Ilmo Sr. Dr. MARCO ANTÔNIO SOARES DA CUNHA CASTELLO BRANCO
Diretor-Presidente da CODEMIG
A/C Comissão Permanente de Licitação – CPEL

Assunto: Resposta ao recurso da empresa Dromedário Cinema e Vídeo contra a Flash
Minas TV Produtora e Marketing.

Prezado Sr. e demais membros da CPL,

A empresa Flash Minas TV e Produtora de Marketing. , inscrita no CNPJ
sob o nº 11.360.555/0001-60, primeira colocada na “Licitação nº 01/2018 – MODO DE
DISPUTA FECHADO – CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MELHOR CONTEÚDO
ARTÍSTICO”, vem, a presença dos Ilustríssimos (as) Senhores (as), apresentar RESPOSTA
AO RECURSO interposto pela empresa Dromedário Cinema e Vídeo, pelos seguintes fatos e
fundamentos:
I – Preliminarmente.

Informa, para tanto, que a Empresa recorrente é a suplente desta no referido
edital de licitação, tendo interesse direto na desclassificação da vencedora do edital de
licitação. Assim, todos os seus argumentos tem conotações pejorativas, e suas declarações são
tendenciosas e eivadas de vícios próprios de quem deseja tumultuar o processo, através
ilações a respeito da concorrente.
II – Vida Pregressa da Concorrente.

Ressalta-se a prática reiterada da pretensa concorrente em apresentar recursos
protelatórios para opor obstáculos ao resultado justo obtido ao final do procedimento
licitatório
Tal afirmação é corroborada pelo recurso interposto pela ora recorrente em
face do edital nº 01/2017 da própria CODEMIG, onde ela se utiliza de argumentos da mesma
natureza para atacar o resultado que, naquela época, era favorável a Empresa Anaya
Produções. (Documentos Anexos)
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III – Contrarrazões.
A recorrente inaugura suas razões recursais com a seguinte passagem:
“Para tanto, ressaltamos que foram levados em conta apenas os documentos apresentados no
presente certame e, no caso da Dromedário Cinema e Vídeo, o que também foi dito e exibido
na defesa oral, agora parte integrante do processo, cuja apresentação em PowerPoint pode ser
apreciada em anexo.”
Há de se observar que a presente licitação se dá pela modalidade presencial,
onde as parte apresentam seu projeto aos avaliadores que decidirão a vencedora. Nesta seara,
fica o questionamento: se não os documentos apresentados no certame e o exibido na defesa
oral, o que mais deveria ser analisado pela ilustre comissão para chegar ao resultado final?
O que se tem é a recorrente utilizando-se da fase recursal para tentativa de uma
reanalise do seu projeto. Forçando os senhores membros da comissão avaliadora a análise do
projeto incidental, intempestiva e preclusa, uma vez que essa foi efetuada no trâmite
licitatório, já encerrado, na sua devida fase correspondente. Tal atitude configura verdadeiro
desvio de finalidade, que por si só já dá cabo ao recurso aviado pela Dromedário.
Ainda assim, reputando pelo ilibado trabalho apresentado pela Flash Minas,
aproveita essa oportunidade para discorrer sobre os questionamentos apresentados no recurso:

PLANEJAMENTO E VIABILIDADE DE REALIZAÇÃO

A Dromedário faz julgamentos, unilaterais e tendenciosos, a respeito do
projeto PLACA-MÃE na tentativa de se sobrepor ao julgamento da Comissão do Edital, ou
influenciar a mesma de maneira equivocada.

O trabalho de consultoria que foi apresentado para elaboração do nosso projeto
– sendo duas consultorias, uma de concepção visual e outra de tratamento final de roteiro –
foram apropriadas aos critérios exigidos no edital, tendo sido apresentados tanto roteiro,
quanto estudos de personagens e cenários. Nosso planejamento é adequado à produção que
estamos propondo, e prevê os devidos requisitos, etapas, atividades e cronograma acerca do
seu desenvolvimento.
Além disso, têm-se também planejado, conforme consta em nosso orçamento
apresentado, recursos para consultoria com profissionais experientes no mercado de
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animação, com a finalidade de suporte ao longo da execução do projeto. Sendo mais um pilar
para a viabilização do projeto.
Outrossim, a própria Dromedário lança mão da utilização de consultoria, o que
nos faz questionar o porquê da empresa recorrente buscar deslegitimar esta parte no projeto
vencedor. Assim como constam em outros projetos, as consultorias são recursos de uso
comum nas produções.
Aponta-se ainda a incoerência do recurso apresentado pela Dromedário no que
diz respeito ao desenvolvimento do projeto, sendo que, na própria apresentação visual a Flash
Minas apresenta 7 personagens e 2 cenários, enquanto a empresa suplente apresenta 4
cenários e 4 personagens. Um a menos do que o projeto PLACA-MÃE.
Por fim, acredita-se que não cabe aqui analisar o desenvolvimento do projeto
como algo concreto, mas sim o planejamento estratégico e a capacidade para a realização dos
projetos. Tal qual se acredita que foram analisadas pela Comissão para proferir seu
julgamento. Inclusive, levando em consideração os objetivos do edital de fomentar a produção
do interior de Minas Gerais e a criação de um arranjo produtivo local.
A Dromedário analisa de forma equivocada a nota que ambos os projetos
receberam, já que os recursos financeiros oferecidos pelo edital não são, por si só, suficientes
para realização do projeto da mesma – cujo proposta necessita de mais que o dobro dos
recursos do edital.
A própria empresa suplente ressalta que a realização do seu projeto depende de
“inscrever a obra no próximo edital de cinema a ser lançado pela ANCINE”, e que tem como
propósito com esse edital “o de buscar mais uma parte dos recursos previstos no orçamento.”
Sendo assim a viabilidade do projeto da empresa que entra com o recurso depende de fontes
de outros editais para além dos objetivos e prazos – para produção – que este edital se propõe.
Sendo equivalente ao valor de grandes projetos de grandes produtores brasileiros, como o
LINO, da FOX (que custou 10 milhões de reais). Em comparação, nosso projeto nesse quesito
apresentou um orçamento adequado ao limite de recursos do edital, e de forma viável a seus
objetivos. Os jurados, que foram qualificados para fazer a devida avaliação dos projetos,
devem ter levado isso em consideração em sua nota final.
AS PARCERIAS

O recurso apresentado pela Dromedário aponta que nada foi apresentado de
concreto, em relação a parcerias no nosso projeto PLACA-MÃE. No entanto, a empresa
suplente desconsidera a própria parceria com o diretor apresentado, que tem experiência na
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realização do festival de animação MUMIA ITINERANTE, há mais de 3 anos, e na
realização de oficinas de Animação na própria UEMG de Divinópolis, há mais de 5 semestres
consecutivos, e participou – deu suporte até mesmo financeiro – de duas Semanas de Artes da
UEMG, o que mostra a estruturação sólida da equipe, mesmo considerando as demais
parcerias que estão estimadas no planejamento apresentado, apesar de não vigentes, mas que
já estão sendo negociadas. Para demonstrar que estas palavras não são vazias segue em anexo
duas cartas de intenção.

EXPERIÊNCIA DA PROPONENTE

A Flash Minas TV é uma produtora que mantém um programa de auditório
(Programa Flash Minas) há mais de 10 anos na TV. É também experiente no desenvolvimento
de produtos transmídia, como a revista Flash Minas e vários outros produtos ligados ao
programa de TV.
Por último, está previsto no nosso projeto um Controller, que é um contador,
especialista na legalidade de projetos audiovisuais, que auxiliará nas questões legais no que
diz respeito a ANCINE e ao FSA, o que mostra que o recurso apresentado pela Dromedário,
em seu esforço por encontrar brechas para desqualificar o projeto e a empresa ganhadora
ainda é falacioso ao dizer que a nossa equipe e a nossa empresa não possuem a devida
experiência com para desenvolvimento com o FSA. Ao que parece o Sr. Breno mistura a sua
experiência profissional com a da empresa.

A DISTRIBUIÇÃO E NOVOS EDITAIS DE CINEMA

Aqui fica ainda mais evidente as intenções de revisão das notas da Dromedário
através do recurso interposto, que apresenta conteúdo adicional ao que foi inscrito no edital,
como no que diz respeito a distribuidora Cineart. Mesmo assim, o que a empresa suplente
apresenta também é um planejamento, desta forma a Dromedário mostra que seus critérios
subjetivos e inconstantes em relação ao planejamento.

O PLANO DE PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO

A Flash Minas TV entende perfeitamente sobre a distribuição fílmica, e
apresenta notório saber detalhado em nosso Pitching, mesclando estratégias convencionais
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com estratégias inovadoras, as quais pessoas como o Cavi Borges tem utilizado e alcançado
ótimos resultados. No entanto, ressaltamos que não era obrigatório a apresentação da
distribuidora no projeto. A própria Dromedário não apresentou uma distribuidora na entrega
do seu projeto escrito.
Para o projeto PLACA-MÃE, mesmo tendo conversado e levado em conta
várias opções de distribuidoras, optamos por fazer a escolha no momento apropriado,
avaliando a potencialidade e o alcance do projeto. Mesmo assim, apresentamos também uma
proposta de distribuição paralela e não convencional, que é a parceria com movimentos
sociais e cine-clubes, que tem sido uma opção diferenciada com cases de sucesso de vários
filmes, como com o longa “Ilegal”. Ou seja, enquanto geralmente são apresentados apenas
soluções de senso comum, nós viemos com estratégias novas, apresentadas com detalhes
durante o Pitching.

AÇÕES MULTIPLATAFORMA

Dromedário comete novamente um equívoco, as redes sociais estão incluídas
no planejamento, inclusive, como meio de apresentar e captar o público para o filme, além de
divulgar todo o processo conforme ele será feito no interior de Minas Gerais, uma notícia
inédita para o estado, com potencial para usar e explorar a mídia espontânea. Durante o
Pitching foi explorada a apresentação de um jogo que tem como trama o ponto de virada final
do filme.

A EQUIPE

Dromedário novamente em um esforço para desclassificar todo o projeto
vencedor tenta equivocadamente se utilizar de sua equipe. Nesse sentido o projeto PLACAMÃE se destaca, já que nossa equipe é toda da região na qual nos propomos fazer o filme.
Apesar da Dromedário afirmar que sua gestão de projetos é mais eficiente, um de seus
diretores, o que tem experiência com animação, reside em São Paulo, o que dificulta e muito a
sua participação e sensibilidade ao cenário mineiro. Já o outro diretor que possivelmente será
mais próximo a produção, não possui experiência em animação, nem está inserido dentro do
meio. Desta forma, afirma-se ainda que a experiência é nova para ambas as empresas, vez que
os dois Diretores apresentados pela Dromedário não produziram um único longa de animação.
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Além disso, o projeto PLACA-MÃE se propõe a não só levar a produção para o interior,
como também investir na formação e aprimoramento dos profissionais locais, não apenas de
animadores. Consideramos, de nossa parte, que foge a política de fomento este tipo de
incentivo para o desenvolvimento da atividade no interior. Como desejo que a produção
perdure no tempo é preciso mais do que criar um emprego que acabarão em 24 meses, é
preciso montar uma equipe de líderes que trarão novos projetos para a região,e é isto o que
nós propomos a fazer desde o início.
Trabalhar com uma equipe completamente local trará novas experiências que
também serão novas para a Dromedário, sendo este um dos 5 primeiros longas de animação
do estado. Criar e capacitar trabalhadores a UFMG faz a mais de 20 anos, com o papel de
formação e capacitação já sendo desempenhado pela universidade, entendemos que criar
apenas vagas para animadores inexperientes, excluindo os profissionais locais dos cargos de
direção e gerenciamento, não trará nenhuma novidade ou impacto para a animação do interior.
É preciso de líderes que entendam e façam animação para capitalizar e trazer
novos projetos para o interior, e até mesmo Minas Gerais como um todo. Destaca-se para
tanto, a expertise da equipe vencedora:
•

Igor Santos Bastos tem experiência ampla com animação, é animador, com formação
na UFMG em Cinema de Animação e Artes Digitais, natural de Divinópolis-MG.
Além disso, nosso diretor e roteirista conta com a experiência de ter sido o criador da
série de TV selecionada no Prodav 05/2016, o único em Minas Gerais.

•

Eron Vicente de Paula é professor na Academia Internacional de Cinema, onde
construiu relacionamento com os maiores formadores e profissionais do Brasil inteiro.
Gerencia uma produtora no Centro-Oeste de Minas e tem total experiência e canais
que possibilitarão a exibição do projeto para fora.

•

Elisa Guimarães Santos mostra sua qualificação pelo trabalho executado, bastando
analisar as artes conceituais apresentadas que já validam a sua competência, sendo
desnecessária qualquer argumentação sobre isso.

Por fim, têm-se que a empresa Dromedário, insatisfeita com o pleito e ciente
do insucesso, tenta, através de ilações, desqualificar profissionais que já demonstraram sua
capacidade executiva no bojo do projeto, e subverter um resultado legítimo.
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CAPACIDADE DE FOMENTO AO SETOR AUDIOVISUAL EM MINAS GERAIS

Como pretendemos fomentar a produção, mesclaremos os profissionais do
local da produção com os profissionais naturais do interior mas que foram embora, além de
pessoas ainda em formação na cidade. A intenção é realmente criar em torno deste APL um
polo de Audiovisual do Centro-Oeste para a produção, capacitação, distribuição, exibição e
comercialização de obras audiovisuais. E como já apontamos para isso é preciso mais do que
utilizar a terra para fazer a obra, mas formar líderes que posteriormente irão perdurar com
outros projetos e novos empregos e oportunidades para os que virão a se capacitar durante
todo este processo. A não criação de líderes é uma política que foge ao entendimento de
fomento, vez que não cria estímulos a continuidade da produção audiovisual no interior
mineiro.
Já o projeto da Flash Minas, trabalha com equipe integralmente da região a
qual se destina e pretende, além de tudo, dar continuidade na produção cultural nesta região,
vez que esse é o primeiro de muitos projetos pensados para região. Desta forma, o projeto
apresentado pela vencedora, não cria apenas empregos temporários, mas traz estímulo e
conhecimento para a região perpetuando o trabalho com seus frutos.
IV – CONCLUSÃO

A Flash Minas TV e Produtora de Marketing ingressou nesse procedimento de
licitação ciente do desafio a ela imposto e teve êxito na aprovação de seu projeto, pelo simples
mérito de ter o melhor trabalho. Tal fato é irrefutável ante a as avaliações proferidas pela
comissão avaliadora.
A recorrente é contumaz na deselegância de tentar refutar resultados
legítimos, tentando estender as avaliações para além da fase ordinária do procedimento.
Utiliza-se do desvio de finalidade do recurso que deveria em verdade ser meio próprio de
impugnação de injustiças cometidas.
É possível notar que a Dromedário utiliza-se do recurso de uma maneira
equivocada e subjetiva para tentar suplementar o valor de sua nota, até mesmo com elementos
que não estavam presentes na data da inscrição. Tudo isso aqui apresentado também foi
apresentado no Pitching para os jurados do vigente edital. Com certeza qualquer ponto
apresentado se houvesse alguma dúvida seria esclarecido aos jurados no dia da defesa oral do
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projeto. Quando inscrevemos o nosso projeto neste edital, estávamos cientes de suas
especificidades, desafios e complexidade. Ainda assim, o fizemos confiante na reputação
ilibada, notório saber e soberania da Comissão Julgadora, que foi apresentada muito antes das
notas divulgadas, assim como nos encaminhamentos da Comissão Permanente de Licitação. O
ato da inscrição no Arranjo produtivo local exerce uma importância especial para todos que
militam historicamente no campo da animação, e para a descentralização do audiovisual. E
exatamente por isso, desejamos exercer nosso direito à realização do filme no Centro-Oeste
de Minas.

Belo Horizonte, 17 de julho de 2018.

___________________________________________________________________________

Flash Minas TV e Produtora de Marketing.
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ANEXO I
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ANEXO II

Belo Horizonte, 16 de julho de 2018
Prezado Igor Bastos
É com prazer e orgulho que topamos a parceria com o longa metragem PLACA-MÃE Igor é um
entusiasta do cinema de animação e já realizou 3 edições do festival em Divinópolis – MG. Esse ano
Igor Bastos está fazendo a curadoria dos filmes mineiros e brasileiros na 16 edição devido ao
empenho e dedicação demonstrado nos eventos anteriores. Creio que a MUMIA – Mostra Udigrudi
Mundial de animação tende a se tornar um espaço não somente de exibição, mas também como
formação através de oficinas realizadas em parceria com o SESC, como apresentação de mastercass e
trabalhos em desenvolvimento como foi o caso ano passado do longa A CIDADE DOS PIRATAS de
Otto Guerra.
Para nós ser parceiro do longa metragem PLACA-MÃE é mais uma soma de esforços para deixar a
arte da animação mais visível e acessível

______________________________________________________________________
Sávio Leite e Silva
http://mostramumia.blogspot.com/

10

ANEXO III
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