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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 Alexandre Dubiela – CPF: 045611346-0, em data de 05.01.16, às 

15:50, via e-mail, expediente em sede de IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, nos 

seguintes termos: 

  

“De: Alexandre Dubiela [mailto:alexandre@dubiela.com]  

Enviada em: quinta-feira, 5 de janeiro de 2017 15:50 
Para: CPEL - Comissão Permanente de Licitação 

Assunto: CONCURSO Nº 02/2016 - PROCESSO INTERNO Nº 482/16 - PEDIDO DE 
ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

Prioridade: Alta 
 

Belo Horizonte, 05 de janeiro de 2017 

 

Aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação/CODEMIG, 

Pedido de esclarecimento e impugnação ao edital, 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, relativo as categorias Ficção e Animação. 

 

Solicito a retirada dos termos do Edital que dizem respeito a exigência da produção de 

“storyboard” e “animatic” (itens 8.2,ii,b e 8.2,v,c) para a categoria Longa metragem 

Animação e Obra seriada Animação, para que, assim, as exigências em comparação com a 

categoria de Longa metragem Ficção e Obra seriada Ficção sejam proporcionais nos 

valores oferecidos para o desenvolvimento do objeto do Edital, que tem como foco a 

produção de roteiros e o plano de negócio de suas obras. 

Como se trata de um Edital que visa garantir a aplicação eficiente e responsável de 

recursos públicos, a cobrança por parte da sociedade é devida, principalmente por aqueles 

a quem se destina o Edital, para que os critérios em cada categoria sejam justos e tenham o 

mesmo peso, de maneira a não se privilegiar uma categoria perante a outra, ou de criar 

condições que prejudiquem o mercado e a profissionalização de uma categoria, como está 

acontecendo no que diz respeito à Animação.  

mailto:alexandre@dubiela.com


 

 
 

Página 2 de 7 
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 

 

Quando se trata da produção de um Longa metragem ou Obra seriada, tanto de Ficção 

como de Animação, ambos dependem do roteiro da mesma forma. A exigência de 50 

laudas, para ambas categorias, é justificada, pois é a partir do roteiro que será construída 

uma narrativa onde estarão descritos os personagens, a ação, as cenas, sequências, atos, 

pontos de virada, incidentes, episódios, eventos, música e locações. A diferença é que o 

posterior desenvolvimento em cada categoria tem suas especificidades. Mas é a partir do 

roteiro que será dada concretude as imagens que serão capturadas por processo direto de 

filmagem, como é na categoria Ficção, ou por meio de imagens criadas pelo processo de 

animação. 

No entanto, a exigência para a categoria de Ficção é de tão somente o roteiro, dado seus 

critérios de produção que são os mesmos para todas as categorias, além dos outros itens 

em comum, enquanto que para a Animação ainda é exigido o “storyboard” e “animatic” 

desse roteiro. Ou seja, ou o aporte de R$100.000,00 está supervalorizado para a produção 

de roteiro para a categoria Ficção, ou esse valor está severamente desvalorizando a 

produção do roteiro de Animação, que tem que acomodar os recursos necessários, e 

significativos, para a produção desse “storyboard” e “animatic”, inclusive com o custo 

tempo de produção. 

Não é justo que a categoria de Animação tenha que desenvolver todo um trabalho 

subsequente a produção do roteiro, quando a própria categoria de Ficção faz bom proveito 

da utilização desse mesmo recurso de storyboard, assim como de outras estratégias de pré-

produção que também permitem vislumbrar com antecedência a obra, como um plano de 

direção de arte, o casting, a definição de figurino, locação e outros, que também poderiam 

ser exigidos em paralelo a entrega do roteiro. Sem falar que, quando é exigida a entrega 

precoce de um “storyboard” e “animatic” de um filme de Animação ou série de Animação, 

está se ignorando importantes etapas anteriores: de conceito de arte, design de 

personagens, estilo visual e composição. Porque, para essa aparente maior segurança de 

retorno e melhor entendimento da produção, se exige de uma categoria e não da outra?  

Apesar de importante e significativa a iniciativa de estímulo ao setor audiovisual mineiro, é 

evidente que houve uma enorme falta de diálogo da CODEMIG com toda a classe da 

Animação para que pudessem ser criadas condições apropriadas para o fomento através 

desse edital. De qualquer forma, ainda em tempo, tais equívocos podem ser corrigidos, já 

que, de acordo com os próprios termos do edital, é permitido que os pedidos de 

esclarecimento e impugnação sejam feitos até 5 dias úteis antes da data fixada para o 

término do prazo de inscrição, podendo ser então reaberto o prazo inicialmente 

estabelecido (conforme o item 3.11 do edital).  

Espero que esse questionamento possa ser devidamente levado em consideração e 

respondido, e que a CODEMIG entenda que a retirada da exigência de entrega do 

“storyboard” e “animatic” para as categorias Longa metragem de Animação e Obra 

seriada de Animação é a melhor solução para colocar as categorias de Ficção e Animação 

em equilíbrio de exigências e, sem colocar em risco a validade do Edital, como foi posto 

para o Coletivo Mineiro de Animação – COMA, em reunião presencial, pois em nada será 

prejudicado os outros itens do Edital e nem a eficiência da iniciativa. 

Como sugestão adicional, para incentivar os projetos contemplados a terem maior 

capacidade de captação posterior, na categoria de Animação, sugiro que seja substituído a 

exigência de “storyboard” e “animatic” pela sugestão de produção de uma “bíblia do 

projeto para pitch”, cuja produção é, inquestionavelmente, fundamental para apresentação 

da ideia geral da obra na busca por apoio. Ou seja, ao invés de apresentar um vídeo de 70 

minutos sem som, que seria o “animatic” nos termos e possibilidades do edital, ou um 

arquivo, ou calhamaço de folhas, com incontáveis quadros dos 70 minutos de sequências 

da obra em “storyboard”, etapas que são essenciais apenas durante a produção da obra, a 
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“bíblia” contém os elementos estratégicos e essenciais para a venda do projeto, e pode ser 

feita de acordo com as necessidades de cada proposta de roteiro, podendo ser formulada 

com desenhos de conceito visual, designs de personagens, cenários, storyboards das cenas 

mais importantes, testes de animação, trailer/teaser, assim como, principalmente, com 

linhas gerais que conceituem e façam um resumo da ideia da obra que será produzida. 

Além disso, sua produção pode ser feita na forma de uma primeira versão do projeto, não 

precisando ter o peso de uma versão final, pois, fatalmente, irá sofrer inúmeras revisões 

durante o desenvolvimento da obra. Insisto na retirada da exigência do “storyboard” e 

“animatic” pois acredito que sua produção precoce será um desperdício de recursos, 

devido as futuras revisões que sofrerá durante a produção da obra, além desse material 

não ser o mais adequado para a apresentação a investidores, sendo que o esforço exigido 

para sua produção, em termos financeiros e de prazo, não está contemplado nos atuais 

termos desse edital. Enfatizo que a produção dessa “bíblia” não deva ser feita como 

exigência, e sim como sugestão de produção paralela, para que não haja disparidades de 

critérios entre as categorias Ficção e Animação, como explicado ao longo dessa carta. 

Finalizo fazendo a sugestão para que, em um próximo edital, seja discutido o 

direcionamento do aporte financeiro para necessidades mais concretas da categoria 

Animação, seja para a produção dessa “bíblia” e não para a produção do roteiro, ou que 

sejam realocados os recursos proporcionais necessários para a produção de ambos, ou que 

realmente seja dada a importância tão somente a produção do roteiro como um diferencial 

para a animação, mas, independentemente da decisão, de maneira a não se desvalorizar 

nosso mercado. 

Sobre as respostas dadas aos esclarecimentos 53, 104 e 108, é certo que a CODEMIG exija 

contrapartidas dos vencedores deste concurso com objetivo de incentivo, porém ela não 

pode perder de vista a responsabilidade que tem perante a sociedade e o setor Audiovisual, 

sendo empresa pública, já que as exigências de roteiro, mais “storyboard” e “animatic”, 

vinculadas ao valor proposto, criam um cenário de desvalorização, como explicado nesta 

carta, que fatalmente servirá de referência para o mercado de Animação. Não se justifica 

que parâmetros semelhantes que foram aplicados em editais passados, como no edital de 

2015, ou em concurso de outras regiões, como no da Riofilme, validem um erro de 

avaliação e prejudique o desenvolvimento de uma categoria, inclusive porque mesmo 

nessas outras situações também houveram duras críticas do setor. 

E é de causar espanto que a CODEMIG sugira em suas respostas que o proponente arque 

com recursos próprios para cumprir exigências do Edital, diferentemente das outras 

categorias e da proposta desse concurso, ainda mais para uma categoria que, 

regionalmente, ainda não está consolidada e necessita de incentivos para seu 

desenvolvimento. Uma importante Companhia de Desenvolvimento Econômico não pode 

agir com ingenuidade ao ignorar que a capacidade de inclusão de profissionais no projeto, 

assim como o prazo necessário para executar as exigências do edital, se relacionam 

diretamente com os recursos disponíveis. 

Apesar do prazo estar se esgotando, acredito na eficiência da Comissão de Licitação para 

dar uma resposta em até 3 dias úteis do protocolo desta carta, conforme consta no edital, 

de maneira justa para toda a classe da animação, contribuindo assim para o 

desenvolvimento do seu potencial. 

Também, conforme os termos do edital, item 3.2.1 e 3.9, espero que essa carta seja 

publicada em sua integra, excluídas apenas a identificação do seu representante. 

 

Me coloco a disposição para maiores esclarecimentos. 

 

Atenciosamente, 
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Alexandre Dubiela – CPF: 045611346-03 

Contato: 

Rua Pedro Sigaud nº165, apt.704 

Grajaú, Belo Horizonte/MG 

CEP: 30.431-160 

E-mail: alexandre@dubiela.com 

Telefone: (31) 99894-2280” 
 
 

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 
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, 

mailto:alexandre@dubiela.com
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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, o “Impugnante” solicita a retirada, do edital, das exigências 
que dizem respeito à produção de “storyboard” e “animatic” (itens 8.2,ii,b e 
8.2,v,c) para a categoria Longa metragem Animação e Obra seriada Animação, 
“para que, assim, as exigências em comparação com a categoria de Longa 
metragem Ficção e Obra seriada Ficção sejam proporcionais nos valores 
oferecidos para o desenvolvimento do objeto do Edital, que tem como foco a 
produção de roteiros e o plano de negócio de suas obras.” 
 
Alega, em suma, que os critérios do edital, para cada categoria, devem ter o 
mesmo peso, de maneira a não se privilegiar uma categoria perante a outra, ou 
de criar condições que prejudiquem o mercado e a profissionalização de uma 
categoria, como está acontecendo no que diz respeito à Animação.  

 
Informou que “é de causar espanto que a CODEMIG sugira em suas respostas 
que o proponente arque com recursos próprios para cumprir exigências do 
Edital, diferentemente das outras categorias e da proposta desse concurso, 
ainda mais para uma categoria que, regionalmente, ainda não está consolidada 
e necessita de incentivos para seu desenvolvimento. Uma importante 
Companhia de Desenvolvimento Econômico não pode agir com ingenuidade ao 
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ignorar que a capacidade de inclusão de profissionais no projeto, assim como o 
prazo necessário para executar as exigências do edital, se relacionam 
diretamente com os recursos disponíveis.” 
 
Sem razão, senão vejamos: 
 
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. 
 
A CODEMIG solicita a entrega de Storyboard e Animatic do roteiro de longa-
metragem e obra seriada de animação visando aumentar o potencial da obra 
audiovisual para captar recursos nas demais fases até a sua exibição, seja no 
cinema ou na televisão.  
 
Exemplo disso é o destaque na negociação com players de mercado obtido 
pelos projetos de animação que apresentaram Storyboard e Animatic na 
Rodada de Negócios promovida na Minas Gerais Audiovisual Expo 2016. 
 
Além disso, a decisão de incluir a entrega de Storyboard e Animatic como 
contrapartida ao investimento realizado pela Companhia está baseada no 
resultado do último Edital de Seleção de Propostas de Desenvolvimento de 
Projetos Audiovisuais de Longa-metragem para Cinema e Séries para 
Televisão realizado em 2015, em que vencedores realizaram a entrega de tais 
produtos, mesmo não sendo uma exigência do edital à época. Tal 
comportamento evidenciou à CODEMIG a razoabilidade de execução do 
Storyboard e do Animatic no prazo e com os valores disponibilizados aos 
contemplados no Edital de Concurso 02/2016.  
 
Ademais, buscando analisar a viabilidade de execução e entrega dos produtos 
citados (Storyboard e Animatic), para as categorias Longa-metragem Animação 
e Obra Seriada Animação, foram consultados outros editais de investimento em 
obras audiovisuais de instituições reconhecidas nacionalmente pela expertise 
de suas ações.  
 
Dessa forma, a CODEMIG se mostra alinhada às práticas recém-utilizadas e já 
testadas pelo mercado audiovisual, revelando a viabilidade para elaboração e 
entrega dos produtos nos termos do Edital em referência. 
 
Cabe ressaltar que, conforme respondido no Esclarecimento nº 104, o 
proponente tem a liberdade de incluir no projeto a quantidade de profissionais e 
recursos próprios que julgar necessários para que o projeto seja realizado 
conforme os parâmetros do Edital. Assim, deve ser compreendido que a 
iniciativa da CODEMIG tem como objetivo auxiliar no desenvolvimento do 
projeto, não excluindo a possibilidade da utilização de recursos próprios ou de 
terceiros para garantir a execução dos produtos solicitados. 
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Por fim, necessário alertar que a definição do objeto que se pretende contratar, 
bem como os critérios de seleção do certame, são inerentes ao exercício do 
poder discricionário da Administração. 
 
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.  
 
E, o que o “Impugnante” pretende é que a CODEMIG altere os critérios de 
seleção 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. 
 
Isto porque o edital de Concurso 02/2016 possui critérios objetivamente 
definidos, não se podendo afirmar que o mesmo esteja em desconformidade 
com o ordenamento jurídico em vigor ou com as práticas adotadas no setor de 
audiovisual, 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, 11 de janeiro de 2017. 
 
 
 
 
Denise Lobato de Almeida - Presidente 
Comissão Permanente de Licitação 
 


