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CONCURSO Nº 02/2016 - PROCESSO INTERNO Nº 482/16 
 

 
EDITAL DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS 
AUDIOVISUAIS DE LONGA-METRAGEM PARA CINEMA E SÉRIES PARA 
TELEVISÃO 
 

 
DECISÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 
 
RECORRENTES: 1. Brasília Mascarenhas Reis (obra seriada documentário: Terra das 

Águas); 

2. Brókolis do Brasil Edição e Finalização Ltda (obra seriada ficção: 
Colateral); 

3. Christiane de Tassis Pisoler (obra seriada ficção: Corpo de Delito); 

4. João César Borges (longa-metragem ficção: Rachadura); 

5. Orobó Filmes Eireli (longa-metragem ficção: A Mulher do Homem 
que Comia Raio Laser); 

6. Rotomusic Produções e Eventos Ltda (obra seriada ficção: Música 
de Brinquedo – A Série); 

7. Tandera Filmes e Produções Eireli (longa-metragem ficção: 
Personagem de Si Mesmo); 

8. Tremdobalaio Produções & Audiovisual Eireli (obra seriada ficção: 
Anariane). 

 
  
RECORRIDAS: Comissão Permanente de Licitação da Companhia de Desenvolvimento 

Econômico de Minas Gerais – CODEMIG e Comissão Técnica de 
Avaliação, nomeada pela Portaria PORTARIAPRES Nº 05/17. 

 
 
A Comissão Permanente de Licitação da Companhia de Desenvolvimento Econômico 
de Minas Gerais - CODEMIG, no exercício da competência que lhe confere o parágrafo 
4º do artigo 109 da Lei 8.666/93 e, de acordo com as normas previstas no edital em 
epígrafe, julga e responde os recursos interpostos, tempestivamente, por BRASÍLIA 
MASCARENHAS REIS (obra seriada documentário: Terra das Águas), BRÓKOLIS DO 
BRASIL EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO LTDA (obra seriada ficção: Colateral), CHRISTIANE 
DE TASSIS PISOLER (Obra seriada ficção: Corpo de Delito), JOÃO CÉSAR BORGES 
(longa-metragem ficção: Rachadura), OROBÓ FILMES EIRELI (longa-metragem ficção: 
A Mulher do Homem que Comia Raio Laser), ROTOMUSIC PRODUÇÕES E EVENTOS 
LTDA (obra seriada ficção: Música de Brinquedo – A Série), TANDERA FILMES E 
PRODUÇÕES EIRELI (longa-metragem ficção: Personagem de Si Mesmo) e 
TREMDOBALAIO PRODUÇÕES & AUDIOVISUAL EIRELI (obra seriada ficção: 
Anariane) contra o julgamento do certame licitatório CONCURSO 02/2016, que tem por 
objeto seleção de propostas de desenvolvimento de projetos audiovisuais de longa-
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metragem para cinema e séries para televisão, pelos fatos e razões a seguir 
especificados: 
 
Em julgamento publicado em 21.04.2017, foi proferida a seguinte decisão:  
 

CONCURSO 02/2016 - PROCESSO INTERNO 482/16 
Objeto: Seleção de propostas de desenvolvimento de projetos audiovisuais 
de longa-metragem para cinema e séries para televisão.  
A Comissão Permanente de Licitação procedeu ao recebimento do resultado 
de Avaliação das Propostas, realizado pela Comissão Técnica de Avaliação, 
nomeada pela PORTARIA PRES Nº 05/17, com base nas exigências 
constantes do item 7 do Regulamento do Concurso – Anexo I do edital, e, 
apurada a habilitação dos proponentes, emitiu o seguinte julgamento: 
- LONGA-METRAGEM FICÇÃO 
1º Lugar: Casa de Alvenaria (Filmes de Plástico Prod. Audiovisuais Ltda) – 
8,68 pts; 
2º Lugar: O Silêncio das Ostras (Tempero Filmes Ltda) – 8,65 pts; 
3º Lugar: Não Abuse (Quimera Filmes Ltda) – 8,30 pts; 
4º Lugar: Norma (Entre Filmes Produções Ltda) – 8,10 pts. 
- LONGA-METRAGEM DOCUMENTÁRIO 
1º Lugar: Welles em Ouro Preto (Laura Gontijo de Godoy) – 8,26 pts; 
2º Lugar: Coração da Terra – Yvy Mbytere (José Guilherme Cury Pansanato) 
– 7,79 pts. 
- LONGA-METRAGEM ANIMAÇÃO 
1º Lugar: Minas de Todo Delírio (Tânia Cristina Cançado Anaya) – 8,63 pts; 
2º Lugar: Orquestra Vazia (Maria Leite Fontes) – 7,81 pts. 
- OBRA SERIADA FICÇÃO 
1º Lugar: A Santa do Bordel (Pedro Carvalhaes Vieira) – 8,70 pts; 
2º Lugar: Cores da Cidade (Lumiart Ltda) – 8,63 pts; 
3º Lugar: Até Prova em Contrário (Dromedário Cinema e Vídeo Ltda) – 8,44 
pts; 
4º Lugar: Desativados (Fernanda Correa de Araújo) – 8,43 pts. 
- OBRA SERIADA ANIMAÇÃO 
1º Lugar: Cosmo - O Cosmonauta (Solo Filmes Eireli) – 8,98 pts; 
2º Lugar: Cabeça de Ovo (API Produções Artísticas e Audiovisuais Ltda) – 
8,71 pts. 
- OBRA SERIADA DOCUMENTÁRIO 
1º Lugar: Brasil Hip Hop (Sabotage Filmes Ltda) – 8,13 pts; 
2º Lugar: Falcoaria – Missão Brasil (Bezouro Comunicação Cine Vídeo Ltda) 
– 8,12 pts. 
Os autos do processo encontram-se com vista franqueada pelo prazo legal 
para interposição de recurso administrativo, de cinco dias úteis. 
Belo Horizonte, 20 de abril de 2017. 
Comissão Permanente de Licitação 
 
 

Diante da publicação, foi aberto o prazo para interposição de recurso administrativo, 
vigente entre os dias 26.04.2017 a 03.05.2017. 
  

http://www.codemig.com.br/


 
 

Página 3 de 8 
Concurso 02/2016 

 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 

 

DA SÍNTESE DOS RECURSOS APRESENTADOS 
 
BRASÍLIA MASCARENHAS REIS (OBRA SERIADA DOCUMENTÁRIO: TERRA DAS 
ÁGUAS)  
 
Alega em síntese: 
 

 Que, ao conferir a tabela de notas recebidas pelo Projeto ora Recorrente, foi 
observado que as notas dadas por todos os jurados no critério “Adequação ao 
Público Alvo e Potencial de Interesse Público”, foram notas altas entre 8 e 9, com 
exceção da nota 02 atribuída por um dos avaliadores; 

 Que o tema “água” é um assunto de alto interesse, sendo um dos mais acessados 
nos sites, conforme simulação no Google Trends sobre assuntos relevantes ao 
público; 

 Que, comparando as notas dadas pela mesma jurada a todos os projetos por ela 
julgados, neste mesmo critério de “Adequação e Potencial de Interesse Público”, 
fica ainda mais incompreensível a baixa nota dada por ela à Recorrente; 

 Que a Recorrente imagina que os critérios de avaliação sejam técnicos e justos e 
que a subjetividade individual do avaliador não se sobreponha aos mesmos; 

 Requer, ao final, que a nota da avaliadora antes mencionada seja justificada. 
 
 

BRÓKOLIS DO BRASIL EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO LTDA (OBRA SERIADA FICÇÃO: 
COLATERAL) 
 
Aduz a Recorrente: 
 

 Que foram positivas as notas da maior parte dos avaliadores nos quatro critérios 
avaliados, o que demonstra a qualidade da proposta, seu potencial de interesse e a 
capacidade do proponente, sendo incoerente as baixas notas atribuídas pelo 
avaliador 6, especificamente, nos itens “Abordagem do Tema, Criatividade e 
Originalidade” (6B) e “Adequação ao Público e Alvo e Potencial de Interesse” (6C); 

 Que, no quesito “Tema e originalidade”, o gênero ficção científica é raro no contexto 
da produção independente brasileira e a trama específica da série proposta é 
diferenciada; 

 Que no quesito “Público alvo e potencial de interesse”, o projeto, por ser original, 
despertará o interesse do seu público alvo e até mesmo ter sua exibição comercial 
prolongada; 

 Que no quesito “Planejamento e viabilidade de realização / Histórico de projetos do 
proponente e equipe”, a Recorrente atua na área audiovisual de Minas Gerais desde 
2003, com trajetória já consolidada. Uma de suas principais experiências está na 
capacidade de execução de grandes projetos audiovisuais aliada a um detalhado 
planejamento; 

 Que o roteiro do projeto Colateral demandará da produtora um planejamento 
rigoroso e uma produção primorosa, mas a expertise da Recorrente, comprovada 
pela sua numerosa e qualificada produção anterior, demonstra estar a mesma 
preparada para realizar o projeto; 

 Requer a revisão da nota final atribuída ao projeto proposto. 
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JOÃO CÉSAR BORGES (LONGA-METRAGEM FICÇÃO: RACHADURA) 
 

O Recorrente questiona a nota 06 atribuída ao quesito “Critério histórico de projetos do 
proponente e equipe”, por entender ter havido subjetividade no julgamento. Informa, 
descrevendo a experiência de cada membro, que, frente a uma equipe tão capacitada, a 
nota 06 de um dos avaliadores não parece coerente. Finaliza requerendo a reavaliação 
da nota questionada. 
 

 
CHRISTIANE DE TASSIS PISOLER (OBRA SERIADA FICÇÃO: CORPO DE DELITO) 
 
Alega a Recorrente em síntese: 

 Que o projeto de obra seriada ficção “Corpo de Delito” foi avaliado de forma 
equivocada, pois a Comissão não explicitou os motivos e os critérios de julgamento 
utilizados pelos avaliadores; 

 Que a Comissão avaliadora infringiu as normas do edital, já que o detalhamento das 
pontuações era exigido no item 9.10 do mesmo; 

 Que, relativamente ao quesito “Abordagem do tema, criatividade e originalidade”, a 
nota 07 recebida pelo projeto da Recorrente por um dos avaliadores deve ser 
revista, visto ter o projeto abordagem inédita, já que no Brasil não há série que 
tenha tratado do tema da violência contra a mulher de forma ampla e criado a partir 
da perspectiva feminina; 

 Que a discussão a respeito do protagonismo feminino tem sido valorizada nos ciclos 
audiovisuais, inclusive junto à ANCINE; 

 Que a série, cumpriu rigorosamente todos os requisitos exigidos para receber nota 
máxima pelos avaliadores em face de sua excelência; 

 Que, relativamente ao quesito “Adequação ao público alvo e potencial de interesse”, 
a nota também merece revisão, vez que o critério foi corretamente cumprido pela 
Recorrente e definido com clareza; 

 Que foi explicitado o potencial de empatia e de interesse de diversos canais de TV, 
principalmente por se tratar de um tema tão atual e urgente; 

 Que, quanto aos quesitos “Planejamento viabilidade e realização” e “Histórico de 
projetos do proponente e equipe”, deve-se rever as notas 7, completamente 
distantes das demais; 

 Que o planejamento de execução e orçamento de desenvolvimento do projeto foi 
apresentado de forma precisa e coerente, conforme as exigências do edital; 

 Que o cronograma foi estudado para conter todas as etapas necessárias para a sua 
execução, assim como os valores correspondentes às despesas, apresentados de 
acordo com os preços praticados no mercado; 

 Que a experiência da Recorrente no mercado audiovisual lhe confere conhecimento 
para a realização do desenvolvimento do projeto apresentado na categoria 

 Requer a procedência do recurso, culminando na revisão das pontuações dadas 
nos quesitos mencionados, adequando as notas à excelência do projeto, bem como 
da equipe. 
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OROBÓ FILMES EIRELI (LONGA-METRAGEM FICÇÃO: A MULHER DO HOMEM 
QUE COMIA RAIO LASER) 
 
A Recorrente alega que a comissão errou no critério de avaliação, pois como em 
qualquer lugar do mundo, em concursos artísticos ou esportivos, faz-se a média das 
notas, mas sempre cortando a maior e a menor nota, justamente a fim de evitar 
eventuais favorecimentos ou prejuízos de algum jurado relativos a quaisquer projetos.  
 
Aduz que o projeto recebeu, “estranhamente”, nota muito baixa de um dos avaliadores, 
considerando o edital onde a acirrada diferença de pontos entre projetos foi de poucos 
décimos, qualquer detalhe faz pode mudar tudo, requerendo, portanto, a revisão da nota 
do citado avaliador. 
 

 
ROTOMUSIC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA (OBRA SERIADA FICÇÃO: MÚSICA 
DE BRINQUEDO – A SÉRIE) 

 
A Recorrente interpõe recurso contra a nota 01 atribuída por um dos avaliadores no 
quesito "adequação ao público alvo e potencial de interesse", visto que no mesmo 
quesito o projeto foi avaliado com nota 09 por outros dois avaliadores. 
 
Informa que o projeto tem seu público muito bem definido, prova disto é ser um projeto 
oriundo do Música de Brinquedo, disco vencedor do prêmio Grammy 2011 de Melhor 
Disco Infantil Latino. O álbum foi Disco de Ouro (mais de 50 mil cópias vendidas) e o 
DVD ao vivo teve igual sucesso, chegando à marca de 25 mil cópias. 
 
Requer, diante de tanto, a revisão da nota mínima atribuída, por não concordar com o 
critério utilizado, prejudicando consideravelmente a nota final do projeto. 

 
 

TANDERA FILMES E PRODUÇÕES EIRELI (LONGA-METRAGEM FICÇÃO: 
PERSONAGEM DE SI MESMO) 

 

Alega a Recorrente: 
 

 Que as notas atribuídas ao projeto por dois integrantes da Comissão Técnica de 
Avaliação, além de discrepantes do restante da Comissão, não são compatíveis 
com as qualidades demonstradas pelo projeto nos quesitos avaliados; 

 Que no quesito “Histórico de projetos e equipe”, a nota 04 atribuída por um dos 
avaliadores não reflete a qualidade e quantidade de projetos desenvolvidos pelo 
proponente, assim como a vasta e comprovada experiência da equipe relacionada, 
sendo, ainda, bastante discrepante das notas aferidas pelos outros avaliadores; 

 Que no quesito “Abordagem do tema, criatividade e originalidade”, a nota 06 
atribuída por um dos avaliadores não reflete o principal potencial do filme, que é 
justamente a sua abordagem original e criativa do tema; 

 Que o projeto não só explicita, como também demonstra claramente as suas 
intenções e a nota 06 atribuída, diante dos demais avaliadores, não reflete o 
potencial que o filme traz consigo; 

 Solicita a revisão das notas objeto do recurso. 
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TREMDOBALAIO PRODUÇÕES & AUDIOVISUAL EIRELI (OBRA SERIADA FICÇÃO: 
ANARIANE) 
 
Requer o detalhamento das notas por quesito, bem como, avaliação descritiva da 
Comissão Técnica de Avaliação, conferidos ao projeto “Anariane”. 
 
 
DA ANÁLISE 
 
Nossa Magna Carta consagra entre seus princípios que "a administração pública direta, 
indireta ou fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade..." (art. 37, CF/88). 
 
Em nível infraconstitucional, o legislador estabeleceu a licitação como o procedimento 
destinado a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar 
a proposta mais vantajosa para a Administração, dentre as que preencherem os 
requisitos legais. 
  
A legislação aplicável à matéria prevê que “A Licitação destina-se a garantir a 
observância do princípio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais 
vantajosa para a Administração e será processada e julgada em estrita conformidade 
com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe são correlatos”, inteligência do artigo 
3º da Lei 8.666/93. 
 
A avaliação dos projetos propostos no Concurso em referência seguiu estritamente os 
critérios previstos no item 7 - SELEÇÃO DAS PROPOSTAS, contido no Anexo I – 
TERMO DE REFERÊNCIA do edital, a saber: 
 

“7.1. A seleção das propostas será realizada pela Comissão Técnica de 
Avaliação de Propostas, que será autônoma, constituída por profissionais de 
notório saber ligados ao setor audiovisual, mediante convite da CODEMIG e 
indicados por Portaria. 
 
7.2. A Comissão Técnica de Avaliação de Propostas dará notas de 0 (zero) a 
10 (dez) em cada um dos quesitos relacionados na tabela a seguir: 
 

# QUESITO PESO 

1 Abordagem do tema, criatividade e 
originalidade 

40% 

2 Adequação ao público alvo e 
potencial de interesse 

25% 

3 Planejamento e viabilidade de 
realização 

20% 

4 Histórico de projetos do proponente e 
equipe 

15% 
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7.3. A nota de cada avaliador será a soma das notas de cada quesito, 
ponderada pelo seu respectivo peso. 

 
7.4. A nota final da proposta será a média aritmética das notas dadas por 
cada avaliador. 
 
7.5. As propostas que tiverem notas finais abaixo de 6 (seis) serão 
desclassificadas. 
 
7.6. Caso duas ou mais propostas fiquem com notas iguais dentro de uma 
mesma categoria, o desempate será pela maior nota, em média aritmética, 
dos quesitos na ordem que se segue: 
 
1 - Abordagem do tema, criatividade e originalidade 
2 - Adequação ao público alvo e potencial de interesse 
3 - Planejamento e viabilidade de realização 
4 - Histórico de projetos do proponente e equipe 
 
7.7. Persistindo o empate será realizado sorteio em ato público, com a 
presença dos interessados, nos termos do artigo 45, § 2º da Lei 8.666/93. 
 
7.8. Caso o mesmo proponente tenha duas propostas classificadas entre as 
que serão contempladas, na mesma categoria ou em categorias distintas, 
será eliminada a proposta cuja nota final seja menor dentre as duas.” 

 
Os integrantes da Comissão Técnica de Avaliação, nomeados nos termos do item 8.1 
do edital, fizeram a leitura e a avaliação individual dos projetos, sendo a nota final 
consistente na média das notas atribuídas por cada avaliador e em cada quesito 
descrito pelo Edital. 
 
Este método de avaliação foi escolhido para garantir que avaliações com notas 
discrepantes fossem atenuadas e para que a nota final refletisse a percepção do 
conjunto de avaliadores, evitando-se o risco de compreensão distorcida do projeto. 
 
Saliente-se que para a designação dos avaliadores e em atendimento ao item 8.1 do 
edital, a Comissão foi composta por profissionais com diferentes backgrounds e 
experiências no meio audiovisual que, ao se unirem, complementaram-se de modo 
salutar, resultando em uma avaliação justa e isenta.  
 
Essa diversidade de conhecimentos cooperou para que as avaliações, ainda que não 
necessariamente possuíssem valores similares, fossem isonômicas. Ademais, 
percebeu-se que as notas não tiveram variabilidade grande o suficiente para enviesar o 
resultado final. 
 
É importante ressaltar que, anteriormente à divulgação do resultado final, os projetos 
foram amplamente discutidos conjunta e presencialmente, por todos os integrantes da 
Comissão de Avaliação.  
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Dessa forma, as notas e classificações finais foram resultado de um processo de 
apreciação que culminou em um consenso da Comissão sobre quais os projetos 
deveriam ser melhor classificados.  
 
Essa avaliação foi realizada diretamente pelos membros da Comissão Técnica de 
Avaliação, de forma autônoma e independente, resultando no documento Ata de 
Resultado de Julgamento, assinado por todos os integrantes da Comissão.  
 
A Comissão esclarece, por derradeiro, que os projetos de todos os proponentes foram 
analisados em obediência aos princípios públicos que regem a licitação, com a melhor 
técnica e o devido cuidado, não cabendo outra intepretação senão aquela obtida por 
ocasião do julgamento publicado em 21.04.2017. 
 
Não há razão, portanto, para a reavaliação dos projetos dos Recorrentes. 
 
 
DA DECISÃO 
 
Por todo o exposto, a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO da COMPANHIA 
DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE MINAS GERAIS, no prazo legal, decide 
NÃO ACATAR as razões alegadas nos recursos interpostos por BRASÍLIA 
MASCARENHAS REIS, BRÓKOLIS DO BRASIL EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO LTDA, 
CHRISTIANE DE TASSIS PISOLER, JOÃO CÉSAR BORGES, OROBÓ FILMES 
EIRELI, ROTOMUSIC PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, TANDERA FILMES E 
PRODUÇÕES EIRELI e TREMDOBALAIO PRODUÇÕES & AUDIOVISUAL EIRELI 
mantendo o julgamento do certame, na forma publicada em 21.04.2017.    
 
A Comissão submete a presente decisão de recurso administrativo ao Diretor Presidente 
da CODEMIG, para sua ratificação ou reconsideração, cuja deliberação será publicada 
no jornal MINAS GERAIS e comunicada aos participantes, para a produção dos jurídicos 
e legais efeitos. 
 
Belo Horizonte, 17 de maio de 2017. 

 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 
 
 

DENISE LOBATO DE ALMEIDA – Presidente 
 
 
 
BRUNA DE CAMPOS FORTES FAGUNDES 
 
 
 
FERNANDA CANÇADO E SILVA 
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