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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 33 

Enviado por e-mail em 05.03.2017 às 13:14 
 
Em resposta ao esclarecimento 32, sobre o registro e protocolo na Biblioteca Nacional, 
foi informado que "O proponente deverá solicitar à FBN o envio do protocolo de registro. 
O envio somente da GRU e do comprovante de pagamento não serão aceitos para 
atestar essa exigência do Edital". 
 
Entretanto, minha produtora tem um roteiro enviado desde novembro para registro, mas 
a Biblioteca Nacional está com as atividades suspensas, inclusive no atendimento ao 
público, conforme comprovação no email abaixo. 
 
Dessa forma não é possível termos o protocolo deles enviado a tempo, podemos 
enviar como comprovação o comprovante de pagamento da GRU e o comprovante 
de envio dos correios com o endereço da Biblioteca? 
Prezado (a) Senhor (a), 
  
 Infelizmente estamos temporariamente com nossas atividades suspensas, lamentamos 
o ocorrido, no entanto estamos trabalhando da melhor maneira possível para minimizar 
os transtornos causados por conta da obra e mudança de prédio que estamos 
enfrentando que nos força a diminuir a nossa capacidade produtiva. Peço que 
acompanhe através do nosso site www.bn.br/servico/direitos-autorais, lá, estarão todas 
as informações importantes. 
Estaremos retornando as nossas atividades em 06 de março de 2017. 
 
outra dúvida: 
 
2) Para a equipe que não faz parte da sociedade da produtora (incluindo a atriz 
protagonista), é necessário um pré-contrato e também o termo de ciência? Pq o pré-
contrato já é um termo de ciência... ou apenas o termo de ciência é suficiente? 
 
3) Não é solicitado o currículo dos integrantes da equipe - somente diretor e da empresa 
proponente - porém na avaliação de pontuação dos projetos, no quesito 4 diz que 
"Histórico de projetos do proponente e equipe" tem peso de 15% - como será feita essa 
avaliação do histórico dos projetos da equipe sem os currículos? 
 
RESPOSTA: 

 
1) Devido à situação da Fundação Biblioteca Nacional com a impossibilidade de gerar 
os documentos necessários para o certame, o Concurso 03/2016 teve suas inscrições 
prorrogadas até o dia 29 de março de 2017.  
 

http://www.bn.br/servico/direitos-autorais
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2) O pré-contrato é exigido para sócio, autores, coautores e diretores. Para demais 
membros de equipe, é exigido somente termo de ciência. Para aqueles que já tiverem 
pré-contrato apresentado pelo proponente, não é necessário o termo de ciência. 
 
3) O proponente poderá incluir informações sobre os demais membros de equipe no 
campo de Portfólio da Empresa, quando se aplicar, ou no campo de Informações 
Adicionais, que faculta ao proponente inserir outras informações que julgar necessárias 
para melhor compreensão do projeto. 
 
 

ESCLARECIMENTO 34 

Enviado por e-mail em 06.03.2017 às 09:12 
 
Visto que no edital tem somente os campos: currículo do diretor e portfólio da 
proponente. 
Como vai ser julgado os profissionais co-autores e os membros da equipe técnica se 
não vai haver o curriculo destes profissionais? 
 
QUESITO 4 = Histórico de projetos do proponente e equipe 
 
Não deveria ter espaço para o curriculo da equipe? 
 
RESPOSTA: 
 
O proponente poderá incluir informações sobre os demais membros de equipe no 
campo de Portfólio da Empresa, quando se aplicar, ou no campo de Informações 
Adicionais, que faculta ao proponente inserir outras informações que julgar necessárias 
para melhor compreensão do projeto. 
 
 

ESCLARECIMENTO 35 

Enviado por e-mail em 07.03.2017 às 14:29 
 
A respeito do 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, ficou uma dúvida: 
 
para os documento de Habilitação é solicitado nas letras referentes h. e i. "comprovação 
de residência do diretor e da empresa" comprovando a residencia de ambos no estado 
de Minas Gerais nos últimos 12 meses. Como isso poderia ser comprovado? É 
necessário o envio das 12 últimas faturas de alguma conta ou documento para a 
comprovação?  
 
E ainda: vocês citam que pode ser usada alguma "declaração com o conteúdo 
equivalente", seria esta uma declaração redigida por nós afirmando residência no 
período desejado, sem a necessidade de alguma conta ou fatura comprovando? 
 
 



 
 

Página 3 de 7 
Concurso 03/2016 

 Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais - Codemig 
Rua Manaus, 467 - Santa Efigênia - Belo Horizonte/MG - CEP 30150-350 - Tel.: (31) 3207-8900 - Fax: (31) 3273-3060 - www.codemig.com.br 

RESPOSTA: 
 
Documentos aceitos como comprovante de residência: 
 

 Contas de consumo de água, energia elétrica e telefone – fixo ou móvel; 

 Contrato de aluguel que esteja em vigor, com firma do proprietário do imóvel 
reconhecida em cartório, acompanhado de um comprovante de conta de água, gás, 
energia elétrica ou telefone em nome do proprietário do imóvel; 

 Declaração do proprietário do imóvel, com firma reconhecida em cartório, 
acompanhada de um comprovante de conta de água, gás, energia elétrica ou 
telefone; 

 Declaração anual do Imposto de Renda Pessoa Física; 

 Demonstrativos ou comunicados do INSS ou da SRF; 

 Contracheque emitido por órgão público; 

 Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho; 

 Boleto bancário de mensalidade escolar ou plano de saúde, condomínio ou 
financiamento habitacional; 

 Fatura de cartão de crédito; 

 Extrato/demonstrativo bancário de outras contas, corrente ou poupança, empréstimo 
ou aplicação financeira; 

 Extrato do FGTS; 

 Guia/carnê do IPTU ou IPVA; 

 Certificado de Registro e Licenciamento de Veículos; 

 Infração de trânsito; 

 Laudo de avaliação de imóvel pela Caixa; 

 Escritura ou certidão de ônus do imóvel. 
 
Poderão ser enviados os documentos referentes aos últimos 12 meses ou um 
documento referente ao 1º mês e outro referente ao 12º mês. 
 
Em relação à declaração mencionada no item (i) dos documentos de habilitação, a 
mesma substitui os documentos acima mencionados. A declaração, a ser assinada pelo 
próprio proponente, deverá constar, “sob as penas da lei”, de que a pessoa física reside 
no estado de Minas Gerais há, no mínimo, 12 (doze) meses. A CODEMIG poderá 
realizar diligência para comprovação da veracidade da informação declarada. 
 
 

ESCLARECIMENTO 36 

Enviado por e-mail em 08.03.2017 às 00:34 
 
Temos dúvidas no item 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. 
 

http://www.vivoseudinheiro.com.br/entenda-porque-voce-deve-guardar-o-holerite/
http://www.vivoseudinheiro.com.br/entenda-fatura-cartao-de-credito/
http://www.vivoseudinheiro.com.br/iptu-veja-como-calcular-pagar-e-se-planejar/
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Dessa forma só poderemos concorrer se já houver captação de 50%? No caso do 
projeto não ter até então nenhuma outra fonte de recursos ele se torna inapto? 
 
Desde já agradeço. 
 
RESPOSTA: 

 
Segue abaixo transcrição do que foi respondido no esclarecimento 06: 
 
“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 37 

Enviado por e-mail em 10.03.2017 às 10:33 
 
A respeito do concurso acima mencionado, tenho duvidas a respeito da cláusula: 
 
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. 
 
PERGUNTO: 
Eu não tenho 50% captado de outra forma como Lei Rouanet ou outros incentivos como 
pede no 2.8 acima, mas tenho um documentário filmado pela minha empresa NOIR 
FILMES, com recurso próprio. Eu posso participar do edital concorrendo  á finalização 
deste documentário filmado? 
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RESPOSTA: 

 

Vide esclarecimento 14: “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 38 

Enviado por e-mail em 10.03.2017 às 14:01 
 
Tenho uma empresa ME sediada há dois anos em BH, porém estou iniciando o registro 
na Ancine.  
 
1) Gostaria de saber se o protocolo do andamento do registro na Ancine é suficiente e 
válido para a inscrição no Edital de Produção de Obras de Longa-metragem, pois talvez 
o processo só seja concluído após o término da inscrição neste. 
2) Outra dúvida é se seguirá sendo necessário o registro do roteiro na BN, com o 
número do protocolo, ou se a AR e o envio é suficiente. 
Grata, 
 
RESPOSTA: 

 
1) O recibo do protocolo não substitui o registro solicitado. É condição prevista no “Item 
4 – DA PARTICIPAÇÃO DOS INTERESSADOS E DAS VEDAÇÕES” do Edital que a 
proponente esteja registrada na Ancine, conforme abaixo: 
 

“4.1. Poderão ser proponentes dos projetos nas categorias longa-metragem ficção, 
animação e documentário pessoas jurídicas com fins lucrativos comprovadamente 
sediadas em Minas Gerais há, no mínimo, 12 (doze) meses, contados a partir da 
inscrição neste Edital, com registro regular e classificadas na ANCINE como agentes 
econômicos brasileiros independentes, nos termos da Lei nº 12.485, de 12 de setembro 
de 2011, e da Instrução Normativa nº 91, de 1º de dezembro de 2010, pertencentes ou 
não a grupos econômicos, e que estejam registradas na ANCINE e na Junta Comercial 
em uma das opções de CNAE (Cadastro Nacional de Atividade 
Econômica) listadas abaixo como atividade principal ou secundária: 
 

59.11-1/01 – Estúdios cinematográficos; 
59.11-1/02 – Produção de filmes para publicidade; 
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59.11-1/99 – Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de 
televisão não especificadas anteriormente. ” 
 
2) Sim. É necessário o registro ou o protocolo do registro junto à FBN. O envio somente 
da GRU, comprovante de pagamento ou AR não serão aceitos para atestar essa 
exigência do Edital. 
 
 

ESCLARECIMENTO 39 

Enviado por e-mail em 10.03.2017 às 16:06 
 
DUVIDA 1: 
Visto que no edital tem somente os campos: currículo do diretor e portfólio da 
proponente. 
Como vai ser julgado os profissionais co-autores e os membros da equipe técnica se 
não vai haver o curriculo destes profissionais? 
 
QUESITO 4 = Histórico de projetos do proponente e equipe 
 
Não deveria ter espaço para o curriculo da equipe? 
 
Podemos adicionar estes currículos? 
 
DUVIDA 2: 
Podemos fazer uso de imagens de referencia na parte de: APRESENTAÇÃO DO 
PROJETO, PÚBLICO-ALVO E CONCEITO? 
 
RESPOSTA: 
 
1) O proponente poderá incluir informações sobre os demais membros de equipe no 
campo de Portfólio da Empresa, quando se aplicar, ou no campo de Informações 
Adicionais, que faculta ao proponente inserir outras informações que julgar necessárias 
para melhor compreensão do projeto, inclusive o currículo dos membros da equipe. 
 
2) O edital não impõe restrições quanto ao uso de imagens na parte APRESENTAÇÃO 
DO PROJETO, PÚBLICO-ALVO E CONCEITO. 
 
 

ESCLARECIMENTO 40 

Enviado por e-mail em 10.03.2017 às 18:41 
 
Tenho duas dúvidas: 
 
1) No caso de trilha sonora em domínio público, uma música clássica, é preciso 
apresentar qualquer tipo de cessão de direitos? 
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2) No caso dos roteiristas serem os diretores, e um deles o proponente do projeto, é 
preciso de um contrato de cessão de roteiro? Caso seja necessário, pode ser um pré-
contrato? 
 
 
RESPOSTA: 
 
1) O proponente deverá garantir que possui o direito de utilizar a trilha sonora inscrita no 
projeto, respeitando todos os direitos autorais, conexos ou não. No caso de obras em 
domínio público, deverá ser observado direitos relativos a gravação, interpretação, entre 
outras possíveis formas de direitos conexos, se for o caso. 

 
2) O proponente deverá comprovar que possui o direito de utilizar o roteiro apresentado 
no momento da inscrição por meio de contrato de cessão de roteiro, caso o roteiro não 
seja do próprio proponente. Um pré-contrato poderá ser aceito para substituir o contrato 
final, mas ficará sujeito a diligência da CODEMIG. 
 
 
Belo Horizonte, 21 de março de 2017. 
 
 
 
 
Denise Lobato de Almeida 
Comissão Permanente de Licitação 


