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CHAMADA PÚBLICA BRDE/FSA 
PRODAV - 03/2013 

 
 

ATA DE JULGAMENTO DOS RECURSOS INTERPOSTOS À ETAPA DE  
HABILITAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
Aos vinte e sete dias do mês de junho de 2014, às 09h, reuniram-se os representantes da ANCINE e 
do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul - BRDE no Escritório de Representação do 
BRDE no Rio de Janeiro, sito na Av. Rio Branco, 181, sala 3504, Centro, para abertura e julgamento 
dos recursos interpostos às propostas inabilitadas na Chamada Pública BRDE/FSA – PRODAV - 
03/2013, que tem como objetivo a Seleção, em regime de concurso público, de propostas de Núcleos 
Criativos para o desenvolvimento de Carteira de Projetos de obras audiovisuais seriadas e não 
seriadas, e de formatos de obra audiovisual, brasileiros de produção independente, destinadas aos 
segmentos de comunicação eletrônica de massa por assinatura (TV paga), radiodifusão de sons e 
imagens (TV aberta), salas de exibição, e vídeo por demanda (VOD), podendo prever a realização de 
episódios-pilotos, ‘webisódios’ e demos jogáveis, e realização de pesquisas qualitativas elaboradas por 
institutos de pesquisa, visando à contratação para apoio financeiro.  
 
Foram interpostos 33 (trinta e três) recursos.  
 
Iniciada a sessão, passou-se à avaliação individual. Os argumentos foram lidos e a documentação foi 
conferida pelos seguintes representantes da ANCINE e do BRDE:      
 

1. Letícia Corrêa Restano, funcionária do BRDE; 
2. Pedro Preussler, funcionário do BRDE; 
3. Vera Regina Ferreira Carvalho, funcionária do BRDE; 
4. Carla Sobrosa Mesquita Monsores, servidora da ANCINE; 
5. Leandro de Sousa Mendes, servidor da ANCINE; 
6. Rafael Halfeld Dutra, servidor da ANCINE. 

 
Analisada a documentação, foram tomadas as seguintes decisões, pelos fundamentos abaixo 
indicados: 
 

NUM. 
INSCRIÇÃO 

PROPONENTE MOTIVO DE INABILITAÇÃO* DECISÃO 

6282 485 PRODUÇÕES LTDA 

Não foi enviada a Proposta 
Audiovisual (Chamada Pública: Anexo 
A, item 2.a) 

Mantida a decisão de  
inabilitação por seus 
próprios fundamentos. 
Recurso não  
provido. 
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5900 
ADVANCE COMUNICAÇÃO 
E MARKETING LTDA. 

Proponente não é empresa registrada 
na ANCINE (Chamada Pública: item 
2.1.1) 

Mantida a decisão de  
inabilitação por seus 
próprios  
fundamentos. Recurso 
não  
provido. 

5027 

ASSOCIAÇÃO ARTÍSTICA 
E CULTURAL DA 
PERIFERIA  

Proponente não é empresa registrada 
na ANCINE (Chamada Pública: item 
2.1.1) 

Mantida a decisão de  
inabilitação por seus 
próprios  
fundamentos. Recurso 
não  
provido.  

5873 
BASILISCO PRODUÇÕES 
LTDA. 

A proponente está com registro 
irregular na ANCINE (Chamada 
Pública: item 2.1.1) 

Foi verificado que o 
registro se encontra 
regularizado. Recurso 
provido. Habilitado. 

6000 

CARMELA CONTEÚDOS E 
IDÉIAS PRODUÇÕES 
LTDA 

Proponente forma grupo econômico 
com a empresa JUBA FILMES 
PRODUÇÃO LTDA, que enviou 
proposta para uma das demais linhas 
de desenvolvimento (Chamada 
Pública: item 2.2.1)  

Mantida a decisão de  
inabilitação por seus 
próprios  
fundamentos. Recurso 
não  
provido. 

5734 

CASULO TRATAMENTO E 
MANIPULAÇÃO DE 
IMAGENS LTDA 

Não consta a assinatura do 
representante legal da empresa 
proponente na cópia impressa do 
relatório de inscrição eletrônica 
(Chamada Pública: Anexo A, item 
1.a); Pré-contrato com membros da 
equipe do núcleo não foi firmado com 
representante legal da empresa 
(Chamada Pública: Anexo A, item 2.i) 

Mantida a decisão de  
inabilitação por seus 
próprios  
fundamentos. Recurso 
não  
provido. 

4516 

CESAR TUMA 
GUIMARAES PRODUCOES 
AUDIO VISUAIS - ME  

Não foi enviada a documentação por 
correio (Chamada Pública: item 5.1) 

Foi verificado que a 
documentação havia sido 
enviada por MORTAL 
FILMES, não identificada 
como a empresa 
proponente. Analisada a 
documentação, verificou-
se que a proposta foi 
inabilitada, pois a 
empresa não possui 
atividade principal de 
produção audiovisual, 
propõe a realização de 
episódio piloto/webisódio 
e não foi enviado 
contrato com a empresa 
produtora (Chamada 
Pública: item 3.2.2.) nem 
o currículo da mesma 
(Chamada Pública: 
Anexo A, item 2. k). 
Excepcionalmente, é 
concedido à 
proponente novo prazo 
de 10 dias corridos 
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para interpor recurso. 

5501 
CINEMA ANIMADORES 
LTDA 

Proponente forma grupo econômico 
com a empresa CONTEÚDOS 
DIVERSOS PRODUÇÕES LTDA, que 
também enviou proposta para a linha 
PRODAV 03 de desenvolvimento 
(Chamada Pública: item 2.2.1); não 
foi enviado contrato de cessão de 
direitos de criação intelectual pré-
existente para o projeto de obra 
derivada "O outro lado do Gui" 
(Chamada Pública: Anexo A, item 
2.b); não foi enviado o contrato com 
empresa desenvolvedora de jogos 
eletrônicos (Chamada Pública: item 
3.2.3);  

Mantida a decisão de 
inabilitação por seus 
próprios fundamentos, 
com exceção dos dois 
últimos tópicos (que 
tiveram a argumentação 
da proponente acatada).  
Recurso não  
provido. 

5623 
CLUBTV PRODUÇÕES E 
ENTRETENIMENTO LTDA 

Não foi enviado o Perfil do Núcleo 
Criativo (Chamada Pública: Anexo A, 
item 2.f)  

Mantida a decisão de 
inabilitação por seus 
próprios fundamentos. 
Recurso não provido. 

5673 
CONTEUDOS DIVERSOS 
PRODUÇÕES LTDA. 

Proponente forma grupo econômico 
com a empresa CINEMA 
ANIMADORES LTDA, que também  
enviou proposta para a linha 
PRODAV 03 de desenvolvimento 
(Chamada Pública: item 2.2.1) 

Mantida a decisão de  
inabilitação por seus 
próprios  
fundamentos. Recurso 
não  
provido. 

5885 DGT FILMES LTDA EPP 

Não foi enviado contrato com 
empresa desenvolvedora de jogos 
eletrônicos, mas sim com pessoa 
física (Chamada Pública: item 3.2.3) 

Mantida a decisão de 
inabilitação por seus 
próprios fundamentos. 
Recurso não provido. 

6208 FILMES DO SERRO LTDA. 

Não consta a assinatura do 
representante legal da empresa 
proponente na cópia impressa do 
relatório de inscrição eletrônica 
(Chamada Pública: Anexo A, item 1.a) 

Mantida a decisão de 
inabilitação por seus 
próprios fundamentos. 
Recurso não provido. 

5903 

HAVER FILMES 
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 
- LTDA ME 

Não consta a assinatura do 
representante legal da empresa 
proponente na cópia impressa do 
relatório de inscrição eletrônica 
(Chamada Pública: Anexo A, item 1.a) 

Mantida a decisão de 
inabilitação por seus 
próprios fundamentos. 
Recurso não provido. 

6263 
HUNGRY MAN BRASIL 
PRODUÇÕES LTDA 

A assinatura constante na cópia 
impressa do relatório de inscrição 
eletrônica não foi identificada como 
sendo do representante legal da 
proponente (Chamada Pública: Anexo 
A, item 1.a) 

A proponente alega que 
a assinatura constante 
no relatório é do 
procurador da empresa. 
No entanto, além de não 
haver outro documento 
do procurador, para que 
se identifique a 
assinatura, a procuração 
constante na 
documentação enviada 
está vencida. Recurso 
não provido. 
Inabilitado. 
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5959 
INSTITUTO BRASILEIRO 
AUDIOVISUAL 

Proponente não é empresa 
(Chamada Pública: item 2.1.1) 

Mantida a decisão de 
inabilitação por seus 
próprios fundamentos. 
Recurso não provido. 

6143 
MARLUCO VISÃO 
COMUNICAÇÃO LTDA 

A proponente não possui atividade 
principal de produção audiovisual, 
propõe a realização de episódio 
piloto/webisódio mas não foram 
enviados o contrato com a empresa 
produtora (Chamada Pública: item 
3.2.2.) nem o currículo da mesma 
(Chamada Pública: Anexo A, item 2. 
k) 

Mantida a decisão de 
inabilitação por seus 
próprios fundamentos. 
Recurso não provido. 

5591 
MOSQUITO VÍDEO E 
DESIGN LTDA 

A proponente concorrente desta Linha 
apresentou proposta em outra Linha 
de Desenvolvimento (Chamada 
Pública: item 2.2.1) 

Foi mantida a inabilitação 
da outra proposta 
apresentada pela 
proponente. Recurso 
provido. Habilitado. 

5854 
POLO MS CINEMA E 
VÍDEO ME 

A proponente está com registro 
irregular na ANCINE (Chamada 
Pública: item 2.1.1) 

Foi verificado que o 
registro se encontra 
regularizado. Recurso 
provido. Habilitado. 

5851 

REALEJO FILMES 
PRODUÇÕES ARTÍSTICAS 
E CINEMATOGRÁFICAS 
LTDA. 

O contrato enviado com o profissional 
indicado como líder do núcleo não 
indica ser esta a função a ser 
exercida por ele (Chamada Pública: 
Anexo A, item 2.i) 

Foi acatado o argumento 
da proponente. Recurso 
provido. Habilitado. 

5921 

RECITEC EDUCAÇÃO 
MARKETING EVENTOS 
LTDA 

A proponente não possui atividade 
principal de produção audiovisual, 
propõe a realização de episódio 
piloto/webisódio, mas não foram 
enviados o contrato com a empresa 
produtora (Chamada Pública: item 
3.2.2.) nem o currículo da mesma 
(Chamada Pública: Anexo A, item 2. 
k) 

A empresa contratada 
também não possui 
atividade principal de 
produção audiovisual. 
Recurso não provido. 
Inabilitado. 

5626 
SANTA CLARA 
COMUNICAÇÃO LTDA. 

A proponente não possui atividade 
principal de produção audiovisual, 
propõe a realização de episódio 
piloto/webisódio, mas não foram 
enviados o contrato com a empresa 
produtora (Chamada Pública: item 
3.2.2.) nem o currículo da mesma 
(Chamada Pública: Anexo A, item 2. 
k) 

Mantida a decisão de 
inabilitação por seus 
próprios fundamentos. 
Recurso não provido. 

5592 

SINCROCINE 
PRODUÇÕES 
CINEMATOGRÁFICAS 
LTDA 

Proponente forma grupo econômico 
com a empresa TIETÊ PRODUÇÕES 
CINEMATOGRÁFICAS, que enviou 
proposta para uma das demais linhas 
de desenvolvimento (Chamada 
Pública: item 2.2.1)  

Foi mantida a inabilitação 
da proposta apresentada 
pela TIETÊ 
PRODUÇÕES 
CINEMATOGRÁFICAS.  
Recurso provido. 
Habilitado. 
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5448 
SOFÁ VERDE FILMES 
LTDA 

Não consta a assinatura do 
representante legal da empresa 
proponente na cópia impressa do 
relatório de inscrição eletrônica 
(Chamada Pública: Anexo A, item 
1.a); A proponente está com registro 
irregular na ANCINE (Chamada 
Pública: item 2.1.1 ) 

Mantida a decisão de 
inabilitação por seus 
próprios fundamentos, 
com exceção do último 
tópico (Foi verificado que 
o registro se encontra 
regularizado). Recurso 
não provido. 

6048 SOL EDITORAÇÃO LTDA 

A proponente está com registro 
irregular na ANCINE (Chamada 
Pública: item 2.1.1) 

Mantida a decisão de  
inabilitação por seus 
próprios  
fundamentos. Recurso 
não  
provido. 

6184 TAMBKE FILMES LTDA 

Não foi enviado contrato com 
empresa desenvolvedora de jogos 
eletrônicos (Chamada Pública: item 
3.2.3) 

Mantida a decisão de 
inabilitação por seus 
próprios fundamentos. 
Recurso não provido. 

5926 

TORTUGA STUDIOS 
PRODUTORA DE FILMES 
LTDA. 

Não consta a assinatura do 
representante legal da empresa 
proponente na cópia impressa do 
relatório de inscrição eletrônica 
(Chamada Pública: Anexo A, item 
1.a); Não foi enviado contrato com 
empresa desenvolvedora de jogos 
eletrônicos (Chamada Pública: item 
3.2.3) 

Mantida a decisão de 
inabilitação por seus 
próprios fundamentos. 
Recurso não provido. 

5859 
TOTAL ENTERTAINMENT 
LTDA 

Não consta a assinatura do 
representante legal da empresa 
proponente na cópia impressa do 
relatório de inscrição eletrônica 
(Chamada Pública: Anexo A, item 
1.a); não foi enviado contrato com o 
líder do núcleo criativo indicado na 
proposta audiovisual (Chamada 
Pública: Anexo A, item 2.i); não foi 
enviado contrato de cessão de 
direitos de criação intelectual pré-
existente para o projeto de obra 
derivada "Tango, Bolero e 
Chachacha" (Chamada Pública: 
Anexo A, item 2.b) 

Mantida a decisão de 
inabilitação por seus 
próprios fundamentos, 
com exceção do último 
tópico (foi identificado o 
contrato de cessão de 
direitos da obra derivada 
“Tango,Bolero e 
Chachacha”). Recurso 
não provido. 

6059 
TUCANAE PRODUÇÕES 
LTDA 

A proponente não possui atividade 
principal de produção audiovisual, 
propõe a realização de episódio 
piloto/webisódio mas não foram 
enviados o contrato com a empresa 
produtora (Chamada Pública: item 
3.2.2.) nem o currículo da mesma 
(Chamada Pública: Anexo A, item 2. 
k) 

Mantida a decisão de 
inabilitação por seus 
próprios fundamentos. 
Recurso não provido. 

6131 URCA FILMES LTDA.  

Não foi enviado o contrato de cessão 
de direitos de criação intelectual pré-
existente para os projetos de obras 
derivadas "171" e "Beijo na Boca" 
(Chamada Pública: Anexo A, item 2.b) 

Foi acatada a 
argumentação da 
proponente. Recurso 
provido. Habilitado. 
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As proponentes FULANO FILMES LTDA, OTTO DESENHOS ANIMADOS, PA PRODUTORES 
ASSOCIADOS LTDA e PINDORAMA FILMES LTDA, cujos envelopes haviam sido desconsiderados 
por não terem concluído as inscrições no sistema, impetraram recursos, cuja argumentação foi 
acatada pela comissão. Analisadas as documentações enviadas pelas proponentes, foram 
HABILITADAS as propostas: 
 

NUM. 
INSCRIÇÃO PROPONENTE UF 

5598 FULANO FILMES SP 

5497 PA PRODUTORES ASSOCIADOS  SP 

5187 PINDORAMA FILMES LTDA RJ 

 
 
Foi INABILITADA a proposta: 
 
NUM. 
INSCRIÇÃO 

PROPONENTE 
 

UF MOTIVO DE INABILITAÇÃO 

5504 OTTO DESENHOS ANIMADOS RS Foram indicados 02 líderes de núcleo criativo 
(Chamada Pública, Anexo A, item 2.g); a 
proposta audiovisual não contempla os itens 
pedidos pelo edital (Chamada Pública, Anexo 
b, item 1); não foram enviados contratos ou 
pré-contratos com os integrantes dos projetos 
(Chamada Pública, Anexo A, item 2.i ) nem 
currículos dos mesmos (Chamada Pública, 
Anexo A, item 2.h ); não foi enviado currículo 
da empresa desenvolvedora de jogos 
eletrônicos (Chamada Pública, Anexo A, item 
2.l); não foi enviado termo de referência, 
proposta técnico comercial e termo de 
compromisso para pesquisa qualitativa 
(Chamada Pública, Anexo A, item 2.m ). 
 

 
Excepcionalmente, é concedido a esta proponente novo prazo de 10 dias corridos para interpor recurso. 
 
 
Considerando as decisões acima tomadas, a Comissão HABILITOU também as seguintes propostas:  
 

NUM. 
INSCRIÇÃO PROPONENTE UF 

5873 BASILISCO PRODUÇÕES LTDA PB 

5598 FULANO FILMES SP 
5591 MOSQUITO VÍDEO E DESIGN LTDA MG 
5497 PA PRODUTORES ASSOCIADOS  SP 

5187 PINDORAMA FILMES LTDA RJ 

5854 POLO MS CINEMA E VÍDEO ME MS 

5851 
REALEJO FILMES PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CINEMATOGRÁFICAS 
LTDA. SP 
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5592 SINCROCINE PRODUÇÕES CINEMATOGRÁFICAS LTDA RJ 

6131 URCA FILMES LTDA.  RJ 
 
 
Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a sessão, lavrando-se a presente ata, que vai 
assinada pelos representantes das entidades envolvidas.  
 

Rio de Janeiro, 17 de julho de 2014 
 

 
 

Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE 

 
Agência Nacional do Cinema - ANCINE 


