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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 08 

 
Enviado por e-mail em 27.01.2017 às 13:59 
 
Ainda sobre a necessidade de comprovar o financiamento de 50% dos itens financiáveis 
do orçamento apresentado: 
 
No Esclarecimento 01 disponível na página da licitação, em resposta no item 2, diz-
se: “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”. 
1) O que se entende por “incluindo os recursos do FSA”? Os recursos a serem 
recebidos caso o projeto seja aprovado nesta licitação?  
2) No orçamento que vou apresentar, posso contar como comprovação de 
financiamento 50% dos itens financiáveis apenas o valor de R$ 600mil que estou 
solicitando ao FSA ou também os R$ 400mil solicitados à Codemig no caso de projetos 
de ficção? 
3) No caso de o projeto ser contemplado com os valores do FSA + Codemig = R$ 
1milhão e a proponente não conseguir captar o restante do orçamento dentro do prazo 
máximo de 18meses, a produtora pode realizar a obra com os recursos obtidos, 
redimensionando o orçamento para este valor? O que acontece se a proponente que 
tiver um orçamento de R$ 2milhões, receber R$ 1milhão através desta Licitação, não 
captar recursos adicionais mas ainda assim conseguir realizar a obra com o prêmio 
recebido de R$ 1milhão exclusivamente por essa licitação? 
 
RESPOSTA: 
 
1). Os recursos do FSA são aqueles descritos nos itens 2.4 (tabela), 2.5, 2.6 e 2.7. Ou 
seja, são os recursos da parte do FSA previstos para o presente Edital. 
 
2). Como comprovação de financiamento, deverão ser incluídos tanto os recursos do 
FSA como os recursos da Codemig. Para o caso de Longa Animação, o orçamento 
deverá indicar o valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), sendo parte pela 
CODEMIG (R$400.000,00), parte pelo FSA (R$600.000,00). 
 
3). O proponente que for contemplado no Edital deverá cumprir o orçamento elaborado 
no ato da inscrição e seguir as normas do Regulamento de Prestação de Contas. Caso 
o proponente venha a apresentar novo orçamento, este deverá ser enviado tanto à 
CODEMIG quanto à ANCINE para análise do caso, quando e se ocorrer, que irão 
deliberar sobre a aceitação ou não do novo planejamento orçamentário. 
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ESCLARECIMENTO 09 
 
Enviado por e-mail em 30.01.2017 às 14:43 
 
Estou realizando um projeto de filme documental sobre cavalgada e a vida do Padre 
Libério, que está em processo de beatificação. É um filme sobre uma pessoa ligada a 
igreja que tem grande importancia no centro-oeste de Minas Gerais, mas não será um 
filme de propaganda religiosa, existe algum impedimento da participação deste projeto 
no edital, CONCURSO N.º 03/2016- PROCESSO INTERNO Nº 675/16 EDITAL DE 
SELEÇÃO DE PROJETOS PARA PRODUÇÃO E/OU FINALIZAÇÃO DE OBRA 
AUDIOVISUAL DE LONGA-METRAGEM. 
 
RESPOSTA: 
 
O Edital veta projetos cujo conteúdo tem propaganda religiosa, não sendo vedado, 
contudo, registros biográficos de personagens ligados a instituições religiosas. 
 
 
 

ESCLARECIMENTO 10 
 
Enviado por e-mail em 30.01.2017 às 16:35 
 
Podemos apresentar nos itens f (Contrato de distribuição) e g (Contratos e 
comprovantes de investimentos, patrocínios, doações, prêmios e outras formas de 
aporte para a execução da obra audiovisual) do projeto técnico, uma carta de intenção 
da distribuidora, se comprometendo a investir determinado valor na obra a ser inscrita? 
 
RESPOSTA: 
 
Não. O Edital exige contrato, no caso de distribuição, e contratos e comprovantes de 
investimentos no caso de aportes no projeto. No entanto, a apresentação dos 
documentos mencionados nas alíneas ‘c’, ‘d’, ‘f’ e ‘g’ do item 8.5 do Regulamento do 
Concurso não será obrigatória para a habilitação do projeto. 
 
 
 

ESCLARECIMENTO 11 
 
Enviado por e-mail em 30.01.2017 às 16:47 
 
Gostariámos de obter melhores esclarecimentos a respeito do CONCURSO Nº03/2016-
PROCESSO INTERNO Nº 675/16 EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA 
PRODUÇÃO E/OU FINALIZAÇÃO DE OBRA AUDIOVISUALDE LONGA-METRAGEM, 
que em seu item 2.8 no diz o seguinte: 
"Cada proponente que for contemplado deverá apresentar documentação comprobatória 
de que já possui garantido, no mínimo, 50% (cinquenta porcento) 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" 
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Pela nossa experiência junto `a Ancine, para podermos movimentar recursos 
incentivados, cada projeto deve encaminhar `aquela agência , uma declaração 
afirmando que possui em " conta de captação"  50,01% dos recursos orçamenteários 
previstos no projeto. Só assim, a Ancine libera o montante para a "conta de 
movimentação" do projeto. 
Sabemos que é um processo diferente deste que está colocado no item 2.8 do presente 
concurso, por isso não compreendemos o quê está ali colocado. 
Por exemplo, como ficariam os projetos, cujo valor do orçamento, seja exatamente o 
valor máximo a ser contemplado aos projetos deste concurso, ou seja , o valor de R$ 
500.000,00 ( quinhentos mil reais) ? 
 
RESPOSTA: 
 
Caso o projeto tenha valor total de execução de até R$ 500 mil em relação aos itens 
financiáveis e ele seja contemplado neste Edital, o montante a ser disponibilizado pela 
CODEMIG e pelo FSA corresponderiam a 100% do orçamento da obra, superando os 
50% exigidos pelo Edital. 
 
 
 

ESCLARECIMENTO 12 
 
Enviado por e-mail em 30.01.2017 às 19:22 
 
Meu pedido de esclarecimento se refere à composição da planilha orçamentária a ser 
apresentada pelo proponente na inscrição. 
1 - Ela deve limitar os custos ao valor total destinado pelo edital por projeto (no caso, R$ 
500 mil para longa de documentário) ou ela pode conter os custos totais da produção, 
mesmo que ultrapassem esse valor? 
2 - temos a intenção de apresentar uma proposta de FINALIZAÇÃO de um longa-
metragem de documentário. Qual o formato ideal para apresentação da proposta? 
Devemos usar o mesmo formulário do Anexo V? Ou devemos mandar somente o 
material já gravado? 
 
RESPOSTA: 
 
1). O orçamento do projeto deverá conter a maior especificidade possível de rubricas 
para que a obra seja totalmente executada, ainda que seja necessário o aporte de 
recursos além do previsto no presente Edital. Demonstrar os custos totais da produção é 
fundamental para que a Comissão Técnica de Avaliação possa pontuar a viabilidade do 
projeto. 
 
2). Sim, todos os proponentes deverão enviar os documentos listados no Edital 
utilizando os anexos disponibilizados no site da CODEMIG. 
 
Belo Horizonte, 31 de janeiro de 2017. 
 
 
 
Denise Lobato de Almeida 
Comissão Permanente de Licitação 


