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EDITAL Nº 01/2016
EDITAL DE SELEÇÃO DE PROJETOS NA ÁREA DE AUDIOVISUAL PARA

FIRMAR TERMO DE AJUSTE DE APOIO FINANCEIRO
COM O FUNDO DE APOIO À CULTURA

O SECRETÁRIO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL, no uso de suas atribuições e
nos termos da Lei Complementar nº 267/1999, Decreto nº 34.785/2013, alterado pelo De-
creto n°36.629/2015, além da Instrução Normativa n° 1/2005-CGDF e da Lei 8.666/93
aplicadas de forma subsidiária, torna público o processo de seleção de projetos artísticos e
culturais na área de audiovisual para firmar termo de ajuste de apoio financeiro com o Fundo
de Apoio à Cultura, aplicando as normas e exigências estabelecidas na legislação citada,
neste Edital e em seus anexos. Nos projetos que se enquadrem nas linhas de apoio re-
lacionadas no item 1.3 deste edital será feita a suplementação de recursos pelo Fundo
Setorial do Audiovisual, regido pelas disposições da Lei nº 11.437, de 28 de dezembro de
2006, e do Decreto nº 6.299, de 12 de dezembro de 2007, e pelo Regulamento Geral do
Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Indústria Audiovisual - PRODAV, disponível no
portal da ANCINE na internet.
DO OBJETO
Constitui objeto deste Edital a seleção de projetos culturais, na área de audiovisual, aptos a
receberem apoio financeiro do Fundo de Apoio à Cultura.
As propostas devem estar enquadradas nas linhas de apoio, cuja descrição e requisitos
específicos estão apresentados no Anexo I deste Edital.
As linhas de apoio relacionadas abaixo receberão além dos recursos disponibilizados pelo
Fundo de Apoio à Cultura recursos provenientes do Fundo Setorial do Audiovisual - FSA,
vinculado à ANCINE:
I - Produção de Longa-metragem - Módulo II, com o apoio em cada projeto no valor de até
R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), dos quais, até R$ 400.000,00 (qua-
trocentos mil reais) serão concedidos na modalidade fundo perdido pelo Fundo de Apoio à
Cultura e até R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais) serão concedidos pela Agência Nacional
do Cinema - ANCINE, mediante a modalidade participação em projeto, limitados os recursos
disponíveis a essa modalidade a R$ 4.800.000,00 (quatro milhões e oitocentos mil reais),
estando o detalhamento dos requisitos específicos da linha de apoio detalhados no Anexo I
deste Edital.
II - Produção de Longa-metragem de Ficção, com o apoio em cada projeto no valor de até
R$ 2.175.000,00 (dois milhões cento e setenta e cinco mil reais), dos quais, até R$
725.000,00 (setecentos e vinte e cinco mil reais) serão concedidos na modalidade fundo
perdido pelo Fundo de Apoio à Cultura e até R$ 1.450.000,00 (um milhão quatrocentos e
cinquenta mil reais) serão concedidos pela Agência Nacional do Cinema - ANCINE, me-
diante a modalidade participação em projeto, limitados os recursos disponíveis a essa mo-
dalidade a R$ 8.700.000,00 (oito milhões e setecentos mil reais), estando o detalhamento dos
requisitos específicos da linha de apoio detalhados no Anexo I deste Edital.
III - Complementação de Obra Audiovisual, com o apoio em cada projeto no valor de até R$
350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), dos quais, até R$ 160.000,00 (cento e dez mil
reais) serão concedidos na modalidade fundo perdido pelo Fundo de Apoio à Cultura e até
R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais) serão concedidos pela Agência Nacional do
Cinema - ANCINE, mediante a modalidade participação em projeto, limitados os recursos
disponíveis a essa modalidade a R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), estando o
detalhamento dos requisitos específicos da linha de apoio detalhados no Anexo I deste
Edital.
IV - Comercialização/Distribuição de Longa-metragem, com o apoio em cada projeto no
valor de até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), dos quais, até R$ 100.000,00 (cem mil
reais) serão concedidos na modalidade fundo perdido pelo Fundo de Apoio à Cultura e até
R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) serão concedidos pela Agência Nacional do Cinema -
ANCINE, mediante a modalidade participação em projeto, limitados os recursos disponíveis
a essa modalidade a R$ 1.200.000,00 (um milhão e duzentos mil reais), estando o de-
talhamento dos requisitos específicos da linha de apoio detalhados no Anexo I deste Edi-
tal.
É vedada a utilização dos recursos das linhas de apoio aqui indicadas na produção de
conteúdos religiosos ou políticos, manifestações e eventos esportivos, concursos, publicidade,
televendas, infocomerciais, jogos eletrônicos, propaganda política obrigatória, conteúdo au-
diovisual veiculado em horário eleitoral gratuito, conteúdos jornalísticos e programas de
auditório ancorados por apresentador.
DO RECURSO PARA APOIO
O valor total deste Edital é de R$ 22.715.000,00 (vinte e dois milhões setecentos e quinze
mil reais) dos quais, de R$ 12.725.000,00 (doze milhões setecentos e vinte e cinco mil reais)
serão pagos pelo Fundo de Apoio à Cultura e R$ 9.990.000,00 (nove milhões novecentos e
noventa mil reais) serão pagos pela Agência Nacional do Cinema - ANCINE, por meio do
Fundo Setorial do Audiovisual - FSA. Os valores disponibilizados para cada linha de apoio
estão descritos no Anexo I deste Edital.
DO PRAZO, DA FORMA E DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.
3.1. Os projetos culturais, com toda documentação exigida, deverão ser enviados no período
entre 02 de março de 2016 e 15 de abril de 2016, por meio de sistema eletrônico cujo
endereço para acesso estará disponível no site da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito
Federal (www.cultura.df.gov.br) e no hotsite da Subsecretaria de Fomento e Incentivo Cul-
tural (www.sufic.df.gov.br).
3.2 Devem compor a proposta enviada:
Formulário de Inscrição, contendo os itens relacionados no Art.26, § 1º do Regulamento do
FAC aprovado pelo Decreto 34.785/2013 e alterado pelo Decreto 36.629/2015;
Plano de trabalho, composto por planilha orçamentária; plano de divulgação e cronograma de
execução, conforme modelo constante nos anexos III, IV e V deste Edital. (Não é necessária
a apresentação de plano de divulgação para os projetos inscritos nas linhas de apoio re-
lacionadas no item 1.3 deste Edital e nas linhas de apoio de Desenvolvimento de projeto
cinematográfico de longa-metragem ou obra seriada e Publicação (catálogos, periódicos,
livros, revistas especializadas, etc.), detalhadas no Anexo I deste Edital).
Currículo do proponente com as comprovações que o mesmo julgar necessárias para sua
avaliação;
Currículo resumido dos integrantes da ficha técnica;
Documentos relacionados nos requisitos específicos da linha de apoio em que a proposta será
inscrita, quando houver;
Outros documentos que o proponente julgar necessário para auxiliar na avaliação do mérito
cultural do projeto.
3.3 Os proponentes são os únicos responsáveis pelos ônus decorrentes da apresentação,
qualidade visual, conteúdo dos arquivos e informações de seus projetos.

3.4 No ato da inscrição, todos os projetos receberão um número específico, que passará a ser,
para todos os fins, o número de identificação do projeto.
3.5 Só poderão participar deste edital os proponentes pessoas físicas ou jurídicas que pos-
suírem registro, já concedido e válido no momento da inscrição, no Cadastro de Entes e
Agentes Culturais do Distrito Federal (CEAC) mantido pela Secretaria de Estado de Cultura
do Distrito Federal.
3.5.1 Os proponentes interessados em realizar renovação ou inscrição no Cadastro de Entes
e Agentes Culturais - CEAC devem apresentar a solicitação até, no máximo, 11 de março de
2016.
3.5.2 O proponente poderá consultar sobre a regularidade do seu cadastro através do hotsite
da Subsecretaria de Fomento e Incentivo Cultural (www.sufic.df.gov.br) ou presencialmente
na sede da Secretaria, situada no Anexo do Teatro Nacional Brasília/DF.
3.6 Para as linhas de apoio relacionadas no item 1.3 deste Edital além de possuir registro, já
concedido e válido no momento da inscrição, no Cadastro de Entes e Agentes Culturais do
Distrito Federal (CEAC), o proponente deverá ser pessoa jurídica com fins lucrativos e
empresa produtora brasileira independente, com registro regular e, classificada na ANCINE
como agente econômico brasileiro independente, nos termos da Instrução Normativa nº 91,
de 1º de dezembro de 2010, pertencentes ou não a grupos econômicos, ou empresa de
distribuição cinematográfica, exclusivamente para projetos inscritos na linha de apoio de
Comercialização/Distribuição de Longa-metragem.
3.7 Para as linhas de apoio relacionadas no item 1.3 deste Edital são vedadas as participações
de proponentes pessoas jurídicas sem fins lucrativos ou associações sem fins lucrativos e
instituições religiosas.
3.8 Entende-se por empresa brasileira de produção independente aquela constituída sob as
leis brasileiras cujo poder decisório seja de pessoas físicas brasileiras, que não tenha qualquer
associação ou vínculo com empresas de serviços de radiodifusão e cabo-distribuição de sons
e imagens ou operadoras de comunicação eletrônica de massa e, que assume a respon-
sabilidade legal pelo projeto e seu desenvolvimento de acordo com as condições e prazos
estabelecidos neste Edital.
3.9 Para as linhas de apoio relacionadas no item 1.3 deste Edital, o proponente deve possuir
Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE em uma das seguintes atividades,
seja principal ou secundária:
I - 59.11-1/01 - estúdios cinematográficos;
II - 59.11-1/02 - produção de filmes para publicidade;
III - 59.11-1/99 - atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de
televisão não especificadas anteriormente.
IV - 59.13-8/00 - Distribuição cinematográfica, de vídeo e de programas de televisão,
exclusivamente para projetos de distribuição de obras audiovisuais (exclusivamente para
projetos inscritos na linha de apoio de Comercialização/Distribuição de Longa-metragem).
3.10 Para os projetos inscritos nas linhas de apoio: 1.4.2, 1.5 e 1.7, relacionadas no anexo I
deste Edital, devem ser considerados também os parâmetros para contratação pelo FSA,
previsto no Anexo VI deste Edital.
3.11 Para os projetos inscritos na linha de apoio 1.8, relacionada no anexo I deste Edital,
devem ser considerados também os parâmetros para contratação pelo FSA, previsto no
Anexo VII deste Edital.
3.12 Cada Proponente poderá concorrer à obtenção de apoio financeiro com, no máximo, 2
(dois) projetos, mas somente 1 (um) poderá ser contemplado.
3.12.1 Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) projetos pelo mesmo proponente,
somente serão analisados os dois primeiros projetos enviados, sendo os demais automa-
ticamente desclassificados, salvo na hipótese em que houver pedido de desistência de um dos
projetos inicialmente enviados, antes do término do período de inscrição.
3.12.2 Caso os 2 (dois) projetos apresentados pelo proponente alcancem a pontuação ne-
cessária para contemplação, o proponente terá o prazo de 5 (cinco) dias corridos a contar da
publicação para definir qual dos seus projetos será contemplado. Vencido o prazo, será
contemplada a primeira proposta enviada.
3.13 O Proponente deve exercer funções diretivas de produção, coordenação, gestão artística
ou concepção artística ou de relevância artístico-cultural no projeto. Também do proponente
será a responsabilidade pela execução operacional, gerencial e financeira do projeto e pelas
obrigações relativas ao repasse das receitas decorrentes da exploração comercial da obra.
3.13.1 Para as linhas de apoio: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4.1, 1.4.2, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, relacionadas no
anexo I deste Edital, o proponente deverá obrigatoriamente exercer uma das funções abaixo
elencadas:
Diretor;
Roteirista;
Produtor Executivo;
IV - Produtor Associado;
V - Diretor de Produção;
VI - Empresa Produtora;
VII - Empresa de distribuição cinematográfica (exclusivamente para projetos inscritos na
linha de apoio de Comercialização/Distribuição de Longa-metragem).
3.14 O apoio financeiro concedido, em qualquer linha de apoio, a pessoas físicas, Empresário
Individual ou Microempreendedor Individual (MEI), não poderá ser superior a R$
200.000,00 (duzentos mil reais).
3.15 As propostas apresentadas deverão conter previsão de execução não superior a 02 (dois)
anos.
3.16 Após o envio dos projetos, não será permitida a juntada de documentos adicionais nem
alterações/retificações dos documentos já apresentados.
DOS IMPEDIMENTOS
É vedada a inscrição de projetos por todos aqueles que integram o quadro de servidores
efetivos ou comissionados vinculados à Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal
ou ao Fundo de Apoio à Cultura - FAC, dos membros ou suplentes do Conselho de Cultura
do Distrito Federal ou do Conselho de Administração do FAC, bem como de seus cônjuges
e parentes consanguíneos até o terceiro grau.
Quando se tratar de proponentes pessoas jurídicas, estarão impedidas de apresentar projetos
aquelas cujos sócios, diretores e/ou administradores já tenham apresentado projetos nesta
seleção enquanto pessoa física ou caso seus sócios, diretores e/ou administradores forem
parentes consanguíneos até o terceiro grau ou cônjuges de servidores efetivos ou comis-
sionados vinculados à Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, dos membros do
Conselho de Cultura do Distrito Federal ou do Conselho de Administração do FAC.
Também estão impedidos de participar da seleção os membros de comissões que sejam
designados para atuarem na etapa de análise de Mérito Cultural das propostas inscritas neste
edital, bem como seus cônjuges e parentes consanguíneos até terceiro grau.
4.4. Estarão ainda impedidos de participar deste edital os proponentes que possuírem projeto
de apoio financeiro aprovado em seleção anterior no FAC pendente de celebração de con-
trato.
DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DOS PROJETOS E DO REPASSE DOS RECURSO
Os Planos de Trabalho devem ser o mais detalhado possível, não sendo permitido apresentar
na planilha orçamentária itens genéricos que não expressem com clareza a quantificação e os
custos dos serviços e bens relacionados.
Os custos listados nas Planilhas Orçamentárias dos projetos deverão ser compatíveis com os
preços praticados no mercado.
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A compatibilidade será avaliada de acordo com a experiência e conhecimento técnico es-
pecíficos dos analistas e poderá levar em consideração planilhas, inclusive planilha de custos
aprovada pela ANCINE, após a publicação da Instrução Normativa nº 99, de 29 de maio de
2012, tabelas de referência, publicações e outros meios de acesso público.
Os itens da planilha orçamentária poderão ser glosados total ou parcialmente se, após análise,
não forem considerados com preços compatíveis aos praticados no mercado.
Deverão ser utilizados recursos do FAC para a realização da divulgação do projeto no
montante mínimo de 5% (cinco por cento) do valor total solicitado ao FAC pela proposta,
excetuando-se as linhas de apoio relacionadas no item 1.3 deste Edital e as linhas de apoio
de Desenvolvimento de projeto cinematográfico de longa-metragem ou obra seriada, Res-
tauração/Preservação de Acervo e Publicação (catálogos, periódicos, livros, revistas es-
pecializadas, etc.), detalhadas no Anexo I deste Edital.
São considerados gastos com divulgação a copiagem da obra em DVD e/ou Blu-Ray, compra
de espaços de mídias em jornais, revistas, sites e outros suportes de divulgação, bem como
gastos com a contratação de Assessoria de Imprensa, Comunicação e Publicidade, inclusive
em ações voltadas às redes sociais, contratação de pessoal cuja atividade primordial seja a
elaboração e estruturação de estratégias de divulgação do projeto, e também com a ela-
boração, confecção e impressão de material utilizado para este fim, dentre outros.
O valor solicitado ao FAC não poderá ser superior ao valor máximo permitido pela linha de
apoio em que a proposta foi inscrita, conforme descrito no Anexo I do Edital.
Para as linhas de apoio não relacionadas no item 1.3 deste Edital a previsão de gastos com
despesas administrativas de gestão e execução do projeto, tais como remuneração de pessoal
administrativo, serviços contábeis, jurídico e respectivos encargos sociais, aluguel, serviços
de água, luz, telefonia fixa, telefonia celular, contabilidade, materiais de consumo e ex-
pediente, não poderá ultrapassar 15% (quinze por cento) do valor total do projeto. Ao
proponente é vedado receber pela execução das atividades previstas neste item.
As despesas com a elaboração do projeto a ser apresentado na seleção obedecerão ao
percentual máximo de 5% do montante total solicitado ao FAC. Ao proponente é vedado
receber pela execução da atividade prevista neste item.
No caso de obras materializadas em suporte físico (livro, CD, DVD, entre outros), deverão
ser doados, no mínimo, 5% da tiragem ao Fundo de Apoio à Cultura do Distrito Federal.
O repasse dos recursos será realizado sob o regime antecipado, sendo depositados in-
tegralmente em conta corrente específica, aberta junto ao Banco de Brasília - BRB, exceto
nos casos específicos previstos a seguir:
Para os projetos inscritos na linha de apoio de Produção de Longa-metragem - Módulo I, o
repasse dos recursos do FAC será realizado sob o regime misto, sendo depositados in-
tegralmente em conta corrente específica, aberta junto ao Banco de Brasília - BRB, sendo
liberados 70% do total dos recursos de forma antecipada. Os demais 30% serão liberados
quando da comprovação de que o projeto concluiu a etapa de pré-produção.
Para os projetos inscritos na linha de apoio de Produção de Longa-metragem - Módulo II e
Produção de Longa-metragem de Ficção que conta com complementação do Fundo Setorial
Audiovisual (FSA), o repasse dos recursos do FAC será realizado sob o regime misto, sendo
depositados integralmente em conta corrente específica, aberta junto ao Banco de Brasília -
BRB, ficando bloqueados na conta do beneficiário até que seja comprovada a liberação de

recursos pelo FSA, quando será feita a liberação de 70% do total dos recursos. Os demais
30% serão liberados quando da comprovação de que o projeto concluiu a etapa de pré-
produção.
Para os projetos inscritos nas demais linhas de apoio relacionadas no item 1.3 deste edital,
com exceção das linhas previstas no item 5.8, o repasse dos recursos do FAC será realizado
sob o regime antecipado, sendo depositados integralmente em conta corrente específica,
aberta junto ao Banco de Brasília - BRB, ficando bloqueados na conta do beneficiário até
que seja comprovada a liberação de recursos pelo FSA, quando será feita a liberação do total
dos recursos.
A contratação do investimento suplementar do Fundo Setorial do Audiovisual - FSA somente
será realizada após o desembolso pelo FAC, condicionado a estar o proponente adimplente
perante a ANCINE, o FSA e o BRDE, além de comprovar regularidade fiscal, previdenciária,
trabalhista, para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS e no CADIN
(Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados de Órgãos e Entidades Federais).
Para os projetos contemplados em uma das linhas de apoio previstas no item 1.3, deste
Edital, o proponente selecionado deverá observar as normas do FSA para a contratação dos
investimentos, bem como as regras relativas aos direitos sobre os conteúdos produzidos ou
distribuídos, ao retorno financeiro ao FSA e à prestação de contas, conforme orientação da
ANCINE (Anexos VI e VII deste Edital).
DA DIVULGAÇÃO DOS PROJETOS
Todos os produtos artísticos culturais e peças de divulgação deverão exibir as logomarcas do
Fundo de Apoio à Cultura - FAC, Secretaria de Estado de Cultura do DF e Governo do
Distrito Federal, obedecendo o manual oficial de aplicação de marca disponível no site da
Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal (www.cultura.df.gov.br) e no hotsite da
Subsecretaria de Fomento e Incentivo Cultural (www.sufic.df.gov.br).
É obrigação do beneficiário divulgar nos meios de comunicação, quando for o caso, a
informação de que o projeto aprovado é patrocinado pelo Fundo de Apoio à Cultura do
Distrito Federal.
7 . DOS PROJETOS DE AUDIOVISUAL COM APOIO DA ANCINE
7.1 Os projetos audiovisuais deverão ter como objetivo a produção de conteúdo brasileiro
independente nos termos do inciso V do art. 1° da Medida Provisória nº 2.228-1, de 6 de
setembro de 2001, e, ainda, ser realizados por produtora brasileira independente, nos termos
da Lei nº 12.485, de 12 de setembro de 2011.
7.2 Os direitos patrimoniais sobre os conteúdos produzidos, comercializados ou distribuídos
com investimento do FSA nas linhas de apoio previstas no item 1.3, deste Edital, deverão
pertencer aos seus autores e/ou a produtoras brasileiras independentes, observando-se, ainda,
o Capítulo VI do Regulamento Geral do Programa de Apoio ao Desenvolvimento da In-
dústria Audiovisual - PRODAV.
7.3 O rendimento decorrente da exploração comercial da obra audiovisual produzida com
investimento do FSA nas modalidades previstas no item 1.3, deste Edital, caberá aos de-
tentores de direitos patrimoniais e deverá ser distribuído na proporção de suas cotas per-
tencendo aos seus autores e/ou a produtoras brasileiras independentes, salvo o disposto no
item 130.2 do Capítulo VI do Regulamento Geral do Programa de Apoio ao Desenvol-
vimento da Indústria Audiovisual - PRODAV e demais disposições ali previstas.
7.4 Cópias de todos os contratos que envolvam transferência de licenças ou de direitos
patrimoniais sobre a obra audiovisual deverão ser enviados ao Fundo de Apoio à Cultura, no
momento da inscrição e durante a execução do projeto, pelo produtor responsável, bem como
ao agente credenciado do FSA, no caso das linhas de apoio previstas no item 1.3 deste
Edital.
7.5 O proponente, no que lhe couber, deverá observar, nos contratos e acordos com terceiros,
a participação do FSA na Receita Líquida do Produtor (RLP) auferida na comercialização da
obra.
7.6 No caso de projetos realizados em coprodução internacional, deverão ser observados os
termos do inciso V do artigo 1º da Medida Provisória nº 2228-1/2001, além das seguintes
disposições:

I - A coprodução deverá ser comprovada por meio de contrato ou pré-contrato com empresa
estrangeira, redigido em língua portuguesa, ou com tradução juramentada, caso redigido em
língua estrangeira, dispondo sobre as obrigações das partes no empreendimento, os valores e
aportes financeiros envolvidos e a divisão de direitos sobre a obra.
II - Os recursos a serem investidos, assim como o cálculo da participação do FSA, terão
como base o total de itens financiáveis de responsabilidade da parte brasileira. Da mesma
forma, o FSA terá participação sobre as receitas proporcionais à parte brasileira na divisão
dos territórios em todos e quaisquer segmentos de mercado e janelas de exploração, exis-
tentes ou que venham a ser criados, observando as condições sobre retorno do investimento
dispostas no Regulamento Geral do PRODAV.
III - No momento da contratação do investimento, será exigido o reconhecimento provisório
da coprodução internacional pela ANCINE, nos termos da Instrução Normativa nº 106, de 24
de julho de 2012, que dispõe sobre o reconhecimento do regime de coprodução internacional
de obras audiovisuais não-publicitárias brasileiras, ou norma equivalente que a substitua.
IV - Coproduções internacionais estabelecidas após a decisão final de investimento no
projeto estarão sujeitas à análise do FSA para revisão das condições de retorno do in-
vestimento, desde que exista o reconhecimento provisório da coprodução pela ANCINE.
7.7 Para fins da previsão normativa relativa ao Depósito Legal, a cópia final da obra
audiovisual deverá respeitar os seguintes suportes e sistemas:
I - finalização em película cinematográfica com bitola de 35 mm (trinta e cinco milímetros)
e finalização em sistema digital de alta definição; ou,
II - finalização em sistema digital de alta definição, no caso de obras com previsão de
exibição exclusiva no circuito de salas com projeção digital; ou,
III - finalização em fita magnética suporte BETA, sistema digital, NTSC ou em fita mag-
nética, sistema digital de alta definição, no caso de obras audiovisuais não publicitárias com
destinação inicial diferente do Segmento de Mercado Audiovisual - Salas de Exibição.
7.8 São consideradas finalizações em sistema digital de alta definição os seguintes formatos:
Full HD: 1920 x 1080 pixels; 2K: 2048 x 1080 pixels; QHD (WQHD): 2560 x 1440 pixels;
4K (UHDTV ou QFHD): 3840 x 2160 pixels; 5K: 5120 x 2880 pixels; e 8K: 7680 x 4320
pixels.
7.9 A cópia final da obra audiovisual entregue para fins de depósito legal, em sistema digital
de alta definição, deverá conter necessariamente legendagem descritiva, LIBRAS e au-
diodescrição, gravados em canais dedicados de dados, vídeo e áudio, respectivamente, e que
permitam o seu acionamento e desligamento.
DOS MOTIVOS DE EXCLUSÃO
8.1 Serão considerados motivos de exclusão de projetos culturais qualquer um dos abaixo
elencados:
Não apresentação do currículo do proponente atualizado com as comprovações que o mesmo
julgar necessárias para sua avaliação;
Descumprimento do item 3.13 ou 3.13.1 deste edital, que determinam as funções que o
proponente deve exercer no projeto;
Descumprimento dos requisitos específicos da linha de apoio em que a proposta for inscrita,
descritos no Anexo I deste edital;
Enquadramento entre os impedimentos previstos no Item 4 deste Edital;
Não apresentação, apresentação incompleta ou inadequada do Formulário de Inscrição do
Projeto Cultural e/ou do Plano de Trabalho completo, composto de planilha orçamentária,
plano de divulgação e cronograma de execução.
Não possuir Cadastro de Ente e Agente Cultural - CEAC já concedido e válido no momento
da inscrição do projeto.
Realização de glosa de mais de 25% do total solicitado ao Fundo de Apoio à Cultura.
Não atendimento da previsão de percentual mínimo de 5% dos recursos recebido pelo FAC
para divulgação na planilha orçamentária, com exceção para as linhas de apoio relacionadas
no item 1.3 deste edital e as linhas de apoio de Desenvolvimento de projeto cinematográfico
de longa-metragem ou obra seriada, Restauração/Preservação de Acervo e Publicação (ca-
tálogos, periódicos, livros, revistas especializadas, etc.), detalhadas no Anexo I deste Edi-
tal.
Proponentes Pessoa Física, Empresário Individual ou Microempreendedor Individual (MEI)
cujo projeto apresentado solicite apoio financeiro superior a R$ 200.000,00 (duzentos mil
reais).
Não atendimento de alguma das exigências específicas aplicáveis às linhas de apoio re-
lacionadas no item 1.3 deste edital.
8.2 A constatação de qualquer dos motivos de exclusão previstos neste Item 8 acarretará na
imediata exclusão do projeto, independente da fase em que o mesmo se encontre.
DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO E PRAZOS PARA RECURSO
9.1 A seleção dos projetos submetidos a este Edital será composta das seguintes fases de
julgamento:
Admissibilidade dos projetos, a ser realizada pelo Fundo de Apoio à Cultura, através de
servidores da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, onde será observado o
cumprimento dos requisitos formais e documentais previstos neste edital e em seus ane-
xos;
Análise do mérito cultural dos projetos, a ser realizada por comissões específicas propostas
pelo Conselho de Cultura e designadas pelo Secretário de Cultura do Distrito Federal. Nesta
etapa serão atribuídas notas aos quesitos de avaliação gerais e específicos descritos res-
pectivamente no Item 10 e no Anexo I deste edital.
9.2 Contra a decisão da etapa de admissibilidade ou de mérito cultural, inclusive relativa às
eventuais glosas realizadas em quaisquer dessas etapas, caberá recurso fundamentado e
específico ao Conselho de Cultura do Distrito Federal, no prazo de 10 (dez) dias corridos a
contar da publicação do resultado, considerando-se para início da contagem o primeiro dia
útil posterior à publicação, não cabendo recurso administrativo da decisão do Conselho
nestas fases.
9.3 Os resultados de cada etapa da seleção serão publicados no Diário Oficial do Distrito
Federal e no site da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal (www.cultu-
ra.df.gov.br) e no hotsite da Subsecretaria de Fomento e Incentivo Cultural (www.su-
f i c . d f . g o v. b r ) .
9.4 Não será permitida a complementação de documentação por ocasião da interposição de
recurso em qualquer fase do processo de seleção.
DOS QUESITOS GERAIS E ESPECÍFICOS DE ANÁLISE DO MÉRITO CULTURAL
DOS PROJETOS.
10.1 Entende-se por Análise do Mérito Cultural a identificação de aspectos relevantes do
projeto cultural, realizada através da atribuição fundamentada de notas aos quesitos gerais e
específicos descritos neste edital, com o intuito de atender às diretrizes da política de
fomento do FAC.
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10.2 Para esta seleção, serão considerados os quesitos gerais de pontuação com peso e
aspectos norteadores conforme abaixo estabelecido:

Quesitos Técnicos
Descrição Pontuação má-

xima
Peso Resultado

Coerência do Plano de Trabalho à Justificativa
e aos Objetivos do projeto proposto - a aná-
lise deverá avaliar e valorar a viabilidade téc-
nica do projeto sob o ponto de vista dos gas-
tos previstos, sua execução e a adequação ao
objeto, metas e objetivos previstos.

5 4 20

Quesitos gerais de Qualidade da Ficha Técnica
Descrição Pontuação má-

xima
Peso Resultado

Relevância da trajetória artística e cultural da
Ficha Técnica - análise da qualidade da car-
reira dos principais profissionais que com-
põem o corpo técnico, verificando a coerência
ou não em relação às atribuições que serão
executadas por eles no projeto.

5 2 10

Relevância da trajetória artística e cultural do
proponente - análise da carreira do proponen-
te, realizada com base no currículo e compro-
vações enviados juntamente com a proposta,
verificando se são condizentes com as carac-
terísticas do projeto.

5 3 15

Análise da capacidade de gestão do projeto -
a análise deverá verificar se o proponente e a
equipe apresentada na ficha técnica tem capa-
cidade de gestão em relação ao projeto pro-
posto.

5 1 5

Quesitos gerais de qualidade do projeto
Descrição Pontuação má-

xima
Peso Resultado

Coerência do objeto, justificativa e metas do
projeto - a análise deverá considerar, para fins
de avaliação e valoração, se o conteúdo do
projeto apresenta, como um todo, coerência,
observando o objeto, a justificativa e as me-
tas, sendo possível visualizar de forma clara
os resultados que serão obtidos.

5 4 20

Pontuação - Quesitos Gerais 70
Pontuação - Quesitos Específicos 30
Pontuação Total dos Projetos 100

10.3 Além dos quesitos gerais apresentados no item anterior, as propostas serão avaliadas em
relação a quesitos específicos descritos no Anexo I deste Edital, de acordo com a linha de
apoio em que a proposta está inscrita.
10.4 Em caso de empate serão utilizados para fins de classificação das propostas a maior
nota nos quesitos gerais na ordem abaixo definida:
I - Maior pontuação no somatório dos quesitos específicos;
II - Coerência do objeto, justificativa e metas do projeto;
III - Relevância da trajetória artística e cultural do proponente;
IV - Relevância da trajetória artística e cultural da Ficha Técnica;
V - Coerência do Plano de Trabalho à Justificativa e aos Objetivos do projeto proposto;
VI - Análise da capacidade de gestão do projeto;
10.5 Caso nenhum dos critérios acima elencados seja capaz de promover o desempate serão
adotados critérios de desempate na ordem a seguir:
I - Aquele proponente que menos vezes recebeu apoio financeiro pelo Fundo de Apoio à
Cultura a contar do ano 2000;
II - Aquele proponente que tiver o Cadastro de Ente e Agente Cultural (CEAC) mais
antigo.
10.6 Os projetos que receberem pontuação total inferior a 60% (sessenta por cento) serão
inabilitados.
10.7 Para os projetos inscritos nas linhas de apoio de Produção de Longa-metragem -
Módulos I e II, Produção de Longa-metragem de Ficção, Complementação de Obra Au-
diovisual - Módulos I e II, e Comercialização/Distribuição de Longa-metragem a etapa de
mérito cultural também será composta da defesa oral a ser realizada perante a mesma
comissão responsável pela atribuição de notas fundamentadas aos quesitos de mérito.
10.8 A defesa oral poderá ser realizada por até 3 pessoas indicadas pelo proponente e será
composta por duas etapas:
I - 10 minutos para apresentação de seu projeto.
II - 15 minutos para perguntas e respostas entre a comissão de julgamento e os representantes
do projeto.
10.9 A defesa oral, para todos os fins, será considerada como parte integrante da etapa de
mérito cultural, e não uma etapa própria, razão pela qual não possui pontuação ou critérios
específicos. Ou seja, finalizadas as defesas orais, a Comissão se reunirá para deliberar de
forma colegiada a pontuação final de mérito relativa aos quesitos gerais e específicos
descritos neste Edital, e a ordem de classificação final dos projetos, nas suas respectivas
linhas de apoio.
DA DISTRIBUIÇÃO E REMANEJAMENTO DOS RECURSOS
11.1 Será assegurado o fomento a todas as linhas de apoio, com a destinação específica de
recursos e expectativa de quantidade mínima de vagas, conforme discriminado no Anexo I
deste edital.
11.2 Os recursos remanescentes nas linhas de apoio indicadas nos itens do Anexo I deste
Edital, serão prioritariamente remanejados para contemplação dos projetos mais bem pon-
tuados respeitando o seguinte agrupamento:
I - Desenvolvimento de Projeto Cinematográfico de Longa-metragem ou obra seriada, Pro-
dução de obra cinematográfica, com finalização e Produção de obra cinematográfica, com
finalização, para diretores estreantes;
II - Produção de Longa-metragem e Produção de Longa-metragem de Ficção;
III - Finalização e/ou Lançamento de Obra Audiovisual, Complementação de Obra Au-
diovisual, Comercialização/Distribuição de Longa-metragem;

IV - Mostras e Festivais;
V - Ações de capacitação/formação (oficinas, cursos, ações educativas ou de formação de
plateia, etc.), Publicação (catálogos, periódicos, livros, revistas especializadas etc.), Pesquisa
Cultural, Restauração/Preservação de Acervo e Apoio ao desenvolvimento do cineclubis-
mo.
11.3 Os recursos remanescentes dos grupos definidos no item anterior, serão destinados para
o remanejamento e aprovação dos projetos mais bem pontuados e não contemplados, in-
dependente da área que estiverem inscritos.
DA ACESSIBILIDADE
12.1 Orienta-se que todos os proponentes apresentem formatos comunicacionais e prevejam
estruturas físicas acessíveis para as pessoas com mobilidade reduzida ou com deficiência, em
suas múltiplas especificidades, seja auditiva, visual, motora ou intelectual.
12.2 Recomenda-se que todos os proponentes busquem ao máximo adotar providências
necessárias para oferecimento de instrumentos de acessibilidade comunicacional, tais como:
LIBRAS, legendas em português, áudio descrição e BRAILLE, respeitando a linguagem de
cada projeto e as necessidades do público.
12.3 Para todas as categorias de Longa-metragem, a cópia final da obra audiovisual entregue
para fins de Depósito Legal, em sistema digital de alta definição, deverá conter neces-
sariamente dispositivos de legendagem descritiva e audiodescrição que assegurem a aces-
sibilidade por deficientes auditivos e visuais.
DOS IMPEDIMENTOS AO RECEBIMENTO DE RECURSOS
13.1 Somente estará apto a receber os recursos do FAC o beneficiário que:
I - estiver em situação de adimplência perante o Distrito Federal e a União;
II - possuir as prestações de contas de benefícios anteriormente recebidos do Fundo de Apoio
à Cultura devidamente aprovadas pelo Conselho de Cultura do Distrito Federal e pelo
Conselho de Administração do FAC;
III - não houver sido sancionado com aplicação de multa por inexecução parcial ou integral
do objeto de contratos anteriores vinculados ao FAC no mesmo exercício financeiro ou no
exercício anterior;
IV - não possuir convênio ou outro apoio com o mesmo objeto junto à Secretaria de Estado
de Cultura.
13.2 Finda a seleção, será estabelecido prazo para que o proponente comprove o atendimento
aos requisitos descritos no item anterior, sob pena de decair do direito de celebrar o ajuste de
concessão de apoio financeiro.
13.3 A regularidade jurídica e fiscal do proponente será aferida a partir da apresentação dos
seguintes documentos:
I - certidão negativa de débitos, expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito
Federal;
II - a prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional será efetuada mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil - RFB e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional - PGFN, referente a todos os
tributos federais e à Dívida Ativa da União - DAU por elas administrados;
III - certidão negativa de execução patrimonial, expedida pelo Cartório de Distribuição do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios;
IV - declaração, sob as penas da lei, de que se trata de obra própria ou de domínio público,
ou, ainda, de utilização autorizada ao proponente pelo autor ou pelo órgão de direitos
autorais competente;
V - declaração formal, sob as penas da lei, de que não é servidor efetivo ou ocupante de
cargo em comissão na Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal e que não possui
vínculo de parentesco até o terceiro grau com membros efetivos ou suplentes do Conselho de
Cultura do Distrito Federal ou do Conselho de Administração do FAC;
VI - certidão negativa de débitos trabalhistas;
13.4 Para os fins do disposto no item 13.3, subitem IV, no caso de obras firmadas em
coautoria deverá ser apresentada declaração dos coautores de que estão cientes e que au-
torizam e cedem ou licenciam o uso da obra para o projeto ou iniciativa, a ser inscrito no
Fundo de Apoio à Cultura.
13.5 No caso de pessoa jurídica, além dos documentos relacionados no item 13.3, subitens
I, II, III, IV, VI e VII, deverão ser apresentados os seguintes documentos:
I - certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo Cartório de Distribuição do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal;
II - prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço;
III - estatuto ou contrato social em que conste a atual composição societária da pessoa
jurídica, se atualizado após cadastro no CEAC;
IV - ata de eleição da diretoria, se ocorrida após cadastro no CEAC;
VI - declaração expressa, sob as penas da lei, de que a pessoa jurídica não emprega
trabalhadores nas situações descritas no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição da Re-
pública;
VII - declaração formal, sob as penas da lei, de que nenhum de seus sócios administradores,
majoritários, diretores ou procuradores é servidor vinculado à Secretaria de Estado de
Cultura do Distrito Federal, nem possui vínculo de parentesco até o terceiro grau com
membros efetivos ou suplentes do Conselho de Cultura do Distrito Federal ou do Conselho
de Administração do FAC;
VIII - declaração formal, sob as penas da lei, de que nenhum de seus sócios administradores,
majoritários, diretores ou procuradores apresentou projetos ou iniciativas para o Fundo de
Apoio à Cultura no mesmo exercício fiscal, e que não fará integrar em seus quadros sócio
administrador, majoritário, diretor, ou constituirá como procurador pessoa que o tenha feito
durante todo o período de vigência do ajuste.
13.6 Poderá ser apresentada pelo proponente uma única declaração que contenha todos os
requisitos definidos nos incisos VI, VII e VIII do item 13.5.
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DA VIGÊNCIA DO PROCESSO SELETIVO
14.1 A vigência do processo seletivo é de 1 (um) ano a partir da homologação do resultado
final, podendo ser prorrogada por igual período.
DO ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS CONTEMPLADOS
15.1 Ao longo da execução do projeto poderão ser alterados até 40% da ficha técnica
proposta, mediante prévia solicitação ao Conselho de Cultura do Distrito Federal, com
justificativa, carta de anuência do membro da equipe que está sendo substituído e sua
respectiva cópia de documento de identificação com foto e assinatura, currículo do substituto,
garantindo que a substituição seja com qualificação equivalente ou superior a do integrante
substituído.
15.2 Independentemente da modalidade de prestação de contas em que o projeto ser en-
quadre, os beneficiários deverão zelar pelo fiel cumprimento do ajuste e pela manutenção das
informações contábeis e financeiras em dia e disponíveis aos executores e demais in-
teressados.
15.3 Além das obrigações acima, os beneficiários deverão observar também as obrigações
presentes no termo de ajuste, constante no Anexo II deste edital, e aos limites, prazos,
critérios e outras definições constantes em outros instrumentos legais aplicáveis.
15.4 Não é possível a substituição do proponente da proposta, do diretor cinematográfico,
quando couber, e, tampouco do beneficiário do projeto, salvo nos casos de fusão ou in-
corporação totais de pessoa jurídica em que o patrimônio da sociedade original seja, no todo,
transferido para outra pessoa jurídica, que cumpra os requisitos previstos neste Edital,
inclusive no que concerne à inscrição no CEAC.
15.5 Na hipótese de alteração prevista no item anterior, a alteração deve ser autorizada pelo
Conselho de Cultura do Distrito Federal, pela subsecretaria de Fomento e Incentivo Cultural
e pelo agente financeiro do FSA, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul -
BRDE, esse último nos casos dos projetos enquadrados nas linhas de apoio previstas no item

1.3 deste Edital.
15.6 Devem ser preservados, no caso da alteração de que trata o item anterior os limites de
propostas e financeiros previstos neste Edital, bem como preservadas as condições para o
contrato de investimento do FSA e os valores totais do projeto.
15.7 No caso de solicitação de prorrogação do prazo de vigência do ajuste, deverá ser
apresentada prestação de contas parcial.
15.8 Os projetos apoiados pelo Fundo de Apoio à Cultura serão acompanhados e fiscalizados
por executor ou comissão, designados pelo Secretário de Estado de Cultura do Distrito
Federal.
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS CONCEDIDOS PELO FAC
16.1 A prestação de contas deverá ser apresentada pelo beneficiário no prazo de até 45
(quarenta e cinco) dias, contados do término de vigência do ajuste.
16.2 Na apresentação da Prestação de Contas deverão ser observados os itens definidos no
art. 97 do Decreto nº 34.785/2013, sendo aplicada, nos projetos de valor igual ou inferior a
R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), a Prestação de Contas Simplificada.
16.3 Após a execução do projeto, o proponente deverá apresentar, juntamente com a pres-
tação de contas, clipping (notícias em jornais, revistas, sites e outros meios de comunicação),
fotos ou outros documentos datados que comprovem a realização do projeto.
DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS RECURSOS CONCEDIDOS PELA ANCINE/FSA
17.1 Para os projetos contemplados em uma das linhas de apoio relacionadas no item 1.3
deste edital que contam também com recursos do FSA, deverão ser observadas as dis-
posições estabelecidas nos Anexos VI ou VII, conforme o caso.
DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS POR INEXECUÇÃO DOS PROJETOS CONTEM-
PLADOS
18.1 As sanções de que trata este item serão aplicadas por ato do Secretário de Estado de
Cultura do Distrito Federal, após decisão do Conselho de Administração do FAC, conforme
o caso, garantido o direito de defesa do interessado, a ser exercido no prazo de 5 (cinco) dias
úteis contados da notificação para apresentação de defesa.
18.2 Em caso de inexecução total ou parcial do objeto ajustado, o beneficiário estará sujeito,
sem prejuízo das sanções cíveis, criminais e administrativas, às seguintes penalidades:
I - Advertência;
II - Multa, a ser calculada sob a forma de percentual sobre o valor do projeto;
III - Suspensão do direito de solicitar apoio financeiro do Fundo de Apoio à Cultura.
18.3 A multa acima citada poderá ser combinada com as demais penalidades, conforme
deliberação do Conselho de Administração do FAC e, sem prejuízo da devolução dos
recursos recebidos, poderá ser aplicada até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do
projeto, obedecendo aos seguintes percentuais:
I - 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o montante dos recursos recebidos, para cada
dia que o beneficiário deixar de prestar contas sem justa causa, para até 30 dias de atraso;
II - 2% (dois por cento) ao mês sobre o montante dos recursos recebidos, para atrasos na
prestação de contas superiores a 30 (trinta) dias;
III - 10% (dez por cento) sobre o valor total dos recursos recebidos e não aplicados, quando
da inexecução parcial do projeto, além da devolução dos recursos não utilizados;
IV - 20% (vinte por cento) do montante dos recursos recebidos, em caso de inexecução total
do objeto, além da devolução integral dos recursos.
18.4 A pena de advertência será aplicada nos casos de faltas consideradas não graves,
conforme deliberação do Conselho de Administração do FAC.
18.5 Sem prejuízo das outras sanções cabíveis, será aplicada ao beneficiário a pena de
suspensão do direito de receber apoio financeiro do FAC conforme disposto abaixo:
I - por 01 (um) ano, quando o beneficiário cumular mais de uma penalidade de multa no
último ajuste de apoio financeiro do Fundo.
II - por 03 (três) anos, quando o beneficiário deixar, sem justa causa, de executar o
projeto.

18.6 Esgotados os prazos para conclusão do projeto e prestação de contas perante o Conselho
de Cultura do Distrito Federal e o Conselho de Administração do FAC, o beneficiário ficará,
automaticamente, impedido de ser classificado em futuros processos seletivos para a con-
cessão de apoio financeiro no âmbito da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Fe-
deral.
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.
19.1 Após a divulgação do resultado final, o interessado selecionado deverá comparecer à
Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal para retirada de Ofício para abertura de
Conta Corrente junto ao Banco Regional de Brasília - BRB e posteriormente assinatura do
Termo de Ajuste, observados os prazos previstos na publicação do Resultado Final.
19.2 O formulário de inscrição e as documentações exigidas neste edital deverão ser apre-
sentados em língua portuguesa (Brasil).
19.3 O presente Edital e os seus anexos, bem como outros documentos que subsidiarão a
elaboração do projeto, estarão disponíveis no site da Secretaria de Estado de Cultura do
Distrito Federal (www.cultura.df.gov.br) e no hotsite da Subsecretaria de Fomento e In-
centivo Cultural (www.sufic.df.gov.br).
19.4 A partir da data do término da inscrição dos projetos, a Secretaria de Estado de Cultura
terá previsão de 65 (sessenta e cinco) dias para divulgar a relação dos projetos que serão
apoiados, podendo esse prazo, entretanto, ser prorrogado por decisão do Conselho de Cultura
do Distrito Federal.
19.5 Os casos omissos porventura existentes ficarão a cargo do Secretário de Cultura do
Distrito Federal, ouvido o Conselho de Cultura do Distrito Federal e/ou, conforme o caso,
pela ANCINE e pelo agente financeiro do FSA.
19.6 A inscrição implica no conhecimento e concordância dos termos e condições previstos
neste Edital e no Regulamento Interno do FAC.
19.7 Eventual revogação do edital, por motivo de interesse público, ou sua anulação, no todo
ou em parte, não implica direito a indenização ou reclamação de qualquer natureza.
19.8 Os recursos, impugnações e demais solicitações deverão ser apresentados no Protocolo-
Geral da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, sito no Anexo do Teatro
Nacional Cláudio Santoro - Via N-2, nos dias úteis, no horário de 8 horas às 12 horas e 14
horas às 18 horas.
19.9 Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital em caso de identificação de
alguma irregularidade, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias úteis após a publicação
do edital, devendo a Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias
úteis.

19.10 O proponente poderá obter informações e tirar dúvidas sobre a seleção através do e-
mail selecao.sufic@cultura.df.gov.br.

Brasília, 29 de fevereiro de 2016.
LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS

SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA
ANEXO I

Linha de apoio Quantidade
Mínima de Va-

gas

Valor Máximo por
Projeto

Valor Total da Linha

1.1: Desenvolvimento de Projeto Ci-
nematográfico de Longa-metragem
ou obra seriada

10 Até R$ 65.000,00 R$ 650.000,00

1.2: Produção de obra cinematográ-
fica, com finalização

12 Até R$ 130.000,00 R$ 1.560.000,00

1.3: Produção de obra cinematográ-
fica, com finalização, para diretores
estreantes

4 Até R$ 60.000,00 R$ 240.000,00

1.4.1: Produção de Longa-metragem
- Módulo I

2 De R$ 400.000,00
até R$ 800.000,00

R$ 1.600.000,00

1.4.2: Produção de Longa-metragem
- Módulo II *

4 De R$ 600.000,00
até R$ 1.200.000,00

R$ 4.800.000,00

1.5: Produção de Longa-metragem
de Ficção *

4 De R$ 1.200.000,00
até R$ 2.175.000,00

R$ 8.700.000,00

1.6: Finalização e/ou Lançamento de
Obra Audiovisual

4 Até R$ 250.000,00 R$ 1.000.000,00

1.7: Complementação de Obra Au-
diovisual *

1 Até R$ 350.000,00 R$ 350.000,00

1.8: Comercialização/Distribuição de
Longa-metragem *

4 Até R$ 300.000,00 R$ 1.200.000,00

1.9.1: Mostras e Festivais - Módulo
I

4 Até R$ 150.000,00 R$ 600.000,00

1.9.2: Mostras e Festivais - Módulo
II

2 Até R$ 350.000,00 R$ 700.000,00

1.9.3: Mostras e Festivais - Módulo
III

1 Até R$ 450.000,00 R$ 450.000,00

1.10: Ações de capacitação/formação
(oficinas, cursos, ações educativas ou
de formação de plateia, etc.)

4 Até R$ 50.000,00 R$ 200.000,00

1.11: Publicação (catálogos, periódi-
cos, livros, revistas especializadas
etc.)

3 Até R$ 45.000,00 R$ 135.000,00

1.12: Pesquisa Cultural 2 Até R$ 80.000,00 R$ 160.000,00
1.13: Restauração/Preservação de
Acervo

1 Até R$ 120.000,00 R$ 120.000,00

1.14: Apoio ao desenvolvimento do
cineclubismo

10 Até R$ 30.000,00 R$ 300.000,00

Total de recursos destinados para a área cultural R $ 1 2 . 7 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ( FA C )
R$ 9.990.000,00(FSA)

R$ 22.715.000,00
Linhas que receberão complementação do Fundo Setorial Audiovisual -
FSA.

1.1: DESENVOLVIMENTO DE PROJETO CINEMATOGRÁFICO DE LONGA-METRA-
GEM OU OBRA SERIADA
1.1.1. Objeto
Propostas de Bíblia de produção de obra seriada de ficção ou documentário, entre 26 e 52
minutos de duração cada episódio e/ou de animação entre 13 e 52 minutos de duração cada
episódio, com no mínimo 8 episódios inéditos, com sugestão de temas, títulos e sinopse para
cada episódio a ser desenvolvido na obra seriada, podendo ser utilizado até 40% dos recursos
na elaboração de material promocional audiovisual sob a forma de episódio piloto, 'web-
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sódios' ou outro formato com duração máxima de 12 (doze) minutos, tendo como objetivo
dar suporte às ações de viabilização do financiamento da produção da obra audiovisual
derivada do projeto de desenvolvimento.
ou
Propostas de pesquisa, investigação, escritura de roteiro e elaboração de projetos de de-
senvolvimento de obra audiovisual de longas-metragens (logline, sinopse, argumento, plano
de financiamento, descrição dos personagens, plano de direção, entre outros) de docu-
mentário, ficção ou animação, com mais de 70 minutos de duração.
1.1.2. Requisitos específicos
Deve ser apresentado na inscrição da proposta, argumento inédito da obra a ser desenvolvida
com, no mínimo, 1 (uma) página, e, no máximo, 5 (cinco) páginas, contendo o conceito e o
conteúdo da série ou do longa-metragem, abordando tópicos como estrutura narrativa da
série (episódios seriados, episódios unitários, episódios capitulares, entrelaçados, paralelos,
etc) ou do longa-metragem; objetivo; linguagem pretendida; referências estéticas e narrativas;
indicação do gênero dramático; a visão original do autor e sua motivação para o de-
senvolvimento do projeto; proposta de direção; e descrição psicossocial dos protagonistas e
de suas principais ações.
O argumento deverá estar registrado na Fundação Biblioteca Nacional - FBN, apresentando-
se o comprovante na inscrição do projeto (ou deverá ser apresentado o protocolo de so-
licitação do registro).
No caso de obra audiovisual de longa-metragem, além do roteiro, a execução do projeto deve
resultar também no projeto técnico de desenvolvimento, planejamento e projeções neces-
sários para a realização da obra, contendo: "Storyline; logline; Sinopse; resumo da trama;
Visão original do autor, com suas intenções e motivações de abordagem do tema; Proposta
de Direção, incluindo tom, atmosfera e a proposta de tratamento estético e narrativo que se
pretende utilizar no filme (fotografia, som, direção de arte, montagem e/ou efeitos especiais);
Indicação do gênero e subgêneros dramáticos sedimentados nos quais o roteiro se situa,
assim como referências de filmes, de obras pictóricas e de movimentos artísticos, contendo
ou não imagens e links de referência; descrição da curva dramática de cada personagem
principal ou das situações abordadas, incluindo a função específica no enredo, as relações
estabelecidas entre eles, assim como o perfil físico, psicológico e social de cada um deles
(quando couber); Ficha técnica com previsão de elenco e equipe técnica tentativa; e Resumo
do Plano de Produção, contendo as etapas para a produção do roteiro e o resumo do
orçamento.
No caso de obra seriada de ficção ou animação, ao final da execução do projeto, deverão ser
apresentados, ainda: Storyline da Série e/ou logline; Sinopse da Série; Proposta de Série,
incluindo tema, tom, atmosfera, resumo do enredo da série, o conceito unificador e os
elementos de atração que o seriado poderá ter para o público alvo; Sinopses dos episódios;
Argumentos dos episódios; Descrição do formato da Série, com quantidade de episódios,
duração e periodicidade; Indicação do gênero e subgêneros dramáticos sedimentados nos
quais a série se situa, assim como referências de séries, de filmes, de obras pictóricas e de
movimentos artísticos; Tratamento de linguagem da Série e Proposta de Direção, com
procedimentos estilísticos e narrativos que se pretende utilizar na série; Visão original do
autor, com suas intenções e motivações de abordagem do tema e da proposta de série;
Descrição da curva dramática de cada personagem principal incluindo sua função específica
no enredo, as relações que estabelecem uns com os outros, assim como o perfil físico,
psicológico e social de cada um deles; Esquema de tramas e subtramas; Escaleta dos
episódios a serem produzidos; Ficha técnica com previsão de elenco e equipe técnica
tentativa; e Resumo do Plano de Produção, contendo as etapas para a produção da série e o
resumo do orçamento.
No caso de obra seriada de documentário, ao final da execução do projeto, deverão ser
apresentados, ainda: conceito da série (premissa e abordagem geral do tema e tom); objeto
(indicação e descrição de cada objeto abordado); estratégia de abordagem (indicação e
justificativa para cada estratégia de abordagem ao objeto); concepção de linguagem au-
diovisual (descrição dos aspectos estéticos relevantes à narrativa (conceito de direção, tom de
atuação, fotografia, som, direção de arte, efeitos especiais etc.), referências de linguagem,
detalhamento de aspectos técnicos, equipamentos e/ou materiais, quando for o caso); visão de
comunicabilidade (logline e público-alvo-espectadores, janelas, segmentos, canais, horários
etc.); resumo do resultado da pesquisa, podendo incluir material audiovisual, textual e
iconográfico produzido; sinopse da totalidade de episódios; sugestão de estrutura para os
quatro primeiros episódios ou para a totalidade da temporada, no caso de temporadas com
menos de quatro episódios; orçamento de produção e plano de financiamento.
Nos projetos de animação também deverá ser apresentado um concept art com a descrição do
estilo de direção de arte, com a apresentação de ao menos 2 desenhos dos principais
personagens e cenários e/ou storyboard de umas das cenas do primeiro episódio.
No caso do proponente não exercer a função de Roteirista é necessária à apresentação do
Currículo do Roteirista e de comprovante de naturalidade ou residência, do mesmo, no
Distrito Federal há pelo menos dois anos. Em caso de coautoria do roteiro será exigida que
pelo menos um dos roteiristas apresente a documentação acima.
Ao final da execução, o roteiro e/ou argumento resultante deve ser registrado na Fundação
Biblioteca Nacional - FBN (ou apresentar protocolo de solicitação), apresentando-se o com-
provante na prestação de contas final.
1.1.3. Quesitos específicos
Qualidade do projeto a ser desenvolvido - a análise deverá considerar, para fins de avaliação
e valoração, se o projeto de desenvolvimento apresenta características que demonstrem
coesão, coerência, clareza textual, unidade temática, objetividade, concretude, credibilidade
do diálogo, originalidade, qualidade técnica, estilística, adequação ao público previsto, dentre
outras.
Pontuação máxima - 5/ Peso - 6 / Resultado - 30

1.2: PRODUÇÃO DE OBRA CINEMATOGRÁFICA, COM FINALIZAÇÃO
1.2.1. Objeto
Produção de obra cinematográfica de curta-metragem, de média-metragem ou de obra seriada
(segundo estabelecido pela MP 2.228-1/01), ou de duração superior a 70 minutos quando o
pedido de justificativa enviado na inscrição do projeto; com finalização em sistema digital de
alta definição, sendo vedada a utilização dos recursos para a produção de episódios pilotos
de obras seriadas. Entre as 12 vagas previstas, no mínimo, 10 vagas serão exclusivas para
curtas e médias-metragens.
São consideradas finalizações em sistema digital de alta definição os seguintes formatos: Full
HD: 1920 x 1080 pixels; 2K: 2048 x 1080 pixels; QHD (WQHD): 2560 x 1440 pixels; 4K
(UHDTV ou QFHD): 3840 x 2160 pixels; 5K: 5120 x 2880 pixels; e 8K: 7680 x 4320
pixels.
1.2.2. Requisitos específicos
É necessário que a equipe do projeto seja composta por, no mínimo, 60% de maÞo de obra
do Distrito Federal, devidamente identificada na ficha técnica do projeto. OU que sejam
residentes no DF ao menos 50% dos técnicos/atores que exerçam os cargos principais:
Roteirista, 1º Assistente de Direção, Produtor Executivo, Coordenador e/ou Diretor de Pro-
dução, Diretor de Fotografia, Diretor de Arte, Técnico de Som, Editor de imagem, Editor de
som e/ou mixador e Atores protagônicos; sendo exigida a comprovação desse quesito na
prestação de contas final enviada ao FAC.
É necessário que pelo menos 30% das filmagens ocorram no Distrito Federal, sendo exigida
a comprovação desse quesito na prestação de contas final enviada ao FAC. Poderá, ainda, ser
apresentada ao CCDF justificativa fundamentada, solicitando a liberação dessas obriga-
ções.
Deve ser enviado na inscrição do projeto o comprovante de registro de argumento ci-
nematográfico ou de roteiro da obra audiovisual na Fundação Biblioteca Nacional - FBN (ou
o protocolo de solicitação do registro). Nos casos em que couber, deve ser apresentado
também o contrato de cessão de exploração dos direitos do autor para o proponente.
Para as obras de ficção - Argumento cinematográfico e/ou Roteiro cinematográfico com
divisão de cenas, com diálogos e textos de descrição ou narração.
Para obras de Documentário - Roteiro cinematográfico com previsão de estrutura, esboço dos
textos de narração (quando houver) e indicação de possíveis depoimentos e entrevistas. E/OU
argumento cinematográfico com descrição: da estrutura do documentário; do objeto de
pesquisa; do perfil dos personagens (quando couber) ou das situações abordadas; e da
abordagem temática.
Plano de direção com o conceito do filme a ser realizado, incluindo o ponto de vista original
do diretor em relação ao tema, personagens e situações abordadas; e a proposta estética de
linguagem cinematográfica (fotografia, som, direção de arte, montagem e/ou efeitos es-
peciais); contendo ou não imagens e links de referência.
Após três anos da entrega do relatório de prestação final de contas ou do encerramento da
vigência do contrato, estará a Secretaria de Estado de Cultura liberada a exibir a obra em
eventos culturais, sem autorização ou custos adicionais.
Ao final da execução do projeto, uma cópia da obra finalizada deverá ser depositada na
Cinemateca Brasileira e o comprovante apresentado ao FAC na prestação de contas final.
Quando o(a) proponente(a) não exercer a função de diretor(a) cinematográfico, será ne-
cessário a apresentação do Currículo do(a) Diretor(a) e, quando couber, dos(as) codire-
tores(as) e que comprove(m) naturalidade ou residência no Distrito Federal há pelo menos
dois anos.
Para efeito de lançamento da obra, o filme deverá, prioritariamente, ser inscrito na mostra
competitiva do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Caso a obra não seja selecionada
para o FBCB, deverá ser apresentada comprovação de lançamento da obra no circuito
comercial cinematográfico brasiliense ou comprovação de exibição pública no Distrito Fe-
deral. Poderá, ainda, ser apresentada ao CCDF justificativa fundamentada, solicitando a
liberação dessas obrigações.
1.2.3. Quesitos específicos
Qualidade do argumento ou roteiro apresentado - A análise deverá considerar, para fins de
avaliação e valoração, se o argumento e/ou roteiro e o plano de direção apresentam ca-
racterísticas que demonstrem coesão, coerência, clareza textual, unidade temática, obje-
tividade, concretude, credibilidade do diálogo, originalidade, qualidade técnica, estilística,
adequação ao público previsto, dentre outras.
Pontuação máxima - 5/ Peso - 5 / Resultado - 25
Ações de acessibilidade cultural - considera para fins de avaliação se o projeto apresentado
oferece pelo menos um item de "ajuda técnica" e um de "tecnologia assistiva", que pos-
sibilitem o acesso com segurança e autonomia, total ou assistida, ao público com de-
ficiência.
Compreende-se por ajuda técnica: interpretação em libras (para pessoas surdas, não usuárias
da língua portuguesa), libras tátil (para surdos cegos), oralização e leitura labial (para surdos
oralizados), guias intérpretes (para surdos cegos), guias de cego, braile (para cegos), aces-
sibilidade estrutural (banheiros especiais, reserva de espaços para pessoas com deficiência e
mobilidade reduzida, rampas, corrimões, pisos táteis, sinalização em braile e libras).
Compreende-se por tecnologia assistiva: sistema de laço de indução (sistema de rádio fre-
quência para o envio do som diretamente ao aparelho auditivo ou implante coclear), au-
diodescrição, legenda closed caption (para surdos usuários de língua portuguesa) e elevadores
(para cadeirantes), estenotipia (transcrição do áudio ao vivo, para surdos usuários de língua
portuguesa).
Pontuação máxima - 5 / Peso - 1 / Resultado - 05
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1.3: PRODUÇÃO DE OBRA CINEMATOGRÁFICA, COM FINALIZAÇÃO, PARA DI-
RETORES ESTREANTES
1.3.1 Objeto
Produção de obra cinematográfica (curta-metragem ou média-metragem, segundo estabe-
lecido pela MP 2.228/2001) com finalização em sistema digital de alta definição, sendo
vedada a utilização dos recursos para a produção de episódios pilotos de obras seriadas.
São consideradas finalizações em sistema digital de alta definição os seguintes formatos: Full
HD: 1920 x 1080 pixels; 2K: 2048 x 1080 pixels; QHD (WQHD): 2560 x 1440 pixels; 4K
(UHDTV ou QFHD): 3840 x 2160 pixels; 5K: 5120 x 2880 pixels; e 8K: 7680 x 4320
pixels.
1.3.2 Requisitos específicos
O Diretor da obra deve apresentar declaração de que nunca dirigiu uma obra audiovisual que
tenha participado de festival de cinema no exterior com classificação A, B ou C da Ancine
ou de festival ou mostra cinematográfica competitiva no Brasil com registro na Ancine,
excetuando as competições acadêmicas e universitárias.
É necessário que a equipe do projeto seja composta por, no mínimo, 60% de maÞo de obra
do Distrito Federal, devidamente identificada na ficha técnica do projeto. OU que sejam
residentes no DF ao menos 50% dos técnicos/atores que exerçam os cargos principais:
Roteirista, 1º Assistente de Direção, Produtor Executivo, Coordenador e/ou Diretor de Pro-
dução, Diretor de Fotografia, Diretor de Arte, Técnico de Som, Editor de imagem, Editor de
som e/ou mixador e Atores protagônicos; sendo exigido a comprovação desse quesito na
prestação de contas final enviada ao FAC.
É necessário que pelo menos 30% das filmagens ocorram no Distrito Federal, sendo exigido
a comprovação desse quesito na prestação de contas final enviada ao FAC. Poderá, ainda, ser
apresentada ao CCDF justificativa fundamentada, solicitando a liberação dessas obriga-
ções.
Deve ser enviado na inscrição do projeto o comprovante de registro de argumento ci-
nematográfico ou de roteiro da obra audiovisual na Fundação Biblioteca Nacional - FBN (ou
o protocolo de solicitação do registro). Nos casos em que couber, deve ser apresentado
também o contrato de cessão de exploração dos direitos do autor para o proponente.
Para as obras de ficção - Argumento cinematográfico e/ou Roteiro cinematográfico com
divisão de cenas, com diálogos e textos de descrição ou narração.
Para obras de Documentário - Roteiro cinematográfico com previsão de estrutura, esboço dos
textos de narração (quando houver) e indicação de possíveis depoimentos e entrevistas. E/OU
argumento cinematográfico com descrição: da estrutura do documentário; do objeto de
pesquisa; do perfil dos personagens (quando couber) ou das situações abordadas; e da
abordagem temática.
Plano de direção com o conceito do filme a ser realizado, incluindo o ponto de vista original
do diretor em relação ao tema, personagens e situações abordadas; e a proposta estética de
linguagem cinematográfica (fotografia, som, direção de arte, montagem e/ou efeitos es-
peciais); contendo ou não imagens e links de referencia.
Após três anos da entrega do relatório de prestação final de contas ou do encerramento da
vigência do contrato, estará a Secretaria de Estado de Cultura liberada a exibir a obra em
eventos culturais, sem autorização ou custos adicionais.
Quando o(a) proponente(a) não exercer a função de diretor(a) cinematográfico, será ne-
cessário a apresentação do Currículo do(a) Diretor(a) e, quando couber, dos(as) codire-
tores(as) e que comprove(m) naturalidade ou residência no Distrito Federal há pelo menos
dois anos.
Para efeito de lançamento da obra, o filme deverá, prioritariamente, ser inscrito na mostra
competitiva do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Caso a obra não seja selecionada
para o FBCB, deverá ser apresentada comprovação de lançamento da obra no circuito
comercial cinematográfico brasiliense ou comprovação de exibição pública no Distrito Fe-
deral. Poderá, ainda, ser apresentada ao CCDF justificativa fundamentada, solicitando a
liberação dessas obrigações.
1.3.3 Quesitos específicos
Qualidade do argumento e/ou roteiro apresentado - A análise deverá considerar, para fins de
avaliação e valoração, se o argumento e/ou roteiro e o plano de direção apresentam ca-
racterísticas que demonstrem coesão, coerência, clareza textual, unidade temática, obje-
tividade, concretude, credibilidade do diálogo, originalidade, qualidade técnica, estilística,
adequação ao público previsto, dentre outras.
Pontuação máxima - 5/ Peso - 5 / Resultado - 25
Ações de acessibilidade cultural - considera para fins de avaliação se o projeto apresentado
oferece pelo menos um item de "ajuda técnica" e um de "tecnologia assistiva", que pos-
sibilitem o acesso com segurança e autonomia, total ou assistida, ao público com de-
ficiência.
Compreende-se por ajuda técnica: interpretação em libras (para pessoas surdas, não usuárias
da língua portuguesa), libras tátil (para surdos cegos), oralização e leitura labial (para surdos
oralizados), guias intérpretes (para surdos cegos), guias de cego, braile (para cegos), aces-
sibilidade estrutural (banheiros especiais, reserva de espaços para pessoas com deficiência e
mobilidade reduzida, rampas, corrimões, pisos táteis, sinalização em braile e libras).
Compreende-se por tecnologia assistiva: sistema de laço de indução (sistema de rádio fre-
quência para o envio do som diretamente ao aparelho auditivo ou implante coclear), au-
diodescrição, legenda closed caption (para surdos usuários de língua portuguesa) e elevadores
(para cadeirantes), estenotipia (transcrição do áudio ao vivo, para surdos usuários de língua
portuguesa).
Pontuação máxima - 5 / Peso - 1 / Resultado - 05

1.4: PRODUÇÃO DE LONGA-METRAGEM - MÓDULO I E MÓDULO II
Objeto
Produção de obra cinematográfica inédita com mais de 70 minutos de duração e finalização
digital de alta definição no formato DCP.
1.4.2 Requisitos específicos
Apenas poderão ser proponentes nessa modalidade pessoas jurídicas produtoras cinema-
tográficas devidamente registradas na ANCINE, devendo ser informado o número de registro
no momento da inscrição.
Deve ser utilizada matriz de captação em formatos digitais de alta definição: Full HD: 1920
x 1080 pixels; 2K: 2048 x 1080 pixels; QHD (WQHD): 2560 x 1440 pixels; 4K (UHDTV
ou QFHD): 3840 x 2160 pixels; 5K: 5120 x 2880 pixels; e 8K: 7680 x 4320 pixels.
É necessário que a equipe do projeto seja composta por, no mínimo, 60% de maÞo de obra
do Distrito Federal, devidamente identificada na ficha técnica do projeto. OU que sejam
residentes no DF ao menos 50% dos técnicos/atores que exerçam os cargos principais:
Roteirista, 1º Assistente de Direção, Produtor Executivo, Coordenador e/ou Diretor de Pro-
dução, Diretor de Fotografia, Diretor de Arte, Técnico de Som, Editor de imagem, Editor de
som e/ou mixador e Atores protagônicos; sendo exigida a comprovação desse quesito na
prestação de contas final enviada ao FAC.
É necessário que pelo menos 30% das filmagens ocorram no Distrito Federal, sendo exigido
a comprovação desse quesito na prestação de contas final enviada ao FAC. Poderá, ainda, ser
apresentada ao CCDF justificativa fundamentada, solicitando a liberação dessas obriga-
ções.
Deve ser enviado na inscrição do projeto o comprovante de registro de argumento ci-
nematográfico ou de roteiro da obra audiovisual na Fundação Biblioteca Nacional - FBN (ou
o protocolo de solicitação do registro). Nos casos em que couber, deve ser apresentado
também o contrato de cessão de exploração dos direitos do autor para o proponente.
Para as obras de ficção - Argumento cinematográfico e Roteiro cinematográfico com divisão
de cenas, com diálogos e textos de narração. E, para obras de ficção que utilizem técnicas de
animação: storyboard do filme ou concept art com estudos dos personagens, cenários e
enquadramentos principais.
Para obras de Documentário - Roteiro cinematográfico com previsão de estrutura, esboço dos
textos de narração (quando houver) e indicação de possíveis depoimentos e entrevistas. E/OU
argumento cinematográfico com descrição: da estrutura do documentário; do objeto de
pesquisa; do perfil dos personagens (quando couber) ou das situações abordadas; e da
abordagem temática. E, para obras de documentário que utilizem técnicas de animação:
storyboard do filme ou concept art com estudos dos personagens, cenários e enquadramentos
principais.
Plano de direção com o conceito do filme a ser realizado, incluindo o ponto de vista original
do diretor em relação ao tema, personagens e situações abordadas; e a proposta estética de
linguagem cinematográfica (fotografia, som, direção de arte, montagem e/ou efeitos es-
peciais); contendo ou não imagens e links de referência.
Para efeito de lançamento da obra, o filme deverá, prioritariamente, ser inscrito na mostra
competitiva do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Caso a obra não seja selecionada
para o FBCB, deverá ser apresentada comprovação de lançamento da obra no circuito
comercial cinematográfico brasiliense ou comprovação de exibição pública no Distrito Fe-
deral. Poderá, ainda, ser apresentada ao CCDF justificativa fundamentada, solicitando a
liberação dessas obrigações.
Ao final da execução do projeto, uma cópia da obra finalizada deverá ser depositada na
Cinemateca Brasileira e o comprovante apresentado ao FAC na prestação de contas final.
Após três anos da entrega do relatório de prestação final de contas ou do encerramento da
vigência do contrato, estará a Secretaria de Estado de Cultura liberada a exibir a obra em
eventos culturais, sem autorização ou custos adicionais.
É necessária a apresentação do Currículo do(a) Diretor(a) e, quando couber, dos(as) co-
diretores(as) e que comprove(m) naturalidade ou residência no Distrito Federal há pelo
menos dois anos.
1.4.3 Quesitos específicos
Qualidade do argumento e roteiro da obra a ser desenvolvida - A análise deverá considerar,
para fins de avaliação e valoração, se o argumento, o roteiro e o plano de direção apresentam
características que demonstrem coesão, coerência, clareza textual, unidade temática, ob-
jetividade, concretude, credibilidade do diálogo, originalidade, qualidade técnica, estilística,
adequação ao público previsto, dentre outras.
Pontuação máxima - 5/ Peso - 6 / Resultado - 30
1.5: PRODUÇÃO DE LONGA-METRAGEM DE FICÇÃO
1.5.1 Objeto
Produção de obra cinematográfica inédita de ficção, com uso ou não, de técnicas de ani-
mação com mais de 70 minutos de duração e finalização digital no formato DCP.
1.5.2 Requisitos específicos
Apenas poderão ser proponentes nessa modalidade pessoas jurídicas produtoras cinema-
tográficas devidamente registradas na ANCINE, devendo ser informado o número de registro
no momento da inscrição.
Deve ser utilizada matriz de captação em formatos digitais de alta definição: Full HD: 1920
x 1080 pixels; 2K: 2048 x 1080 pixels; QHD (WQHD): 2560 x 1440 pixels; 4K (UHDTV
ou QFHD): 3840 x 2160 pixels; 5K: 5120 x 2880 pixels; e 8K: 7680 x 4320 pixels.
É necessário que a equipe do projeto seja composta por, no mínimo, 60% de maÞo de obra
do Distrito Federal, devidamente identificada na ficha técnica do projeto. OU que sejam
residentes no DF ao menos 50% dos técnicos/atores que exerçam os cargos principais:
Roteirista, 1º Assistente de Direção, Produtor Executivo, Coordenador e/ou Diretor de Pro-
dução, Diretor de Fotografia, Diretor de Arte, Técnico de Som, Editor de imagem, Editor de
som e/ou mixador e Atores protagônicos; sendo exigida a comprovação desse quesito na
prestação de contas final enviada ao FAC.
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É necessário que pelo menos 30% das filmagens ocorram no Distrito Federal, sendo exigido
a comprovação desse quesito na prestação de contas final enviada ao FAC. Poderá, ainda, ser
apresentada ao CCDF justificativa fundamentada, solicitando a liberação dessas obriga-
ções.
Deve ser enviado na inscrição do projeto o comprovante de registro de argumento ci-
nematográfico ou de roteiro da obra audiovisual na Fundação Biblioteca Nacional - FBN (ou
o protocolo de solicitação do registro). Nos casos em que couber, deve ser apresentado
também o contrato de cessão de exploração dos direitos do autor para o proponente.
Argumento cinematográfico e Roteiro cinematográfico com divisão de cenas, com diálogos
e textos de narração. E caso utilizem técnicas de animação: storyboard do filme ou concept
art com estudos dos personagens, cenários e enquadramentos principais.
Plano de direção com o conceito do filme a ser realizado, incluindo o ponto de vista original
do diretor em relação ao tema, personagens e situações abordadas; e a proposta estética de
linguagem cinematográfica (fotografia, som, direção de arte, montagem e/ou efeitos es-
peciais); contendo ou não imagens e links de referencia.
Para efeito de lançamento da obra, o filme deverá, prioritariamente, ser inscrito na mostra
competitiva do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Caso a obra não seja selecionada
para o FBCB, deverá ser apresentada comprovação de lançamento da obra no circuito
comercial cinematográfico brasiliense ou comprovação de exibição pública no Distrito Fe-
deral. Poderá, ainda, ser apresentada ao CCDF justificativa fundamentada, solicitando a
liberação dessas obrigações.
Após três anos da entrega do relatório de prestação final de contas ou do encerramento da
vigência do contrato, estará a Secretaria de Estado de Cultura liberada a exibir a obra em
eventos culturais, sem autorização ou custos adicionais.
Ao final da execução do projeto, uma cópia da obra finalizada deverá ser depositada na
Cinemateca Brasileira e o comprovante apresentado ao FAC na prestação de contas final.
É necessária a apresentação do Currículo do(a) Diretor(a) e, quando couber, dos(as) co-
diretores(as) e que comprove(m) naturalidade ou residência no Distrito Federal há pelo
menos dois anos.
1.5.3 Quesitos específicos
Qualidade do argumento e roteiro da obra a ser desenvolvida - A análise deverá considerar,
para fins de avaliação e valoração, se o argumento, o roteiro e o plano de direção apresentam
características que demonstrem coesão, coerência, clareza textual, unidade temática, ob-
jetividade, concretude, credibilidade do diálogo, originalidade, qualidade técnica, estilística,
adequação ao público previsto, dentre outras.
Pontuação máxima - 5/ Peso - 6 / Resultado - 30
1.6: FINALIZAÇÃO E/OU LANÇAMENTO DE OBRA AUDIOVISUAL
1.6.1 Objeto
Projetos voltados para a finalização e/ou lançamento da produção de obra audiovisual
parcialmente realizada, com mais de 70 minutos de duração, a ser finalizada em DCP,
podendo ser utilizados os recursos para a filmagem de cenas adicionais necessárias para a
montagem final da obra.
1.6.2 Requisitos específicos
Plano de produção contendo especificamente a metodologia a ser desenvolvida durante a
etapa de complementação de filmagens, e finalização e/ou lançamento.
A proposta orçamentária deverá restringir-se à utilização de no máximo 50% dos recursos
com ações de lançamento da obra.
Deve ser enviado na inscrição do projeto o comprovante de registro de argumento ci-
nematográfico ou de roteiro da obra audiovisual na Fundação Biblioteca Nacional - FBN (ou
o protocolo de solicitação do registro). Nos casos em que couber, deve ser apresentado
também o contrato de cessão de exploração dos direitos do autor para o proponente.
Deverá ser entregue na Secretaria de Cultura do DF o argumento cinematográfico ou roteiro
cinematográfico, além de: copião em DVD, ou o primeiro corte do filme, ou o corte final em
envelope lacrado, em, até, 3 (três) dias, contados do dia posterior ao término das ins-
crições.
Ao final da execução do projeto, uma cópia da obra finalizada deverá ser depositada na
Cinemateca Brasileira e o comprovante apresentado ao FAC na prestação de contas final.
Quando o(a) proponente(a) não exercer a função de diretor(a) cinematográfico, será ne-
cessário a apresentação do Currículo do(a) Diretor(a) e, quando couber, dos(as) codire-
tores(as) e que comprove(m) naturalidade ou residência no Distrito Federal há pelo menos
dois anos.
Após três anos da entrega do relatório de prestação final de contas ou do encerramento da
vigência do contrato, estará a Secretaria de Estado de Cultura liberada a exibir a obra em
eventos culturais, sem autorização ou custos adicionais.
Para efeito de lançamento da obra, o filme deverá, prioritariamente, ser inscrito na mostra
competitiva do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Caso a obra não seja selecionada
para o FBCB, deverá ser apresentada comprovação de lançamento da obra no circuito
comercial cinematográfico brasiliense ou comprovação de exibição pública no Distrito Fe-
deral. Poderá, ainda, ser apresentada ao CCDF justificativa fundamentada, solicitando a
liberação dessas obrigações.
Deverá ser contemplada pelo menos uma ação de acessibilidade cultural de "ajuda técnica"
ou de "tecnologia assistiva", que possibilitem o acesso com segurança e autonomia, total ou
assistida, ao público com deficiência.
Compreende-se por ajuda técnica: interpretação em libras (para pessoas surdas, não usuárias
da língua portuguesa).
Compreende-se por tecnologia assistiva: sistema de laço de indução (sistema de rádio fre-
quência para o envio do som diretamente ao aparelho auditivo ou implante coclear), au-
diodescrição, legendas em português e legenda closed caption, estenotipia (transcrição do
áudio ao vivo, para surdos usuários de língua portuguesa).

1.6.3 Quesitos específicos
Qualidade da obra desenvolvida - A análise deverá considerar, para fins de avaliação e
valoração, o Plano de Produção e os demais materiais enviados, levando em conta se a obra
apresenta características que demonstrem coesão, coerência, clareza textual, unidade te-
mática, objetividade, concretude, credibilidade do diálogo, originalidade, qualidade técnica,
estilística, adequação ao público previsto, dentre outras.
Pontuação máxima - 5/ Peso - 6 / Resultado - 30
1.7: COMPLEMENTAÇÃO DE OBRA AUDIOVISUAL
1.7.1 Objeto
Projetos voltados para a complementação e/ou finalização da produção de obra audiovisual
com mais de 70 minutos de duração, a ser finalizada em DCP, podendo ser utilizados os
recursos para a filmagem de cenas adicionais necessárias para a montagem final da obra.
Requisitos específicos
Apenas poderão ser proponentes nessa modalidade pessoas jurídicas produtoras cinema-
tográficas devidamente registradas na ANCINE, devendo ser informado no número de re-
gistro no momento da inscrição.
Plano de produção contendo especificamente a metodologia a ser desenvolvida durante a
etapa de complementação de filmagens, e/ou finalização;
Deve ser enviado na inscrição do projeto o comprovante de registro de argumento ci-
nematográfico ou de roteiro da obra audiovisual na Fundação Biblioteca Nacional - FBN (ou
o protocolo de solicitação do registro). Nos casos em que couber, deve ser apresentado
também o contrato de cessão de exploração dos direitos do autor para o proponente.
Para complementação de obras de ficção - Argumento cinematográfico e Roteiro cine-
matográfico com divisão de cenas, com diálogos e textos de narração. E, para obras de ficção
que utilizem técnicas de animação: storyboard do filme ou concept art com estudos dos
personagens, cenários e enquadramentos principais.
Para complementação de obras de Documentário - Roteiro cinematográfico com previsão de
estrutura, esboço dos textos de narração (quando houver) e indicação de possíveis de-
poimentos e entrevistas. E/OU argumento cinematográfico com descrição: da estrutura do
documentário; do objeto de pesquisa; do perfil dos personagens (quando couber) ou das
situações abordadas; e da abordagem temática. E, para obras de documentário que utilizem
técnicas de animação: storyboard do filme ou concept art com estudos dos personagens,
cenários e enquadramentos principais.
Para finalização de obras deverá ser entregue na Secretaria de Cultura do DF o copião em
DVD, ou o primeiro corte do filme, ou o corte final em envelope lacrado, em, até, 3 (três)
dias, contados do dia posterior ao término das inscrições. Projetos de complementação da
produção que já tenham material gravado também poderão entregar o material gravado.
Ao final da execução do projeto, uma cópia da obra finalizada deverá ser depositada na
Cinemateca Brasileira e o comprovante apresentado ao FAC na prestação de contas final.
Após três anos da entrega do relatório de prestação final de contas ou do encerramento da
vigência do contrato, estará a Secretaria de Estado de Cultura liberada a exibir a obra em
eventos culturais, sem autorização ou custos adicionais.
Para efeito de lançamento da obra, o filme deverá, prioritariamente, ser inscrito na mostra
competitiva do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Caso a obra não seja selecionada
para o FBCB, deverá ser apresentada comprovação de lançamento da obra no circuito
comercial cinematográfico brasiliense ou comprovação de exibição pública no Distrito Fe-
deral. Poderá, ainda, ser apresentada ao CCDF justificativa fundamentada, solicitando a
liberação dessas obrigações.
É necessária a apresentação do Currículo do(a) Diretor(a) e, quando couber, dos(as) co-
diretores(as) e que comprove(m) naturalidade ou residência no Distrito Federal há pelo
menos dois anos.
Deverá ser contemplada pelo menos uma ação de acessibilidade cultural de "ajuda técnica"
ou de "tecnologia assistiva", que possibilitem o acesso com segurança e autonomia, total ou
assistida, ao público com deficiência.
Compreende-se por ajuda técnica: interpretação em libras (para pessoas surdas, não usuárias
da língua portuguesa).
Compreende-se por tecnologia assistiva: sistema de laço de indução (sistema de rádio fre-
quência para o envio do som diretamente ao aparelho auditivo ou implante coclear), au-
diodescrição, legendas em português e legenda closed caption, estenotipia (transcrição do
áudio ao vivo, para surdos usuários de língua portuguesa).
1.7.3 Quesitos específicos
Qualidade da obra desenvolvida - A análise deverá considerar, para fins de avaliação e
valoração, o Plano de Produção e os demais materiais enviados, levando em conta se a obra
apresenta características que demonstrem coesão, coerência, clareza textual, unidade te-
mática, objetividade, concretude, credibilidade do diálogo, originalidade, qualidade técnica,
estilística, adequação ao público previsto, dentre outras.
Pontuação máxima - 5/ Peso - 6 / Resultado - 30
1.8: COMERCIALIZAÇÃO/DISTRIBUIÇÃO DE LONGA-METRAGEM
1.8.1. Objeto
Projeto para fase de lançamento comercial de filmes de longa-metragem do Distrito Federal,
de produção independente, e que se destinem originalmente a salas de cinema, podendo
incluir, além da distribuição, a feitura de cópias (inclusive em DVD e/ou Blu-Ray), con-
cepção e preparação dos diferentes materiais e peças de divulgação do filme (cartazes,
traillers, press-books impressos ou digitais etc.) e a compra de espaços de veiculação na
mídia.
1.8.2Requisitos específicos
Apenas poderão ser proponentes nessa modalidade pessoas jurídicas produtoras cinema-
tográficas ou pessoas jurídicas distribuidoras cinematográficas devidamente registradas na
ANCINE, devendo ser informado no número de registro no momento da inscrição.
Plano de distribuição com planejamento de todas as ações necessárias, prazos e etapas para
o desenvolvimento do projeto.
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Deverá ser entregue na Secretaria de Cultura do DF filme finalizado, ou em processo de
finalização, copiado em mídia DVD, em envelope lacrado, em, até, 3 (três) dias, contados do
dia posterior ao término das inscrições, sendo dispensado o roteiro impresso.
Comprovação dos direitos do proponente sobre a obra.
Contrato de distribuição do proponente com empresa de distribuição, ou ainda Carta de
compromisso ou de intenção - para o filme inscrito.
Na hipótese de confecção de cópias em DVD/Blu-Ray, informar as especificações técnicas e
formato da prensagem, incluindo-se tiragem prevista e previsão de distribuição das cópias.
Ao final da execução do projeto, uma cópia da obra finalizada deverá ser depositada na
Cinemateca Brasileira e o comprovante apresentado ao FAC na prestação de contas final.
Após três anos da entrega do relatório de prestação final de contas ou do encerramento da
vigência do contrato, estará a Secretaria de Estado de Cultura liberada a exibir a obra em
eventos culturais, sem autorização ou custos adicionais.
Para efeito de lançamento da obra, o filme deverá, prioritariamente, ser inscrito na mostra
competitiva do Festival de Brasília do Cinema Brasileiro. Caso a obra não seja selecionada
para o FBCB, deverá ser apresentada comprovação de lançamento da obra no circuito
comercial cinematográfico brasiliense ou comprovação de exibição pública no Distrito Fe-
deral. Poderá, ainda, ser apresentada ao CCDF justificativa fundamentada, solicitando a
liberação dessas obrigações.
Deverá ser contemplada pelo menos uma ação de acessibilidade cultural de "ajuda técnica"
ou de "tecnologia assistiva", que possibilitem o acesso com segurança e autonomia, total ou
assistida, ao público com deficiência.
Compreende-se por ajuda técnica: interpretação em libras (para pessoas surdas, não usuárias
da língua portuguesa), libras tátil (para surdos cegos), oralização e leitura labial (para surdos
oralizados), guias intérpretes (para surdos cegos), guias de cego, braile (para cegos), aces-
sibilidade estrutural (banheiros especiais, reserva de espaços para pessoas com deficiência e
mobilidade reduzida, rampas, corrimões, pisos táteis, sinalização em braile e libras).
Compreende-se por tecnologia assistiva: sistema de laço de indução (sistema de rádio fre-
quência para o envio do som diretamente ao aparelho auditivo ou implante coclear), au-
diodescrição, legenda closed caption (para surdos usuários de língua portuguesa) e elevadores
(para cadeirantes), estenotipia (transcrição do áudio ao vivo, para surdos usuários de língua
portuguesa).
1.8.3 Quesitos específicos
Relevância da obra ou conjunto de obras que serão exibidas - considera-se para fins de
avaliação e valoração, a relevância e qualidade técnica da obra ou conjunto de obras que
serão utilizadas no projeto, bem como a sua importância para o cenário cultural do Distrito
Federal.
Pontuação máxima - 5 / Peso - 6 / Resultado - 30
1.9: MOSTRAS E FESTIVAIS - MÓDULOS I, II E III
1.9.1. Objeto
Propostas de festivais, mostras, encontros de indústria e mercado audiovisual focados na
qualificação de projetos e outros eventos relacionados ao audiovisual - incluindo ou não
oficinas, cursos e seminários ligados à área.
1.9.2 Requisitos específicos
Deverá ser informada no projeto a estimativa de público para o evento assim como o
histórico de público participante em eventuais edições anteriores.
Proposta de programação do evento, estimando-se espaços e atividades previstas, duração do
evento, previsão de local de realização, temas abordados, metodologia utilizada, participantes
previstos, linha curatorial a ser adotada e número de vagas disponíveis.
1.9.3 Quesitos específicos
Relevância da obra e/ou conjunto de obras que serão exibidas e/ou proposta curatorial de
seleção das obras e/ou proposta de programação e atividades do encontro audiovisual -
considera-se para fins de avaliação e valoração, a relevância e qualidade técnica da obra ou
conjunto de obras que serão utilizadas no projeto ou proposta curatorial de seleção das obras
ou proposta de programação e atividades do encontro audiovisual, bem como a sua im-
portância para o cenário cultural do Distrito Federal.
Pontuação máxima - 5 / Peso - 5 / Resultado - 25
Ações de acessibilidade cultural - considera para fins de avaliação se o projeto apresentado
oferece pelo menos um item de "ajuda técnica" e um de "tecnologia assistiva", que pos-
sibilitem o acesso com segurança e autonomia, total ou assistida, ao público com de-
ficiência.
Compreende-se por ajuda técnica: interpretação em libras (para pessoas surdas, não usuárias
da língua portuguesa), libras tátil (para surdos cegos), oralização e leitura labial (para surdos
oralizados), guias intérpretes (para surdos cegos), guias de cego, braile (para cegos), aces-
sibilidade estrutural (banheiros especiais, reserva de espaços para pessoas com deficiência e
mobilidade reduzida, rampas, corrimões, pisos táteis, sinalização em braile e libras).
Compreende-se por tecnologia assistiva: sistema de laço de indução (sistema de rádio fre-
quência para o envio do som diretamente ao aparelho auditivo ou implante coclear), au-
diodescrição, legenda closed caption (para surdos usuários de língua portuguesa) e elevadores
(para cadeirantes), estenotipia (transcrição do áudio ao vivo, para surdos usuários de língua
portuguesa).
Pontuação máxima - 5 / Peso - 1 / Resultado - 05
1.10: AÇÕES DE CAPACITAÇÃO/FORMAÇÃO
1.10.1. Objeto
Projetos de formação propostas de oficinas e/ou cursos e/ou congressos e/ou seminários
ligados à área do audiovisual e/ou encontros de indústria e mercado focados na qualificação
de projetos audiovisuais.

1.10.2 Requisitos específicos
Em caso de capacitação: I - o projeto deve atender a, no mínimo, 35 pessoas e ter duração
mínima de 40h/a por turma. II - as atividades devem ser oferecidas gratuitamente à po-
pulação; III - é necessária a apresentação do detalhamento do projeto pedagógico ou projeto
metodológico, de estudo, formação ou capacitação, podendo ser utilizado como modelo o
formulário constante no Anexo VI desse edital, bem como a apresentação do currículo dos
profissionais formadores.
Em caso de oficinas ou ações para formação de plateia : I - a proposta deve prever atividade
de orientação (palestra, debate, aula ou outro); II- as atividades deverão ser realizadas
gratuitamente; III- as ações devem prever apresentações e outras atividades educativas
complementares; IV - deve ser apresentado material educativo para a mediação da relação do
público com a obra/área de audiovisual (catálogo, programa, caderno de atividades ou
outros); V - É necessário apresentar o detalhamento da metodologia de mediação, podendo
ser utilizado como modelo o formulário constante no Anexo VI desse edital, bem como a
apresentação do currículo dos mediadores.
Para os projetos de capacitação, acompanhando o relatório final de prestação de contas, deve
ser apresentada lista de presença com contatos dos participantes, assim como o formulário
com a avalição dos alunos em relação à ação de capacitação.
1.10.3 Quesitos específicos
Ações de acessibilidade cultural - considera para fins de avaliação se o projeto apresentado
oferece pelo menos um item de "ajuda técnica" e um de "tecnologia assistiva", que pos-
sibilitem o acesso com segurança e autonomia, total ou assistida, ao público com de-
ficiência.
Compreende-se por ajuda técnica: interpretação em libras (para pessoas surdas, não usuárias
da língua portuguesa), libras tátil (para surdos cegos), oralização e leitura labial (para surdos
oralizados), guias intérpretes (para surdos cegos), guias de cego, braile (para cegos), aces-
sibilidade estrutural (banheiros especiais, reserva de espaços para pessoas com deficiência e
mobilidade reduzida, rampas, corrimões, pisos táteis, sinalização em braile e libras).
Compreende-se por tecnologia assistiva: sistema de laço de indução (sistema de rádio fre-
quência para o envio do som diretamente ao aparelho auditivo ou implante coclear), au-
diodescrição, legenda closed caption (para surdos usuários de língua portuguesa) e elevadores
(para cadeirantes), estenotipia (transcrição do áudio ao vivo, para surdos usuários de língua
portuguesa).
Pontuação máxima - 5 / Peso - 1 / Resultado - 5
Qualidade da metodologia ou projeto pedagógico - a análise deverá considerar, para fins de
avaliação e valoração, se as metodologias da atividade e de desenvolvimento do projeto estão
adequados ao público que se pretende atingir e permitirão ao proponente obter satisfa-
toriamente os resultados esperados com o projeto.
Pontuação máxima - 5 / Peso - 5 / Resultado - 25
1.11: PUBLICAÇÃO (CATÁLOGOS, PERIÓDICOS, LIVROS, REVISTAS ESPECIALI-
ZADAS, ETC.)
1.11.1. Objeto
Fomento à pesquisa, investigação, elaboração e/ou publicação de obra artística, catálogo,
revista, site ou obra de referência na área Audiovisual.
Nos projetos de pesquisa, investigação e elaboração, ao final, como resultado, deverão os
autores apresentar obra escrita, pronta para impressão, em arquivo digital em formato
PDF/X-1a, com as imagens em alta definição em mídia digital.
1.11.2 Requisitos específicos
Deve ser prevista, ao final do projeto, a publicação da obra em meio digital, mantendo a sua
disponibilização pelo período, mínimo, de 12 (doze) meses ou a realização de tiragem de no
mínimo 800 (oitocentas) obras.
Para os projetos exclusivamente de impressão de obras já finalizadas, deve ser apresentada
boneca da obra em formato PDF/X-1a, com as imagens em alta definição em mídia digital,
em, até, 3 (três) dias, contados do termo final das inscrições. A comprovação de registro
junto ao ISSN ou ISBN deve ser enviada juntamente com a proposta.
Para os projetos de pesquisa, investigação e elaboração de publicações devem ser apre-
sentadas a metodologia da pesquisa ou sinopse da obra.

Nos projetos de pesquisa, investigação e elaboração deve está previsto na planilha or-
çamentária os gastos com o registro da obra junto ao ISSN ou ISBN.
1.11.3 Quesitos específicos
Originalidade/Singularidade do tema e/ou abordagem sobre estilo - considera-se para fins de
avaliação e valoração, se a proposta apresentada possui aspectos de inovação, originalidade
ou singularidade no processo de sua produção, execução e resultados, bem como, se con-
tribuirá para enriquecer o cenário artístico e cultural com elementos originais do ponto de
vista estético, estilístico ou temático.
Pontuação máxima - 5 / Peso - 1 / Resultado - 5
Qualidade da metodologia a ser utilizada para a pesquisa e desenvolvimento da obra - a
análise deverá considerar, para fins de avaliação e valoração, se a metodologia da pesquisa
ou de desenvolvimento da obra estão bem desenvolvidas e permitirão ao proponente obter
satisfatoriamente os resultados esperados com o projeto.
Pontuação máxima - 5 / Peso - 5 / Resultado - 25
1.12: PESQUISA CULTURAL
1.12.1. Objeto
Projeto de pesquisa na área de Audiovisual voltada ao desenvolvimento de trabalhos cien-
tíficos, teóricos e técnicos de pesquisa (inéditos) ou mapeamento de artistas, grupos e/ ou
espaços.
Ao final da pesquisa deve ser gerada uma publicação digital, a ser amplamente dispo-
nibilizada.
1.12.2 Requisitos específicos
Apresentar plano de pesquisa contendo descrição, objetivos, metodologia, referencial teó-
rico/prático e cronograma de execução.
Previsão de realização de apresentação ao público do produto da pesquisa através de palestra,
debate, site ou outros materiais que tornem as informações públicas.
Ao final da pesquisa deve ser gerada uma publicação digital, a ser amplamente dispo-
nibilizada, inclusive para compor acervo da Secretaria de Cultura do Distrito Federal.
1.12.3 Quesitos específicos
Qualidade da metodologia a ser utilizada para a pesquisa - a análise deverá considerar, para
fins de avaliação e valoração, se a metodologia da pesquisa está bem desenvolvida e
permitirá ao proponente obter satisfatoriamente os resultados esperados com o projeto.
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Pontuação máxima - 5 / Peso - 3 / Resultado - 15
Impacto dos produtos a serem gerados para o cenário artístico e cultural - a análise deverá
considerar, para fins de avaliação e valoração, se os produtos resultantes da pesquisa irão
agregar de forma relevante e positiva ao acervo e à preservação da memória da formação da
identidade cultural do Distrito Federal.
Pontuação máxima - 5 / Peso - 3 / Resultado - 15
1.13: RESTAURAÇÃO/PRESERVAÇÃO DE ACERVO
1.13.1. Objeto
Projetos com garantia de acesso público que prevejam a restauração, requalificação e pre-
servação de acervos audiovisuais do Distrito Federal, com tratamento técnico, acondicio-
namento e medidas de preservação e/ou organização, catalogação, informatização, criação de
base de dados para compartilhamento de informações.
Requisitos específicos
Projeto Técnico, que trace uma proposta técnica, objetiva e esquematizada para que os
objetivos do projeto sejam atingidos, demonstrando etapas de execução, assim como cro-
nograma, número de obras envolvidas, e respeitando as condições de segurança com a
referida obra, material, acervo e/ou espaço.
Plano de Acesso virtual ou físico com indicação do local no qual o Acervo será dis-
ponibilizado para acesso público, mostrando visualmente (através de fotos e/ou vídeos e/ou
plantas em imagens etc) as condições do mesmo.
Declaração de Anuência ou contrato do detentor dos direitos patrimoniais e autorais da(s)
obra(s) e/ou acervo a ser preservado para com o proponente do projeto.
1.13.3 Quesitos específicos
Relevância da obra ou conjunto de obras que serão restauradas/preservadas - considera-se
para fins de avaliação e valoração, a relevância e qualidade técnica da obra ou conjunto de
obras que serão utilizadas no projeto, bem como a sua importância para o cenário cultural do
Distrito Federal.
Pontuação máxima - 5 / Peso - 6 / Resultado - 30
1.14: APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO CINECLUBISMO
1.14.1. Objeto
Projetos de criação e ou manutenção de cineclubes.
Entende-se por Cineclube uma associação sem fins lucrativos que estimula os seus membros
a ver, discutir e refletir sobre o cinema.
Requisitos específicos
Os recursos disponibilizados para os projetos deverão ser investidos na viabilização de ações
relativas às atividades cineclubistas - aluguel de equipamentos audiovisuais, acervo au-
diovisual - bem como na divulgação de sessões, impressão de críticas e artigos, pagamento
de profissionais, entre outros.
Em caso de proposta de criação de cineclube é necessária a apresentação de Prova da
existência de local viável à instalação do cineclube e adequado para realização das sessões
e demais ações - que poderá ser comprovada através de fotos e outros documentos.
No caso de propostas de itinerância deverá ser apresentada justificativa e previsão dos locais
onde ocorrerão as sessões.
Em caso de propostas de manutenção deve ser apresentada comprovação de que o cineclube
está em atividade há pelo menos três meses, devendo a comprovação ser feita por meio de
folders, matérias de jornais, sites, material de divulgação e/ou lista de presença de público
e/ou fotos/imagens e/ou estatuto e/ou regimento interno dos membros da comissão de di-
retoria que norteará as atividades do cineclube.
Quesitos específicos
Adequação e viabilidade - considera-se para fins de avaliação a adequação da proposta a
estrutura física e capacidade de público a ser atendido no cineclube.
Pontuação máxima - 5 / Peso - 3 / Resultado - 15
Envolvimento comunitário - considera-se para fins de avaliação a previsão de ações que
busquem o envolvimento comunitário na execução do projeto e na gestão da cineclube.
Pontuação máxima - 5 / Peso - 3 / Resultado - 15

ANEXO II - MINUTA DE TERMO DE AJUSTE
TERMO DE AJUSTE Nº XXX/2016 TENDO POR OBJETO A CONCESSÃO DE APOIO
FINANCEIRO A PROJETOS ARTÍSTICOS E CULTURAIS, PELO FAC A BENEFICIÁ-
RIOS PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS NO DISTRITO FEDERAL, NOS TERMOS DO
DECRETO Nº 34.785/2013.
CLÁUSULA PRIMEIRA - DAS PARTES
1.1 O Distrito Federal, no ato representado pelo(a) Secretário(a) de Estado de Cultura, na
qualidade de Presidente do Conselho de Administração do Fundo de Apoio a Cultura - FAC,
Senhor(a) LUIS GUILHERME REIS ALMEIDA, e o(a) Beneficiário(a),
____________________________________, portador do RG nº _______________, expedida
em __________, CPF nº ______________, residente e domiciliado nesta capital,
___________________________________________________________________________,
CEP: _________, telefones: ______________________, resolvem firmar, o presente Termo
de Ajuste com base na Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar n.º 267, de 15 de
dezembro de 1999, com as alterações da Lei Complementar n.º 782, de 7 de outubro de
2008, Decreto n.º 34.785/2013 e suas alterações e legislação orçamentária e financeira do
Distrito Federal vigente, de acordo com as seguintes condições:
CLÁUSULA SEGUNDA - Do Procedimento
2.1 O presente Termo de Ajuste obedece aos Termos da Proposta de fls. ; da
Justificativa de inexigibilidade de Licitação de fls. , baseada no Caput do art. 25 c/c o art. 26
e com as demais disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
CLÁUSULA TERCEIRA - Do Objeto
3.1 O presente termo de ajuste tem por objeto a concessão de apoio financeiro à projetos
artísticos e culturais mediante contrapartida, conforme processo nº _________________ ,
projeto ___________________________________________________.
CLÁUSULA QUARTA - Dos Recursos
4.1 Os recursos financeiros para a execução do presente Termo de Ajuste, fixados em R$
________( ________________________________________), devidamente aprovadas pelo
Conselho de Cultura do Distrito Federal e pelo Conselho de Administração do FAC, na
forma do § 2º do art. 6º da Lei Complementar n.º 267, de 15 de dezembro de 1999 e artigos
20, 28 e ss. Do Regulamento Interno do FAC, aprovado pelo Decreto nº 34.785/2013 e
alterado pelo Decreto 36.629/2015, serão transferidos à conta do(a) Beneficiário(a), es-
pecialmente aberta no Banco de Brasília - BRB, Agência ____, Conta Corrente nº
__________, para recebimento e movimentação, correndo a despesa à conta de dotação
orçamentária própria do Programa de Trabalho 13.392.1300.9072/0002 - Apoio à Arte e à
Cultura do DF - Fonte 100, sendo empenhado o valor de R$ _________(
_______________________________), conforme Nota de Empenho nº _____________, a
serem pagos nos termos do Edital.
CLÁUSULA QUINTA - Da Aplicação dos Recursos
5.1 Enquanto não empregados na consecução do objeto do ajuste, os recursos transferidos
pelo Fundo de Apoio à Cultura poderão se aplicados:
I) em caderneta de poupança do BRB;
II) em fundo de aplicação financeira de curto prazo, quando sua utilização estiver prevista
para prazo inferior a 1(um) mês.

Parágrafo único. Os rendimentos das aplicações financeiras serão, obrigatoriamente, apli-
cados no objeto do ajuste, estando sujeitos às mesmas condições de prestação de contas
exigidas para os recursos originalmente transferidos, após autorização do CAFAC.
CLÁUSULA SEXTA - Das Obrigações
6.1 DA SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA:
I) Transferir os recursos ao Beneficiário de acordo com o cronograma de desembolso da
Secretaria;
II) Orientar o Beneficiário, sobre o procedimento para a prestação de contas dos recursos
concedidos, nos termos da legislação vigente;
III) Analisar e emitir parecer sobre os relatórios e prestação de contas apresentados pelo
Beneficiário;
IV) Zelar pelo fiel cumprimento do presente Termo de Ajuste.
6.2 DO BENEFICIÁRIO:
I) executar integralmente o projeto aprovado pelo Conselho de Cultura do Distrito Fe-
deral;
II) aplicar os recursos concedidos pelo FAC exclusivamente na realização do projeto apoia-
do;
III) manter, obrigatória e exclusivamente, os recursos financeiros depositados na conta
especialmente aberta para o Termo de Ajuste;
IV) facilitar ao executor ou comissão incumbido do controle e supervisão do termo de ajuste
o acesso ao local de realização do projeto, bem como à respectiva documentação contábil;
V) recolher à conta do FAC os eventuais saldos correspondentes a recursos transferidos e não
aplicados, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias contados da conclusão do projeto ou de
sua extinção;
VI) apresentar relatório final, no prazo de até 45 (quarenta e cinco) dias contados da
conclusão ou extinção do projeto;
VII) apresentar relatórios, pelo menos, a cada quatro meses, quando o projeto tiver duração
superior a 90 (noventa) dias, observado o nível de complexidade do projeto, podendo ser
exigidos pelo executor relatórios de frequência bimestral;
VIII) atender a qualquer solicitação regular feita pelo Fundo de Apoio à Cultura, no prazo de
5 (cinco) dias contados do recebimento da notificação, que poderá dar-se por via telefônica
ou mensagem eletrônica, salvo se previsto outro prazo;
IX) prestar contas à Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal acerca dos recursos
recebidos, no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias contados do término de vigência
do termo de ajuste;
X) divulgar nos meios de comunicação, quando for o caso, a informação de que o projeto
aprovado é patrocinado pelo Fundo de Apoio à Cultura da Secretaria de Estado de Cultura
do Distrito Federal, bem como inserir as logomarcas do FAC, da Secretaria de Estado de
Cultura e GDF em todos os produtos artísticos e culturais relativos ao projeto, de forma
nítida e em local visível, obedecido manual oficial de aplicação de marca;
XI) os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito direto na conta do beneficiário ou
fornecedor, por meio de transferência eletrônica, TED, DOC ou depósito do cheque nominal,
sendo vedado o uso de cheque ao portador.
XII) é vedado utilizar, ainda que em caráter emergencial, os recursos para finalidade diversa
da estabelecida no instrumento, ressalvado o custeio da implementação das medidas de
preservação ambiental inerentes às obras constantes do Plano de Trabalho.
XIII) não pode ser realizada despesa em data anterior ou posterior à vigência do ins-
trumento.
XIV) é vedado realizar, com recursos do FAC, despesas com taxas bancárias, manutenção de
conta corrente, multas, juros ou correção monetária, inclusive referente a pagamentos ou
recolhimentos fora de prazo.
XV) todos os produtos artísticos culturais e peças de divulgação deverão exibir as lo-
gomarcas do Fundo de Apoio à Cultura - FAC, Secretaria de Cultura do DF e Governo do
Distrito Federal, sendo o material, além de utilizados nas ações de divulgação do projeto,
disponibilizados nos locais de apresentação e exibição (impresso, virtual ou audiovisual), na
sede do grupo e na própria obra, de forma nítida e em local visível, obedecido manual oficial
de aplicação de marca disponível no site da Secretaria de Cultura do Distrito Federal
(www.cultura.df.gov.br) e no hotsite da Subsecretaria de Fomento e Incentivo Cultural
( w w w. s u f i c . g o v. b r ) .
6.3 Nos projetos de valor igual ou inferior a R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) será
aplicada a prestação de contas simplificada, conforme previsto no § 1°, Art. 97 do Re-
gulamento do FAC aprovado pelo Decreto 34.785/2013 e alterado pelo Decreto
36.629/2015.
CLÁUSULA SÉTIMA - Da Publicação
7.1 O Extrato do Termo de Ajuste será publicado no Diário Oficial do Distrito Federal às
expensas da Secretaria de Estado de Cultura.
CLÁUSULA OITAVA - Da Denúncia ou Rescisão
8.1 O ajuste poderá ser denunciado a qualquer tempo, ficando os partícipes responsáveis
somente pelas obrigações e auferindo as vantagens do tempo em que participaram vo-
luntariamente da avença, não sendo admissível cláusula obrigatória de permanência ou
sancionadora dos denunciantes.
8.2 - Constituem motivos para rescisão do ajuste
I) O inadimplemento de qualquer das cláusulas pactuadas;
II) A constatação, a qualquer tempo, de falsidade ou incorreção de informação em qualquer
documento apresentado; e
III) A verificação que qualquer circunstância que enseje medidas administrativas.
Parágrafo único. Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção do ajuste, os saldos
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações
financeiras realizadas, serão devolvidos ao FAC, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias
do evento.
8.3 - Os débitos para com o Distrito Federal oriundos do presente termo de ajuste serão
inscritos em dívida ativa e cobrados judicialmente
CLÁUSULA NONA - Da Alteração
9.1 O termo de ajuste poderá ser alterado, por meio de Termo Aditivo, a critério do Conselho
de Administração do FAC, observado o prazo de antecedência mínima de 30 (trinta) dias a
contar do data de seu encerramento, mediante solicitação expressa e fundamentada do
interessado, desde que não haja alteração do objeto ajustado conforme disposto no art. 92 do
Regulamento Interno do FAC, aprovado pelo Decreto nº 34.785/2013 e alterado pelo Decreto
36.629/2015. Não serão apreciados pedidos intempestivos.
CLÁUSULA DÉCIMA - Das Penalidades
10. 1 Em caso de inexecução total ou parcial, do objeto ajustado, o beneficiário estará
sujeito, sem prejuízo das sanções cíveis, criminais e administrativas, às seguintes penalidades
garantida a prévia defesa:
I - Advertência;
II - Multa, a ser calculada sob a forma de percentual sobre o valor do projeto;
III - Suspensão do direito de solicitar apoio financeiro do Fundo de Apoio à Cultura;
10.2 A multa acima citada poderá ser combinada com as demais penalidades, conforme
deliberação do Conselho de Administração do FAC e, sem prejuízo da devolução dos
recursos recebidos, poderá ser aplicada até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do
projeto, obedecendo aos seguintes percentuais:



Diário Oficial do Distrito FederalNº 41, quarta-feira, 2 de março de 2016 PÁGINA 85

I - 0,05% (cinco centésimos por cento) sobre o montante dos recursos recebidos, para cada
dia que o beneficiário deixar de prestar contas sem justa causa, para até 30 dias de atraso;
II - 2% (dois por cento) ao mês sobre o montante dos recursos recebidos, para atrasos na
prestação de contas superiores a 30 (trinta) dias;
III - 10% (dez por cento) sobre o valor total dos recursos recebidos e não aplicados, quando
da inexecução parcial do projeto, além da devolução dos recursos não utilizados;
IV - 20% (vinte por cento) do montante dos recursos recebidos, em caso de inexecução total
do objeto, além da devolução integral dos recursos.
10.3 A pena de advertência será aplicada nos casos de faltas consideradas não graves,
conforme deliberação do Conselho de Administração do FAC.
10.4 Sem prejuízo das outras sanções cabíveis, será aplicada ao beneficiário a pena de
suspensão do direito de receber apoio financeiro do FAC conforme disposto abaixo:
I - por 01 (um) ano, quando o beneficiário cumular mais de uma penalidade de multa no
último ajuste de apoio financeiro do Fundo.
II - por 03 (três) anos, quando o beneficiário deixar, sem justa causa, de executar o
projeto.
10.5 Esgotados os prazos para conclusão do projeto e prestação de contas perante o Conselho
de Cultura do Distrito Federal e o Conselho de Administração do FAC, o beneficiário ficará,
automaticamente, impedido de ser classificado em futuros processos seletivos para a con-
cessão de apoio financeiro no âmbito da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Fe-
deral.
10.6 As sanções de que trata este Ajuste serão aplicadas por ato do Secretário de Estado de
Cultura do Distrito Federal, após decisão do Conselho de Administração do FAC, conforme
o caso, garantido o direito de defesa do interessado, a ser exercido no prazo de 5 (cinco) dias
úteis contados da notificação para apresentação de defesa.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - Dos Encargos
11.1 O Beneficiário fica obrigado a proceder ao recolhimento de encargos e impostos
decorrentes da aplicação dos recursos, objeto do termo de ajuste.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - Da Vigência
12.1 O presente Ajuste terá início na data de assinatura, com duração de 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias, podendo ser prorrogado, de conformidade com o disposto no artigo
art. 83 do Regulamento Interno do FAC, aprovado pelo Decreto nº 34.785/2013.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - Do Executor
13.1 O Distrito Federal, através da Secretaria de Estado de Cultura, neste ato representado
por seu(sua) Secretário(a), designa como Executor Técnico para o presente ajuste
_______________________________, que se incumbirá das atribuições das Normas de Exe-
cução Orçamentária, Financeira e Contábil do DF, combinado com os arts. 89 a 91 do
Regulamento Interno do FAC, aprovado pelo Decreto nº 34.785/2013.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - Do Foro
14.1 Fica eleito o Foro de Brasília, Distrito Federal, para dirimir quaisquer dúvidas relativas
ao cumprimento dos ajustes regulados pelo presente termo.

Brasília/DF, 29 de fevereiro de 2016.
Pela Secretaria de Estado de Cultura e Presidência do CAFAC:

LUIS GUILHERME REIS ALMEIDA
Secretaria de Estado de Cultura

Pelo Beneficiário:

Te s t e m u n h a s :

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2016

Processo: 020.003.979/2015. Objeto: Aquisição de 1 (um) equipamento energético do tipo
ESTABILIZADOR DE ENERGIA ELÉTRICA DE 100 KVA, incluindo a entrega, mon-
tagem, desmontagem do estabilizador antigo, instalação, configuração, teste, colocação em
funcionamento, transferência de conhecimento e garantia de funcionamento de no mínimo 24
(vinte e quatro) meses, para atender ao datacenter e à rede de computadores da Procuradoria-
Geral do Distrito Federal, em conformidade com as especificações e condições descritas no
Termo de Referência que integra o anexo I do Edital. Tipo de Licitação: Menor preço. Valor
total estimado e máximo a ser pago: R$ 52.476,00. Dotação orçamentária: UG -
120901/12901 - Fundo da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, PT-
03.126.6003.1471.0034, ND-44.90.52, Fonte-100. Cadastramento das propostas no site:
www.comprasnet.gov.br até a data e horário fixados para a abertura da licitação: 09h30min.
do dia 15 de março de 2016, horário de Brasília. O respectivo edital poderá ser retirado no
endereço eletrônico: www.comprasnet.gov.br. Código UASG: 926121. Informações: (61)
3342-1086. Brasília, 01 de março de 2016.

BÁRBARA HAMÚ
Pregoeira

PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
Informação nº: 33/2016 - Segedam (AA); Processo: 3.045/2016-e; Assunto: Inexigibilidade
de licitação - Inscrição de servidores no Curso "Drenagem e Sinalização de Obras Ro-
doviárias e Vias Urbanas" - 4 e 5 de março - São Paulo (SP).
RATIFICO, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/1993, a inexigibilidade de licitação, com
fulcro no art. 25, inciso II, c/c o art. 13, inciso VI, ambos da Lei nº 8.666/93, no valor total
de R$ 5.960,00 (cinco mil, novecentos e sessenta reais), em favor da empresa New Roads
Engenharia e Consultoria Ltda., para atender a despesa com inscrições de servidores no
Curso "Drenagem e Sinalização de Obras Rodoviárias e Vias Urbanas", a ser realizado nos
dias 4 e 5 de março de 2016, na cidade de São Paulo (SP). Brasília-DF, em 29 de fevereiro
de 2016. Renato Rainha - Presidente.

SECRETARIA GERAL DE ADMINISTRAÇÃO

EXTRATO DO 7º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 9/2012
Contratante: Tribunal de Contas do Distrito Federal - CNPJ nº 00.534.560/0001-26 - Con-
tratada: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA-ESCOLA-CIEE - CNPJ nº
61.600.839/0001-55 - Objeto: contratação de Instituição credenciada como Agente de In-
tegração, para operacionalização de estágio de estudantes de ensino médio e superior -
Prorrogação do prazo de vigência contratual - Processo n.º 000.013.678/2011 - Licitação:
Pregão Eletrônico nº 33/2011, com fulcro na Lei nº 10.520/2002, Lei Complementar nº

123/2006 e subsidiariamente pela Lei nº 8.666/1993; bem como pelos Decretos Distritais nº
23.460/2002 e 25.966/2005, Decreto Federal nº 5.450/2005 - Fundamento Legal do Aditivo:
art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93 - Vigência e Execução: de 30/04/2016 a 29/04/2017.
Valor estimado do Aditivo: R$1.911.721,12 (um milhão, novecentos e onze mil, setecentos e
vinte e um reais e doze centavos) - Unidade Gestora 20101 - Gestão 01 - Classificação
Orçamentária: 339039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA -
Programa de Trabalho: 01122600324229637 - Fonte de Recursos: 100 - ORDINÁRIO NÃO
VINCULADO - Número da Nota de Empenho: 2016NE00042 - Data de emissão da NE:
08/01/2016 - Valor: R$627.250,00 (seiscentos e vinte e sete mil e duzentos e cinquenta reais)
- Data da assinatura: 01/03/2016 - Assinam: pelo Contratante, Paulo Cavalcanti de Oliveira;
e, pela Contratada, Mônica Batista Vargas de Castro.
Datas de Publicação dos Termos anteriores: Contrato nº 09/2012 (DODF nº 86, pág. 74, de
03/05/2012); 1º TA (DODF nº 2, pág. 40, de 03/01/2013), 2º TA (DODF nº 81, pág 192, de
19/04/2013), 3º TA (DODF nº 43, pág. 67, de 26/02/2014), 4º TA (DODF nº 41, pág. 58, de
27/02/2015), 5º TA (DODF nº 191, pág. 35-36, de 02/10/2015), 6º TA (DODF nº 248, pág.
104, de 29/12/2015).

EXTRATO DE DIÁRIAS
Processo nº 5.579/2016-e; Beneficiário: CLÁUDIA FERNANDA DE OLIVEIRA PEREIRA;
Evento: "1ª Reunião de Trabalho do Conselho Nacional dos Procuradores Gerais de Contas
- CNPGC"; Local do evento: Belém - PA; Período de realização do evento: 03 a 04.03.2016;
Quantidade de diárias: 02 e 1/2 (duas e meia).

RECONHECIMENTO DE DÍVIDAS
Despacho nº: 90/2016 - Segedam (AA); Processo: 37.665/2013-e; Assunto: Reconhecimento
de Dívida - JK ENERGIA LTDA. No uso da competência a mim delegada no art. 1º, inciso
V da Portaria-TCDF nº 38, de 5 de janeiro de 2015, RECONHEÇO a dívida por despesas de
exercícios anteriores, referente ao Contrato nº 12/2012, no valor total de R$ 100,77 (cem
reais e setenta e sete centavos), em favor da empresa JK ENERGIA LTDA., com base no art.
86 do Decreto-GDF nº 32.598, de 15 de dezembro de 2010 e art. 37 da Lei n° 4.320/1964,
visto que o valor inscrito em restos a pagar não processados foi insuficiente para a liquidação
total da despesa, e, em decorrência, AUTORIZO o respectivo pagamento, condicionado à
existência de recursos na dotação orçamentária própria. Em, 26 de fevereiro de 2016. Paulo
Cavalcanti de Oliveira, Secretário-Geral de Administração.

Despacho nº: 99/2016 - Segedam (AA); Processo: 37.851/2013-e; Assunto: Reconhecimento
de Dívida - SERPRO.No uso da competência a mim delegada no art. 1º, inciso V da
Portaria-TCDF nº 38, de 5 de janeiro de 2015, RECONHEÇO a dívida por despesas de
exercícios anteriores, referente ao Contrato nº 18/2011, no valor total de R$ 867,38 (oi-
tocentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos), em favor do SERPRO - Serviço
Federal de Processamento de Dados, com base no art. 86 do Decreto-GDF nº 32.598, de 15
de dezembro de 2010 e art. 37 da Lei n° 4.320/1964, visto que o valor inscrito em restos a
pagar não processados foi insuficiente para a liquidação total da despesa, e, em decorrência,
AUTORIZO o respectivo pagamento, condicionado à existência de recursos na dotação
orçamentária própria. Em, 29 de fevereiro de 2016. Paulo Cavalcanti de Oliveira, Secretário-
Geral de Administração.

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/2016

Para efeito do que estabelece o art. 13, XIII, do Decreto Distrital nº 23.460/02, informo o
resultado do Pregão Eletrônico em epígrafe, cujo objeto é a contratação de empresa es-
pecializada para fornecimento de terminais telefônicos digitais e IP, bem como as respectivas
fontes de alimentação, para atendimento das demandas da Escola de Contas Públicas do
Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), sendo vencedora a Adjudicatária AVANTI
TELEINFORMÁTICA LTDA-EPP, CNPJ: 13.579.679/0001-67, pelo montante de R$
39.999,95 (trinta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e cinco centavos).
Esclareço ainda que, em cumprimento ao art. 1º da Lei Distrital nº 5.453/2015, todas as
informações referentes ao certame poderão ser obtidas no sítio do TCDF (www. t c . d f . g o v. b r ) ,
link: Consulta Processo do TCDF, Processo: 38113/2015, bem como no Serviço de Licitação
deste Tribunal.

Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2016.
ALESSANDRA RIBEIRO ASTUTI

Pregoeira

TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL

SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS INTEGRANTES DA CARREIRA

AUDITORIA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL

AVISO DE CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DA CATEGORIA DOS FUNCIONÁRIOS
INTEGRANTES DA CARREIRA DE AUDITORIA TRIBUTÁRIA DO DISTRITO

FEDERAL - EXERCÍCIO 2016
O SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS INTEGRANTES DA CARREIRA AUDITORIA
TRIBUTÁRIA DO DISTRITO FEDERAL - SINAFITE/DF, entidade sindical de primeiro
grau no sistema Confederativo, ÚNICA representativa dos funcionários integrantes da car-
reira Auditoria Tributária do Distrito Federal, com abrangência e base territorial no Distrito
Federal, na forma exigida pela CLT e pelo STF, fundado em 18 de outubro de 1988,
registrado no Cartório do 1º Ofício do Registro Civil de Pessoas Jurídicas de Brasília/DF,
cujo Processo no Ministério do Trabalho e Emprego, obteve nº 24000.004237/90-85, pu-
blicado no DOU, em 26 de junho de 1990, inscrita no CNPJ 32.901.738/0001-16, com sede
em Brasília/DF, com endereço no SRTVN, Quadra 702, Conjunto "P", Edifício Brasília
Rádio Center, 3º Andar, Salas 3052 a 3055, Asa Norte, Brasília, DF, CEP 70.719-900, em
cumprimento ao Artigo 605 do Decreto-Lei nº 5.452, de 01/05/1943 (CLT), FAZ SABER ao
Poder Executivo, por meio do Governo do Distrito Federal (Secretaria de Estado de Fazenda-
SEF/DF), que em caso de eventual desconto de um dia de trabalho de todos os funcionários
integrantes da carreira de Auditoria Tributária do Distrito Federal, independentemente de sua
filiação a sindicato e do regime de contratação, a título da Contribuição Sindical Com-
pulsória, exercício 2016, estabelecida no artigo 8º, Inciso IV, da Constituição Federal,
combinado com seu artigo 149 e seguintes e regulamentada pelos artigos 578 e seguintes da
CLT, este sindicato é o único representativo da categoria dos funcionários integrantes da
carreira de Auditoria Tributária do Distrito Federal. O desconto da referida Contribuição, se
houver, deverá ser efetuado na Folha de Pagamento do mês de março de 2016, em con-
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