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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 41 

Enviado por e-mail em 14.03.2017 às 19:00 
 
Tenho dúvida nesse item do edital: 4.5. 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 4.2, 4.3 e 4.4. 
 
As dúvidaS são as seguintes: 
 
Nosso projeto de longa-metragem não tem verba e ainda não encontramos uma fonte 
de patrocínio ou aporte para comprovar 50% de verba. Essa comprovação pode ser 
através de permuta ou serviços que totalizam os 50% do valor. Exemplo: nós 
comprovarmos que uma parceria cedeu o aluguel de equipamentos e responsáveis da 
produtora abriu mão de receber parte do seu serviço na equipe do projeto. Essa 
permuta e serviço pode servir de comprovação que temos 50% da realização do projeto 
ou essa comprovação deve ser apenas por forma de verba? 
 
RESPOSTA: 
 
A comprovação de aportes não financeiros é aceita e deve seguir as condições do Item 
12.5 (j) do Anexo I-TERMO DE REFERÊNCIA, conforme abaixo: 
 
j) aporte de recursos não-financeiros previstos em contratos de prestação de serviços 
e/ou locação de equipamentos, a título de contrapartida ou outras fontes, observado as 
seguintes condições: 
i O valor integral objeto dos contratos previstos na alínea ‘j’ deste item deve ser igual ou 
inferior aos valores dos respectivos itens apresentados no orçamento do projeto técnico. 
ii Nos casos de serviços de locação de equipamentos ou similares prestados pela 

PRODUTORA ou por coprodutores ao projeto deverão ser encaminhados 3 (três)     

orçamentos de tomadas de preços de produtos e/ou serviços equivalentes do mercado 

para cada despesa. O valor efetivamente pago deverá ser igual ou inferior      ao menor 

dos três orçamentos apresentados. 
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ESCLARECIMENTO 42 

Enviado por e-mail em 22.03.2017 às 15:10 
 
Prezados, 

Consta no anexo IV uma planilha de orçamento analítico para ser preenchida. Acima da 

planilha de orçamento há a seguinte observação: Todos os itens apresentados pelo 

proponente deverão ser detalhados. 

A dúvida é a seguinte: A planilha é resumida para um orçamento de cinema. Ex: 
2   Pré-Produção 
2.1   Equipe 
  2.1.1 Produtor 
  2.1.2 Diretor 
  2.1.3 Ass. Produção 
2.2   Alimentação 
  2.2.1   
2.3   Hospedagem 
  2.3.1   
2.4   Passagens Aéreas 
 

 

A planilha é limitada e falta espaço e identificação de vários profissionais em todas as 

etapas de produção. Para atender o pedido de detalhamento dos itens poderá ser 

modificado a planilha (inclusive mexendo na numeração da mesma ou se deverá 

acrescentar um valor único e citar cada profissional que vai ser contratado como no 

exemplo abaixo? 

EXEMPLO DE CITAÇÃO 

2.1 EQUIPE (diretor de fotografia, cenógrafo, figurinista, maquinista e etc) 

Qual das duas formas se deve usar ou existe algum outra forma. Favor responder com 

detalhamento e se possível exemplo. 

DÚVIDA 2 

O espaço do roteiro no anexo IV pede qque se utilize fonte courier new, tamanho 12 e 
espaçamento 1. Aqueles que tem o roteiro com a formatação profissional quem consiste 
nas características abaixo, pode ser imprimido separadamente e incluir no espaço do 
roteiro como se pede no script Righter, The Screenwriters, Toolkit, Film Script e 
Screenplay Styler ou se deverá copiar desse formato profissional para copiar no anexo 
IV descaracterizando totalmente o formato profissional que são courier 12, margem 
vertical 2,5 cm acima e 2,5 cm abaixo. Ação de cabeçalho esquerda 3,5 cm e direita 3,5 
cm a 4. cm Nomes 9 cm da esquerda. Diálogo 6,5 cm da esquerda. Justificação 7,5cm 
da direita. 
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RESPOSTAS: 
 
1) O Proponente poderá alterar, incluir e/ou excluir, conforme sua necessidade, as 
rubricas constantes da Planilha ORÇAMENTO ANALÍTICO. As rubricas apresentadas 
na planilha servem como exemplos, não devendo o proponente se limitar a estas ou 
utilizá-las integralmente. 

 
2) A CODEMIG recomenda seguir as exigências de formatação previstas no Edital, 
conforme as especificações abaixo: 

 
Tamanho do papel: A4 
Margem superior e inferior – 2,5 cm 
Margem da esquerda – 2,5 cm 
Margem da direita – 2,5 cm 
Apresentação, público alvo e conceito; Sinopse; Roteiro: fonte Courier New 12; 
 
 
Belo Horizonte, 24 de março de 2017. 
 
 
 
Denise Lobato de Almeida 
Comissão Permanente de Licitação 


