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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 02 

Enviado por e-mail em 23.01.2017 às 17:33 
 
2.8. Cada proponente que for contemplado deverá apresentar documentação 
comprobatória de que já possui garantido, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do 
orçamento previsto para a realização da obra. Para fins da comprovação exigida, a 
proponente contemplada deverá incluir na previsão de orçamento os valores da 
premiação deste Edital, expressos nos itens 2.5, 2.6 e 2.7.  
 
Perguntamos: É correto afirmar que o edital financiará em sua totalidade um produto 
que tenha um custo total de até R$1.000.000,00 (Hum milhão de Reais)? 
 
 
RESPOSTA: 
 
Sim, desde que o projeto seja de longa ficção ou animação. Longas documentário 
receberão até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). É importante ressaltar que o custo 
a ser considerado diz respeito somente aos itens financiáveis. 
 
 

ESCLARECIMENTO 03 
 
Enviado por e-mail em 23.01.2017 às 20:00 
 
O concurso n° 03/2016 propõe que as obras que concorrerão à produção e finalização 
deverão possuir 50% do orçamento previsto para realização do longa metragem. Em 
relação a isso, gostaríamos de saber: 
1) Esses 50% dizem respeito ao orçamento completo, ou apenas para produção e pós-
produção?  
2) É possível concorrer com um projeto que não tenha nenhum valor em caixa, mas que 
tenha previsão de captação? Ou ainda, que tenha recebido investimentos para o 
desenvolvimento e para pré-produção, porém, que não tenha mais recursos, em razão 
de terem sido gastos nas etapas supracitadas? Os 50 % deverão estar disponíveis e 
aplicados em alguma conta? 
 
RESPOSTAS: 
 
1). A comprovação de que o proponente possui garantido, no mínimo, 50% (cinquenta 
por cento) do orçamento previsto para realização da obra se refere aos itens 
financiáveis do projeto. A letra j) do item 12.2 do Anexo I – Regulamento do Concurso – 
apresenta as categorias de itens financiáveis, a saber: 
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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. 
 
2). É possível concorrer com projeto sem recurso em caixa e com previsão de captação, 
desde que o proponente envie os documentos que garantam os recursos mínimos. 
 
Investimentos recebidos em etapas anteriores (desenvolvimento ou pré-produção) serão 
considerados pela Codemig como comprovação de garantia de, no mínimo, 50% do 
orçamento previsto para a obra. 
 
Não há a necessidade dos recursos estarem disponíveis ou aplicados em conta. A 
comprovação deverá ser feita mediante contratos e comprovantes de investimentos, 
patrocínios, doações, prêmios e outras formas de aporte para a execução da obra 
audiovisual, quando houver. Os documentos podem ser consultados no item 12.5 do 
Anexo I – Regulamento do Concurso 
 
 

ESCLARECIMENTO 04 

Enviado por e-mail em 24.01.2017 às 12:04 
  
1. com relação a 
  
6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
6.1. Deverão ser apresentados, para fins de habilitação, os seguintes documentos: 
g) Contrato de coprodução, no caso de haver empresa coprodutora; 
  
pergunta: 
É permitida a anexação de currículo da empresa co-produtora? O currículo será 
avaliado para pontuação do projeto? 
  
  
2. com relação a 
  
6. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
6.1. Deverão ser apresentados, para fins de habilitação, os seguintes documentos: 
k) Certidão de registro do roteiro, original ou adaptado, junto à Fundação Biblioteca 
Nacional, ou documentação comprobatória do envio do roteiro para registro acrescido 
do comprovante de depósito da taxa de registro; 
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pergunta: 
Como “documentação comprobatória do envio do roteiro para registro” pode-se entender 
o recibo de pagamento de postagem do correio com o endereço da Fundação Biblioteca 
Nacional? 
 
RESPOSTAS: 
 
1). Não. Somente serão avaliados e pontuados pela Comissão Técnica de Avaliação de 
Projetos os documentos listados na CLÁUSULA OITAVA - DA DOCUMENTAÇÃO 
EXIGIDA E APRESENTAÇÃO DOS PROJETOS, caderno de Projeto Técnico. Outros 
documentos serão desconsiderados. 
 
2). Não. Somente serão aceitas a certidão de registro do roteiro, original ou adaptado, 
junto à Fundação Biblioteca Nacional, ou documentação comprobatória do envio do 
roteiro para registro (protocolo) acrescido do comprovante de depósito da taxa de 
registro. 
 
 
 

ESCLARECIMENTO 05 
 
Enviado por e-mail em 24.01.2017 às 22:04 
 
Com relação a garantia de 50% já financiado, é necessária a comprovação no ato de 
inscrição? A comprovação seria apenas após contemplado? Se sim, seria apresentado 
em qual prazo após o resultado do edital? 
 
RESPOSTA: 
 
A comprovação poderá ser feita no momento da assinatura do contrato com a 
CODEMIG. As regras para o aporte de recursos da Ancine segue o estabelecido no 
Regulamento desta Agência. 
 
 
 

ESCLARECIMENTO 06 

Enviado por e-mail em 25.01.2017 às 15:40 
 
Uma dúvida em relação ao edital do concurso 03/2016. De acordo com o item 4.5 do 
regulamento: 
 
4.5. Cada proponente que for contemplado deverá apresentar documentação 
comprobatória de que já possui garantido, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do 
orçamento previsto para a realização da obra. Para fins da comprovação exigida, a 
proponente contemplada deverá incluir na previsão de orçamento os valores da 
premiação deste Edital, expressos nos itens 4.2, 4.3 e 4.4. 
Isso quer dizer que o proponente já deve ter captado efetivamente 50% dos recursos do 
projeto e os recursos da Codemig/FSA serão apenas complementares ao projeto? Ou 
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isso é para o caso dos projetos de finalização, e não de produção? Ou ainda, isso é 
referente aos recursos suplementares do FSA após o desembolso pela Codemig? 
Em nenhum outro ponto do edital vi referências que os recursos são complementares, 
para projetos que já tenham captado metade dos recursos. 
 
RESPOSTA: 
 
Não é necessário que o proponente tenha captado ao menos 50% dos itens financiáveis 
do projeto. O item 4.5 do Regulamento do Concurso estabelece que o projeto deverá 
comprovar que já possui garantido, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) do orçamento 
previsto para a realização da obra. Nesta comprovação, o proponente deverá incluir 
como recurso garantido o valor da premiação definida no presente edital, sendo até R$ 
1.000.000,00 (um milhão de reais) no caso de longa ficção e animação e até R$ 
500.000,00 (quinhentos mil reais) no caso de longa documentário.  
 
Como exemplo, em uma obra de ficção com orçamento total de itens financiáveis no 
valor de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e que o proponente não possua 
nenhum investimento feito ou captado, este deverá incluir para fins de comprovação de 
garantia de orçamento, o valor de até R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) a ser 
aportado pelo presente edital, sendo parte pela CODEMIG (R$400.000,00), parte pelo 
FSA (R$600.000,00). Assim, cumpre-se a exigência de comprovação de, no mínimo, 
50% do orçamento previsto para a realização da obra. 
 
As regras de garantia mínima de orçamento são as mesmas para projetos de produção 
ou finalização. 
 
 
 

ESCLARECIMENTO 07 
 
Enviado por e-mail em 25.01.2017 às 19:18 
 
Os artigos 5.3 e 5.4 citam que um membro de equipe poderá participar em até 02 
propostas, sendo que apenas 01 delas será contemplada. 
 
Diante desse item, tenho as seguintes dúvidas: 
1) no caso de roteirista, que apenas assinará o roteiro e não será remunerado pelos 
recursos que o CODEMIG contemplará neste edital: se dois projetos tiverem o mesmo 
roteirista, apenas um dos projetos será contemplado? 
 
2) no caso de uma pessoa participar de dois projetos: em um, como diretor. Em outro, 
como montador. Apenas um dos projetos será contemplado? 
 
Agora, a respeito do item D do Projeto Técnico - Termo de opção de cessão de direitos 
autorais e de execução, contendo prazo de duração não anterior a dezembro de 2017, 
ou contrato definitivo de cessão de direitos, no caso de trilha sonora não original 
expressa no roteiro, storyboard ou estrutura de documentário: 
 
3) Em caso de trilha sonora não original indicada no roteiro, mas que não seja 
imprescindível para a realização da obra, é necessária apresentação de contrato de 
cessão de direitos? 
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RESPOSTAS: 
 
1). Se o roteirista for indicado no projeto como proponente ou membro de equipe, o 
mesmo estará sujeito à restrição de premiação de apenas um projeto, 
independentemente deste ser remunerado ou não pelos recursos investidos pela 
Codemig ou pelo FSA. 
 
2). Sim. Todo proponente e/ou membro de equipe, independente da função, está sujeito 
às vedações do edital. 
 
3). Se a trilha sonora não original estiver expressa no roteiro, storyboard ou estrutura de 
documentário, o proponente deverá apresentar a documentação exigida. 
 
 
Belo Horizonte, 30 de janeiro de 2017. 
 
 
 
Denise Lobato de Almeida 
Comissão Permanente de Licitação 


