
 

 

CHAMADA PÚBLICA BRDE/FSA 
PRODECINE 05/2016 

 

 

ATA DE JULGAMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS CONTRA A INABILITAÇÃO DAS 
PROPOSTAS E NOVA RELAÇÃO DE PROPOSTAS INABILITADAS DURANTE A ETAPA DE 

AVALIAÇÃO 
 
 
1 - Julgamento dos recursos interpostos contra a inabilitação das propostas 
 
Entre os dias 28 e 29 de setembro de 2017, reuniram-se os representantes da Comissão de análise de Recursos 
no Escritório Central no Rio de Janeiro, sito na Av. Graça Aranha, 47, sala 01, Centro, para julgamento dos 
recursos interpostos às propostas inabilitadas na Chamada Pública BRDE/FSA PRODECINE 05/2016, que 
tem como objetivo a seleção, em regime de concurso público, de projetos de produção independente de obras 
cinematográficas brasileiras de longa-metragem de ficção, documentário ou de animação, visando à 
contratação de operações financeiras, exclusivamente na forma de investimento, destinada prioritariamente a 
projetos com propostas de linguagem inovadora e relevância artística, com potencial de participação e 
premiação em festivais, que apontem para a experimentação e a pesquisa de linguagem, que sejam capazes de 
dialogar com seu público-alvo e de realizar seu potencial comercial na fatia de mercado específica que 
almejam. 
 
Foram interpostos 4 (quatro) recursos tempestivamente. Recursos enviados fora do prazo não foram 
analisados pela comissão. 
 
Iniciada a sessão, passou-se à avaliação individual dos recursos. Com base nos argumentos apresentados pelos 
recursantes, foram tomadas as seguintes decisões, pelos fundamentos abaixo indicados: 
 

 

 

Protocolo Motivo da Inabilitação Decisão 

021790 
Não atende item 3.1.3 e 3.1.4, dado que 
entregou o objeto em data posterior ao 
encerramento das inscrições da Chamada.   

Recurso provido. 

022262 
 

Não atende item 3.1.3 e 3.1.4, dado que 
entregou o objeto em data posterior ao 
encerramento das inscrições da Chamada.    

Recurso provido. 

021608 
Não atende item 3.1.3 e 3.1.4, dado que 
entregou o objeto em data posterior ao 
encerramento das inscrições da Chamada.   

Recurso provido. 

021903 Não atende item 3.1.3.  
Recurso não provido. Mantida a decisão 
de inabilitação por seus próprios 
fundamentos.  



 
Considerando as decisões tomadas, a Comissão HABILITOU também os seguintes projetos: 
 
 

Protocolo Título do Projeto Proponente 
022262 Canção ao Longe Anavilhana Filmes Ltda ME 

021608 
Se viver 100 anos vou achar que foi 
pouco 

CASA DO SANTOMÉ FILMES LTDA-
ME 

 

 
Apesar de o recurso do projeto relativo ao Protocolo nº 021790 ter sido provido, o projeto permanece 
inabilitado por conta do exposto no item seguinte. 
 

 
 
2 - Propostas inabilitadas na etapa de avaliação 
 
Informa-se ainda que, no processo de avaliação das propostas, foram identificadas razões para a inabilitação 
de ofício de outros projetos, que seguem listados e terão até às 18h00min do dia 18/10/2017 para interpor 
recurso contra a inabilitação. Os recursos relativos à inabilitação devem ser enviados para o e-mail 
selecao.fsa@ancine.gov.br. 
 

Protocolo Motivo da Inabilitação 

022242 
Não atendeu ao item 3.1.2 do edital, uma vez que o projeto concorreu e foi 
contemplado em outra Chamada Pública do FSA destinada à produção de obras 
cinematográficas. 

021813 
Não atendeu à alínea “b” do item 1.1 do Anexo I do edital, uma vez que não foi 
enviado roteiro (para ficção e animação) ou estrutura (documentário) da obra 
cinematográfica. 

021839 
Não atendeu à alínea “b” do item 1.1 do Anexo I do edital, uma vez que não foi 
enviado roteiro (para ficção e animação) ou estrutura (documentário) da obra 
cinematográfica. 

021895 Não atendeu à alínea “a” do item 1.1 do Anexo I do edital, uma vez que não foi 
enviado Formulário de Proposta Audiovisual conforme modelo do edital. 

022029 Não atendeu à alínea “a” do item 1.1 do Anexo I do edital, uma vez que não foi 
enviado Formulário de Proposta Audiovisual conforme modelo do edital. 

021663 
Não atendeu à alínea “b” do item 1.1 do Anexo I do edital, uma vez que não foi 
enviado roteiro (para ficção e animação) ou estrutura (documentário) da obra 
cinematográfica. 

022248 
Não atendeu ao item 3.1.2 do edital, uma vez que o projeto concorreu e foi 
contemplado em outra Chamada Pública do FSA destinada à produção de obras 
cinematográficas. 

022032 Não atendeu ao item 1.1.1 do edital, uma vez que a proposta apresentada não 
corresponde à produção de uma obra cinematográfica.  

021749 Não atendeu à alínea “a” do item 1.1 do Anexo I do edital, uma vez que não foi 
enviado Formulário de Proposta Audiovisual conforme modelo do edital. 

021790 
Não atendeu ao item 3.1.2 do edital, uma vez que o projeto está concorrendo em 
outra Chamada Pública do FSA destinada à produção de obras cinematográficas. 



Protocolo Motivo da Inabilitação 

022080 
Não atendeu ao item 3.1.2 do edital, uma vez que o projeto está concorrendo em 
outra Chamada Pública do FSA destinada à produção de obras cinematográficas. 

021789 
Não atendeu à alínea “b” do item 1.1 do Anexo I do edital, uma vez que não foi 
enviado roteiro (para ficção e animação) ou estrutura (documentário) da obra 
cinematográfica. 

021576 
Não atendeu à alínea “a” do item 1.1 do Anexo I do edital, uma vez que não foi 
enviado Formulário de Proposta Audiovisual preenchido, conforme modelo do 
edital. 

 
 
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, lavrando-se a presente ata.  
 
 
 
 

Rio de Janeiro, 06 de outubro de 2017. 
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