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PARANÁ EM FOCO

EDITAL DE CONCURSO (Nº 01/2018) PARA SELEÇÃO DE PROJETOS

PARA PRÉ – LICENCIAMENTO DE PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS

A RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA DO PARANÁ – RTVE/PR, inscrita no CNPJ/MF sob o nº

80.234.537/0001-55,  por  meio  da  conjugação  de  recursos  com  o  FUNDO  SETORIAL  DO

AUDIOVISUAL – FSA, leva ao conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na modalidade

Concurso,  denominado  PARANÁ  EM  FOCO, visando  a  seleção  de  propostas  para  o  pré-

licenciamento de obras audiovisuais independentes, não seriadas e seriadas, de ficção, animação e

documentário,  para  exibição  na  RTVE/PR  (É  PARANÁ).  As  obras  seguirão  formato,  custo  e

especificações técnicas estabelecidos neste Edital e seus anexos, pela Chamada Pública PRODAV

02/2016 e suas retificações, pelo Regulamento Geral do Programa de Apoio ao Desenvolvimento da

Indústria Audiovisual – PRODAV e suas retificações, pelo Decreto nº 6.299, de 12 de dezembro de

2007, pela Lei Federal nº 11.437, de 28 de dezembro de 2006 e pela Lei Estadual nº 15.608/2007

e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666/93. 

O período para a inscrição neste Edital é do dia 14/08/2018 ao dia 27/09/2018, devendo ser

respeitados os procedimentos estabelecidos neste Edital.

As publicações referentes a este Edital deverão ser acompanhadas pelo site da RTVE/PR 

www.  paranaeducativa  .pr.gov.br/paranaemfoco   e no Diário Oficial do Estado do Paraná.

Os trabalhos serão conduzidos pela Comissão Especial de Licitação da RTVE/PR, designada pela

Portaria n° 014 de 05 de julho de 2018 e suas alterações, composta por servidores da RTVE/PR. E-

mail:  paranaemfoco@rtve.pr.gov.br, telefone (41) 3331-7400, endereço: Rua Júlio Perneta, 695 –

Mercês – Curitiba – Paraná. 

Este Edital pode ser impugnado, motivadamente, por qualquer cidadão até 5 (cinco) dias úteis

antes da data limite fixada para encerramento das inscrições ou até 2 (dois) dias úteis por qualquer

interessado em participar da licitação.
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Durante  o  andamento  do  Concurso,  os  autos  do  processo  licitatório  estarão  à  disposição  dos

interessados junto à Comissão de Licitação. 

1. JUSTIFICATIVA:

1.1. A TV É-Paraná é uma concessão de TV Pública Educativa, vinculada ao Governo do Estado do

Paraná e tem como função social prioritária a programação educativa. Para cumprir sua missão, a

emissora está em busca de produtos com tais características e alinhados às demandas do público

paranaense. Além disso, a oportunidade de participar do PRODAV 02/2016 é vista como uma

maneira de fomentar o mercado audiovisual do estado.

2. DO OBJETO: 

2.1.  O Edital  Paraná  em  Foco  visa  ao  pré-licenciamento  de  até 24  (vinte  e  quatro)  obras

audiovisuais, sendo elas: 3 séries documentais para o público infantojuvenil; 5 séries de animação

para o público infantil; 1 série ficcional para o público jovem; e 12 séries documentais, 1 série

ficcional e 2 telefilmes documentais para os públicos jovem e adulto.

2.2. Os projetos buscarão a captação de investimentos junto ao Fundo Setorial Audiovisual (FSA)

por meio da Chamada Pública BRDE/FSA PRODAV 02/2016, de acordo, ainda, com Regulamento

Geral do Programa de Apoio ao Desenvolvimento da Indústria Audiovisual – PRODAV.

3. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES: 

3.1. O  Edital  e  seus  anexos  encontram-se  à  disposição  dos  interessados  no  site

www.  paranaeducativa  .pr.gov.br/paranaemfoco   ou  na  sede  da  RTVE/PR  junto  à  Comissão  de

Licitação, em seu endereço na Rua Júlio Perneta, nº 695, Mercês, Curitiba, Paraná, CEP 80810-

110, das 9h30 às 12h e das 14h às 17h, apenas em dias úteis, de segunda a sexta.

3.2. Esclarecimentos sobre este Edital serão prestados pela Comissão de Licitação. As questões

deverão ser enviadas para paranaemfoco@rtve.pr.gov.br.

3.3. Todas as referências de tempo no Edital observarão obrigatoriamente o horário de Brasília-
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DF.

3.4. Cada PROPONENTE se obriga a examinar cuidadosamente todas as informações e todos os

anexos constantes deste Edital. Alegações relacionadas ao desconhecimento de informações não

serão admitidas ou aceitas para futuras reclamações.

3.5. Os documentos e as informações deste Edital são complementares entre si, de modo que

qualquer detalhe mencionado em um documento, mesmo que omitido em outro, será considerado

especificado para esta seleção.

3.6. O PROPONENTE que  deixar  de apresentar  os  documentos  exigidos,  ou  que  o  fizer  em

desacordo com as normas deste Edital, será considerado automaticamente inabilitado, não sendo

concedido, sob qualquer pleito, prazo para a complementação desses documentos.

4. DAS DEFINIÇÕES: 

4.1. Para fins deste Edital, define-se que:

I. COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO: Grupo de 6 (seis) servidores indicados e orientados pelo

Diretor-Presidente da RTVE/PR, responsável  pelo recebimento das PROPOSTAS, bem como pela

análise da documentação de habilitação e,  após o resultado, pela análise da documentação de

contratação. É sua função encaminhar toda a documentação necessária dos PROJETOS TÉCNICOS

para análise e julgamento pela Comissão Técnica de Avaliação. Também responde pela recepção e

pelo  encaminhamento  dos  esclarecimentos,  recursos  e  outras  diligências  relacionadas  a  este

Concurso,  bem  como  pela  publicação  do  resultado  de  cada  uma  das  etapas  e  de  todas  as

informações relacionadas ao presente Concurso no site da RTVE/PR e no Diário Oficial, se for o

caso, coforme disposto na Lei 15.608/2007. 

II. COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO: Grupo autônomo, constituído por 7 (sete) membros,

sendo 3 (três) servidores da RTVE/PR, 2 (dois) servidores da Secretaria de Estado da Comunicação

Social – SECS, 2 (dois) servidores da Secretaria de Estado da Cultura – SEEC e 1 (um) servidor do

Centro  Cultural  Teatro  Guaíra  –  CCTG,  que  avaliará  os  PROJETOS  TÉCNICOS,  observando

estritamente  os  critérios  estabelecidos  por  este  Edital,  além da  adequação  das  PROPOSTAS  à

política de programação da RTVE/PR. Também é responsável por pontuar e definir a classificação
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dos  PROJETOS  SELECIONADOS e  dos  PROJETOS SUPLENTES,  e  indicá-los  para  contratação  à

RTVE/PR se for o caso. É ainda atribuição da Comissão Técnica de Avaliação definir para onde serão

remanejados os recursos de categorias não contempladas com PROPOSTAS, ou de categorias cujas

PROPOSTAS não alcancem a pontuação mínima para classificação. Neste caso, o remanejamento

será realizado, preferencialmente,  para categorias nas quais  os projetos classificados obtiveram

maior pontuação e o valor seja equivalente ou inferior ao valor remanejado.

III.  DOCUMENTÁRIO: obra audiovisual não seriada ou seriada organizada em temporada única

ou em múltiplas temporadas, que atenda a um dos seguintes critérios: a) ser produzida sem

roteiro a partir de estratégias de abordagem da realidade; ou b) ser produzida a partir de roteiro

e cuja trama/montagem seja organizada de forma discursiva por meio de narração, texto escrito

ou depoimentos de personagens reais;

IV. FICÇÃO:  obra  audiovisual  seriada  ou  não  seriada  produzida  a  partir  de  roteiro  e  cuja

trama/montagem seja organizada de forma narrativa;

V.  ANIMAÇÃO: obra audiovisual produzida principalmente através de técnicas de animação, cuja

maioria dos personagens principais, se existirem, sejam animados;

VI. CRONOGRAMA/PLANO DE NEGÓCIO:  planejamento da obra audiovisual,  incluindo sua

produção, finalização, distribuição e exibição. O documento deve explicitar as atividades de cada

etapa, o cronograma de execução e o orçamento do projeto;

VII. PROJETO SELECIONADO:  PROPOSTA habilitada,  classificada  e  indicada para  contratação

pela Comissão Técnica de Avaliação, sujeita à análise documental pela RTVE/PR para celebração do

contrato de pré-licenciamento para exibição na RTVE/PR (É-PARANÁ), de acordo com as normas e

definições da Chamada Pública PRODAV 02/2016 e suas retificações e do Regulamento Geral do

PRODAV e suas retificações;

VIII. PROJETO  SUPLENTE:  PROPOSTA  habilitada  e  classificada  pela  Comissão  Técnica  de

Avaliação, cujo PROPONENTE poderá ser convocado a apresentar documentação para contratação

da obra audiovisual  pré-licenciamento para  exibição na RTVE/PR,  sempre de acordo com sua

posição  na  classificação  geral,  no  caso,  e  somente  se  algum  PROJETO  SELECIONADO  não

apresentar os requisitos necessários para a celebração do contrato;
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IX. PROJETO TÉCNICO:  formulário que engloba as informações que vão definir o objeto da

PROPOSTA,  tais  como o tempo final  previsto,  suportes  e  sistemas de captação e  finalização,

roteiro, dentre outros;

X. PROPONENTE:  Pessoa jurídica responsável pela PROPOSTA de obra audiovisual, pelo processo

de inscrição e pelo acompanhamento neste Edital;

XI. PROPOSTA:  Conjunto de informações necessárias para a habilitação dos PROPONENTES,

pelo PROJETO TÉCNICO e demais documentos exigidos, que a qualificam para inscrição e análise

pelas respectivas comissões; e

XII.  RESPONSÁVEL PELA PROPOSTA: Pessoa física designada a representar o PROPONENTE

no projeto. Necessita ter vínculo formal com a empresa PROPONENTE e exercer função no projeto.

4.2. Para  os  casos não  detalhados  neste  Edital  serão  assumidas  as  definições  presentes  na

Chamada Pública PRODAV 02/2016 e suas retificações, no Regulamento Geral do PRODAV e suas

retificações, na Lei Estadual nº 15.608/2007 e no que couber na Lei nº 8.666/1993.

5. DOS RECURSOS FINANCEIROS:

5.1. A RTVE/PR será responsável por firmar contratos com os PROPONENTES vencedores, desde

que estes estejam em conformidade com os critérios deste Edital, comprometendo-se com o total

de R$ 461.594,80 (quatrocentos e sessenta e um mil,  quinhentos e noventa  e  quatro  reais,

oitenta centavos) a título  de pré-licenciamento das obras  para futura exibição pela RTVE/PR,

mediante a conclusão do produto audiovisual.

5.2. Os  PROJETOS  SELECIONADOS  em  todas  as  categorias  mencionadas  no  item  1.3.  do

Regulamento do Concurso (ANEXO I), que somados totalizam R$ 15.282.000,00 (quinze milhões,

duzentos e oitenta e dois mil reais), farão parte do Projeto de Programação que será apresentado

ao Fundo Setorial do Audiovisual pela RTVE/PR na Chamada Pública PRODAV 02/2016 e suas

retificações. 

5.3. As produtoras cujos projetos forem selecionados por este Edital pleitearão o valor de R$
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15.282.000,00 (quinze milhões, duzentos e oitenta e dois mil reais) junto ao FSA na Chamada

Pública PRODAV 02/2016 e suas retificações.

5.4. A  contratação  de  pré-licenciamento  dos  PROJETOS SELECIONADOS  fica  condicionada  à

aprovação da Proposta de Programação na linha PRODAV 02/2016, à contratação dos PROJETOS

SELECIONADOS pelo BRDE e à disponibilidade de recursos do FSA. 

6. DAS EXIGÊNCIAS PARA PARTICIPAÇÃO

6.1. Somente poderão ser PROPONENTES neste Edital empresas comprovadamente sediadas no

Estado da Paraná há no mínimo 12 (doze) meses, contados retroativamente a partir da inscrição,

com registro regular e classificadas na ANCINE como produtoras brasileiras independentes, nos

termos da Lei nº 12.485/2011, e da Instrução Normativa nº 91, de 1 de dezembro de 2010,

pertencentes ou não a grupos econômicos, e que estejam registradas na Junta Comercial em uma

das opções de CNAE (Cadastro Nacional de Atividade Econômica) listadas abaixo como atividade

principal ou secundária:

59.11-1/01 – Estúdios cinematográficos;

59.11-1/02 – Produção de filmes para publicidade; e

59.11-1/99 – Atividades de produção cinematográfica, de vídeos e de programas de televisão não

especificadas anteriormente.

6.2. É requisito para participação do Edital, além do previsto no item 6.1, que a direção da obra

audiovisual seja, comprovadamente, realizada por Diretor(a) Geral residente no Estado do Paraná

há, no mínimo, 24 (vinte e quatro) meses, contados retroativamente a partir da inscrição, por

meio de declaração particular com autenticidade de firma reconhecida em cartório.

6.3. Cada PROPONENTE pode apresentar até 4 (quatro) PROPOSTAS para este Edital, sendo, no

máximo, 1 (uma) por categoria e nenhum PROPONENTE poderá ter mais que 2 (dois) PROJETOS

SELECIONADOS.

6.4. A participação de cada PROPONENTE implica aceitar todas as condições estabelecidas neste

Edital e seus anexos, bem como nas disposições da Chamada Pública PRODAV 02/2016 e suas

retificações, no Regulamento Geral do PRODAV e suas retificações, no Decreto nº 6.299/2007, na
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Lei nº 11.437/2006, e na Lei Estadual nº 15.608/2007 e no que couber na Lei nº 8.666/1993.

6.5. Não poderão participar deste Concurso pessoas jurídicas que:

6.5.1. Tenham sido declaradas inidôneas em qualquer esfera da Administração Pública.

6.5.2. Estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária em âmbito Estadual.

6.5.3. Estejam cumprindo penalidade de impedimento de participar  da licitação, aplicada por

qualquer esfera de Governo, com base no art. 7° da Lei Estadual  n° 10.520/2002, conforme

Acórdão TCU n° 2.593/2013 – Plenário.

6.5.4. Constituíram as  pessoas  jurídicas  que  foram apenadas  conforme  itens  6.5.1  e  6.5.2,

enquanto perdurarem as causas das penalidades, independentemente de nova pessoa jurídica

que vierem a constituir ou de outra em que figurarem como sócios. 

6.5.5. Tenham entre seus sócios pessoas físicas referidas no item 6.5.3.

6.5.6. Encontrem-se  sob  falência,  nos  termos  da  Lei  Federal  n.°  11.101/2005,  dissolução,

liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição.

6.5.7. Um de seus sócios ou administradores seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta

ou colateral, por consanguinidade ou por afinidade, até o 2º grau, de agente público pertencente

aos quadros do Governo do Estado do Paraná e dos membros da Comissão Técnica de Avaliação. 

6.5.8. Mantenham sociedade ou participação indireta em empresa com servidor  ou dirigente

ligado a qualquer um dos órgãos envolvidos neste Concurso.

6.5.8.1. Considera-se participação indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica,

comercial, econômica, financeira ou trabalhista.

6.6. É vedada a alteração do PROPONENTE, salvo nos casos de cisão, fusão ou incorporação,

quando poderá ser admitida a troca desta pela nova empresa resultante de um destes processos

de reorganização empresarial, desde que haja anuência da RTVE/PR e do agente financeiro do

FSA, o Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul – BRDE, com a alteração contratual

subjetiva, e sejam observados os termos deste Edital, bem como preservadas as condições para o

contrato de investimento; e ainda:

a) Sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação e de contratação
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exigidos no certame original; 

b) Sejam mantidas as demais cláusulas e condições do Edital; e 

c) Não haja prejuízo à execução do objeto pactuado. 

6.7. É vedada a inscrição de projetos de obras audiovisuais de empresas produtoras que possuam

dentre os seus sócios, gerentes e administradores:

a) Servidores ou ocupantes de cargo em comissão do Governo do Estado do Paraná, bem como

membros da Comissão Técnica de Avaliação ou respectivos cônjuge ou companheiro ou parentes

em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau;

b)  Servidores  ou  ocupantes  de  cargo  em  comissão  da  ANCINE  ou  respectivos  cônjuge  ou

companheiro ou parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau; 

c) Funcionários do BRDE ou respectivos cônjuges ou companheiro ou parentes em linha reta,

colateral ou por afinidade até o 2º grau; e

d) Membros do Comitê de Investimento do FSA ou respectivos cônjuges ou companheiro ou

parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o 2º grau;

6.8.  Não  poderá  participar,  direta  ou  indiretamente,  do  Concurso  ou  da  execução  da  obra

audiovisual e do fornecimento de bens a eles necessários servidor ou dirigente da RTVE/PR, da

Secretaria de Estado da Comunicação Social,  da Agência Nacional do Cinema (ANCINE),  bem

como servidores do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) e membros do

Comitê de Investimento do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). 

6.9. Os membros da Comissão Técnica de Avaliação não poderão participar nem vir a participar

da execução dos PROJETOS SELECIONADOS.

6.10. Caso a RTVE/PR constate a existência de inscrições de projetos cuja vedação está descrita

nos itens anteriores, os PROPONENTES serão desclassificados.

6.11. Podem ser inscritos projetos que se encontrem em qualquer etapa de produção, desde que

a obra audiovisual não tenha sido concluída.

6.12. O  PROPONENTE  deverá  atentar-se  para  as  características  e  exigências  da  PROPOSTA

constantes do item 3 da Chamada Pública PRODAV 02/2016.
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6.13. Além das exigências previstas neste Edital, a documentação exigida para habilitação e para

a contratação, bem como as características das PROPOSTAS, análise, classificação e seleção das

PROPOSTAS,  o  repasse  de  recursos,  pré-licenciamento  da  obra  audiovisual,  obrigações  e

contrapartidas, e demais informações pertinentes ao regulamento do Concurso estão previstas no

Regulamento do Concurso (ANEXO I).

7. DAS ETAPAS DO PROCESSO: 

7.1. O processo descrito neste Edital se realizará de acordo com as seguintes etapas:

a) Inscrição;

b) Habilitação das PROPOSTAS para o processo de classificação e seleção;

c) Classificação e seleção; e

d)  Convocação  dos  PROJETOS  SELECIONADOS  para  contratação,  na  modalidade  de  pré-

licenciamento, de acordo com as regras deste Edital, da Chamada Pública PRODAV 02/2016 e

suas  retificações,  do  Regulamento  Geral  do  PRODAV e suas  retificações,  da  Lei  Estadual  nº

15.608/2007 e no que couber na Lei nº 8.666/1993.

8. DA INSCRIÇÃO:

8.1. O período para a inscrição neste Edital é do dia 14/08/2018 ao dia 27/09/2018. 

8.1.1. As inscrições presenciais das PROPOSTAS na sede da RTVE/PR deverão ser feitas em dias

úteis, das 9h30 às 12h e das 14h às 17h.

8.2. Para a inscrição de cada PROPOSTA, os documentos de habilitação e o PROJETO TÉCNICO

(vias física e digital) deverão ser apresentados em um único envelope, hermeticamente fechado e

rubricado no lacre, a ser protocolizado na sede da RTVE/PR, até a data limite, com a seguinte

identificação:
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CONCURSO PÚBLICO 01/2018 – LICENCIAMENTO DE PRODUÇÕES AUDIOVISUAIS

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E PROJETO TÉCNICO

NOME DA PROPOSTA: 

CATEGORIA: 

PROPONENTE: 

E-mail: 

Representante do PROPONENTE: 

ENDEREÇO DE PROTOCOLO DAS PROPOSTAS: Rádio e Televisão Educativa do Paraná –

RTVE/PR Rua Júlio Perneta, nº 695, Mercês, Curitiba, Paraná, CEP 80810-110.

8.2.1. O  PROPONENTE  que  inscrever  mais  de  uma  PROPOSTA  deverá  encaminhá-las  em

envelopes individuais.

8.3. O endereço para postagem ou entrega presencial é: Rádio e Televisão Educativa do Paraná –

RTVE/PR, Rua Júlio Perneta, nº 695, Mercês, Curitiba, Paraná, CEP 80810-110. Não serão aceitos

envelopes protocolizados na sede da RTVE/PR após o prazo de inscrição ou em local diverso do

determinado neste edital. 

8.4. A REMESSA DOS ENVELOPES É DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DO INTERESSADO, QUE

DEVERÁ, POR MEIOS SEGUROS, GARANTIR O PROTOCOLO DE RECEBIMENTO, NA RTVE/PR, NA

FORMA DO PRESENTE EDITAL, ATÉ A DATA E HORÁRIO APRAZADOS, AINDA QUE TENHAM SIDO

ENVIADOS VIA CORREIOS (OU SEJA, O QUE VALE É A DATA DO PROTOCOLO DO ENVELOPE NA

SEDE DA RTVE/PR). 

8.5. Em caso de encaminhamento dos documentos pelos Correios,  só serão consideradas as

correspondências encaminhadas com o registro de aviso de recebimento (AR),  contando para

efeitos de prazo, a data de protocolo de recebimento pela RTVE/PR. 

8.6. O encaminhamento da proposta é de inteira responsabilidade do PROPONENTE. A RTVE/PR
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não se responsabilizará pelo extravio de documentação decorrente de problema gerado pelos

Correios ou quaisquer empresas de transporte e entrega.

8.7. O  formulário  de  inscrição  e  demais  documentos  necessários  serão  disponibilizados  pela

RTVE/PR no site www.  paranaeducativa  .pr.gov.br/paranaemfoco  .

8.8. Não haverá cobrança de taxa de inscrição. Contudo, quaisquer ônus eventuais, incluídos as

despesas com cópias, correio e emissão de documentos, serão de exclusiva responsabilidade do

PROPONENTE. 

8.9. Do envelope único deverá constar: 

a) 01 (uma) cópia em tamanho A4 dos documentos referentes às letras “a” a “g” do item 2 do

Regulamento do Concurso (ANEXO I) encadernada separadamente;

b) 01 (uma) cópia em tamanho A4 dos documentos referentes às letras “h” a “n” do item 2 do

Regulamento do Concurso (ANEXO I), encadernada separadamente;

c)  02  (dois)  pen-drives  contendo  os  documentos  de  habilitação  e  de  análise  e  seleção  em

formatos eletrônicos  tanto abertos  para  edição (extensões “.doc” ou “.xls”),  quanto  fechados

(extensão “.pdf”).

8.10. A  correta  formatação  dos  documentos  e  funcionamento  dos  pen  drives  é  de  inteira

responsabilidade  do  PROPONENTE,  podendo  acarretar  desclassificação  do  mesmo  caso  os

documentos físicos estejam danificados, ilegíveis ou incompletos.

8.11. Materiais diversos dos que foram solicitados neste Edital serão desconsiderados para fins de

avaliação. 

8.12. O  recibo  de  protocolo  de  recebimento  dos  envelopes  ou  o  aviso  de  recebimento  dos

Correios (AR) consistirão provas de sua entrega e da inscrição do interessado no Concurso. 

8.13. Não serão aceitos envelopes protocolizados após o prazo de inscrição ou em local diverso

do determinado neste Edital. 

8.14. PROPOSTAS enviadas após a data limite e PROPOSTAS que apresentem divergências entre

a via física e a via eletrônica serão automaticamente inabilitadas. 

8.15. Todos os formulários e documentos que compõem a via física da PROPOSTA devem ser
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apresentados em cadernos com as folhas numeradas sequencialmente e rubricadas, da primeira à

última folha, pelo representante legal, de modo a refletir o seu número exato. 

8.16. Os formulários e documentos que integram as PROPOSTAS não poderão ser alterados,

suprimidos ou substituídos depois de encerrado o prazo de inscrição. 

8.17. Após o encerramento do prazo das inscrições, nenhum outro documento será recebido. 

8.18. Não serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos, substituições ou esclarecimentos à

documentação apresentada. 

8.19. O  PROPONENTE assume  inteira  responsabilidade  civil  e  penal  sobre  a  veracidade  das

informações e  do conteúdo documental  apresentado durante o  certame,  inexistindo qualquer

responsabilidade da RTVE/PR neste aspecto.

8.20. O PROPONENTE arcará com as consequências de erros de preenchimento do formulário de

inscrição e documentos anexados, sendo que não serão atendidas solicitações de reavaliação por

preenchimento equivocado. 

8.21. O ato de inscrição das PROPOSTAS implica na aceitação do estipulado neste Edital, seus

anexos e nas demais normas que o integram.

9. HABILITAÇÃO: 

9.1. As PROPOSTAS enviadas serão submetidas à análise para habilitação.

9.2. A análise de habilitação será realizada pela Comissão de Licitação e consistirá na avaliação da

pertinência de enquadramento da PROPOSTA e do PROPONENTE em relação a este Edital, seus

anexos e demais normas que o integram, considerando todos os documentos constantes do item

2 do Regulamento do Concurso (ANEXO I).

9.3. NÃO serão habilitadas as PROPOSTAS:

a) Que não tenham respeitado o limite de inscrição de 4 (quatro) PROPOSTAS por PROPONENTE,

sendo 1 (uma) por categoria;

b) Que tenham deixado de anexar os documentos obrigatórios exigidos conforme disposto no

item 2 do Regulamento do Concurso (ANEXO I); ou
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c) Que solicitem recursos em valor superior ao limite estipulado por categoria, conforme indicado

no Regulamento do Concurso (ANEXO I) do Edital.

9.4. O envio de documentação contendo vício de qualquer natureza ou inobservância a qualquer

vedação deste Concurso ensejará a inabilitação do PROPONENTE, podendo ocorrer em qualquer

momento do concurso.

10. DA COMISSÃO TÉCNICA DE AVALIAÇÃO:

10.1.  A análise, classificação e seleção das PROPOSTAS das PROPONENTES habilitadas serão

realizadas pela Comissão Técnica de Avaliação.

10.2. A Comissão Técnica de Avaliação será responsável por pontuar e definir a classificação das

PROPOSTAS, indicando os PROJETOS SELECIONADOS e os PROJETOS SUPLENTES à contratação

pela RTVE/PR quando for o caso.

10.3. É ainda atribuição da Comissão Técnica de Avaliação definir para onde serão remanejados

os  recursos  de  categorias  não  contempladas  com  PROPOSTAS,  ou  de  categorias  cujas

PROPOSTAS não alcancem a pontuação mínima para classificação. Neste caso, o remanejamento

será realizado, preferencialmente, para categorias nas quais os projetos classificados obtiveram

maior pontuação e o valor seja equivalente ou inferior ao valor remanejado. 

10.4.  Na  eventual  hipótese  de  impedimento  de  participação  de  algum  membro  titular  da

Comissão Técnica de Avaliação, este será substituído por um membro suplente com as mesmas

características, para exercício das mesmas atribuições.

11. DAS ETAPAS DE HABILITAÇÃO, JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E RECURSOS:

11.1.  As listas  preliminares  das PROPOSTAS habilitadas  e  não habilitadas para  participar  da

análise,  classificação  e  seleção  serão  divulgadas  no  Diário  Oficial  do  Estado  do  Paraná  e

subsequentemente  divulgadas  no  site  da  RTVE/PR,

www.parana  educativa  .pr.gov.br/paranaemfoco  ,  pela  Comissão  de  Licitação,  sendo  de  total

responsabilidade dos PROPONENTES acompanharem a atualização dessas informações.

11.2. Em caso de discordância das listas preliminares, poderá o PROPONENTE apresentar recurso
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no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do dia seguinte à publicação do resultado, que deverá

ser entregue presencialmente na sede da Rádio e Televisão Educativa do Paraná – RTVE/PR, Rua

Júlio Perneta, nº 695, Mercês, Curitiba, Paraná, CEP 80810-110, em dias úteis, das 9h30 às 12h e

das 14h às 17h. 

11.3. No caso de recursos admitidos  e que tenham sido deferidos,  a Comissão de Licitação

publicará o resultado do recurso com lista revisada das PROPOSTAS habilitadas no Diário Oficial

do Estado do Paraná e no site da RTVE/PR, www.parana  educativa  .pr.gov.br/paranaemfoco  .

11.4.  A partir do resultado final das PROPOSTAS habilitadas, a Comissão Técnica de Avaliação

fará  a  análise,  classificação  e  seleção,  que  resultarão  na  lista  preliminar  dos  PROJETOS

SELECIONADOS e dos PROJETOS SUPLENTES.  

11.5. A lista preliminar dos PROJETOS CLASSIFICADOS e NÃO CLASSIFICADOS indicados pela

Comissão Técnica de Avaliação será divulgada no Diário Oficial do Estado do Paraná e no site da

RTVE/PR, com suas respectivas pontuações, em ordem de classificação, por meio do endereço

eletrônico www.parana  educativa  .pr.gov.br/paranaemfoco  .

11.6. Em  caso  de  discordância  da  pontuação  e/ou  desclassificação  do  PROJETO,  poderá  o

PROPONENTE apresentar recurso no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar do dia seguinte à

publicação do resultado, que deverá ser entregue presencialmente na sede da Rádio e Televisão

Educativa do Paraná – RTVE/PR, Rua Júlio Perneta, nº 695, Mercês, Curitiba, Paraná, CEP 80810-

110, em dias úteis, das 9h30 às 12h e das 14h às 17h. 

11.7. Os pedidos de recursos tanto da fase de habilitação quanto da fase de análise de mérito

(classificação) deverão ser objetivamente fundamentados.

11.8. A Comissão de Licitação e a Comissão Técnica de Avaliação serão responsáveis pela análise

dos recursos na fase de habilitação e dos recursos na fase de análise de mérito, respectivamente. 

11.9. As decisões dos recursos são soberanas.

11.10. Após a análise dos recursos, a lista final contendo a classificação revisada dos PROJETOS

SELECIONADOS e PROJETOS SUPLENTES e o resultado definitivo do Edital serão publicados no

Diário  Oficial  do  Estado  do  Paraná,  e  por  meio  do  endereço  eletrônico

www.parana  educativa  .pr.gov.br/paranaemfoco  .
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12. DA HOMOLOGAÇÃO E DA CONTRATAÇÃO:

12.1. Realizado o julgamento das PROPOSTAS e esgotado o prazo para  recurso, ou após a

decisão  dos  eventualmente  interpostos,  o  resultado  final  da  seleção  será  submetido  à

homologação  do  Diretor-Presidente  da  RTVE/PR  para  a  celebração  de  contrato  com  os

PROPONENTES vencedores do Concurso.

12.2. A RTVE/PR convocará os PROPONENTES vencedores para assinatura do contrato de pré-

licenciamento  após  o  fim  de  todos  os  prazos  de  recursos  e  publicação  e  homologação  do

resultado definitivo do Edital.

12.2.1. Os PROPONENTES vencedores deverão comparecer no prazo máximo de 10 (dez) dias

úteis a partir da convocação munidos dos documentos previstos no item 3 do Regulamento do

Concurso (ANEXO I).

12.3. Os contratos serão celebrados com os PROPONENTES contemplados em conformidade com

este Edital, com a legislação aplicável, salvo no caso de recusa justificada. 

12.4. Para fins de contratação, é facultada à RTVE/PR a verificação das informações e a obtenção

de documentos que constem de sites eletrônicos de órgãos e entidades das esferas municipal,

estadual e federal, emissores de certidões, devendo ser tais documentos juntados ao processo.

12.5. Convocado na forma prevista neste Edital, o PROPONENTE que não comparecer no prazo e

condições estabelecidos decairá do direito de contratação, sendo chamado o próximo PROJETO

SUPLENTE na categoria.

12.6. Caso  o  PROJETO  SELECIONADO  não  apresente  as  condições  necessárias  para  ser

contratado  pela  RTVE/PR,  o  PROPONENTE  será  desclassificado,  sendo  chamado  o  próximo

PROJETO SUPLENTE na categoria. 

12.7.  Na  inexistência  de  PROJETO  SUPLENTE,  caberá  à  Comissão  de  Licitação  definir  pela

realocação dos recursos. Neste caso, o remanejamento será realizado, preferencialmente, para

categorias  nas  quais  os  projetos  classificados  obtiveram  maior  pontuação  e  o  valor  seja

equivalente ou inferior ao valor a ser remanejado.

12.8. O  PROPONENTE  terá  prazo  máximo  de  120  (cento  e  vinte)  dias  para  apresentar  as
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condições  para  a  contratação  do  investimento  junto  ao  BRDE  contados  a  partir  da  data  de

publicação da Decisão de Investimento no Diário Oficial da União.

12.9. Caso haja algum impedimento para a contratação do PROPONENTE junto ao Fundo Setorial

do  Audiovisual,  o  PROPONENTE  será  desclassificado,  tendo  seu  contrato  com  a  RTVE/PR

cancelado, com a convocação do PROJETO SUPLENTE na categoria.

12.10. O  PROPONENTE cujo  projeto  for  selecionado  e celebrar  o  contrato  estará  sujeito  às

penalidades previstas nos artigos 150 a 160 da Lei nº 15.608/2007 em virtude da inexecução total

ou parcial do contrato.

12.11. A publicação do extrato do contrato será feita pela RTVE/PR na forma do artigo 55, XII,

“c” da Lei Estadual nº 15.608/2007.

12.12. Farão parte do contrato o Edital, o Regulamento do Concurso (ANEXO I) e o PROJETO

SELECIONADO.

12.13. A  seleção  do  projeto  não  constitui  direito  à  assinatura  de  contrato,  sendo  mera

expectativa de direito.

13. DAS CONDIÇÕES DE PREMIAÇÃO:

13.1. A liberação dos recursos se dará em conformidade com o previsto na Minuta de Contrato de

Pré-Licenciamento (ANEXO II).

13.2. Para o recebimento do prêmio estabelecido neste Concurso, o PROPONENTE deverá manter

os requisitos de habilitação e contratação previstos neste Edital.

13.3. Na  hipótese  de  irregularidade  na  documentação,  o  prazo  para  pagamento  será

interrompido, reiniciando a contagem a partir da data de sua regularização.

13.4. Os pagamentos ficarão condicionados à prévia informação pelo credor, dos dados da conta-

corrente junto à instituição financeira contratada pelo Estado, conforme o disposto no Decreto

Estadual n° 4.505/2016, ressalvadas as exceções previstas no mesmo diploma legal. 

13.4.1. Atendendo ao Decreto Estadual nº 4505/2016, os pagamentos deverão ser realizados

obrigatoriamente através do Banco do Brasil S/A. 
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13.5. O  pagamento  que  trata  o  item anterior  ficará  condicionado  à  prévia  informação  pelo

PROPONENTE do PROJETO SELECIONADO da conta corrente junto à instituição financeira do

Banco do Brasil S/A.

14. DAS CONTRAPARTIDAS: 

14.1.  As  contrapartidas  dos  PROPONENTES  contratados  estão  previstas  no  item  5  do

Regulamento do Concurso (ANEXO I) deste Edital, e deverão ser rigorosamente cumpridas pelos

contemplados, sob pena de rescisão do contrato celebrado e de devolução do montante recebido

a título de prêmio.

15. ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

15.1. Esclarecimentos sobre este Edital serão prestados pela Comissão de Licitação. As questões

deverão ser enviadas para paranaemfoco@rtve.pr.gov.br.

15.2.  Este Edital pode ser impugnado, motivadamente, por qualquer cidadão até 5 (cinco) dias

úteis antes da data limite fixada para encerramento das inscrições ou até 2 (dois) dias úteis por

qualquer interessado em participar da licitação.

 

16. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO

16.1. A  RTVE/PR,  havendo  razões  superiores  que  justifiquem,  poderá  revogar  este  Edital  a

qualquer momento, sem que tal fato permita alegação de prejuízo aos interessados ou a terceiros,

sob qualquer fundamento de direito, conforme disposto no art. 132 da Lei Estadual 15.608/2007.

17. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. Integram o presente Edital:

Anexo I - Regulamento do Concurso; 

Anexo II - Minuta do contrato de pré-licenciamento;
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Anexo III - Formulário de Inscrição;

Anexo IV - Formulário do Projeto Técnico de Obra Seriada de Ficção;

Anexo V - Formulário do Projeto Técnico de Telefilme de Documentário;

Anexo VI - Formulário do Projeto Técnico de Obra Seriada de Documentário;

Anexo VII - Formulário do Projeto Técnico de Obra Seriada de Animação;

Anexo VIII - Declaração de residência do diretor da obra;

Anexo IX - Declaração de ausência de impedimento;

Anexo X - Formulário de Classificação Indicativa;

Anexo XI - Declaração de cumprimento de artigo 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal;

Anexo XII - Declaração de sede da empresa;

Anexo XIII - EDITAL PRODAV 02/2016; 

Anexo XIV - Planilhas orçamentárias versão aberta; e

Anexo XV - Relatório de Impacto Econômico. 

17.2. O ônus da participação neste Concurso é de exclusiva responsabilidade do PROPONENTE.

17.3. O  PROPONENTE  é  responsável  pela  fidelidade  e  legitimidade  das  informações  e  dos

documentos apresentados em qualquer fase do Concurso. 

17.4. A inscrição implica o conhecimento e a aceitação das normas e condições estabelecidas

neste  Concurso,  e  respectivos  anexos,  com a  expressa  renúncia  a  quaisquer  outros  direitos

eventualmente arguidos, ressalvados aqueles garantidos por Lei.

17.5. A incompleta, errônea ou fraudulenta apresentação dos documentos especificados, bem

como PROPOSTAS encaminhadas em desacordo com quaisquer condições estabelecidas neste

Concurso desclassificarão o PROPONENTE.

17.6. Irregularidades relacionadas aos requisitos de participação, constatadas a qualquer tempo,

implicarão a desclassificação da PROPOSTA.

17.7. Qualquer transgressão de algum PROPONENTE às regras deste Concurso, seja antes ou
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depois  de  julgados  os  projetos,  ou  mesmo  após  a  promulgação  dos  resultados,  implicará  a

desclassificação do projeto, respondendo o PROPONENTE, na forma da Lei, por eventuais danos

causados.

17.8. Os  prazos  previstos  neste  Concurso  somente  se  iniciam e  vencem em dia  normal  de

expediente da RTVE/PR, sendo prorrogados para o primeiro dia útil subsequente, caso vençam

em fins de semana, feriados nacionais ou pontos facultativos.

17.9.  Os  prazos  estabelecidos  neste  Edital  são  preclusivos,  contínuos  e  comuns  a  todos  os

PROPONENTES. Na contagem excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o dia do vencimento.

17.10. É facultada à Comissão de Licitação, à Comissão Técnica de Avaliação e à RTVE/PR, em

qualquer fase do Concurso, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a

instrução  do  processo,  sendo,  no  entanto,  vedado  ao  PROPONENTE  a  inclusão  posterior  de

documento ou informação que deveria constar originalmente na documentação da PROPOSTA

apresentada.

17.11. Todas  as  informações,  atas  e  relatórios  pertinentes  ao  presente  Concurso,  serão

disponibilizados na Sede da RTVE/PR. 

17.12. A RTVE/PR, caso seja necessário, poderá realizar ajustes no regulamento estabelecido

neste Concurso, por meio de publicação no Diário Oficial do Estado do Paraná e divulgação no

portal  www.  p  arana  educativa  .pr.gov.br/paranaemfoco   e,  caso  o  ajuste  venha  a  afetar  a

formulação das PROPOSTAS, o prazo das inscrições será reaberto.

17.13. É  de  exclusiva  responsabilidade  do  PROPONENTE  acompanhar,  frequentemente,  a

publicação  e  divulgação  de  todos  os  atos,  avisos  e  comunicados  referentes  a  este  concurso

público, que sejam publicados no Diário Oficial do Estado do Paraná e/ou divulgados no endereço

eletrônico www.parana  educativa  .pr.gov.br/paranaemfoco  . 

17.13.1. As comunicações feitas por intermédio dos Correios, da internet e de outros meios não

eximem o PROPONENTE da responsabilidade de acompanhamento das publicações referentes a

este Edital feitas pela RTVE/PR e por outros órgãos da Administração Pública Estadual.

17.14.  A  inobservância  de  qualquer  das  cláusulas  deste  Edital  implica  na  eliminação  do

PROPONENTE do Concurso.
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17.15. Os esclarecimentos que porventura se fizerem necessários deverão ser solicitados pelo

endereço de email: paranaemfoco@rtve.pr.gov.br 

17.16. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Instrumento, prevalecerá o Foro

da Comarca de Curitiba, Estado do Paraná, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado

que seja.

17.17. Os casos omissos serão dirimidos pela Comissão Especial de Licitação, com observância da

legislação em vigor.

Diretor-Presidente da RTVE/PR
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