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MINISTÉRIO DA CULTURA
TERMO DE CESSÃO DE USO

PROCESSO N° 01400.017312/2017-69
TERMO DE CESSÃO DE USO DE EQUIPAMENTOS AUDIOVISUAIS DIGITAIS E OUTRAS DISPOSIÇÕES QUE
ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA DO AUDIOVISUAL - SAV/MINC E A PREFEITURA MUNICIPAL DE
LONDRINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA, com sede na Avenida Duque de Caxias, 635, CEP 86015-901,
Londrina/PR, doravante denominado CESSIONÁRIA, neste ato representada por seu Prefeito, Marcelo
Belinati Martins, brasileiro, casado, portador do RG n^ 1441316-2-SESP/PR e inscrito no CPF nS
871203139-91, e de outro lado a SECRETARIA DO AUDIOVISUAL DO MINISTÉRIO DA CULTURA, com sede
no na Esplanada dos Ministérios, Bloco B - 2^ andar / CEP; 70068-900, Brasília/DF, representada pelo
Secretário do Audiovisual João Batista da Silva, nomeado pela Portaria n? 758, de 03 de agosto de 2017,
Seção 2, publicada no Diário Oficial da União n^ 149 de 04 de agosto de 2017, portador do RG n?
555760/SSP-MT e inscrito no CPF sob o n^ 378.321.821-72, doravante denominada CEDENTE, têm entre
si ajustado o presente TERMO DE CESSÃO DE USO, em consonância com a Lei 8666/93 e mediante as
condições a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente TERMO tem por objeto a Cessão de Uso gratuito em favor da CESSIONÁRIA de equipamentos
digitais de produção e edição de conteúdo audiovisual, visando a implantação do NÚCLEO DE PRODUÇÃO
DIGITAL (NPD) e o estabelecimento de seu Modelo de Governança, nos termos do ACORDO DE
COOPERAÇÃO TÉCNICA n® 27/2017 estabelecido entre as partes.
Subcláusula Primeira. Os equipamentos objeto do presente Termo, conforme especificação constante do
ANEXO I, serão entregues à CESSIONÁRIA mediante recibo detalhado dos itens constantes de cada
remessa.
Subcláusula Segunda. Os equipamentos cedidos ao uso ficarão alocados e sob responsabilidade da
CESSIONÁRIA, pelo prazo de 2 (dois) anos, a contar da data de assinatura do presente Termo.
Subcláusula Quarta. Este Termo anula-se automaticamente caso a CESSIONÁRIA não esteja inserida na
Política Pública estabelecida para a atuação da Rede NPD.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA AUTORIZAÇÃO E CONDICÕES PARA UTILIZAÇÃO

O CEDENTE autoriza a CESSIONÁRIA, nas condições estabelecidas no presente Termo, a utilizar os
equipamentos discriminados no ANEXO I especificamente para a realização de ações de apoio à
formação, produção e regionalização do audiovisual nacional.
Subcláusula Primeira. Caso o Núcleo de Produção Digital também seja um espaço dedicado à difusão
audiovisual (cineclube), deverá ser priorizada a exibição de conteúdo brasileiro e latino-americano, em
percentual não inferior a 60% (sessenta por cento) de todo o acervo exibido, visando à formação de
platéia crídca e conhecedora da diversidade cultural brasileira e latino-americana.
Subcláusula Segunda. É expressamente vedada a utilização dos bens cedidos ao uso em outras atividades
que não estejam contempladas no âmbito da previsão e condições expressas acima, sob pena de
cancelamento unilateral do presente termo e imediata devolução dos equipamentos nas condições
técnicas em que foram entregues.
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Subcláusula Terceira. A CESSIONÁRIA deverá disponibilizar, a título de contrapartida, espaço físico e
recursos humanos adequados à implantação e funcionamento das atividades do Núcleo de Produção
Digital, bem como ao atendimento da comunidade e suporte operacional ao Comitê Gestor.
Subcláusula Quarta. Os conteúdos audiovisuais produzidos no âmbito do Núcleo de Produção Digital,
mesmo aqueles em regime de coprodução pela cessão de equipamentos e/ou programas e ações de
fomento, serão automaticamente licenciadas para distribuição e exibição institucional, em caráter nãoexclusivo e de forma não-onerosa, para a Programadora Brasil, para portais na internet, cineclubes e
pontos de exibição, dentre outros programas, sejam eles fomentados, geridos e/ou administrados pelo
Ministério da Cultura, e/ou em parcerias com outros entes públicos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO. DA GUARDA E DA DEVOLUÇÃO

A CESSIONÁRIA utilizará e conservará os bens da presente permissão, devendo entregá-los à CEDENTE,
quando for o caso, no mesmo estado em que o tiver recebido, salvo os desgastes decorrentes do uso
natural da sua finalidade.
Subcláusula Primeira. A instalação, os testes e o funcionamento serão realizados, aferidos e formalizados
em documento hábil entre o CEDENTE e a CESSIONÁRIA, o qual fará parte integrante deste Termo de
Cessão de Uso, independentemente de transcrição.
Subcláusula Segunda. A conservação e manutenção dos bens deverão obedecer todas as prescrições
indicadas nos específicos manuais de uso de cada um dos equipamentos e as indicações técnicas de sua
manutenção.
Subcláusula Terceira. A operação dos equipamentos poderá ser feita por usuários desde que comprovada
sua capacidade e conhecimento para utilização e manejo dos mesmos.
Subcláusula Quarta. Finda a garantia do bem, originária da sua aquisição, será de responsabilidade da
CESSIONÁRIA a sua renovação e/ou substituição de peças referentes ao desgaste natural.
Subcláusula Quinta. Caso a perda da garantia tenha decorrido por mau uso, utilização indevida ou
contrária ao objeto deste Termo ou manipulação por pessoa não habilitada ou, ainda, por qualquer fato
configurado de responsabilidade da CESSIONÁRIA, será desta o ônus da reparação do bem.
Subcláusula Sexta. É de plena e exclusiva responsabilidade da CESSIONÁRIA a guarda e a proteção do
bem. Qualquer fato que implique na perda, furto ou extravio do bem, a CESSIONÁRIA providenciará a sua
imediata reposição ou indenizará o CEDENTE, no caso de rescisão ou decurso de prazo deste Termo, de
tal forma que permita a aquisição de outro, com as mesmas qualidades, funções e características
técnicas.

CLÁUSULA QUARTA - DA GOVERNANÇA

Fica desde já estabelecido à CESSIONÁRIA a obrigação de proceder interlocução junto aos entes públicos
locais e sociedade civil organizada do campo cultural, em especial do setor audiovisual, para a criação e
implementação de Comitê Gestor Local do Núcleo de Produção Digital, que terá, dentre outras, as
seguintes prerrogativas:
- Se estabelecer enquanto ponto focal de discussão e articulação junto à Secretaria do Audiovisual/MinC
na interlocução, difusão e implementação da política audiovisual nacional;
- Formular e aprovar Planos Anuais de Ação do respectivo Núcleo de Produção Digital, tendo como foco o
atendimento de demandas de toda a sua área/região geográfica de abrangência;
- Se constituir enquanto instância legítima de encaminhamento de demandas por apoio institucional e/ou
financeiro à Secretaria do Audiovisual/MinC e às demais instâncias de poderes Estaduais e Municipais.
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Subcláusula Única. Fica desde já estabelecido que o Comitê Gestor Local deverá ter representação do
poder público local e da sociedade civil organizada, sendo que sua coordenação será exercida pela
CESSIONÁRIA.

CLÁUSULA QUINTA - DA DENÚNCIA E DA RESCISÃO

Este Termo de Cessão de Uso poderá ser denunciado por qualquer das partes ou rescindido,
automaticamente, por descumprimento de qualquer das cláusulas pactuadas, ou por superveniência de
norma legal ou administrativa que torne material ou formalmente impraticável.
Subcláusula Única. Fica a CESSIONÁRIA, em qualquer caso, obrigada a restituir o bem ora permitido no
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da notificação do fato ou, de decisão negativa acerca de recurso
interposto.

CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA. DA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO E DA DOAÇÃO DEFINITIVA

O prazo de duração desta Cessão de Uso é de 48 (quarenta e oito) meses, vigendo a contar da data de
sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante formal interesse das partes.
Subcláusula Primeira. Fica o CEDENTE, obrigado a proceder, em conjunto com a CESSIONÁRIA, avaliação
semestral de desempenho das ações desenvolvidas, bem como acerca da utilização, guarda e
manutenção dos equipamentos objeto deste termo.
Subcláusula Segunda. Após o período de 48 (quarenta e oito) meses de comprovada, regular e efetiva
atuação do Núcleo, os equipamentos audiovisuais digitais poderão ser doados à CESSIONÁRIA, por meio
de instrumento próprio, desde que se comprometa a respeitar as finalidades do projeto.
Subcláusula Terceira. A doação dos equipamentos audiovisuais digitais atende as regras previstas no
Decreto n^ 99.658 de 1990, visto que tratam-se de bens destinados à execução descentralizada de
programa federal, aos órgãos e entidades da Administração direta e indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios e aos consórcios intermunicipais, para exclusiva utilização pelo órgão ou
entidade executora do programa.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA PUBLICAÇÃO

O Ministério da Cultura publicará no Diário Oficial o extrato deste Termo de Cessão de Uso.

CLÁUSULA OITAVA - DAS DÚVIDAS E OMISSÕES

Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal para dirimir as dúvidas, omissões
ou solucionar questões que não possam ser resolvidas administrativamente, renunciando as partes a
qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, por estarem justas e acordadas, firmam o presente Termo de Cessão de Uso de bens, assinado
eletronicamente pelas partes.

ANEXO I - ESPECIFICAÇÕES DOS BENS
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NÚCLEO DE PRODUÇÃO DIGITAL
Item

Descrição

Quantidade

1

Camera 4K (corpo), compatíveis com as lentes do item 2. BlackMagic

1

2

<jt de 3 lentes para câmera Rokinon (Samyang) Modelo: TI .5 Cine
Lens

1

3

Suporte de batería externa para Camera do item 1. IndiPRO Tools
Power Grid for BMagic Prod Cam 4K (2XSony L-series)

1

4

Bateria recarregável de íons de lítio para o Suporte de batería Externa
do item 3 Sony- NP-F970 L-Series Info Lithium Battery Pack

4

5

Carregador de bateria (110-240V) para duas baterias simultâneas
especificadas no item 4. Watson- DUO LCD Charger with 2 LP-E6
Battery Plates___________________ ______________________ _

2

6

Matte Box - kit de suporte para filtros e bloqueio de luz com follow
focus Chrosziel. Modelo: Matte Box 450 R2

1

7

Kit de 3 filtros 4X4" ND sólidos (densidades: 0.3, 0.6, 0.9). Formatt
Hitech

1

8

Filtro 4X4" Bloqueador Ultra Violeta e Infravermelho 750. Schneider
4X4" Tru-Cut (UV) (IR)750 Blocking filter

1

9

Case para proteção e transporte do equipamento Pelican. Modelo:
1520

1

10

Kit de Tripé para câmera Sachtler. Modelo: System FSB 8 / 2 D

1

11

Kit de 3 Fresnel e 1 luz de foco (com acessórios e case) Arri Softbank
II Plus

1

Kit lluminador de LED profissional para acoplar na câmera VIDPRO
K-12

1

Microfone Boom - Supercardióide d Cápsula K6 Modelo: ME66/K6

1

Gravador de Som Digital - Kit e cartão de memória Zoom H6 Handy
Recorder

1

15

Hard Disc de Armazenamento - HD EXTERNO - 4TB SEAGATE.
Modelo: STDT4000100 4TB

3

16

Interface de Audio M-Audio. Modelo: Fast Track Duo

1

17

Mesa digitalizadora com caneta profissional Wacom. Modelo: Intuos
Pro Grande - PTH851

2

18

Computador X5 Modelo: Computador Intel Ivy Bridge-E i7 4960X
3.60GHz - Cod.779. Intel Ivy Bridge-E i7 4960X 3.60GHz, 32GB
HyperX, SSD 120GB, HD 6TB, NVidia Tesla C2075 6GB, Quadro

13
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K5000, teclado, mouse e gaveta para 2 HDs de 2.5"sata 2 e sata 3
removíveis, sistema operacional Windows 8 ou superior instalado.
19

No break 1400VA SMS. Modelo: Expert Net 4+

4

20

Câmera DSLR (corpo + lente) Canon Modelo: Camera EOS Rebel
T5i com EF-S 18-55 mm (73.5-5.6

3

21

Mochila para câmera DSLR Lowepro Modelo: Flip Side 200

3

22

Caitao de Memória 32GB SanDisk Modelo: Extreme Pro

3

23

Monitor 4K 28" Philips - 288P6LJEB 4k/USB/DVI/MHL/HDMI

6

João Batista da Silva
Secretário do Audiovisual
Representante do Ministério da Cultura

Marcelo Belinati Martins
Prefeito Municipal de Londrina
Representante da Prefeitura Municipal de Londrina

Caio Julio Cesaro
Secretário de Cultura de Londrina
Testemunha

Documento assinado eletronicamente por Caio Julio Cesaro, Usuário Externo, em 22/08/2017, às
17:29, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 30, inciso II, da Portaria n^
ffi
aMÁmXuro
' 26/2016, de 01/04/2016, do Ministério da Cultura,Publicada no Diário Oficial da União de
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04/04/2016.

sei! A

sqW q

atsliMKura

etelrAniea

sei! A

aaitMw» *—J

eteiMnka

Documento assinado eletronicamente por Marcelo Belinati Martins, Usuário Externo, em
15/09/2017, às 15:19, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 30, inciso II, da
Portaria n^ 26/2016, de 01/04/2016, do Ministério da Cultura,Publicada no Diário Oficial da União de
04/04/2016.
Documento assinado eletronicamente por João Batista da Silva, Secretário do Audiovisual, em
18/09/2017, às 10:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 30, inciso II, da
Portaria n^ 26/2016, de 01/04/2016, do Ministério da Cultura,Publicada no Diário Oficial da União de
04/04/2016.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
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c

http;//sei.cultura.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0369844 e
o código CRC 6AC6B9CE.
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