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CONCURSO Nº 02/2016 - PROCESSO INTERNO Nº 482/16 

 
EDITAL DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE DESENVOLVIMENTO DE 
PROJETOS AUDIOVISUAIS DE LONGA-METRAGEM PARA CINEMA E 
SÉRIES PARA TELEVISÃO. 
 

 

 

No processo licitatório CONCURSO 02/2016, que objetiva a seleção de 

propostas de desenvolvimento de projetos de obras audiovisuais de longa-

metragem para cinema e séries para televisão oriundas de produção mineira 

independente, conforme especificação contida no Edital e em seus Anexos, 

com abertura designada para o dia 20 de janeiro de 2017, apresentou o 

interessado Fernando Pinheiro Guimarães - ME, em data de 04.01.16, às 23:24 

e 23:25, via dois e-mails, expediente em sede de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, 

nos seguintes termos: 

  

“De: Fernando Pinheiro [mailto:fernandoffpg@gmail.com]  

Enviada em: quarta-feira, 4 de janeiro de 2017 23:21 

Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação 

Assunto: pedido de impugnação do Edital do Concurso 02/2016 

 

Prezados, 

 

Gostaria de fazer um pedido de impugnação do Edital do Concurso 02/2016. 

 

dados requisitados: 

 

CNPJ: 20.794.690/0001-05 

Razão Social: Fernando Pinheiro Guimarães CPF 03790795690 - ME 

nome do representante, se pessoa jurídica: Fernando Pinheiro Guimarães 

informações para contato: 

endereço completo: Rua Brumadinho, 833 – Prado – BH MG – CEP 30411-223 

telefone: 31 9 7514-7731 

e-mail: fernandoffpg@gmail.com  

 

Motivada pela necessidade de readequação e em atendimento ao princípio da ampla 

competitividade, vimos respeitosamente pedir impugnação de edital.  

  

Impugnação sobre a seleção das propostas. 
Que a comissão de seleção tenha diretrizes bem definidas estipuladas pela CODEMIG para 

selecionar os projetos.  

 

mailto:fernandoffpg@gmail.com
tel:(37)%209079-5690
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 A comissão de seleção deve ter parâmetros mais bem definidos, e menos subjetivos para 

analisarem as propostas. Para que a seleção seja feita de forma transparente e 

demonstrando o motivo de cada proposta terem sido selecionadas.” 

 
“De: Fernando Pinheiro [mailto:fernandoffpg@gmail.com]  

Enviada em: quarta-feira, 4 de janeiro de 2017 23:24 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação 

Assunto: Pedido de impugnação do Edital do Concurso 02/2016 

 
Prezados, 

 

Gostaria de fazer um pedido de impugnação do Edital do Concurso 02/2016. 

 

dados requisitados: 

 

CNPJ: 20.794.690/0001-05 

Razão Social: Fernando Pinheiro Guimarães CPF 03790795690 - ME 

nome do representante, se pessoa jurídica: Fernando Pinheiro Guimarães 

informações para contato: 

endereço completo: Rua Brumadinho, 833 – Prado – BH MG – CEP 30411-223 

telefone: 31 9 7514-7731 

e-mail: fernandoffpg@gmail.com 

 

Motivada pela necessidade de readequação e em atendimento ao princípio da ampla 

competitividade, vimos respeitosamente pedir impugnação de edital. 

 

Impugnação sobre a seleção das propostas. 
Pedimos que a comissão de seleção dê as notas embasadas em um texto de parecer técnico 

de acordo com diretrizes estipuladas pela CODEMIG.  

Baseado no edital Concurso 02/2015 "Seleção de propostas de desenvolvimento de projetos 

audiovisuais de longa-metragem para cinema e séries para televisão"; e no documento: 

“COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS – LONGAS METRAGENS 

ANÁLISE TÉCNICA” 

  

Primeiramente gostaríamos de observar que em outros editais públicos os analistas 

(comissões técnicas de avaliação) dão as notas embasadas em um texto de parecer técnico 

que pode ser consultado pelo proponente onde apontam as qualidades ou os problemas da 

obra mostrando, explicando e esclarecendo as notas atribuídas em cada quesito com o 

intuito de proceder a seleção técnica das propostas do processo licitatório.  

  

Após esta analise os pré-selecionados que obtiveram nota de corte seguem para a 

apreciação de uma comissão de seleção composta por funcionários e analistas 

independentes (diferente dos analistas da primeira fase). Onde os membros da 

comissão de seleção analisarão conjuntamente as propostas classificadas para esta fase, 

sem vinculação com as notas atribuídas pelo analista técnico independente na primeira 

fase de seleção; com discricionariedade para definir a distribuição dos valores do 

investimento entre as propostas considerando os recursos pleiteados, assim como é feito na 

ANCINE e no FSA.  

  

mailto:fernandoffpg@gmail.com
tel:(37)%209079-5690
mailto:fernandoffpg@gmail.com


 

 
 

Página 3 de 8 
Concurso 02/2016 

 Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig 
Rua Manaus, 467 - Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG - CEP 30150-350 - Tel.: (31) 3207-8900 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br 

 

Neste formato de análise das comissões técnicas de avaliação que apenas atribuiu uma 

pontuação, sem qualquer esclarecimento em um texto, somente por um número; o parecer 

emitido não dá nenhuma indicação do porquê esta nota foi atribuída e nesse ponto a 

seleção foi bem deficitária.  

  

Se for dado somente uma nota numérica, sem os motivos, e nenhuma indicação do porquê 

esta nota foi atribuída, a seleção vai continuar bem deficitária; além de ficar difícil da 

proponente elaborar o recurso.  

  

Além disso, sem saber porque foi atribuída esta nota dificulta elaborar este recurso, pois 

não sabemos a linha de pensamento, nem mesmo se a proposta foi bem entendida, nem 

como foi interpretada pelos analistas da COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO DAS 

PROPOSTAS. 

  

Da forma que está sendo realizado o concurso, as comissões técnicas de avaliação que 

deveriam fazer uma triagem técnica acabam escolhendo os contemplados.  

  

Por isto, pedimos que a comissão de seleção dê as notas embasadas em um texto de parecer 

técnico de acordo com diretrizes estipuladas pela CODEMIG.  

  

E com um texto de analise explicando o motivo de ter dado aquela pontuação, com todas as 

notas e avaliações sejam abertas ao público.” 

_______________________________________________________________ 
 
“De: Fernando Pinheiro [mailto:fernandoffpg@gmail.com]  

Enviada em: quarta-feira, 4 de janeiro de 2017 23:25 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação 

Assunto: pedido de impugnação do Edital do Concurso 02/2016. 

  
Prezados, 

 

Gostaria de fazer um pedido de impugnação do Edital do Concurso 02/2016. 

 

Dados requisitados: 

 

CNPJ: 20.794.690/0001-05 

Razão Social: Fernando Pinheiro Guimarães CPF 03790795690 - ME 

nome do representante, se pessoa jurídica: Fernando Pinheiro Guimarães 

informações para contato: 

endereço completo: Rua Brumadinho, 833 – Prado – BH MG – CEP 30411-223 

telefone: 31 9 7514-7731 

e-mail: fernandoffpg@gmail.com 

 

Motivada pela necessidade de readequação e em atendimento ao princípio da ampla 

competitividade, vimos respeitosamente pedir impugnação de edital. Para garantir que 

mais empresas e pessoas físicas diferentes possam desenvolver projetos. 

 

Impugnação sobre a seleção das propostas. 
  

- Descentralizar a distribuição da verba do edital. 

mailto:fernandoffpg@gmail.com
mailto:fernandoffpg@gmail.com
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- O mesmo proponente, autor/coautor, sócio de empresa participante ou membro de equipe 

poderá ter projetos aprovados com intervalo de no mínimo 2 (dois) anos, ou que se tenha 

um prazo de edições do edital, entre uma aprovação e outra. 

  

- Não poderá ser contemplado projetos de proponente, autor/coautor, sócio de empresa 

produtora ou de diretor que ainda não tenha finalizado e lançado, em salas de cinema do 

Brasil ou em TVs dependendo da categoria, obras cujo apoio ao desenvolvimento tenha 

sido por meio deste Edital de Desenvolvimento. 

  

Para garantir que mais empresas e pessoas físicas diferentes possam desenvolver 

projetos.” 

 
 
DA ANÁLISE  
 
PRELIMINARMENTE 
 
O documento, a título de Impugnação, foi enviado pelo interessado de forma 
diversa daquela determinada no item 3.6 do Edital, que assim prevê: 
 
3.6. “NÃO serão recebidos impugnações ou recursos enviados pelo 

correio, por endereço eletrônico, ou entregues em local diverso do 
indicado.”  

 
O documento foi enviado via e-mail, sem o necessário protocolo junto à 
recepção da CODEMIG.  
 
Conforme item 4.10 do edital, “A participação no Concurso implica aceitar todas 
as condições estabelecidas neste Edital”. 
 
Assim, não atendido integralmente o disposto no edital, considera-se como não 
cumprida a exigência editalícia, razão pela qual a impugnação interposta não 
preenche os requisitos de admissibilidade, por não ter sido apresentado na 
forma estabelecida. 
 
Entrementes, a impugnação será aqui respondida, em homenagem ao debate 
e em respeito ao princípio constitucional do direito de petição aos poderes 
públicos disposto na alínea "a" do inciso XXXIV do art. 5º da Constituição da 
República, ademais a se considerar que a Administração está compelida, de 
ofício ou mediante provocação, em qualquer fase do procedimento, a anular 
seus atos quando eivados de ilegalidade. 
 
 
DO MÉRITO 
 
A impugnação ao edital é um meio legal facultado ao interessado para discutir 
administrativamente o edital do certame, devendo ser entendido como uma 
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forma de provocação da Administração à verificação da legalidade do ato 
convocatório. 
 
Os princípios que regem a licitação pública, preconizados no artigo 3º da Lei 
8.666/93 de 21.06.93 encontram-se identificados: legalidade, impessoalidade, 
moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculação ao 
instrumento convocatório, julgamento objetivo e correlatos, sendo vedado aos 
agentes públicos a admissão, a previsão, a inclusão ou a tolerância de 
cláusulas e condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o caráter 
competitivo. 
 
Dispõe, ainda, o art. 37, XXI, da Constituição Federal, que “ressalvados os 
casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações 
serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que 
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da 
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento 
das obrigações.”  
 
Referidos preceitos legais e constitucionais conduzem, necessariamente, ao 
entendimento de que a intenção da lei é oferecer iguais oportunidades de 
contratação com o Poder Público, mas não a todo e qualquer interessado, 
indiscriminadamente, mas, sim, apenas a quem possa evidenciar que atende à 
exigências do objeto a ser contratado.  
 
O edital é a lei da licitação, ou seja, todo o procedimento licitatório será regido 
dentro dos contornos do instrumento convocatório, que vincula tanto os 
licitantes quanto a Administração. 
 
Relativamente ao edital em análise, não existem ilegalidades nas previsões 
editalícias e no regulamento do Concurso e, portanto, a “impugnação” aviada 
não merecer prosperar, senão vejamos: 
 
Por meio do e-mail enviado no dia 04.01.17, às 23:21, o “Impugnante” alegou 
que “a comissão de seleção deve ter parâmetros mais bem definidos, e menos 
subjetivos para analisarem as propostas. Para que a seleção seja feita de 
forma transparente e demonstrando o motivo de cada proposta terem sido 
selecionadas.” 
 
Em complementação às suas argumentações, encaminhou outro e-mail 
também no dia 04.01.17, às 23:24, alegou que em outros editais públicos as 
comissões técnicas de avaliação dão as notas embasadas em um texto de 
parecer técnico que pode ser consultado pelo proponente onde apontam as 
qualidades ou os problemas da obra mostrando, explicando e esclarecendo as 
notas atribuídas em cada quesito com o intuito de proceder a seleção técnica 
das propostas do processo licitatório.  
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Aduziu que “Da forma que está sendo realizado o concurso, as comissões 
técnicas de avaliação que deveriam fazer uma triagem técnica acabam 
escolhendo os contemplados.”. 
 
Informou que “Se for dado somente uma nota numérica, sem os motivos, e 
nenhuma indicação do porquê esta nota foi atribuída, a seleção vai continuar 
bem deficitária; além de ficar difícil da proponente elaborar o recurso”, pedindo, 
por fim, que “... todas as notas e avaliações sejam abertas ao público.” 
 
Sem razão, senão vejamos: 
 
O Edital de Concurso 02/2016 possui critérios definidos para julgamento das 
propostas conforme previsto na Cláusula Sétima – Seleção das Propostas. No 
quadro do item 7.2 do Anexo I – Regulamento do Concurso – os quesitos estão 
definidos de maneira clara e objetiva, assim como os pesos atribuídos a cada 
um deles. 
 
A partir dos critérios estipulados, a Comissão Técnica de Avaliação analisará 
os projetos conforme descrito na Cláusula Sexta – Apresentação das 
Propostas, definindo a objetividade da análise das propostas a partir da relação 
de documentos exigida a todos os proponentes inscritos. Para fortalecer a 
transparência e garantir uma avaliação equânime entre os candidatos, o item 
6.5 do Anexo I – Regulamento do Concurso - prevê que materiais diversos dos 
solicitados pelo Edital serão desconsiderados para fins de avaliação. 
 
Quanto à emissão de parecer técnico das notas atribuídas, o mesmo não foi 
previsto no edital, o que, entretanto, não contraria as disposições constantes da 
Lei 8.666/93, vez que os critérios de julgamento determinados no edital são 
objetivos. 
 
Entrementes, a sugestão para os próximos editais será recebida e analisada 
pela CODEMIG para eventual inclusão em seleções futuras. 
 
Relativamente à Comissão Técnica de Avaliação de Propostas, a mesma é 
autônoma, constituída por profissionais de notório saber ligados ao setor 
audiovisual, a ser indicada por meio de portaria divulgada no site da CODEMIG 
e publicada na imprensa oficial do estado de Minas Gerais antes do fim do 
prazo de inscrições do Edital, para cumprimento dos princípios da publicidade e 
transparência. 
 
E, com base em seus notórios conhecimentos ligado ao setor audiovisual, 
acabam, de fato e acertadamente, “escolhendo” os contemplados no Concurso, 
ao analisar as propostas apresentadas pelos concorrentes com base nos 
critérios de julgamento definidos no edital. 
 
No tocante à divulgação das notas e avaliações, necessário esclarecer que as 
notas dos proponentes serão abertas para consulta na sede da CODEMIG, 
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também em cumprimento aos princípios da publicidade e transparência, sendo 
aberto o prazo para interposição de recurso, seguindo os  parâmetros da lei.  
 
É o que determina o edital, senão vejamos: 
 
“9.9. O julgamento da habilitação e das propostas de projetos será lavrado em 
ata e seu resultado será publicado no site da CODEMIG e Diário Oficial do 
Estado - “Minas Gerais”, sendo aberta vista do processo durante o prazo legal 
para interposição de recurso.” 
 
 
Por meio do e-mail enviado no dia 04.01.17, às 23:25, o “Impugnante” solicitou 
alterações no edital, no seguinte sentido: 
 
“- Descentralizar a distribuição da verba do edital. 
  
- O mesmo proponente, autor/coautor, sócio de empresa participante ou 
membro de equipe poderá ter projetos aprovados com intervalo de no mínimo 2 
(dois) anos, ou que se tenha um prazo de edições do edital, entre uma 
aprovação e outra. 
  
- Não poderá ser contemplado projetos de proponente, autor/coautor, sócio de 
empresa produtora ou de diretor que ainda não tenha finalizado e lançado, em 
salas de cinema do Brasil ou em TVs dependendo da categoria, obras cujo 
apoio ao desenvolvimento tenha sido por meio deste Edital de 
Desenvolvimento.” 
 
O Edital de Concurso 02/2016 já objetiva a distribuição descentralizada dos 
recursos entre os produtores audiovisuais mineiros.  
 
Para isso, a CODEMIG estipulou o limite máximo de 2 (duas) inscrições por 
proponente, seja pessoa física ou jurídica, conforme definido nos itens 4.1, 4.2, 
4.3 e 4.4 do Anexo I – Regulamento do Concurso.  
 
Ademais, o proponente, autor, coautor e membro de equipe somente poderá 
ser contemplado em um único projeto do qual participa. Caso o mesmo 
proponente, autor, coautor e membro de equipe seja contemplado em duas 
propostas, será eliminada a proposta cuja nota final seja menor dentre as duas, 
como pode ser observado no item 7.8 do Anexo I – Regulamento do Concurso. 
 
 
O instrumento da impugnação, como dito alhures, visa apontamento de 
ilegalidades e antijuridicidades e não se presta como instrumento para o 
particular decidir o que compete à administração fazer, ademais quando, como 
no caso presente, as exigências postas estão em estrita conformidade com a 
legislação aplicável. 
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O que o “Impugnante” pretende é que a CODEMIG altere os critérios de 
julgamento constantes do edital, representando ilegítima interferência no 
exercício do poder discricionário da CODEMIG de eleger o objeto a ser 
contratado, sem, no entanto, demonstrar qualquer ilegalidade nas exigências e 
condições estabelecidas no edital. 
 
 
A definição do objeto que se pretende contratar, bem como o critério de 
julgamento do certame, é inerente ao exercício do poder discricionário da 
Administração. 
 
Ora, especificar o objeto a ser adquirido no edital é obrigação da Administração 
Pública, conforme dito, e não há qualquer restrição ao caráter competitivo das 
exigências de especificação técnica formuladas. 
 
O objeto do edital em certame licitatório deve ser especificado de forma a 
estabelecer critérios de aceitabilidade e dar igualdades de condições às 
licitantes, o que se visualiza no caso concreto.  
 
Não significa, entretanto, que a intenção da lei é oferecer iguais oportunidades 
de contratação com o Poder Público, não a todo e qualquer interessado, 
indiscriminadamente, mas, sim, apenas a quem possa evidenciar que atende 
às exigências do objeto a ser contratado.  
 
Assim, não se pode afirmar que o edital esteja em desconformidade com o 
ordenamento jurídico em vigor, antes pelo contrário, levou em conta todos os 
quesitos necessários ao interesse público posto no certame. 
 
 
DA DECISÃO 
 
Por todo o exposto, a CODEMIG não acolhe, por falta de requisitos de 
admissibilidade, a impugnação ofertada e MANTÉM as especificações do 
CONCURSO 02/2016, prestados os devidos esclarecimentos, devendo tal 
deliberação ser comunicada aos interessados, para a produção dos jurídicos e 
legais efeitos. 

 
Belo Horizonte, 06 de janeiro de 2017. 
 
 
 
 
Denise Lobato de Almeida - Presidente 
Comissão Permanente de Licitação 
 


