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CONCURSO Nº 03/2016- PROCESSO INTERNO Nº 675/16 

 
 
EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA PRODUÇÃO E/OU FINALIZAÇÃO DE 
OBRA AUDIOVISUAL DE LONGA-METRAGEM. 
 

ESCLARECIMENTO 01 

Enviado por e-mail em 11.01.2017 às 12:06 
 
Gostaria de esclarecer algumas dúvidas com os senhores sobre o recente edital 
CONCURSO Nº 03/2016- PROCESSO INTERNO Nº 675/16. 
 
Questão 1: 
A primeira é sobre a planilha e o cronograma físico-financeiro a serem apresentados aos 
senhores. 
Após a aprovação do projeto, segundo o contrato em seu item 12.2, alínea J, devemos 
apresentar ao sistema do FSA a seguinte planilha de grandes itens: 
 
j) Orçamento analítico, em formato de planilha editável, contendo a seguinte divisão 
mínima:  
i Desenvolvimento do projeto;  
ii Pré-produção;  
iii Produção;  
iv Pós-produção;  
v Despesas administrativas associadas ao projeto;  
vi Encargos, tributos e taxas relativos à produção da obra;  
vii Taxa de gerenciamento;  
viii TOTAL DE ITENS FINANCIÁVEIS;  
ix Taxa de agenciamento e colocação: (Não financiável);  
x Comercialização e divulgação: (Não financiável);  
xi TOTAL GERAL. 
 
A pergunta é: a planilha e o cronograma a serem apresentados a Codemig podem 
seguir o mesmo padrão? Ou seja, podemos utilizar estes mesmos grandes itens do 
Orçamento Analítico FSA? 
 
Questão 2: 
O projeto já deve ter captado 50% do valor apresentado no orçamento enviado ao 
concurso. 
A pergunta é: mesmo que o projeto apresente valores para os itens não financiáveis, 
este percentual de 50% deve ser calculado sobre o Total de Itens Financiáveis? 
 
Questão 3: 
É necessário aprovar o projeto na Ancine após a seleção do edital? 
 
Questão 4: 
É preciso levar em conta no orçamento a ser apresentado a contrapartida obrigatória de 
5% exigida pela Ancine? 
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Ou, neste edital, não há a necessidade de se ter a contrapartida obrigatória de 5%? 
E se a contrapartida for obrigatória, como ela entra na composição orçamentária para o 
cálculo dos 50% já captados? 
 
 
RESPOSTA: 
 
1) Sim, desde que sejam atendidas as exigências do Edital da CODEMIG. 
 
2) Sim, conforme item 11.3 do Regulamento do Concurso, “o proponente deverá 
comprovar o financiamento, incluindo os recursos do FSA, de no mínimo 50% 
(cinquenta por cento) dos itens financiáveis, conforme documentação expressa no 
presente Edital”. 
 
3) A aprovação no Edital da CODEMIG já qualifica o projeto para receber recursos da 
ANCINE/FSA sem a necessidade de passar por outro processo seletivo. Contudo, a 
ANCINE/FSA poderá fazer diligências para confirmar dados cadastrais, planejamento 
financeiro, produtos relacionados ao projeto, entre outras questões. 
 
4) O Edital da CODEMIG não faz menção à contrapartida citada no pedido de 
esclarecimento. Quando houver, se houver, deverá ser tratado diretamente com a 
ANCINE/FSA no momento da assinatura do contrato diretamente com este. 
 
Belo Horizonte, 12 de janeiro de 2017. 
 
 
 
Denise Lobato de Almeida 
Comissão Permanente de Licitação 


