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PREFEITURA DE PAULÍNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

EDITAL DE FILMES DE CURTA-METRAGEM Nº 01/2014
EDITAL DE LICITAÇÃO N° 51/2014
PROTOCOLADO ADMINISTRATIVO Nº.: 24097/2013
ÓRGÃO REQUISITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULÍNIA através da SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA DE PAULÍNIA torna público o CONCURSO que fará realizar visando à seleção
de projetos DE FILMES DE CURTA-METRAGEM para apoio cultural, com observância
na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei Federal nº 9.610, de 19 de fevereiro de
1998 (Lei de Direitos Autorais), no que couber, na Lei Estadual nº 6.544, de 22 de novembro
de 1989, assim como pelas demais normas legais e regulamentares pertinentes à espécie e em
conformidade com as condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

O presente EDITAL DE FILMES DE CURTA-METRAGEM Nº 01/2014 faz parte do
PROGRAMA DE EDITAIS AUDIOVISUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA, e está em conformidade com as finalidades relativas à formulação, supervisão e
execução da política municipal de cultura, em estreita articulação com os órgãos e entidades a
ela vinculados, bem como com os demais órgãos públicos e privados envolvidos na indústria
audiovisual brasileira, incentivando a criação cinematográfica em todas as suas formas de
expressão, bem como a integração cultural da comunidade, pesquisa de novas linguagens e
formação técnica e artística de profissionais do Município de Paulínia no setor audiovisual.

I. - OBJETO

1. Constitui objeto do presente CONCURSO público a seleção de projetos DE FILMES
DE CURTA-METRAGEM, para fins de concessão de apoio na forma de prêmio
para sua realização, nos gêneros: ficção, documentário e animação.

1

PREFEITURA DE PAULÍNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EDITAL DE FILMES DE CURTA-METRAGEM Nº 01 / 2014

2. Serão selecionados 14 (quatorze) projetos para premiação, sendo que 07 (sete)
projetos serão escolhidos do GRUPO I e 07 (sete) projetos do GRUPO II.
a) GRUPO I - Proponentes domiciliados na Região Metropolitana de Campinas
(RMC);
b) GRUPO II - Proponentes domiciliados no Estado de São Paulo.

3. Cada projeto selecionado receberá prêmio no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil
reais), totalizando R$ 980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais).

4. No mínimo 03 (três) projetos selecionados de cada grupo serão de Proponentes
ESTREANTES.

II. - DEFINIÇÕES

1. Para os fins deste Concurso, ficam estabelecidas as seguintes definições:
a) OBRA CINEMATOGRÁFICA DE CURTA-METRAGEM – Obra audiovisual
brasileira de produção independente, cuja matriz original de captação é uma
película com emulsão fotossensível ou matriz de captação digital, finalizada em
35mm ou em arquivo digital de alta definição (HD), com um mínimo de 1080p
(um mil e oitenta) linhas horizontais, com duração igual ou inferior a 15 (quinze)
minutos. A destinação de exibição é prioritária e inicialmente em salas
cinematográficas;
b) PROPONENTE – Pessoa física responsável pela inscrição e realização do projeto,
bem como pela direção do filme de curta-metragem a ser realizado;
c) PROPONENTE ESTREANTE - Pessoa física responsável pela inscrição e
realização do projeto, bem como pela direção do filme a ser realizado, que não
tenha dirigido outra obra cinematográfica de curta-metragem.
d) PSEUDÔNIMO – Denominação fictícia do Proponente, a ser utilizado no ato da
inscrição. O pseudônimo não poderá oferecer nenhuma indicação de identificação
do Proponente;
e) EMPRESA RESPONSÁVEL – Empresa produtora brasileira registrada na
AGÊNCIA NACIONAL DE CINEMA – ANCINE - que também será responsável
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legalmente pela realização do projeto. A identificação da empresa será solicitada
somente na contratação dos projetos selecionados.
f) TEMPO DE FILMAGEM no Município de Paulínia e na Região Metropolitana de
Campinas (RMC) é o tempo total de filmagem estimado em dias e apresentado no
CRONOGRAMA e no PLANO DE FILMAGEM do Projeto inscrito neste Edital;

III. - CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

1. Somente poderão habilitar-se para os fins deste Concurso:
a) PROJETOS que ainda não tenham sido realizados;
b) GRUPO I – Projetos de Proponentes que comprovadamente residam na Região
Metropolitana de Campinas (RMC) há mais de 02 (dois) anos;
c) GRUPO II - Projetos de Proponentes que comprovadamente residam no Estado de
São Paulo há mais de 02 (dois) anos;
d) EMPRESAS RESPONSÁVEIS comprovadamente sediadas no Estado de São
Paulo há mais de 02 (dois) anos.
e) PROJETOS

que tenham um TEMPO DE FILMAGEM de no mínimo 50%

(cinquenta por cento) no Município de Paulínia e na Região Metropolitana de
Campinas (RMC). Esta clausula não se aplica a Projetos de ANIMAÇÃO;

2. Não estão habilitados para os fins deste Concurso Proponentes que tenham dirigido
filme longa-metragem.

3. Não poderão celebrar contrato para os fins deste Concurso, EMPRESAS
RESPONSÁVEIS que estejam inadimplentes com a SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA DE PAULÍNIA ou que não possuam a Documentação completa exigida
na Contratação.

4. Cada PROPONENTE poderá inscrever apenas 01 (um) projeto.

5. Cada EMPRESA RESPONSÁVEL poderá celebrar contrato com a SECRETARIA
MUNICIPAL DE CULTURA DE PAULÍNIA para a realização de no máximo 02
(dois) projetos.

3

PREFEITURA DE PAULÍNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EDITAL DE FILMES DE CURTA-METRAGEM Nº 01 / 2014

IV. - INSCRIÇÃO E DOCUMENTAÇÃO

1. Os projetos de que trata o EDITAL DE FILMES DE CURTA-METRAGEM deverão
ser inscritos por meio do preenchimento do FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO –
ANEXO I, que estará disponível no sítio eletrônico, www.paulinia.sp.gov.br da
Prefeitura de Paulínia. As inscrições estarão abertas a partir do dia 26 de fevereiro de
2014 até o dia 16 de abril de 2014, às 17 horas (horário de Brasília).
a) As inscrições encaminhadas via SEDEX, com Aviso de Recebimento (A. R.),
deverão apresentar o carimbo comprovatória de postagem até a data limite da
inscrição.
b) As inscrições entregue diretamente no Protocolo Geral da Prefeitura de
Paulínia, no endereço situado à Avenida José Lozano de Araújo, nº 1.551,
Parque Brasil 500, Paulínia, SP, CEP 13140-000, deverão receber o carimbo
do Protocolo de recebimento numa cópia adicional do FORMULÁRIO DE
INSCRIÇÃO – ANEXO I e só serão aceitas até a data limite.

2. Para formalizar a inscrição, o Proponente deverá encaminhar num único VOLUME ou
ENVELOPE opaco, lacrado, especificando o nome do Proponente, o nome do Projeto
e o Grupo o qual o projeto se insere, de acordo com a identificação na parte externa
fronteira (seguir exemplo abaixo).
a) O ENVELOPE ou VOLUME único conterá DOIS outros ENVELOPES: o
Envelope nº 1 (Caderno A) e o Envelope nº 2 (Caderno B).

Destinatário:
PREFEITURA DE PAULÍNIA
AC.: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
Avenida José Lozano de Araújo, nº 1.551
Parque Brasil 500
Paulínia – SP
CEP 13140-000 - (Protocolo - Térreo)
EDITAL DE FILMES DE CURTA-METRAGEM Nº 01 / 2014
ENVELOPES Nº 1 (CADERNO A) e Nº 2 (CADERNO B)
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NOME DO PROPONENTE:
PSEUDÔNIMO DO PROPONENTE:
PROPONENTE ESTREANTE: ( ) SIM

( ) NÃO

NOME DO PROJETO:
GRUPO: ( ) I

( ) II

GÊNERO: ( ) Ficção

( ) Animação

( ) Documentário

3. ENVELOPE Nº 1 – CADERNO A - DOCUMENTAÇÃO. O Caderno A é composto
de documentos e certidões, em 1 (uma) via, e de uma cópia em CD, do Proponente de
acordo com os subitens descritos abaixo. O Caderno A deverá seguir a ordem dos
subitens, montado com duas perfurações (modelo “arquivo”) e devidamente fixada
com grampos ou similares, que deverão ser colocados num envelope opaco, lacrado,
para análise da Secretaria Municipal de Cultura, com a seguinte identificação em sua
parte externa fronteira:
Destinatário: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EDITAL DE FILMES DE CURTA-METRAGEM Nº 01 / 2014
ENVELOPE Nº 1 – CADERNO A - DOCUMENTAÇÃO
NOME DO PROPONENTE:
PSEUDÔNIMO DO PROPONENTE:
PROPONENTE ESTREANTE: ( ) SIM

( ) NÃO

NOME DO PROJETO:
GRUPO: ( ) I

( ) II

GÊNERO: ( ) Ficção

( ) Animação

( ) Documentário

3.1. DOCUMENTAÇÃO da Pessoa Física:
a) FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (Anexo I);
b) DECLARAÇÕES devidamente assinadas (Anexo II);
c) Cópia simples do DOCUMENTO DE IDENTIDADE (oficial) do Proponente que
contenha R.G. e foto (ou outro documento de identidade com força legal -- carteira
de trabalho, motorista, exército, etc.);
d) Cópia simples do CPF (válido) do Proponente ou documento de identidade que
contenha o número do CPF.
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e) Cópia simples de COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA (IPTU, extrato bancário,
contas de água, luz ou gás), há mais de 02 (dois) anos, em nome do Proponente,
sendo um comprovante do endereço atual e outro de pelo menos 02 (dois) anos
atrás, na Região Metropolitana de Campinas (RMC) para os projetos do GRUPO I
e no Estado de São Paulo para os projetos do GRUPO II.
f) No caso em que o PROJETO proposto contemplar qualquer forma de publicação
ou criação de trabalho de terceiros, o Proponente deverá comprovar a respectiva
opção ou compra de cessão dos direitos autorais;
g) REGISTRO DO ROTEIRO (ou protocolo) na FUNDAÇÃO BIBLIOTECA
NACIONAL, efetivado pelo Proponente, no caso do projeto proposto ser criação
original do próprio Proponente.

3.2. Nos casos de inscrição realizada por procurador do Proponente, deverá ser
apresentado, juntamente com os demais documentos integrantes do ENVELOPE nº
01, o respectivo instrumento de procuração com poderes bastante, bem como cópias
da Carteira de Identidade e CPF do procurador.

4. ENVELOPE Nº 2 – CADERNO B - PROJETO. O Caderno B é composto pelos
conteúdos do projeto do Proponente, em 05 (cinco) vias, e de 01 (uma) cópia em CD,
de acordo com os subitens descritos abaixo. O Caderno B deverá seguir a ordem dos
itens, montado com duas perfurações (modelo “arquivo”) e devidamente fixada com
grampos ou similares, que deverão ser colocados num envelope opaco, lacrado, para
análise da Secretaria Municipal de Cultura e Comissão de Seleção, com a seguinte
identificação em sua parte externa fronteira:

PREFEITURA DE PAULÍNIA
AC.: SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EDITAL DE FILMES DE CURTA-METRAGEM Nº 01/2014
ENVELOPE Nº 2 – CADERNO B – PROJETO
PSEUDÔNIMO DO PROPONENTE:
PROPONENTE ESTREANTE: ( ) SIM

( ) NÃO

NOME DO PROJETO:
GRUPO: ( ) I

( ) II
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GÊNERO: ( ) Ficção

4.1.

( ) Animação

( ) Documentário

Projetos do gênero “FICÇÃO”:

a) Identificação na primeira página, contendo o NOME DO PROJETO e o
PSEUDÔNIMO do Proponente, sem qualquer tipo de indicação que possa
identifica-lo;
b) APRESENTAÇÃO (1 lauda). Apresentação da ideia cinematográfica do curtametragem, abordagem e relevância cultural, com sintética descrição e
conceitualização do tema a ser abordado;
c) SINOPSE (1 lauda). Resumo da história, o percurso narrativo do filme, com
começo, meio e fim;
d) PROPOSTA DE DIREÇÃO (1 lauda). Exposição dos aspectos estilísticos,
conceitos estéticos e narrativos, sobre os quais a direção se orientará na realização
da obra;
e) CRONOGRAMA (1 lauda) de Produção dividido em etapas, conforme exemplo:
1) Desenvolvimento: Mês Ano até Mês Ano (nº meses);
2) Pré-Produção:

Semana/Mês/Ano até Semana/Mês/Ano (nº semanas);

3) Filmagem:

Dia/Mês/Ano até Dia/Mês/Ano (nº dias);

4) Pós-Produção:

Mês Ano até Mês/Ano (nº meses);

f) PLANO DE FILMAGEM – Planilha contendo todas as SEQUENCIAS ou
CENAS do Roteiro do Projeto, agrupados em DIAS de FILMAGEM, indicando o
período mínimo de 50% (cinquenta por cento) do tempo total de filmagem no
Município de Paulínia e na Região Metropolitana de Campinas (RMC);
g) ORÇAMENTO detalhado discriminando as despesas necessárias para a realização
do projeto. O projeto que apresentar orçamento maior do que o previsto neste
Edital deverá especificar fontes complementares de recursos, e detalhar no
orçamento quais itens serão custeados com orçamento deste Edital e quais itens
serão custeados pelas outras fontes de recursos.
h) ROTEIRO completo detalhado (máximo 15 laudas). Descrição literária ou
audiovisual da obra a ser realizada, dividido por sequência e com os diálogos
desenvolvidos;

4.2.

Projetos do gênero “ANIMAÇÃO”:
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a) Identificação na primeira página, contendo o NOME DO PROJETO e o
PSEUDÔNIMO do Proponente, sem qualquer tipo de indicação que possa
identifica-lo;
b) APRESENTAÇÃO (máximo 1 lauda). Apresentação da ideia cinematográfica do
curta-metragem, abordagem e relevância cultural, com sintética descrição e
conceitualização do tema a ser abordado;
c) SINOPSE (máximo 1 lauda). Resumo da história, o percurso narrativo do filme,
com começo, meio e fim;
d) PROPOSTA DE DIREÇÃO (máximo 1 lauda). Exposição dos aspectos
estilísticos, conceitos estéticos e narrativos, sobre os quais a direção se orientará
na realização da obra;
e) CRONOGRAMA (máximo 1 lauda) de Produção, conforme exemplo:
1) Desenvolvimento: Mês Ano até Mês Ano (nº meses);
2) Pré-Produção:

Semana/Mês/Ano até Semana/Mês/Ano (nº semanas);

3) Filmagem:

Dia/Mês/Ano até Dia/Mês/Ano (nº dias);

4) Pós-Produção:

Mês Ano até Mês/Ano (nº meses);

f) ORÇAMENTO detalhado discriminando as despesas necessárias para a realização
do projeto. O projeto que apresentar orçamento maior do que o previsto neste
Edital deverá especificar fontes complementares de recursos, e detalhar no
orçamento quais itens serão custeados com orçamento deste Edital e quais itens
serão custeados pelas outras fontes de recursos.
g) STORYBOARD. Descrição visual do filme através de uma sequência de
DESENHOS indicando a divisão por cenas ou planos, ou DEZ DESENHOS DE
CONCEITO – desenhos que indiquem os parâmetros estéticos da obra a ser
realizada;
h) ROTEIRO (máximo 15 laudas). Descrição literária ou audiovisual da obra a ser
realizada, com indicações visuais da obra pretendida. Pode ser feito juntamente ao
storyboard, na forma de legenda;

4.3.

Projetos do gênero “DOCUMENTÁRIO”:

a) Identificação na primeira página, contendo o NOME DO PROJETO e o
PSEUDÔNIMO do Proponente, sem qualquer tipo de indicação que possa
identifica-lo;
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b) APRESENTAÇÃO (máximo 2 laudas). Apresentação da ideia cinematográfica do
projeto, abordagem e relevância cultural do projeto, com conceitualização do tema
do documentário. Deve conter uma visão original sobre os fenômenos abordados.
Não se trata somente da descrição do tema ou de sua importância, mas de
referências de linguagem e formas narrativas a serem utilizadas;
c) DESCRIÇÃO DO(S) OBJETO(S) (máximo 2 laudas). Exposição de “com o que”
e “com quem” o Proponente realizará o documentário. Exemplos: personagens
reais, produtos materiais e imateriais da ação humana, materiais de arquivo,
manifestações da natureza, etc;
d) ESTRATÉGIA(S) DE ABORDAGEM (máximo 2 laudas). Exposição de “como”
o Proponente se relacionará com o(s) objeto(s) escolhido(s). Exemplos:
modalidades de entrevista; modalidades da relação da câmera com os
“personagens”; construção de paisagens sonoras e/ou imagens abstratas;
introdução de ruídos sonoros e/ou visuais; modalidades de locução sobre imagem;
formas de tratamento dos materiais de arquivo sonoros e/ou visuais, etc;
e) PLANO DE FILMAGEM – Planilha contendo todas as SEQUENCIAS ou
CENAS do Argumento do Projeto, agrupados em DIAS de FILMAGEM,
indicando o período mínimo de 50% (cinquenta por cento) do tempo total de
filmagem no Município de Paulínia e na Região Metropolitana de Campinas
(RMC);
f) ARGUMENTO (máximo 6 laudas). A partir da(s) estratégia(s) de abordagem, é a
descrição do percurso narrativo do documentário, com as suas intenções
cinematográficas e uma linha de tempo, com começo, meio e fim. Pode ser feita a
partir de texto corrido ou blocado;
g) CRONOGRAMA (1 lauda) de Produção dividido em etapas, conforme exemplo:
Desenvolvimento:

Mês / Ano até Mês / Ano (nº meses);

Pré-Produção:
semanas);

Semana / Mês / Ano até Semana / Mês / Ano (nº

Produção/Filmagem:

Dia / Mês / Ano até Dia / Mês / Ano (nº dias);

Pós-Produção:

Mês / Ano até Mês / Ano (nº meses);

h) ORÇAMENTO detalhado discriminando as despesas necessárias para a realização
do projeto. O projeto que apresentar orçamento maior do que o previsto neste
Edital deverá especificar fontes complementares de recursos, e detalhar no
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orçamento quais itens serão custeados com orçamento deste Edital e quais itens
serão custeados pelas outras fontes de recursos.

V. - DISPOSIÇÕES GERAIS DA INSCRIÇÃO

1. Os textos, laudas e documentos do PROPONENTE, dos Cadernos (A e B), deverão
estar numerados (à mão ou impresso) em ordem crescente, da primeira à última
página, montados com duas perfurações (modelo “arquivo”) e fixados com grampos
ou similares, e assinadas, sempre que couber, pelo Proponente.
2. O Roteiro ou Argumento, que consta do Caderno B, deve ter sua própria numeração
de 1 a 15.
3. Com exceção dos DOCUMENTOS e CERTIDÕES emitidas por terceiros e ANEXOS
deste Edital, todos os textos a serem apresentados deverão ser impressos em FOLHA
tamanho A4, MARGENS tamanho 2,5 cm (alto, baixo, direita e esquerda); na fonte
TIMES NEW ROMAN, letra CORPO 12 e ter ESPAÇAMENTO entre linhas 1,5.
4. Os documentos e textos dos Cadernos A e B deverão ser também entregues na forma
de arquivo eletrônico, gravados em CDs (Compact Disc), identificando em cada CD, o
Nº do Caderno, o Proponente e o Grupo no qual foi inscrito, no caso do Caderno A.
No caso do Caderno B, o Nº do Caderno, Nome do Projeto, o Pseudônimo e o Grupo
no qual foi inscrito.
a) Os documentos emitidos por terceiros deverão ser escaneados e gravados no
CD no formato .PDF;
b) Os textos em Word inscritos neste Edital deverão ser gravados no CD no
formato .PDF;
c) As planilhas inscritas neste Edital deverão ser gravados no CD no formato
.XLS;
d) Os Anexos inscritos neste Edital deverão ser gravados no CD no formato .XLS
para Planilhas e .PDF para textos;
5. Quando da assinatura do Formulário de Inscrição, os Proponentes expressam pleno
conhecimento de que:
a) Respondem pela veracidade e autenticidade das informações constantes dos
documentos que apresentarem e aceitam irrestrita e irretratavelmente todos os
termos deste Edital e seus Anexos;
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b) Autorizam a Secretaria Municipal de Cultura e Comissão de Seleção a
proceder, em qualquer fase da seleção, às diligências que entender necessárias
destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo.
6. Serão desclassificados os projetos que:
a) Não apresentarem todos os documentos solicitados neste Edital;
b) Não apresentarem o número de cópias solicitado;
c) Não etiquetarem corretamente o material enviado;
d) Não seguirem as instruções deste Edital;
e) Inverterem os documentos nos respectivos envelopes.
7. Todos os Proponentes poderão incluir no Caderno B (após o item do ORÇAMENTO)
informações adicionais e materiais suplementares relativos ao projeto apresentado,
desde que não contenha nenhuma identificação do Proponente.
8. Não será aceita qualquer complementação, modificação ou supressão de documentos
ou informação, após o recebimento – no Protocolo ou pelo correio – do pedido de
inscrição, até a Fase 3, DEFESA ORAL.

VI. - COMISSÕES

1. O(a) Secretário(a) Municipal de Cultura de Paulínia nomeará a COMISSÃO DE
SELEÇÃO dos projetos, formada por 05 (cinco) membros de reconhecido e notório
mérito na atividade audiovisual.
2. Não poderão integrar a Comissão de Seleção pessoas direta ou indiretamente ligadas
aos projetos inscritos neste Concurso, bem como seus cônjuges ou parentes até o
segundo grau.

VII. - PROCEDIMENTO E JULGAMENTO

1. O processo seletivo dos projetos, com a abertura e análise dos ENVELOPES nº 1
(Caderno A) e nº 2 (Caderno B), passará pelas FASE 1, FASE 2 e FASE 3, de acordo
com os procedimentos abaixo.

2. FASE 1:
11

PREFEITURA DE PAULÍNIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
EDITAL DE FILMES DE CURTA-METRAGEM Nº 01 / 2014

a) A documentação ENVELOPE nº 1 (Caderno A) do projeto será analisada pela
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE PAULÍNIA e aqueles que não
contemplarem as normas exigidas no Artigo IV, item 3.1 deste Edital, serão
desclassificados;
b) A

lista

dos

projetos

DEFERIDOS

(classificados)

e

INDEFERIDOS

(desclassificados) será publicada no Semanário Oficial e site da Prefeitura de
Paulínia, www.paulinia.sp.gov.br ;
c) Não serão aceitos recursos da parte do Proponente em caso de desclassificação do
projeto pela não apresentação da documentação exigida ou pela não cumprimento
das normas deste Edital.

3. FASE 2:
3.1. – O ENVELOPE nº 2 (Caderno B) será encaminhado à Comissão de Seleção, que,
no prazo máximo de 50 (cinquenta) dias corridos da data final da inscrição dos
projetos, selecionará 28 (vinte e oito) projetos para a FASE 3 (DEFESA ORAL),
considerando os seguintes critérios:
a) Relevância cultural e originalidade da ideia, roteiro e proposta cinematográfica
do projeto;
b) Conhecimento e capacidade de realização do projeto demonstrada pelo
Proponente.
c) Adequação do projeto ao cronograma e orçamento propostos;
d) Viabilidade de realização do projeto.

3.2. A Comissão de Seleção tem autonomia na análise técnica e decisão de seleção
quanto ao projeto apresentado, inclusive para desclassificar projetos que não atendam
requisitos mínimos exigidos.

3.3. Caberá a Comissão de Seleção decidir a quantidade de projetos de cada gênero
(ficção, documentário e animação) a ser encaminhado para a FASE 3, da Defesa Oral.
a) Pelo menos 02 (dois) projetos de Animação e 02 (dois) projetos de
Documentário deverão ser escolhidos para a FASE 3.
b) Pelo menos 05 (cinco projetos) de Proponentes Estreantes de cada Grupo
deverão ser escolhidos para a FASE 3.
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3.4. O resultado da seleção dos 28 (vinte e oito) projetos selecionados para a FASE 3,
efetivado pela Comissão de Seleção, será consignado em Ata e publicado no
Semanário Oficial, no site da Prefeitura de Paulínia, www.paulinia.sp.gov.br e
comunicado através de mensagem eletrônica ao Proponente.

3.5. Da deliberação de seleção e escolha dos projetos, pela Comissão de Seleção,
caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da Ata no site
da Prefeitura de Paulínia. Serão aceitos os recursos protocolados por escrito na sede da
Secretaria de da Cultura – Protocolo Térreo – nos dias úteis, das 10 às 12 horas e das
13 às 17 horas; ou enviados por via postal, cujas postagens, devidamente
comprovadas, estejam dentro desse prazo legal.

3.6. O recurso deverá ser dirigido à SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DE
PAULÍNIA, aos cuidados da Comissão de Seleção, a qual se pronunciará no prazo de
até 05 (cinco) dias úteis no sentido de reconsiderar ou manter a decisão recorrida.

3.7. Compete ao Secretário(a) da Cultura decidir definitivamente o recurso no prazo
de até 05 (cinco) dias úteis, cuja fluência poderá ser suspensa para colher pareceres
técnicos e/ou jurídicos que sejam necessários à fundamentação da sua decisão.

4. FASE 3:

4.1. DEFESA ORAL. Os Proponentes dos 28 (vinte e oito) projetos selecionados para
a Fase 3 participarão de uma entrevista presencial com a Comissão de Seleção, num
prazo de 5 (cinco) dias úteis, no mínimo, após a publicação, nas seguintes condições:
a) Além do Proponente/Diretor do projeto, é permitida a participação de mais 2
(dois) membros da equipe técnica e/ou artística diretamente envolvidos no
Projeto em questão;
b) O Proponente e representantes do projeto deverão se apresentar, em local e
hora perante a Comissão de Seleção, sob pena de desclassificação em caso de
ausência;
c) Cada projeto terá até 10 minutos para sua apresentação e mais 10 minutos
serão reservados para perguntas e questionamentos da Comissão de Seleção;
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d) Nesta fase, serão aceitos novos documentos comprobatórios e informações
adicionais que incrementem o potencial de realização do Projeto;
e) Finalizada a Defesa Oral, a Comissão de Seleção se reunirá para deliberar de
forma colegiada os 14 (quatorze) projetos vencedores do Grupo I e II, bem
como os demais projetos que comporão a lista de Suplentes, em ordem de
classificação;
f) O resultado final será consignado em Ata, assinada pela Comissão de Seleção,
indicando o Nome dos Proponentes e o Título das Obras dos projetos
selecionados a serem contratados do Grupo I e II;
g) Havendo impossibilidade de contratação de algum projeto vencedor, será
convocado a contratar o Proponente primeiro suplente, cujo projeto esteja
classificado imediatamente após o último vencedor, e assim sucessivamente.

4.2. Da deliberação de seleção e escolha dos projetos, pela Comissão de Seleção,
caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da publicação da Ata no site
da Prefeitura de Paulínia. Serão aceitos os recursos protocolados por escrito na sede da
Secretaria de da Cultura – Protocolo Térreo – nos dias úteis, das 10 às 12 horas e das
13 às 17 horas; ou enviados por via postal, cujas postagens, devidamente
comprovadas, estejam dentro desse prazo legal.

4.3. O recurso deverá ser dirigido à Secretaria Municipal de Cultura de Paulínia, aos
cuidados da Comissão de Seleção, a qual se pronunciará no prazo de até 05 (cinco)
dias úteis no sentido de reconsiderar ou manter a decisão recorrida.

4.4. Compete ao Secretário(a) da Cultura decidir definitivamente o recurso no prazo de
até 05 (cinco) dias úteis, cuja fluência poderá ser suspensa para colher pareceres
técnicos e/ou jurídicos que sejam necessários à fundamentação da sua decisão.

4.5. Realizados todos os ritos e prazos previstos nos itens anteriores, caberá ao
Secretário da Cultura a homologação do resultado definitivo do Concurso.
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4.6. A Secretaria Municipal de Cultura comunicará no Semanário Oficial, no site da
Prefeitura de Paulínia www.paulinia.sp.gov.br e através de mensagem eletrônica, o
RESULTADO FINAL do Concurso aos Proponentes vencedores, que a partir deste
comunicado tem o prazo de até 20 (vinte) dias úteis para apresentar a EMPRESA
RESPONSÁVEL (Anexo III), Pessoa Jurídica, que assumirá a responsabilidade legal,
financeira e material pela realização da obra de curta-metragem.

VIII. - CONTRATAÇÃO

1. O PROPONENTE e a EMPRESA RESPONSÁVEL que tiver seu projeto selecionado
deverão apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados a partir da
apresentação da EMPRESA RESPONSÁVEL (Anexo III), a seguinte documentação:
a) Indicação da Empresa Responsável pelo Proponente (Anexo III);
b) Declarações da Empresa Responsável (Anexo IV);
c) “Compromisso Contratual de Direção do Curta-Metragem”, firmado entre o
Proponente e a Empresa Responsável;
d) Cronograma de Produção consolidado a partir do recebimento da primeira parcela;
e) Currículo detalhado, datado e assinado pelo(s) representante(s) legal(is) da
empresa responsável, contendo eventualmente publicação e/ou críticas a respeito
da mesma;
f) Cópia simples do cartão do CNPJ, Contrato Social e última alteração registrados
no cartório competente;
g) Ata da eleição da atual diretoria, se for o caso;
h) Cópia simples do documento de identidade (oficial) do(s) representante(s) legal(is)
da Empresa Responsável com R.G. e foto (ou outro documento de identidade com
força legal -- carteira de trabalho, de motorista, de entidade oficial de classe, etc.);
i) Cópia simples do CPF (válido) do(s) representante(s) legal(is) da Empresa
Responsável, ou documento de identidade (item anterior) que contenha o número
do CPF (válido);

j) Cópia simples de comprovantes de endereço (IPTU, extrato bancário, contas de
água, luz, gás) da SEDE da Empresa Responsável no Estado de São Paulo há mais
de 02 (dois) anos, sendo um comprovante do endereço atual e outro de pelo menos
02 (dois) anos atrás;
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k) Certidão de regularidade perante a Previdência Social;
l) Certidão de regularidade perante o agente gestor do FGTS;
m) Certidão Negativa de Débitos de Tributos Federais;
n) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas;
o) Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo;
p) Indicação de “Conta-corrente movimento” aberta na CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL para depósito e movimentação exclusivos dos recursos financeiros
transferidos por esta Secretaria, para os fins deste Edital;

2. As certidões de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária, quando for o caso,
conterão a informação de negativa de débito ou positiva de débito com efeito de
negativa.

3. Nos casos em que o Proponente for sócio da Empresa responsável, mantém-se a
exigência de “Compromisso Contratual de Direção do Curta-Metragem” prevista na
alínea “c” do subitem 1 deste item VIII.

4. Não serão aceitos protocolos da documentação, nem documentos com prazo de
validade vencido.

5. O Proponente e/ou a Empresa responsável que não apresentar a documentação no
prazo estipulado no subitem 1 deste item VIII e subitens ou apresentá-la com alguma
irregularidade perderá, automaticamente, o direito à contratação.

6. Nos casos de perda do direito de contratação previsto neste no item acima, a Secretaria
Municipal de Cultura notificará para contratação, por meio de publicação no
Semanário Oficial, no site da Prefeitura de Paulínia e através de mensagem eletrônica,
o suplente ou os suplentes, de acordo com as normas descritas neste Edital, em sua
ordem de classificação, até que se complete a contratação de 14 (catorze) projetos.

IX. - PAGAMENTO
1. Os valores do apoio serão depositados pela Secretaria Municipal de Cultura em conta
corrente, na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL , em nome da Empresa Responsável, nas
seguintes condições:
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a) 1ª parcela: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - após assinatura do contrato com o
Proponente e a Empresa Responsável.
b) 2ª parcela: R$ 20.000,00 (vinte mil reais) - após a comprovação da conclusão do
objeto deste Edital.

2. Para os fins do pagamento previsto na 2ª parcela, a SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA emitirá atestado comprovando a execução do projeto de acordo com os
termos do Concurso, o cumprimento das condições contratuais e entrega pela Empresa
Responsável do seguinte material:
a) 01 (uma) cópia do filme de curta-metragem finalizado e masterizado em película
cinematográfica de 35mm ou fita digital de alta definição, com no mínimo de
1080p (um mil e oitenta linhas) horizontais;
b) 01 (uma) cópia do filme de curta-metragem finalizado e masterizado em Hard
Disk, formato Arquivo de Dados, em Alta Definição;
c) 05 (cinco) cópias do filme de curta-metragem finalizado e masterizado em DVD;
d) RELATÓRIO FINAL do projeto (máximo duas laudas) sobre a realização do filme
e objetivos alcançados.
e) INFORMATIVO DE DESPESAS detalhando os gastos efetuados na execução do
projeto;
f) Cumprimento de todas as CONTRAPARTIDAS INSTITUCIONAIS descritas no
item X e subitens deste Edital;
g) Não será necessária a Prestação de Contas das Notas Fiscais e/ou Recibos; todavia,
os mesmos deverão ser guardados por um período de 05 (cinco) anos para fins de
possíveis auditorias.

X. - OBRIGAÇÕES

1. Os contratos a serem firmados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
obrigam e responsabilizam a CONTRATADA–EMPRESA RESPONSÁVEL e o
CONTRATADO-PROPONENTE a:
a) Produzir, realizar e executar o curta-metragem, consoante às especificações
técnicas e estéticas presentes no projeto aprovado deste Edital;
b) Conceder para a Secretaria Municipal de Cultura o DIREITO DE EXIBIÇÃO DA
OBRA, sem fins lucrativos e comerciais, em Bibliotecas, Videotecas, Theatro
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Municipal e espaços públicos do Município de Paulínia, após a estreia do curtametragem no circuito de festivais.
c) Autorizar a confecção de cópias, a expensas da SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA para os fins exclusivos de preservação histórica ou veiculação sem
fins lucrativos;
d) Colocar a LOGOMARCA institucional do Polo Cinematográfico de Paulínia nos
CRÉDITOS INICIAIS do filme, em cartela única e no mínimo por 3 (três)
segundos de exibição, com a chancela APRESENTA, e nos CRÉDITOS FINAIS
no rotativo, de acordo com modelo definido e fornecido pela Secretaria Municipal
de Cultura de Paulínia.
e) A critério da Secretaria Municipal de Cultura, realizar uma PRÉ-ESTREIA no
Theatro Municipal “Paulo Gracindo” em data a ser acordada com a própria
Secretaria, com a presença do Diretor, produtor e pelo menos um ator do elenco
principal do filme, se houver.
f) Liberação do TRAILER e uso de TRECHOS DA OBRA, inclusive de imagens,
quando for o caso, para produção de materiais e eventos de divulgação do
Município de Paulínia e do Polo Cinematográfico de Paulínia.
g) Cópia do Certificado de Produto Brasileiro (CPB).
h) Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais
e quaisquer outros resultantes do presente contrato, em decorrência da execução do
objeto, isentando-se a CONTRATANTE de qualquer responsabilidade;
i) Responsabilizar-se pela eventual utilização, na execução do projeto, de todo e
qualquer bem, de titularidade de terceiros, protegido pela legislação atinente a
direitos autorais.

2. Para a execução do objeto do presente contrato, o CONTRATANTE obriga-se a:
a) Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido neste Edital;
b) Utilizar as cópias da Obra cedidas a Prefeitura de Paulínia exclusivamente para
fins de preservação histórica, veiculação e exibição educacional, cultural e sem
fins lucrativos.
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XI. - PRAZO DE EXECUÇÃO

1. O prazo para a execução do projeto será de 10 (dez) meses, após o recebimento da
primeira parcela contratual.

2. Por solicitação justificada do Proponente em até 20 (vinte) dias corridos antes do
término do prazo de execução, a critério da SECRETARIA MUNICIPAL DE
CULTURA, poderá o prazo de execução do objeto ser prorrogado por um período de
60 (sessenta) dias corridos.
XII – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
1 – Os recursos necessários à realização da Seleção de Projetos Cinematográficos do
presente Edital estão previstos e alocados na seguinte Rubrica Orçamentárias nº
01.19.02.13.392.0019.2.038.33604100, a qual possui disponibilidade para a realização das
despesas nela previstas.

XIII. - DISPOSIÇÕES GERAIS

1. A inscrição do Proponente implica na prévia e integral concordância com as normas
deste Concurso e o projeto deve ser realizado atendendo a todas as características
técnicas e estéticas definidas por ocasião da inscrição.

2. Os projetos que não forem selecionados serão inutilizados.

3. São de exclusiva responsabilidade do Proponente e da Empresa Responsável os
compromissos e encargos de natureza trabalhista, previdenciária, fiscal, comercial,
bancária, intelectual (direito autoral, inclusive os conexos, e propriedade industrial),
bem como quaisquer outros resultantes da contratação objetivada neste Edital, ficando
a Secretaria Municipal de Cultura de Paulínia exclusa de qualquer responsabilidade
dessa índole.

4. Na hipótese de inexecução parcial ou total do contrato, a empresa responsável ficará
obrigada a devolver os recursos recebidos acrescidos de juros e correção monetária.
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5. Integram o presente Edital:
a) Anexo I – Formulário de Inscrição;
b) Anexo II – Declarações do Proponente;
c) Anexo III – Indicação da Empresa Responsável pelo Proponente;
d) Anexo IV - Declarações da Empresa Responsável;
e) Anexo V - Minuta de Contrato
6. Os casos omissos relativos ao presente Edital serão resolvidos pela Secretaria
Municipal de Cultura de Paulínia.

Paulínia, 26 de Fevereiro de 2014

Monica Trigo Ribeiro
Secretária Municipal de Cultura
Prefeitura de Paulínia/SP
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ANEXO I - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
EDITAL DE FILMES DE CURTA - METRAGEM Nº 01/2014
PROTOCOLO Nº (preenchimento pela Secretaria): .....................................

Eu, .............................................................................................., RG nº ........................................,
CPF nº............................................, dirijo-me à Secretaria da Cultura para requerer inscrição da
projeto abaixo descrito no Processo de Seleção do EDITAL DE FILMES DE CURTA METRAGEM Nº 01 / 2014 da Secretaria de Cultura do Município de Paulínia, e declaro que estou
de acordo com todas as normas previstas neste concurso.

NOME DO PROPONENTE: .............................................................................
PSEUDÔNIMO DO PROPONENTE: ...............................................................
PROPONENTE ESTREANTE: ( ) SIM

( ) NÃO

NOME DO PROJETO: .....................................................................................
GRUPO:

( )I

GÊNERO: ( ) Ficção

( ) II
( ) Animação

( ) Documentário

DADOS DO PROPONENTE
NOME:

ENDEREÇO:

BAIRRO:

NÚMERO:

CEP:

DDD TELEFONE:

COMPLEMENTO:

MUNICÍPIO:

DDD CELULAR:

CORREIO ELETRÔNICO DO PROPONENTE:

Local e data: ...................................................................................................

Assinatura do Proponente:...........................................................................
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ANEXO II - DECLARAÇÕES DO PROPONENTE
EDITAL DE FILMES DE CURTA - METRAGEM Nº 01 / 2014

Eu, ..........................................................................................., RG nº ............................................,
CPF nº..........................................., Pseudônimo .........................................................., residente a
.................................................................................................., Nº ............... Complemento.............
Bairro..............................................., CEP...................., Município de ..............................................,
Proponente do projeto denominado ..................................................................................................
do Grupo ......... do Gênero ...................................................venho declarar que:

1) O projeto apresentado para este Concurso não foi realizado anteriormente;
2) SOU DOMICILIADO na Região Metropolitana de Campinas (

) ou no Estado de São Paulo (

há mais de 02 (dois) anos;
3) Estou em condições de utilizar obras intelectuais de terceiros envolvidos no projeto e inclui
documentação comprobatória neste Edital;
4) SOU PROPONENTE ESTREANTE (

) ou NÃO SOU PROPONENTE ESTREANTE (

),

de acordo com a definição do item II, subitem ‘c’ deste Edital;
5) Não dirigi, anteriormente a esta inscrição, obra cinematográfica de longa-metragem;
6) Não me encontro em estado de inadimplência perante a Secretaria Municipal de Cultura de
Paulínia;
7) Sou o responsável pela DIREÇÃO do filme a ser realizado;
8) O projeto será filmado pelo menos 50% do TEMPO DE FILMAGEM no Município de Paulínia e/ou
na Região Metropolitana de Campinas (RMC):
9) Tenho conhecimento e concordo com os termos deste Edital.

Local e data: ................................................................................................

Assinatura do Proponente:............................................................................

*
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ANEXO III
INDICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO PROPONENTE
EDITAL DE FILMES DE CURTA - METRAGEM Nº 01 / 2014

Obs.: Preenchimento somente para os projetos selecionados após a fase 3 para contratação.

Eu, ............................................................................................................... RG nº..................................,
CPF nº ........................................, Proponente, selecionado no EDITAL DE FILMES DE CURTA METRAGEM Nº 01 / 2014 da Secretaria Municipal de Cultura de Paulínia, do projeto denominado
.................................................................................................................................. indico a EMPRESA
RESPONSÁVEL ................................................................................., CNPJ ........................................
para executar a produção do projeto.

Local e data: ...................................................................................................

Assinatura do Proponente:............................................................................

*
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ANEXO IV
EDITAL DE FILMES DE CURTA - METRAGEM Nº 01 / 2014

DECLARAÇÕES DA EMPRESA RESPONSÁVEL

Obs.: Preenchimento somente para os projetos selecionados para a contratação;
Preencher em PAPEL TIMBRADO da empresa.

Eu, .................................................................................................. CPF nº............................................,
representante legal da empresa ........................................................., CNPJ n°.....................................,
sediada na ............................................................................................, Nº ........... Complemento .........
Bairro ............................................., CEP.........................., Município de ............................................
EMPRESA RESPONSÁVEL pela execução do projeto ........................................................................
de DIREÇÃO do Proponente .............................................................................................., declaro que:

1) Foi firmado compromisso contratual de DIREÇÃO DO PROJETO, entre o Proponente e esta
Empresa Responsável (produtora);

2) Esta empresa não está em inadimplência perante a Prefeitura Municipal de Paulínia;

3) Esta empresa está em situação regular perante o Ministério do Trabalho, no que se refere à
observância do disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal;

4) Esta empresa não tem impedimento legal para contratar com a Administração, inclusive em virtude
da Lei Estadual nº 10.218, de 12 de fevereiro de 1999;

5) A SEDE desta empresa está localizada na Região Metropolitana de Campinas OU no Estado de
São Paulo há mais de 02 (dois) anos;

6) Tenho ciência e concordo com os termos deste Edital.

Local e data: ...................................................................................................

Assinatura do Proponente:............................................................................

*
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ANEXO V
(Minuta) CONTRATO

EDITAL DE FILMES DE CURTA-METRAGEM Nº 01/2014
PROTOCOLO ADMINISTRATIVO Nº.: 24097/2013
CONTRATO Nº _____ / 2014
PROCESSO N° ______ / 2014

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, A PREFEITURA DE PAULÍNIA,
ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COM O AUTOR E
DIRETOR DO PROJETO, ........................................................................................,
E A EMPRESA RESPONSÁVEL ..............................................................................
REPRESENTADA PELO(A) SÓCIO(A) .................................................................,
TENDO POR OBJETIVO A REALIZAÇÃO DO PROJETO AUDIOVISUAL
..................................................................... RELATIVO AO EDITAL DE FILMES
DE CURTA - METRAGEM Nº 01 / 2014.

No dia ....... de ................................. do ano de 2014, na sede da Secretaria Municipal de
Cultura da Prefeitura de Paulínia, CNPJ ..............................................., no endereço situado à
Avenida José Lozano de Araújo, nº 1.551, Parque Brasil 500, Paulínia, SP, CEP 13140-000,
compareceram as partes interessadas, a saber, de um lado como CONTRATANTE a
Secretaria Municipal de Cultura, neste ato representando pelo(a) Secretário(a) da Cultura,
............................................................. RG. ................................. e CPF ....................................
e de outro lado o Proponente (Autor e Diretor) do Projeto de Curta-metragem,
.........................................................................................................., RG ...................................,
CPF................................, residente e domiciliado na Rua ........................................................,
denominado CONTRATADO-PROPONENTE, e a empresa ..................................................
com

sede

à

..........................................................................................................................,

CNPJ nº ..........................................., neste ato representada, por seu sócio(a) com poderes de
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gerência, Sr.(a)................................................................................., RG ...................................
e CPF .............................................., doravante denominado (a) CONTRATADA-EMPRESA
RESPONSÁVEL e pelos mesmos foi dito que em face do concurso realizado para premiação
de projetos no EDITAL DE FILMES DE CURTA - METRAGEM Nº 01 / 2014, resolveram
celebrar o presente contrato que será regido pelas normas da Lei Estadual nº 6.544/89, pela
Lei Federal nº 8.666/93 e respectivas alterações, Lei Federal dos Direitos Autorais nº
9.610/98, assim como pelas demais normas legais e regulamentares pertinentes a espécie e às
seguintes cláusulas e condições que reciprocamente outorgam e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
I.

Constitui objeto deste contrato a realização do projeto intitulado “.................................

......................................” de autoria e direção de .........................................................................
premiado no Concurso do EDITAL DE FILMES DE CURTA – METRAGEM Nº 01 /2014,
de acordo com o resultado publicado no Semanário Oficial Paulínia de ..............
/................................. / 2014.

PARÁGRAFO ÚNICO
O objeto contratual será executado pela CONTRATADA-EMPRESA RESPONSÁVEL e
CONTRATADO-PROPONENTE, devendo atingir o fim a que se destina, com a eficácia e a
qualidade requeridas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO CONTRATO
I.

O valor total do presente contrato é de R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO
I.

O prazo de vigência do presente contrato é de 10 (dez) meses, a contar da data de

recebimento da primeira parcela da quantia prevista na Cláusula Sexta.
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PARÁGRAFO ÚNICO
Por solicitação justificada do Proponente em até 20 (vinte) dias corridos antes do término do
prazo de vigência do contrato, a critério da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA,
poderá o prazo de vigência ser prorrogado por um período de 60 (sessenta) dias corridos.

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DOS
CONTRATADOS

I.

O CONTRATADO-PROPONENTE obriga-se e responsabiliza-se a:
1.

Autorizar previamente e por escrito a utilização da OBRA para produção
pela CONTRATADA-EMPRESA RESPONSÁVEL.

II.

A CONTRATADA – EMPRESA RESPONSÁVEL e o CONTRATADO-

PROPONENTE obrigam-se e responsabilizam-se a:
1.

Realizar a execução do projeto, consoante as especificações técnicas anexas
ao presente instrumento, e que passam a fazer parte integrante;

2.

Cumprir o TEMPO DE FILMAGEM no Município de Paulínia e na Região
Metropolitana de Campinas (RMC) de no mínimo 50% (cinquenta por
cento) do tempo total de filmagem em dias, estimado no PLANO DE
FILMAGEM do projeto. Esta clausula não se aplica a Projetos de
ANIMAÇÃO;

3.

Colocar a LOGOMARCA institucional do Polo Cinematográfico de
Paulínia nos CRÉDITOS INICIAIS do filme, em cartela única e no mínimo
por 3 (três) segundos de exibição, com a chancela APRESENTA, e nos
CRÉDITOS FINAIS no rotativo, de acordo com modelo definido e
fornecido pela Secretaria Municipal de Cultura de Paulínia;

4.

Incluir a LOGOMARCA institucional do Polo Cinematográfico de Paulínia
em todo material de divulgação impresso e digital (cartazes, panfletos,
posters, banners, convites, etc), em padrões a serem aprovados previamente
pela Secretaria Municipal da Cultura;
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5.

Entregar à Secretaria Municipal da Cultura 01 (uma) cópia do filme de
curta-metragem finalizado e masterizado em película cinematográfica de
35mm ou fita digital de alta definição, com no mínimo de 1080p (um mil e
oitenta linhas) horizontais;

6.

Entregar à Secretaria Municipal da Cultura 01 (uma) cópia do filme de
curta-metragem finalizado e masterizado em Hard Disk, formato Arquivo
de Dados, em Alta Definição;

7.

Entregar à Secretaria Municipal da Cultura 05 (cinco) cópias do filme de
curta-metragem finalizado e masterizado em DVD;

8.

Entregar à Secretaria Municipal da Cultura o RELATÓRIO FINAL do
projeto (máximo duas laudas) sobre a realização do filme e objetivos
alcançados;

9.

Entregar à Secretaria Municipal da Cultura o INFORMATIVO DE
DESPESAS detalhando os gastos efetuados na execução do projeto;

10.

Acordar com a Secretaria Municipal da Cultura, a realização uma PRÉESTREIA no Theatro Municipal “Paulo Gracindo”, com a presença do
Diretor, produtor e pelo menos um ator do elenco principal do filme, se
houver, em data a ser combinada com a própria Secretaria Municipal;

11.

Liberar o uso do TRAILER e de TRECHOS do curta-metragem, inclusive
de imagens, quando for o caso, para produção de materiais e eventos de
divulgação do Município de Paulínia e do Polo Cinematográfico de
Paulínia;

12.

Entregar à Secretaria Municipal da Cultura uma Cópia do Certificado de
Produto Brasileiro (CPB) do curta-metragem;

13.

Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais,
comerciais e quaisquer outros resultantes do presente contrato, em
decorrência da execução do objeto, isentando-se a CONTRATANTE de
qualquer responsabilidade;

14.

Responsabilizar-se pela eventual utilização, na execução do projeto, de todo
e qualquer bem, de titularidade de terceiros, protegido pela legislação
atinente a direitos autorais.
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15.

Autorizar a confecção de cópias, a expensas da Secretaria Municipal da
Cultura para os fins exclusivos de preservação histórica, veiculação e
exibição educacional, cultural e sem fins lucrativos.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

I.

Para a execução do objeto do presente contrato, o CONTRATANTE obriga-se a:
1. Indicar formalmente o gestor e/ou fiscal para acompanhamento da execução
contratual.
2. Efetuar os pagamentos devidos, de acordo com o estabelecido na Cláusula Sexta deste
contrato.
3. Utilizar as cópias do filme exclusivamente para fins previstos na Cláusula Quarta,
subitem 14.

CLÁUSULA SEXTA – DOS PAGAMENTOS
I.

Os pagamentos serão efetuados em duas parcelas e na seguinte forma:
1. R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) após a assinatura do contrato;
2. R$ 20.000,00 (vinte mil reais) a contar da data de emissão do ATESTADO DE

RECEBIMENTO DEFINITIVO DO PROJETO a que se refere a cláusula sétima deste,
expedido pela Secretaria Municipal da Cultura.

II.

Os pagamentos serão efetuados mediante crédito aberto em conta corrente em nome da

CONTRATADA-EMPRESA RESPONSÁVEL na CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, para
depósito e movimentação exclusivos dos recursos financeiros transferidos pela Prefeitura de
Paulínia para os fins deste Edital.
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CLÁUSULA SÉTIMA – DO ATESTADO DE RECEBIMENTO DO PROJETO

I.

Recebido o objeto -- filme de curta-metragem finalizado e masterizado --, bem como

cumprido pela CONTRATADA-EMPRESA RESPONSÁVEL todas as obrigações descritas
na Clausula IV, Item II e seus subitens, e uma vez constatada a total adequação do projeto às
disposições deste contrato e do edital, a Secretaria Municipal da Cultura emitirá o
ATESTADO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, no prazo máximo de 20 (vinte) dias
corridos, contados da data da recepção.

CLÁUSULA OITAVA – DA SUBCONTRATAÇÃO, CESSÃO OU TRANSFERÊNCIA
DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS

I.

É vedada a subcontratação, cessão ou transferência total ou parcial do objeto deste

contrato.
PARÁGRAFO ÚNICO
Caso seja necessário substituir a CONTRATADA - EMPRESA RESPONSÁVEL, deverá ser
enviado pedido formal à Secretaria Municipal da Cultura, que decidirá aceitar ou negar o
pedido.

CLÁUSULA NONA – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO

I.

Para o CONTRATADO-PROPONENTE:

1. Pela inexecução parcial ou total do contrato, o CONTRATADO-PROPONENTE ficará
sujeito às sanções previstas no artigo 87, inciso I, III e IV da Lei Federal nº 8.666/93, artigo
81, incisos I, III e IV, da Lei Estadual nº 6.544/89, no que couber.
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II.

Para a CONTRATADA-EMPRESA RESPONSÁVEL:

1. Se a CONTRATADA-EMPRESA RESPONSÁVEL inadimplir as obrigações
assumidas, no todo ou em parte, ficará sujeita às sanções previstas nos artigos 86 e 87
da Lei Federal nº 8.666/93, artigos 80 e 81 da Lei Estadual nº 6.544/89, no que couber.

III.

Na hipótese de inexecução parcial ou total do contrato o CONTRATADO-

PROPONENTE e a CONTRATADA-EMPRESA RESPONSÁVEL ficarão obrigadas a
devolver os recursos recebidos para execução do contrato, acrescidos de juros e correção
monetária.

IV.

A falta de cumprimento por inexecução parcial ou total, por parte do

CONTRATADO-PROPONENTE e/ou da CONTRATADA-EMPRESA RESPONSÁVEL, de
qualquer cláusula ou condição do EDITAL DE FILMES DE CURTA - METRAGEM Nº 01 /
2014, deste CONTRATO e do PROJETO apresentado pelo Proponente, ensejará a aplicação
das seguintes penalidades, isolada ou cumulativamente, nos termos da legislação aplicável:
1. Advertência;
2. Multa, que será aplicada da seguinte forma:
a) Multa de 0,1 % (zero vírgula um por cento) sobre o valor total do contrato, em
relação ao descumprimento dos prazos fixados, por dia de atraso injustificado;
b) Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor total atualizado do contrato, por sua
inexecução parcial;
c) Multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor atualizado do contrato, por sua
inexecução total;
3. Suspensão temporária de participação em CONCURSOS e impedimento de contratar
com a Administração Pública por prazo não superior a 2 (dois) anos;
4. Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida
a reabilitação, na forma da lei, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;
5. Expirado o prazo de filmagem estabelecido no PROJETO TÉCNICO, o
PROPONENTE deverá ressarcir os cofres municipais de quaisquer desembolsos já
realizados pela Secretaria Municipal de Cultura, devidamente corrigidos;
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V.

Nos casos de inadimplência e descumprimento dos dispositivos contratuais pactuados,

sujeitará os proponentes à inscrição em dívida ativa da Prefeitura de Paulínia e posterior
encaminhamento de ação judicial cabível.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO E RECONHECIMENTO DOS DIREITOS
DO CONTRATANTE
I.

O contrato poderá ser rescindido, na forma, com as consequências e pelos motivos
previsto nos artigos 75 a 82 da Lei Estadual nº 6.544/89 e artigos 77 a 80 e 86 a
88, da Lei Federal nº 8.666/93.

PARÁGRAFO ÚNICO
A CONTRATADA-EMPRESA RESPONSÁVEL E O CONTRATADO PROPONENTE
reconhecem desde já, os direitos do CONTRATANTE, nos casos de rescisão administrativa,
prevista no Artigo 79 da Lei Federal nº 8.666/93, e no artigo 77 da Lei Estadual nº 6.544/89.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
I.

Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem

transcritos:
a) Cópia do EDITAL DE FILMES DE CURTA - METRAGEM Nº 01 /2014
b) Anexo I – FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO;
c) Anexo II – DECLARAÇÕES DO PROPONENTE;
d) Anexo III – INDICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELO PROPONENTE;
e) Anexo IV - DECLARAÇÕES DA EMPRESA RESPONSÁVEL;
f) Anexo V - MINUTA DE CONTRATO

II.

Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato e não resolvidas na esfera

administrativa, será competente o foro da Comarca de Campinas.
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E, assim, por estarem as partes justas e contratadas, foi lavrado o presente instrumento em 04
(quatro) vias de igual teor e forma que, lido e achado conforme, vai assinado pelas partes para
que produza todos os efeitos de direito.

Paulínia, XXX de XXXXXXX de 2014

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

_____________________________________________________
CONTRATADO-PROPONENTE
Nome:
RG:
CPF

_____________________________________________________
CONTRATADA-EMPRESA RESPONSÁVEL
Nome:
RG:
CPF

33

