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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 13 

Enviado por e-mail em 31.01.2017 às 12:12 
 
Prezados, 
Diante dos últimos esclarecimentos postados, gostaria de saber qual a orientação 
específica a respeito dos projetos de finalização. 
No edital não há nenhuma menção quanto ao material já gravado que se pressupõe 
necessário para concorrer à verba de finalização. 
É imprescindível enviar o material bruto? Pode ser apenas parte do material bruto para 
identificação de qualidade técnica e estética do filme? Material já editado? Como deve 
ser a apresentação?  
Aguardo retorno. 
 
RESPOSTA: 
Tanto para projetos de produção quanto de finalização de longa-metragem, os 
proponentes deverão enviar os documentos listados na Cláusula Oitava do ANEXO I - 
Regulamento do Concurso. A Comissão de Técnica de Avaliação de Projetos somente 
fará a avaliação dos documentos solicitados no Edital, desconsiderando conteúdo 
diferente destes. 
 
 

ESCLARECIMENTO 14 

Enviado por e-mail em 02.02.2017 às 16:00 
 
Estamos preparando material para ser inscrito no concurso Nº 03/2016 – Edital de 
Seleção de Projetos para Produção e/ou Finalização de obra Audiovisual de Longa-
metragem. Gostaríamos de solicitar esclarecimento sobre o seguinte caso. 
 
1) O projeto a ser inscrito é de finalização. Portanto, o filme já possui um 1º corte. Como 
este material deve ser enviado para a Codemig para ser avaliado pela comissão de 
seleção? Através de link (com senha de acesso) ou através de DVD? Em caso de link, 
este material deve ser informado em que parte do Projeto Técnico?  
 
2) Até o momento, o filme foi produzido totalmente com recursos próprios, não 
possuindo nenhum edital que o apoiasse. Desta forma, chegamos a um 1º corte e, 
agora, buscamos recursos para sua finalização, prática cada vez mais freqüente na 
produção audiovisual independente do país.  
 
Em seu item 11.3, o edital prevê que: 
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"11.3. 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." 
 
Este 1º corte (a ser disponibilizado através de link ou DVD) é suficiente para comprovar 
que o filme já dispôs de, no mínimo, 50% de seu orçamento? Acreditamos que sim, pois 
a existência deste 1º corte comprova que recursos foram investidos no projeto para 
chegarmos até este ponto. Caso não seja suficiente para esta comprovação, o que deve 
ser apresentado? Extratos bancários da produtora que demonstrem que estes recursos 
já existiram em meses anteriores? 
 
Como descrito acima, o projeto foi feito com recursos próprios da empresa produtora, 
portanto não se encontram mais na conta bancária da empresa, uma vez que foram 
consumidos durante a produção do filme.  
 
RESPOSTAS: 
 
1). Não é necessário o envio de link, dvd ou qualquer conteúdo distinto do especificado 
no Projeto Técnico do Anexo I - Regulamento do Concurso. 
 
2). Para comprovação do mínimo de 50% (cinquenta por cento) dos itens financiáveis, 
conforme documentação expressa no presente Edital, o proponente deve enviar 
orçamento analítico preenchido acerca do valor total do projeto, inclusive de etapas já 
realizadas. 
 
Os recursos próprios ou de terceiros já captados ou gastos no projeto devem ser 
apresentados no plano de viabilidade da obra, com a apresentação de contratos e 
comprovantes de investimentos, patrocínios, doações, prêmios e outras formas de 
aporte para a execução da obra audiovisual, quando houver. Documentos fiscais e 
comprovantes de pagamento também podem ser anexados para fins de comprovação. 
Cabe destacar, que os recursos disponibilizados por este Edital devem ser considerados 
pelo proponente no somatório do mínimo de 50% (cinquenta por cento) dos itens 
financiáveis. 
  
 

ESCLARECIMENTO 15 

Enviado por e-mail em 31.01.2017 às 16:29 
 
Vimos por meio desta solicitar um esclarecimento referente ao Edital de Seleção de 
projetos para Produção e/ou Finalização de obra audiovisual de longa-metragem - 
Concurso n. 3/2016 - Processo Interno n. 675/16. 

Estamos inscrevendo um projeto de longa-metragem no Edital para finalização e 
gostaríamos de saber se é necessário o envio do roteiro da obra ou enviamos apenas 
um corte atual da obra. Se for necessário enviar os dois materiais (roteiro e corte da 
obra) por favor nos confirmem. 
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RESPOSTA: 
Tanto para projetos de produção quanto de finalização de longa-metragem os 
proponentes deverão enviar os documentos listados na Cláusula Oitava do ANEXO I - 
Regulamento do Concurso. A Comissão de Técnica de Avaliação de Projetos somente 
fará a avaliação dos documentos solicitados no Edital, desconsiderando conteúdo 
diferente destes. 
 
 

ESCLARECIMENTO 16 

Enviado por e-mail em 09.02.2017 às 10:00 
 
Prezados, 
Diante dos últimos esclarecimentos postados, gostaria de saber qual a orientação 
específica a respeito dos projetos de finalização. 
No edital não há nenhuma menção quanto ao material já gravado que se pressupõe 
necessário para concorrer à verba de finalização. 
É imprescindível enviar o material bruto? Pode ser apenas parte do material bruto para 
identificação de qualidade técnica e estética do filme? Material já editado? Como deve 
ser a apresentação?  
Aguardo retorno. 
 
RESPOSTA: 
Tanto para projetos de produção quanto de finalização de longa-metragem os 
proponentes deverão enviar os documentos listados na Cláusula Oitava do ANEXO I - 
Regulamento do Concurso. A Comissão de Técnica de Avaliação de Projetos somente 
fará a avaliação dos documentos solicitados no Edital, desconsiderando conteúdo 
diferente destes. 
 

ESCLARECIMENTO 17 

Enviado por e-mail em 09.02.2017 às 13:24 
 
Nós, da produtora ........., com sede em São Paulo, filmamos inteiramente um longa de 
ficção na Serra da Canastra em 2016. Tivemos pessoas da produção vindos de diversos 
lugares do Brasil e também mão de obra local. Ficamos hospedados em Passos. 
Além disso, vale ressaltar que se trata de um thriller, gênero super pouco explorado no 
Brasil, e teve Vicente Amorim na direção. 
Para teremos uma ideia, já temos algumas imagens do filme nesse teaser aqui: ............. 
 
Mesmo sem nenhum alarde de marketing, após postagem desse teaser, muitas pessoas 
estão nos acessando para elogiar e desacreditando o que pudemos fazer no Brasil!!!  
 
O filme foi aprovado via ANCINE, mas precisamos de uma complementação para 
finalizá-lo completamente e depois lançá-lo. 
 
Entendi que seja um condição a empresa proponente ser mineira para participar do 
Prodam, mas dada a relevância cultural da região onde filmamos, será que poderíamos 
ter algum caminho para tentar com Codemig? 
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RESPOSTA: 
Conforme item 5.6 do edital, para participação no concurso é imprescindível que o 
proponente de projeto possua sede em Minas Gerais há pelo menos 12 (doze) meses, 
tendo como referência a data de inscrição do(s) projeto(s). 

 

ESCLARECIMENTO 18 

Enviado por e-mail em 09.02.2017 às 17:24 
 
Durante a leitura do edital: 
 
EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS PARA PRODUÇÃO E/OU FINALIZAÇÃO DE 
OBRA AUDIOVISUAL DE LONGA-METRAGEM. 
 
Tive algumas dúvidas quanto aos itens 
 
5.6. Os proponentes de projetos deverão possuir sede em Minas Gerais há pelo menos 
12 (doze) meses, tendo como referência a data de inscrição do(s) projeto(s).--- 
 
É necessário que a empresa tenha endereço físico?  
 
E também se ao longo do período de 12 meses a empresa migrou do status de micro 
empreendedor para microempresário (com o mesmo cnpj), não há restrições para a 
participação?  
 
5.10. Os autores, coautores, diretores e/ou produtores do projeto deverão estar 
contratados, pré-contratados ou fazer parte do seu quadro societário do proponente no 
momento da inscrição, não sendo permitida a utilização de projetos de terceiros – que 
não tenham vinculo com a empresa – para o envio do projeto. 
 
Nesse caso é necessário que os autores, coautores, diretores e/ou produtores do 
projeto devam ser funcionários contratados (CLT) da empresa? 
 
RESPOSTAS: 
 
1). Sim. A empresa deverá comprovar que está sediada em Minas Gerais nos últimos 
(12) doze meses, com apresentação de comprovante de endereço. 
A migração de status, desde que mantido o CNPJ, não interfere na comprovação que a 
empresa possui sede em Minas Gerais. 
 
2). Não é necessário que o vínculo seja por contratação via CLT. Contrato ou pré-
contrato entre as partes e/ou documentos que comprove a participação no quadro 
societário também serão aceitos. 
 
Belo Horizonte, 13 de fevereiro de 2017. 
 
 
 
Denise Lobato de Almeida 
Comissão Permanente de Licitação 


