prazo de seu vencimento; 

n) Apresentar, para aprovação, à SECECRJ, projetos e plantas referentes a qualquer tipo de construção ou
implantação de benfeitorias no imóvel objeto do presente Termo, no prazo de 30 (trinta) dias anteriores ao
início das obras. A SECECRJ poderá autorizar um prazo menor para início das obras, excepcionalmente,
mediante prévia avaliação e expressa autorização;

o) Se responsabilizar por quaisquer compromissos assumidos com terceiros, por qualquer dano causado ao
imóvel ou a terceiros, bem como por indenização a estes em decorrência de atos de seus empregados,
prepostos ou subordinados;

p) Respeitar toda a legislação vigente acerca da matéria, bem como cumprir as exigências das leis e normas
ambientais, de segurança e higiene no trabalho, fornecendo os adequados equipamentos de proteção
individual a todos os que trabalharem ou, por qualquer motivo, permanecerem na área concedida;

q) Comunicar à SECECRJ, qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorra durante a vigência do Termo;

r) Assumir a responsabilidade pela manutenção dos equipamentos do cinema;

s) Enviar ao Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD, a ficha técnica com a relação
completa das obras e fonogramas utilizados na exibição cinematográfica, indicando os nomes dos
respectivos autores, artistas e produtores, de acordo com o artigo 68 da Lei 12.853/2013 e responsabilizar-se
pelos pagamentos decorrentes;

t) Comprometer-se a cumprir e fazer cumprir as normas da ANCINE quanto à implantação de sistema de
controle de bilheteria no complexo;

u) Incluir em toda a divulgação do cinema o logotipo da SECECRJ obedecendo às normas de aplicação e
aprovação de cada uma delas;

v) Seguir os protocolos sanitários que estiverem em vigor para enfrentamento da COVID-19, com a
finalidade de reduzir o risco de contágio aos seus funcionários e clientes.                                                 

15. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES              

15.1. O licitante que, convocado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, não celebrar o contrato, deixar de entregar
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto,
não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, ficará, sem prejuízo das demais cominações legais, sujeito as seguintes sanções:

a) impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro, com a
consequente suspensão de seu registro no Cadastro de Fornecedores, pelo prazo de até 05 (cinco) anos;

b) multas previstas em edital e no contrato.

15.1.1. As condutas do cessionário, verificadas pela Administração Pública cedente, para fins deste item são
assim consideradas:

I - retardar a execução do objeto, qualquer ação ou omissão do licitante que prejudique o bom andamento da
licitação, inclusive deixar de entregar quaisquer documentos solicitados no prazo assinalado no edital, que
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evidencie tentativa de indução a erro no julgamento, ou que atrase a assinatura do contrato ou da ata de
registro de preços;

II -  não manter a proposta, a ausência de seu envio, bem como a recusa do envio de seu detalhamento,
quando exigível, ou ainda o pedido, pelo licitante, da desclassificação de sua proposta, quando encerrada a
etapa competitiva, desde que não esteja fundamentada na demonstração de vício ou falha na sua elaboração,
que evidencie a impossibilidade de seu cumprimento;

III - falhar na execução contratual, o inadimplemento grave ou inescusável de obrigação assumida pelo
contratado;

IV - fraudar na execução contratual, a prática de qualquer ato destinado à obtenção de vantagem ilícita,
induzindo ou mantendo em erro a Administração Pública; e

V - comportar-se de modo inidôneo, a prática de atos direcionados a prejudicar o bom andamento do certame
ou do contrato, tais como fraude ou frustração do caráter competitivo do procedimento licitatório, ação em
conluio ou em desconformidade com a lei, indução deliberada a erro no julgamento, prestação falsa de
informações, apresentação de documentação com informações inverídicas, ou que contenha emenda ou
rasura, destinados a prejudicar a veracidade de seu teor original.

15.2. Ocorrendo qualquer outra infração legal ou contratual, o cessionário estará sujeito, sem prejuízo da
responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes penalidades, que deverá(ão) ser graduada(s) de
acordo com a gravidade da infração:

a) advertência;

b) multa administrativa;

c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública do Estado do Rio de Janeiro;

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.

15.3. A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza, a gravidade da falta cometida,
os danos causados à Administração Pública e as circunstâncias agravantes e atenuantes.

15.3.1. Quando a penalidade envolver prazo ou valor, os critérios estabelecidos no item 15.3 também
deverão ser considerados para a sua fixação.

15.4. A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão cedente, podendo ser aplicada pela
CEDENTE.

15.4.1. Ressalvada a hipótese descrita no item 15.4, cabe ao CEDENTE aplicar as penalidades decorrentes
de infrações no procedimento licitatório ou do descumprimento do pactuado na Ata de Registro de Preços.

15.5. As sanções previstas na alínea b do item 15.1 e nas alíneas a e b, do item 15.2 serão impostas pelo
Ordenador de Despesa, na forma do parágrafo único, do art. 35 do Decreto Estadual nº 3.149/80.

15.5.1. As sanções previstas na alínea a do item 15.1 e na alínea c, do item 15.2 serão impostas pelo próprio
Secretário de Estado ou pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisão ser submetida à
apreciação do próprio Secretário de Estado, na forma do parágrafo único, do art. 35 do Decreto Estadual nº
3.149/80.

15.5.1.1. Tratando-se de ÓRGÃO CEDENTE da Administração Indireta do Estado do Rio de Janeiro, as
sanções previstas na alínea a do item 15.1 e na alínea c, do item 15.2 serão impostas pelo próprio Secretário
de Estado ou pelo Ordenador de Despesa, devendo, neste caso, a decisão ser submetida à apreciação do
próprio Secretário de Estado, na forma do parágrafo único, do art. 35 do Decreto Estadual nº 3.149/80.

15.5.2. A aplicação da sanção prevista na alínea d, do item 15.2, é de competência exclusiva do Secretário de
Estado da CEDENTE ou da Entidade que se encontra vinculada.
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15.6.  As multas administrativas, previstas na alínea b do item 15.1 e na alínea b, do item 15.2:

a) corresponderão ao valor de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do Termo, aplicadas de acordo com a
gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não executadas;

b) poderão ser aplicadas cumulativamente a qualquer outra;

c) não têm caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por perdas e danos das
infrações cometidas;

d) deverão ser graduadas conforme a gravidade da infração;

e) nas reincidências específicas, deverão corresponder ao dobro do valor da que tiver sido inicialmente
imposta;

f) deverão observar sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor do contrato ou do empenho, conforme
preceitua o art. 87 do Decreto Estadual nº 3.149/80.

15.7. A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública do Estado do Rio de Janeiro, prevista na alínea c, do item 15.2:

a. não poderá ser aplicada em prazo superior a 02 (dois) anos;
b. sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, sancionado com

multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido;

15.8. A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, prevista na alínea d,
do item 15.2, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o
cessionário ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados.

15.8.1. A reabilitação poderá ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação.

15.9. O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará o CESSIONÁRIO à multa
de mora de 1% (um por cento) por dia útil que exceder o prazo estipulado, a incidir sobre o valor do contrato,
da nota de empenho ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art. 412 do Código Civil, sem prejuízo
da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pelo CEDENTE ou da aplicação das sanções
administrativas.

15.10. Se o valor das multas previstas na alínea b do item 15.1, na alínea b, do item 15.2 e no item 15.9,
aplicadas cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além
da perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administração ou cobrada judicialmente.

15.11. A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Termo de Cessão,
garantido o contraditório e a defesa prévia.

15.12. A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a infração
cometida, os fatos, os dispositivos do edital e/ou do contrato infringidos e os fundamentos legais pertinentes,
assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for o caso.

15.12.1. Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia.

15.12.2. A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa.

15.12.2.1. A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 05 (cinco) dias úteis, no caso de
aplicação das penalidades previstas nas alíneas a e b do item 15.1 e nas alíneas a, b e c, do item 15.2, e no
prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d, do item 15.2.

15.12.3. Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade competente,
devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos
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jurídicos.

15.13. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o Termo de Cessão dentro do prazo estipulado pela
Entidade, sem que haja justo motivo para tal, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida e
determinará a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a
aplicação das demais sanções administrativas, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

15.14. As penalidades previstas nos itens 15.1 e 15.2 também poderão ser aplicadas aos licitantes e ao
adjudicatário.

15.14.1. Os licitantes, adjudicatários e contratados ficarão impedidos de contratar com a Administração
Pública do Estado do Rio de Janeiro, enquanto perdurarem os efeitos das sanções de:

a) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar imposta pelo Estado do Rio
de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações (art. 87, III da Lei n° 8.666/93);

b) impedimento de licitar e contratar imposta pelo Estado do Rio de Janeiro, suas Autarquias ou Fundações
(art. 7° da Lei n° 10.520/02);

c) declaração de inidoneidade para licitar e contratar imposta por qualquer Ente ou Entidade da
Administração Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 87, IV da Lei n° 8.666/93);

15.15. As penalidades impostas aos licitantes serão registradas pela CEDENTE no Cadastro de Fornecedores
do Estado, por meio do SIGA.

15.15.1. Após o registro mencionado no item acima, deverá ser remetido para o Órgão Central de Logística
(SUBLOG/SECCG), o extrato de publicação no Diário Oficial do Estado do ato de aplicação das penalidades
citadas na alínea a do item 15.1 e nas alíneas c e d do item 15.2, de modo a possibilitar a formalização da
extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Estado do Rio de
Janeiro.

15.15.2. A aplicação das sanções mencionadas no subitem 15.15.1 deverá ser comunicada à Controladoria
Geral do Estado, que informará, para fins de publicidade, ao Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e
Suspensas – CEIS.

16. DISPOSIÇÕES FINAIS

16.1. Antes de apresentar a proposta, a CEDENTE deverá realizar todos os levantamentos essenciais, de
modo a não incorrer em omissões que jamais poderão ser alegadas ao fornecimento em favor de eventuais
pretensões de acréscimos de preços, alteração de data de entrega ou alteração de qualidade.

16.2. A apresentação da proposta implica na obrigatoriedade do cumprimento das disposições nela contidas,
assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos.

16.3. Em caso de necessidade de obras reparatórias, estruturais ou emergenciais, o Complexo Exibidor
deverá ser fechado por período indicado tecnicamente, com o objetivo de que as mesmas sejam viabilizadas
a bem do interesse público. Neste caso, o contrato ficará suspenso na forma da legislação em vigor, não
cabendo à cessionária qualquer direito a reclamação ou indenização por estes motivos.

16.4. Todo o material de divulgação, promoção e afins relacionados, direta ou indiretamente, às atividades do
Complexo Exibidor deverão ser expressamente aprovadas pela SECECRJ, devendo conter as marcas e
dizeres determinados pelas diretrizes de comunicação da SECECRJ. Da mesma forma, o Complexo Exibidor
deverá receber as sinalizações e dispositivos de identidade visual determinados pela Secretaria Estadual de
Cultura e Economia Criativa.

16.5. Os casos omissos serão resolvidos por acordo entre as partes.

17. JULGAMENTO DA PROPOSTA E CRITÉRIOS DE PREÇOS                         

17.1. Não é aplicável em casos respaldados pelo artigo 24, inciso XXIII* da Lei n.º 8.666/93.
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*Na contratação realizada por empresa pública ou sociedade de economia mista com suas subsidiárias e
controladas, para a aquisição ou alienação de bens, prestação ou obtenção de serviços, desde que o preço
contratado seja compatível com o praticado no mercado. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998).

17.2 Diante do exposto, entendemos que a melhor solução para o negócio será a participação da SECECRJ
na Renda Bruta de Bilheteria de acordo com a oferta da empresa ganhadora da licitação que, será de, no
mínimo, 10% (dez por cento).

17.3 O pagamento deverá ser efetuado até o décimo dia do mês seguinte, através de depósito na conta
bancária da cedente e o comprovante deverá ser enviado para o e-
mail sup.audiovisual@cultura.rj.gov.br juntamente com os relatórios solicitados pela comissão de
fiscalização do contrato.

 

Felipe Barroso Perpetuo
Coordenador de Política Setorial
Superintendência de Audiovisual

ID: 5072315-4
 
 
 
 
 

Luana Alessandra Oliveira de Souza 
Superintendente 

Superintendência de Audiovisual 
ID. 5112394-0

 

 

Rio de Janeiro, 24 de janeiro de 2022.

 

 
Rio de Janeiro, 24 janeiro de 2022

Documento assinado eletronicamente por Luana Alessandra Oliveira de Souza, Superintendente,
em 24/01/2022, às 17:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 21º e 22º do
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Documento assinado eletronicamente por Felipe Barroso Perpetuo, Chefe de Divisão, em
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