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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 27 

Enviado por e-mail em 17.02.2017 às 14:56 
 

Em relação a dúvida enviada anteriormente, foi informado por meio do esclarecimento n. 
20 que:   
 
- 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. 
 
No entanto, no campo de informações adicionais do anexo IV (formulário do projeto 
técnico), há a opção de ser informada a "relação do elenco confirmado para a obra e 
termo de ciência dos atores e atrizes, se houver". Caso ou informe aqui os nomes do 
meu elenco, serão consideradas essas pessoas como membros de equipe? Posso ter 
segurança que informando o meu elenco confirmado não poderei ser prejudicado caso 
esses atores estejam listados no elenco de outros projetos? 
 
RESPOSTAS: 

 
P - Caso eu informe [no campo informações adicionais] os nomes do meu elenco, serão 
consideradas essas pessoas como membros de equipe? 
 
R - Sim. 
 
P - Posso ter segurança que informando o meu elenco confirmado não poderei ser 
prejudicado caso esses atores estejam listados no elenco de outros projetos? 
 
R - Não. Caso algum membro de equipe ou integrante do elenco esteja listado 
também em outro projeto, terá efeito a regra do item 5.4 do Edital, cuja redação 
limita que “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”. 
 
Belo Horizonte, 21 de fevereiro de 2017. 
 
 
 
Denise Lobato de Almeida 
Comissão Permanente de Licitação 


