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CHAMADA PÚBLICA BRDE/FSA – PRODECINE - 01/2012 
ETAPA DE SELEÇÃO 

 
Ata da Reunião de Análise de Recursos 

 
Entre os dias 8 e 10 de janeiro de 2013, foram realizadas reuniões de julgamento dos 
recursos interpostos às propostas não selecionadas preliminarmente na Chamada Pública 
BRDE/FSA – PRODECINE - 01/2012, recursos estes relativos à análise e avaliação técnica 
dos projetos, conforme itens 4.5 a 4.7 do Edital. 
 
Foram interpostos recursos referentes aos 23 (vinte e três) projetos listados abaixo: 
 
 

N.º de 
Protocolo 

da Inscrição 
Projeto Proponente 

0321 ALÉM DA JUSTIÇA RETICOM FILMES 

0502 LÍNGUA SECA OURO 21 PRODUÇÕES DE FILMES 
(RECHEIO E COBERTURA) 

0523 HERMANOS II ÍRIS CINEMATOGRÁFICA LTDA 
(OLHAR DISTRIBUIDORA) 

0543 QUE HORAS ELA VOLTA? ÁFRICA FILMES 

0584 SOM, SOL & SURF BOSSA PRODUÇÕES LTDA 

0604 SERRA ARDENTE GLAZ ENTRETENIMENTO LTDA 

0621 O OLHO E A FACA OLHOS DE CÃO PRODUÇÕES 
CINEMATOGRÁFICAS LTDA 

0711 U-513 - EM BUSCA DO 
LOBO SOLITÁRIO PSI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 

0712 X, Y, Z DE ZEBRA LAPFILME PRODUÇÕES 
CINEMATOGRÁFICAS LTDA 

0769 CLARA DE LUA SPECTRA MÍDIA 

0780 NINHO DE FERAS CAVÍDEO PRODUÇÕES 

0801 TERRA DE GRANDE 
BELEZA SERTANEJA DE CINEMA LTDA 
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N.º de 
Protocolo 

da Inscrição 
Projeto Proponente 

0827 MOLAMBO TACACÁ FILMES LTDA 

0828 CAFÉ JERUSALÉM SPRAY FILMES 

0840 CODINOME CLEMENTE ÍRIS CINEMATOGRÁFICA LTDA 
(OLHAR DISTRIBUIDORA) 

0842 O FANTASISTA TRUQUE PRODUTORA DE CINEMA 

0850 VERTIGEM DO SAGRADO TRUQUE PRODUTORA DE CINEMA 

0861 LUA EM SAGITÁRIO 
REALIZART PRODUÇÃO 
AUDIOVISUAL LTDA (PLURAL 
FILMES SUL) 

0881 UM PASSO PARA IR 
(LOURENÇO PRÍNCIPE) AURORA FILMES LTDA 

0963 ESTIVE EM LISBOA E 
LEMBREI DE VOCÊ REFINARIA PRODUÇÕES LTDA 

1061 DIAS NUBLADOS 
NEROFILM PRODUÇÃO DE CINEMA 
E TEATRO LTDA (FÁBRICA DE 
CINEMA) 

1085 ALMA IMORAL CALIBAN - CINEMA E CONTEÚDO 

1283 MUDANÇA CAPITAL - 
BRASÍLIA ARREPENDIDA 

ENGENHO DE ARTE SERVIÇOS DE 
PRODUÇÕES LTDA 

 

Para cada um dos projetos, após apreciar os argumentos apresentados, a comissão 

de análise de recursos deliberou da seguinte maneira: 

 

Protocolo 
da 

inscrição 
Projeto Proponente 

0321 ALÉM DA JUSTIÇA RETICOM FILMES 

• Quesito 1 

o Subquesitos 1.1 e 1.2: recursos não providos, uma vez que não trouxeram 

argumentos ou fatos que alterassem as análises realizadas. 
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• Quesito 2 

o Subquesitos 2.1 e 2.2: recursos não providos, uma vez que não trouxeram 

argumentos ou fatos que alterassem as análises realizadas. 

 

• Quesito 3 

o Subquesitos 3.1, 3.2 e 3.3: recursos não providos, uma vez que as novas 

informações fornecidas não foram apresentadas no projeto encaminhado no 

ato de inscrição. 

 

• Quesito 4 

o Subquesitos 4.1 e 4.2: recursos não providos, uma vez que as novas 

informações fornecidas não foram apresentadas no projeto encaminhado no 

ato de inscrição. 

o Subquesito 4.3: recurso não provido, uma vez que não trouxe argumentos 

ou fatos que alterassem as análises realizadas. 

 

 

Protocolo 
da 

inscrição 
Projeto Proponente 

0502 LÍNGUA SECA OURO 21 PRODUÇÕES DE FILMES 
(RECHEIO E COBERTURA) 

 
• Quesito 1 

o Subquesitos 1.1 e 1.2: recursos não providos, uma vez que não trouxeram 

argumentos ou fatos que alterassem as análises realizadas. 

 

• Quesito 2 

o Subquesito 2.1: recurso não provido, uma vez que não trouxe argumentos 

ou fatos que alterassem as análises realizadas. 

o Subquesito 2.2: recurso não provido, uma vez que as novas informações 

fornecidas não foram apresentadas no projeto encaminhado no ato de 

inscrição. 
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• Quesito 3 

o Subquesitos 3.1, 3.2 e 3.3: recursos não providos, uma vez que não 

trouxeram argumentos ou fatos que alterassem as análises realizadas. 

 

• Quesito 4 

o Subquesito 4.1: recurso não provido, uma vez que não trouxe argumentos 

ou fatos que alterassem as análises realizadas. 

o Subquesito 4.2: recurso não provido, uma vez que as novas informações 

fornecidas não foram apresentadas no projeto encaminhado no ato de 

inscrição. 

o Subquesito 4.3: recurso provido, tendo sido acrescido um (1,0) ponto à nota 

atribuída pelo analista. 

 
 

Protocolo 
da 

inscrição 
Projeto Proponente 

0523 HERMANOS II ÍRIS CINEMATOGRÁFICA LTDA (OLHAR 
DISTRIBUIDORA) 

 
• Quesito 3 

o Subquesitos 3.1, 3.2 e 3.3: recursos não providos, uma vez que não 

trouxeram argumentos ou fatos que alterassem as análises realizadas. 

 

• Quesito 4 

o Subquesitos 4.1, 4.2 e 4.3: recursos não providos, uma vez que não 

trouxeram argumentos ou fatos que alterassem as análises realizadas. 

 

Protocolo 
da 

inscrição 
Projeto Proponente 

0543 QUE HORAS ELA VOLTA? ÁFRICA FILMES 

 
• Quesito 1 

o Subquesitos 1.1 e 1.2: recursos não providos, uma vez que não trouxeram 

argumentos ou fatos que alterassem as análises realizadas. 



 

 

 

5 

 

• Quesito 2 

o Subquesito 2.1: recurso não provido, uma vez que não trouxe argumentos 

ou fatos que alterassem as análises realizadas. 

  

• Quesito 3 

o Subquesitos 3.1, 3.2 e 3.3: recursos não providos, uma vez que não 

trouxeram argumentos ou fatos que alterassem as análises realizadas. 

 

• Quesito 4 

o Subquesitos 4.1 e 4.3: recursos não providos, uma vez que não trouxeram 

argumentos ou fatos que alterassem as análises realizadas. 

 
 

Protocolo 
da 

inscrição 
Projeto Proponente 

0584 SOM, SOL & SURF BOSSA PRODUÇÕES LTDA 

 
• Quesito 1 

o Subquesitos 1.1 e 1.2: recursos não providos, uma vez que não trouxeram 

argumentos ou fatos que alterassem as análises realizadas. 

 

• Quesito 3 

o Subquesito 3.2: recurso não provido, uma vez que não trouxe argumentos 

ou fatos que alterassem as análises realizadas e que as novas informações 

fornecidas não foram apresentadas no projeto encaminhado no ato de 

inscrição. 

o Subquesito 3.3: recurso provido, tendo sido acrescido um (1,0) ponto à nota 

atribuída pelo analista. 

 

• Quesito 4 

o Subquesito 4.1: recurso não provido, uma vez que não trouxe argumentos 

ou fatos que alterassem as análises realizadas e que as novas informações 

fornecidas não foram apresentadas no projeto encaminhado no ato de 

inscrição. 
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o Subquesito 4.2: recurso não provido, uma vez que não trouxe argumentos 

ou fatos que alterassem as análises realizadas. 

o Subquesito 4.3: recurso não provido, uma vez que não trouxe argumentos 

ou fatos que alterassem as análises realizadas. 

 

 

Protocolo 
da 

inscrição 
Projeto Proponente 

0604 SERRA ARDENTE GLAZ ENTRETENIMENTO LTDA 

 
• Quesito 3 

o Subquesito 3.3: recurso provido, tendo sido acrescido um (1,0) ponto à nota 

atribuída pelo analista. 

 

• Quesito 4 

o Subquesito 4.1: recurso provido, tendo sido acrescido um (1,0) ponto à nota 

atribuída pelo analista. 

  

 

Protocolo 
da 

inscrição 
Projeto Proponente 

0621 O OLHO E A FACA OLHOS DE CÃO PRODUÇÕES 
CINEMATOGRÁFICAS LTDA 

 
• Quesito 1 

o Subquesitos 1.1 e 1.2: recursos não providos, uma vez que não trouxeram 

argumentos ou fatos que alterassem as análises realizadas. 

 

• Quesito 2 

o Subquesito 2.1: recurso não provido, uma vez que não trouxe argumentos 

ou fatos que alterassem as análises realizadas. 
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• Quesito 3 

o Subquesitos 3.1 e 3.2: recursos não providos, uma vez que não trouxeram 

argumentos ou fatos que alterassem as análises realizadas. 

 

• Quesito 4 

o Subquesito 4.1: recurso não provido, uma vez que as novas informações 

fornecidas não foram apresentadas no projeto encaminhado no ato de 

inscrição. 

o Subquesito 4.2: recurso não provido, uma vez que não trouxe argumentos 

ou fatos que alterassem as análises realizadas. 

o Subquesito 4.3: recurso provido, tendo sido acrescido um (1,0) ponto à nota 

atribuída pelo analista. 

 

 

Protocolo 
da 

inscrição 
Projeto Proponente 

0711 U-513 - EM BUSCA DO 
LOBO SOLITÁRIO PSI COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 

 
• Quesito 1 

o Subquesitos 1.1 e 1.2: recursos não providos, uma vez que não trouxeram 

argumentos ou fatos que alterassem as análises realizadas. 

 

• Quesito 2 

o Subquesito 2.1: recurso não provido, uma vez que não trouxe argumentos 

ou fatos que alterassem as análises realizadas. 

o Subquesito 2.2: recurso não provido, uma vez que as novas informações 

fornecidas não foram apresentadas no projeto encaminhado no ato de 

inscrição. 

 

• Quesito 3 

o Subquesitos 3.1, 3.2 e 3.3: recursos não providos, uma vez que não 

trouxeram argumentos ou fatos que alterassem as análises realizadas. 
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• Quesito 4 

o Subquesitos 4.1, 4.2 e 4.3: recursos não providos, uma vez que não 

trouxeram argumentos ou fatos que alterassem as análises realizadas. 

 

 

Protocolo 
da 

inscrição 
Projeto Proponente 

0712 X, Y, Z DE ZEBRA LAPFILME PRODUÇÕES 
CINEMATOGRÁFICAS LTDA 

 
• recurso não provido, uma vez que não trouxe argumentos ou fatos que alterassem 

as análises realizadas. 

 
 

Protocolo 
da 

inscrição 
Projeto Proponente 

0769 CLARA DE LUA SPECTRA MÍDIA 

 
• Quesito 1 

o Subquesito 1.1: recurso não provido, uma vez que não trouxe argumentos 

ou fatos que alterassem as análises realizadas. 

o Subquesito 1.2: recurso provido, tendo sido acrescido um (1,0) ponto à nota 

atribuída pelo analista. 

 

• Quesito 4 

o Subquesito 4.3: recurso não provido, uma vez que não trouxe argumentos 

ou fatos que alterassem as análises realizadas e que as novas informações 

fornecidas não foram apresentadas no projeto encaminhado no ato de 

inscrição. 
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Protocolo 
da 

inscrição 
Projeto Proponente 

0780 NINHO DE FERAS CAVÍDEO PRODUÇÕES 

 
• Quesito 2 

o Subquesitos 2.1 e 2.2: recursos não providos, uma vez que não trouxeram 

argumentos ou fatos que alterassem as análises realizadas. 

 

• Quesito 3 

o Subquesitos 3.1 e 3.2: recursos não providos, uma vez que não trouxeram 

argumentos ou fatos que alterassem as análises realizadas. 

 

• Quesito 4 

o Subquesitos 4.1 e 4.3: recursos não providos, uma vez que não trouxeram 

argumentos ou fatos que alterassem as análises realizadas. 

 

 

Protocolo 
da 

inscrição 
Projeto Proponente 

0801 TERRA DE GRANDE 
BELEZA SERTANEJA DE CINEMA LTDA 

 
• Quesito 1 

o Subquesitos 1.1 e 1.2: recursos não providos, uma vez que não trouxeram 

argumentos ou fatos que alterassem as análises realizadas. 

 

• Quesito 2 

o Subquesito 2.1: recurso provido, tendo sido acrescido um (1,0) ponto à nota 

atribuída pelo analista. 

 

• Quesito 3 

o Subquesitos 3.1, 3.2 e 3.3: recursos não providos, uma vez que não 

trouxeram argumentos ou fatos que alterassem as análises realizadas. 
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• Quesito 4: recurso não provido, uma vez que não trouxe argumentos ou fatos que 

alterassem as análises realizadas. 

 

 

Protocolo 
da 

inscrição 
Projeto Proponente 

0827 MOLAMBO TACACÁ FILMES LTDA 

 
• Quesito 2 

o Subquesito 2.1: recurso não provido, uma vez que não trouxe argumentos 

ou fatos que alterassem as análises realizadas. 

 

• Quesito 4 

o Subquesito 4.1: recurso não provido, uma vez que não trouxe argumentos 

ou fatos que alterassem as análises realizadas. 

  

 

Protocolo 
da 

inscrição 
Projeto Proponente 

0828 CAFÉ JERUSALÉM SPRAY FILMES 

 

• Quesito 1 

o Subquesitos 1.1 e 1.2: recursos não providos, uma vez que não trouxeram 

argumentos ou fatos que alterassem as análises realizadas. 

 

• Quesito 2 

o Subquesitos 2.1 e 2.2: recursos não providos, uma vez que não trouxeram 

argumentos ou fatos que alterassem as análises realizadas. 
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• Quesito 4 

o Subquesitos 4.1 e 4.3: recursos não providos, uma vez que não trouxeram 

argumentos ou fatos que alterassem as análises realizadas. 

 

 
Protocolo 

da 
inscrição 

Projeto Proponente 

0840 CODINOME CLEMENTE ÍRIS CINEMATOGRÁFICA LTDA (OLHAR 
DISTRIBUIDORA) 

  
 

• Quesito 1 

o Subquesitos 1.1 e 1.2: recursos não providos, uma vez que não trouxeram 

argumentos ou fatos que alterassem as análises realizadas. 

 

• Quesito 2 

o Subquesito 2.1: recurso não provido, uma vez que as novas informações 

fornecidas não foram apresentadas no projeto encaminhado no ato de 

inscrição. 

o Subquesito 2.2: recurso não provido, uma vez que não trouxe argumentos 

ou fatos que alterassem as análises realizadas. 

  

 

Protocolo 
da 

inscrição 
Projeto Proponente 

0842 O FANTASISTA TRUQUE PRODUTORA DE CINEMA 

 
• Quesito 2 

o Subquesito 2.1: recurso provido, tendo sido acrescido um (1,0) ponto à nota 

atribuída pelo analista. 

o Subquesito 2.2: recurso provido, tendo sido acrescido um (1,0) ponto à nota 

atribuída pelo analista. 
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• Quesito 3 

o Subquesito 3.1: recurso provido, tendo sido acrescido um (1,0) ponto à nota 

atribuída pelo analista. 

o Subquesito 3.3: recurso não provido, uma vez que não trouxe argumentos 

ou fatos que alterassem as análises realizadas. 

 

 

Protocolo 
da 

inscrição 
Projeto Proponente 

0850 VERTIGEM DO SAGRADO TRUQUE PRODUTORA DE CINEMA 

 
• Quesito 2 

o Subquesitos 2.1 e 2.2: recursos não providos, uma vez que não trouxeram 

argumentos ou fatos que alterassem as análises realizadas. 

 

• Quesito 3 

o Subquesito 3.1: recurso provido, tendo sido acrescido um (1,0) ponto à nota 

atribuída pelo analista. 

o Subquesito 3.3: recurso não provido, uma vez que não trouxe argumentos 

ou fatos que alterassem as análises realizadas. 

 

• Quesito 4 

o Subquesito 4.1: recurso não provido, uma vez que não trouxe argumentos 

ou fatos que alterassem as análises realizadas. 

 

 

Protocolo 
da 

inscrição 
Projeto Proponente 

0861 LUA EM SAGITÁRIO REALIZART PRODUÇÃO AUDIOVISUAL 
LTDA (PLURAL FILMES SUL) 

 
• Quesito 1: recurso não provido, uma vez que não trouxe argumentos ou fatos que 

alterassem as análises realizadas. 
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• Quesito 2 

o Subquesito 2.1: recurso provido, tendo sido acrescido um (1,0) ponto à nota 

atribuída pelo analista. 

o Subquesito 2.2: recurso provido, tendo sido acrescido um (1,0) ponto à nota 

atribuída pelo analista. 

 

• Quesito 3 

o Subquesito 3.1: recurso provido, tendo sido acrescidos dois (2,0) pontos à 

nota atribuída pelo analista. 

o Subquesito 3.2: recurso provido, tendo sido acrescido um (1,0) ponto à nota 

atribuída pelo analista. 

o Subquesito 3.3: recurso não provido, uma vez que não trouxe argumentos 

ou fatos que alterassem as análises realizadas. 

 

• Quesito 4: recurso não provido, uma vez que não trouxe argumentos ou fatos que 

alterassem as análises realizadas. 

 

 

Protocolo 
da 

inscrição 
Projeto Proponente 

0881 UM PASSO PARA IR 
(LOURENÇO PRÍNCIPE) AURORA FILMES LTDA 

 
• Quesito 1 

o Subquesito 1.2: recurso não provido, uma vez que não trouxe argumentos 

ou fatos que alterassem as análises realizadas. 

 
• Quesito 2: recurso não provido, uma vez que não trouxe argumentos ou fatos que 

alterassem as análises realizadas. 

 

• Quesito 3: recurso não provido, uma vez que as novas informações fornecidas não 

foram apresentadas no projeto encaminhado no ato de inscrição. 
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Protocolo 
da 

inscrição 
Projeto Proponente 

0963 ESTIVE EM LISBOA E 
LEMBREI DE VOCÊ REFINARIA PRODUÇÕES LTDA 

 
• Quesito 1 

o Subquesitos 1.1 e 1.2: recursos não providos, uma vez que não trouxeram 

argumentos ou fatos que alterassem as análises realizadas. 

 

• Quesito 4 

o Subquesito 4.3: recurso não provido, uma vez que não trouxe argumentos 

ou fatos que alterassem as análises realizadas. 

 

 

Protocolo 
da 

inscrição 
Projeto Proponente 

1061 DIAS NUBLADOS NEROFILM PRODUÇÃO DE CINEMA E 
TEATRO LTDA (FÁBRICA DE CINEMA) 

 
• recurso não provido, uma vez que não trouxe argumentos ou fatos que alterassem 

as análises realizadas. 

 

 

Protocolo 
da 

inscrição 
Projeto Proponente 

1085 ALMA IMORAL CALIBAN - CINEMA E CONTEÚDO 

 
• Quesito 4: 

o Subquesitos 4.1 e 4.2: recursos não providos, uma vez que não trouxeram 

argumentos ou fatos que alterassem as análises realizadas. 
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Protocolo 
da 

inscrição 
Projeto Proponente 

1283 MUDANÇA CAPITAL - 
BRASÍLIA ARREPENDIDA 

ENGENHO DE ARTE SERVIÇOS DE 
PRODUÇÕES LTDA 

 
• recurso não provido, uma vez que não trouxe argumentos ou fatos que alterassem 

as análises realizadas. 

 
 

 

 

 
 


