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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 19 

Enviado por e-mail em 10.02.2017 às 13:19 
 
Gostaria de esclarecer se, caso o diretor/roteirista seja um dos sócios da proponente (o 
diretor/roteirista compõe o quadro de sócios, comprovado no contrato social a ser 
encaminhado), ainda assim é obrigatório a apresentação de: 
 
j) Contrato ou pré-contrato de prestação de serviços, ou documentação comprobatória 
de vínculo, no caso de sócios ou autores/coautores contratados da empresa 
proponente;  
l) Contrato de cessão do roteiro para a proponente; 
m) Contrato da proponente com o diretor da obra audiovisual, comprovando a 
participação do mesmo no projeto; 
 
RESPOSTA: 
 
O contrato social atualizado poderá servir como documento comprobatório no caso dos 
sócios. 
 
Se tanto o diretor quanto o roteirista forem sócios da empresa, não há necessidade de 
envio de documentação adicional. 
 
 

ESCLARECIMENTO 20 

Enviado por e-mail em 10.02.2017 às 14:40 
 
Gostaria de tirar duas dúvidas sobre o concurso 03/2016. Considerando que: 
 
5.3. O integrante de equipe deverá observar o limite máximo de participação como sócio 
de empresa participante e membro de equipe (autor, coautor, roteirista, diretor, produtor, 
etc.) em até 02 (duas) propostas.  
 
5.4. Cada proponente e/ou membro de equipe poderá ter apenas 01 (um) projeto 
contemplado no presente Edital, sendo contemplado o projeto que obteve a maior nota.  
 
a) Caso sejam contemplados dois projetos diferentes em que um mesmo membro de 
equipe esteja inscrito, será desclassificado aquele projeto com menor nota? 
 
b) Atores que formam o elenco de um longa-metragem de ficção devem ser listados 
como membros de equipe? Se sim, a regra da pergunta anterior se aplica a eles 
também? 
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RESPOSTA: 
 
a) Sim. 
 
b) Não há obrigatoriedade de listar os atores que formam o elenco da obra audiovisual. 
Caso o proponente liste os atores como membros de equipe, a regra de 
desclassificação para proponentes com mais de um projeto contemplado também será 
aplicada para os atores. 
 
 

ESCLARECIMENTO 21 

Enviado por e-mail em 13.02.2017 às 10:07 
 
DUVIDA 1 
Um mesmo projeto que foi inscrito no edital de desenvolvimento CODEMIG do Concurso 
02/2016, poderá ser inscrito no edital de produção CODEMIG do CONCURSO Nº 
03/2016? 
 
DUVIDA 2 
Sobre a restrição de equipe: 
5.3. O integrante de equipe deverá observar o limite máximo de participação como sócio 
de empresa participante e membro de equipe (autor, coautor, roteirista, diretor, produtor, 
etc.) em até 02 (duas) propostas. 
 
O Diretor autor, coautor, roteirista, diretor, produtor, etc. são considerados para a 
restrição de membro da equipe. 
 
Gostaria de saber se: editor, diretor de fotografia, de arte, elenco, câmera, assistentes, 
etc são considerados para a restrição de membro de equipe, e só poderão participar em 
até 02 (duas) propostas? E poderá ter apenas 01 (um) projeto contemplado no presente 
Edital, sendo contemplado o projeto que obteve a maior nota. 
 
DUVIDA 3 
Poderiam nos informar quais outros profissionais de produção se enquadram na 
restrição da equipe? 
  
RESPOSTAS: 

1). Sim. 
 
2). Para todos os membros de equipe que forem listados na proposta de projeto se 
aplicará a restrição de 01 (um) projeto contemplado no presente Edital, sendo 
contemplado o projeto que obteve a maior nota. 
 
3). Conforme resposta anterior, a restrição se aplica a todos os membros de equipe 
listados no projeto. 
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ESCLARECIMENTO 22 

Enviado por e-mail em 13.02.2017 às 18:53 
 
Abaixo nossa dúvida em relação ao edital: 
 
Duas produtoras, sendo uma delas mineira e a outra paulista, são coprodutoras e 
codiretoras de uma obra audiovisual que desejam inscrever no presente edital, com 
proponência da produtora mineira. Porém, esta obra já se encontra inscrita na Ancine, 
em nome da coprodutora paulista.  
 
Existe alguma vedação para a inscrição desse projeto no edital Codemig pela 
coprodutora/codiretora mineira? Considerando que o projeto já se encontra inscrito na 
Ancine em nome do coprodutor/codiretor paulista? 
 
RESPOSTA: 

1). Não existe vedação à inscrição de projeto em coprodução, desde que a proponente 
possua sede em Minas Gerais há pelo menos 12 (doze) meses, tendo como referência a 
data de inscrição do(s) projeto(s). 
 
2). As restrições para captação de recursos da Ancine para projetos já inscritos na 
Agência deverão ser verificadas no Regulamento Geral do Prodav e outras definições 
da mesma. 
 
 

ESCLARECIMENTO 23 

Enviado por e-mail em 13.02.2017 às 19:49 
 
Item III - serão permitidas despesas de promoção do projeto para assessoria de 
imprensa, ações na internet, eventos de divulgação, produção de cartazes, produção de 
filme promocional com cenas de bastidores (making of), montagem de cenas da obra 
para divulgação (trailer) e até 10 (dez) unidades de taxa de cópia virtual (Virtual Print 
Fee - VPF), desde que tais despesas não ultrapassem 5% (cinco por cento) do 
orçamento de produção do projeto limitando-se ao valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte 
e cinco mil reais); 
 
Tenho um projeto que já tem captado em outra lei de incentivo o valor de R$ 93.583,15. 
Pedirei a Codemig/FSA o valor de R$ 500.000,00. Ou seja, o orçamento total do projeto 
é de R$ 593.583,15. Sem a taxa de gerenciamento de 10%, este projeto está orçado 
em R$ 539.840,00. 
 
Portanto, pergunto:  

Posso pedir para promoção do filme, seguindo a normativa da Ancine, o valor de até 
R$ 26.992,00? 
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RESPOSTA: 

O item 6.3 do Anexo I - Regulamento do Concurso – estabelece que as despesas de 
promoção do projeto são consideradas itens financiáveis pelo FSA, conforme termos do 
art. 46 da Instrução Normativa ANCINE nº 125, de 22 de dezembro de 2015. 
 
Logo, o proponente poderá solicitar em seu orçamento o percentual estabelecido para 
esta despesa. 
 
 

ESCLARECIMENTO 24 

Enviado por e-mail em 13.02.2017 às 20:15 
 
Tenho mais uma dúvida sobre o edital. De acordo, com o item 7.14 do regulamento: 
 
7.14. Não serão aceitas inscrições de projetos já apoiados pela CODEMIG em editais 
anteriores de produção e/ou finalização. 
 
Projetos contemplados no edital de 2015 - CONCURSO Nº 02/2015 - PROCESSO 
INTERNO Nº 354/15 - EDITAL DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE 
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS AUDIOVISUAIS DE LONGA-METRAGEM PARA 
CINEMA E SÉRIES PARA TELEVISÃO 
 
não entram neste item, certo? Pois o edital foi de desenvolvimento e não de produção. 
Confirmam essa questão? 
 
RESPOSTA: 

Sim. Não são permitidas propostas que foram contempladas em outros editais de 
produção/finalização. Não há restrição para propostas que foram contempladas em 
editais de desenvolvimento de projetos. 
 
 

ESCLARECIMENTO 25 

Enviado por e-mail em 15.02.2017 às 16:56 
 
 Gostaria de saber se a proposta deve ser enviada em envelope padrão (branco ou 
pardo) ou se pode ser enviada em envelope timbrado com identidade visual da empresa 
proponente. 
 
RESPOSTA: 
 
Aspectos gráficos do envelope são de livre escolha do proponente. 
 
Belo Horizonte, 17 de fevereiro de 2017. 
 
 
Denise Lobato de Almeida 
Comissão Permanente de Licitação 


