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CONTRATO Nº 024/2012 

 
 
 

Contrato de CONCESSÃO DE PRÊMIO, que 
fazem entre si o ESTADO DE GOIÁS, através da 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA e 

CLAUDIA NUNES ALMEIDA, nas cláusulas e 
condições que se seguem: 

 
 
 
Aos 20 dias do mês de dezembro de dois mil e doze (2012), de um lado, o ESTADO DE GOIÁS, 
pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representado pela Procuradora do 
Estado, MARIA GENOVEVA DA SILVA, inscrito na OAB/GO sob o nº 15.468 e no CPF/MF sob 
o nº 418.931.741-15, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, inscrita no 
CNPJ sob o nº 03.574.676/0001-87, com sede à Praça Cívica nº 26, Centro, doravante 
denominada CONTRATANTE, representada pelo seu titular, GILVANE FELIPE, portador da RG 
nº 1209092 SSPGO, e CPF/MF nº 280.912.131/15, e CLÁUDIA NUNES ALMEIDA,  CPF n.º 
309.775.761/91, domiciliada á Rua 03 nº 906, Ed. Johen Carneiro, Aptº 1002, Setor Oeste, 
doravante denominada CONTRATADA, considerando o resultado do 2º Concurso de Apoio, sem 
acompanhamento técnico, à Produção de Obras Audiovisuais Inéditas de curtas metragens, 
do(s) gênero(s) (ficção, documentário ou animação), com duração de 05 (cinco) a 20 (vinte) 
minutos, (incluindo créditos iniciais e finais),captadas e finalizadas em Vídeo Digital (BETACAM, 
DVCAM, MINI-DV e HDV) ou formato tecnologicamente superior,e finalizadas em HDCam ou fita 
de vídeo de alta definição, resolvem celebrar o presente CONTRATO, de conformidade com o 
contido no PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 201100026001062,  mediante as CLÁUSULAS e 
condições seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato reger-se-á pelas normas do EDITAL do supra 
mencionado CONCURSO, pela Lei Federal 8.666/93, com fundamento no inciso IV do artigo 22 
da Lei n°8666/93, e no Plano Nacional de Cultura, consoante previsão do art. 215,  § 3º da 
Constituição Federal.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - Conforme o resultado do CONCURSO o CONTRATANTE concede ao 
CONTRATADO, um prêmio em dinheiro no valor de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), 
menos os impostos incidentes sobre a premiação do concurso, sendo que a liberação dos 
recursos se dará em parcela única.   
 
Parágrafo Primeiro – A liberação da parcela única  ficará condicionada à autorização da 
CONTRATADA, mediante o cumprimento do disposto  nos itens 8.3., 8.4 e 8.5 do edital; 
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Parágrafo Segundo - As despesas decorrente do presente contrato, correrão à conta  do 
Programa e Ação: 3150.13.392.1011.2068.03.20, Fonte: Recurso Próprio, DUEOF/ Empenho nº 
00007, datado de 20/12/2012, emitido pela seção competente da SECULT. No exercício 
subseqüente, à conta de recursos apropriados a serem empenhados;  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – A CONTRATADA, entregará a CONTRATANTE,  no prazo máximo 
de 210 (duzentos e dez ) dias, contados da data do depósito do apoio, 01 (uma) cópia em DVD, 
que será encaminhada pela SECULT para o Museu de Imagem e do Som MIS/GO; 
 
Parágrafo Primeiro – A Comissão Credenciante da CONTRATADA, poderá autorizar a 
prorrogação do prazo de conclusão das  obras, desde que devidamente justificada e limitada a 
30 (trinta) dias. A solicitação de  prorrogação somente será analisada se for entregue dentro do 
prazo contratual; 
 
Parágrafo Segundo – O recebimento definitivo da obra pela CONTRANTE, dar-se-á após a sua 
aprovação pela Comissão Credenciante;  
 
CLÁUSULA QUARTA - A CONTRATADA se compromete a realizar o FILME com integral 
observância dos direitos de autor conexos e de imagem, legislação trabalhista, previdenciária, 
fiscal e quaisquer outras obrigações legais atinentes à produção audiovisual a seu cargo, 
respondendo diretamente e eximindo o CONTATANTE de qualquer reivindicação quanto a tais 
direitos e obrigações. 
 
CLÁUSULA QUINTA – O CONTRATADO, até a entrega da primeira cópia do FILME, obriga-se 
a manter as condições de habilitação ao CONCURSO conforme exigidas no EDITAL.  
 
CLÁUSULA SEXTA - Caso o CONTRATADO não entregue a cópia do FILME nas condições e 
no prazo acima previsto, ou em prazo que vier a ser fixado pelo CONTRATANTE através de 
prévia notificação por escrito constituindo-o em mora, o presente contrato ficará rescindido de 
pleno direito, sujeitando o CONTRATADO à devolução das parcelas do prêmio que até então 
houver recebido, acrescida da multa de 5% e correção monetária pelo IPCA-E, 
independentemente de indenizar as perdas e danos que houver dado causa.  
 
Parágrafo Único - Na hipótese supra, poderá ainda o CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, 
dar continuidade à produção do FILME, em nome e por conta do CONTRATO, inclusive 
mediante utilização de eventual saldo não recebido do prêmio.  
 
CLAUSULA SÉTIMA – A CONTRATADA cede ao CONTRATANTE, sem ônus e para fins não 
comerciais, o direito não exclusivo de transmissão e exibição da obra resultante do projeto 
audiovisual, passados 12 (doze) meses do lançamento da obra pela SECULT. Respeitando-se 
as estratégias comuns de promoção e distribuição e a critério da SECULT, este prazo poderá ser 

prorrogado por mais 06 (seis) meses, desde que por solicitação justificada pelo produtor.; 
 
CLÁUSULA OITAVA – A contratada se obriga a incluir, no início dos letreiros de apresentação 
do filme, em cartela separada, o seguintes crédito: 
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a) Na 1ª cartela as logomarcas do GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS  e da SECRETARIA DE 
ESTADO DA CULTURA, com destaque; 
 
b) Na 2º cartela a logomarca do PRÊMIO GOIANO DE CINEMA E VÍDEO DE CURTA 
METRAGEM 2012, com destaque;  
 
CLÁUSULA NONA – O presente instrumento deverá ser publicado, por extrato, na imprensa 
oficial dentro de 20 (vinte) dias a contar da data da sua assinatura, ocorrendo as despesas por 
conta da  CONTRATANTE; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – O presente instrumento será objeto de apreciação oportuna pelo 
Tribunal de Contas do Estado de Goiás. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A interpretação e aplicação dos termos contratuais serão 
regidas pelas leis brasileiras e o juízo da cidade de Goiânia, Capital do Estado de Goiás, terá 
jurisdição e competência sobre qualquer controvérsia resultante deste contrato, constituindo 
assim o foro de eleição, prevalecendo sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores em 03 
(três) vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas 
abaixo nomeadas.   
 
 

Goiânia GO , 20 de dezembro de 2012. 
 
 
 
       _________________________________                          ______________________ 
             Maria Genoveva  da Silva              Gilvane Felipe  
                        Procuradora          Secretário    
 
     
    

  

________________________________ 

Claudia Nunes de Almeida  
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CONTRATO Nº 025/2012 

 
 
 

Contrato de CONCESSÃO DE PRÊMIO, que 
fazem entre si o ESTADO DE GOIÁS, através da 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA e 

ROBNEY BRUNO DE ALMEIDA, nas cláusulas e 
condições que se seguem: 

 
 
 
Aos 20 dias do mês de dezembro de dois mil e doze (2012), de um lado, o ESTADO DE GOIÁS, 
pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representado pela Procuradora do 
Estado, MARIA GENOVEVA DA SILVA, inscrito na OAB/GO sob o nº 15.468 e no CPF/MF sob 
o nº 418.931.741-15, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, inscrita no 
CNPJ sob o nº 03.574.676/0001-87, com sede à Praça Cívica nº 26, Centro, doravante 
denominada CONTRATANTE, representada pelo seu titular, GILVANE FELIPE, portador da RG 
nº 1209092 SSPGO, e CPF/MF nº 280.912.131/15, e ROBNEY BRUNO DE ALMEIDA,  CPF n.º  
426.687.861/34, domiciliada á Rua Brasil Cavalcante nº 229, Aptº 1002, Setor Oeste, doravante 
denominada CONTRATADA, considerando o resultado do 2º Concurso de Apoio, sem 
acompanhamento técnico, à Produção de Obras Audiovisuais Inéditas de curtas metragens, 
do(s) gênero(s) (ficção, documentário ou animação), com duração de 05 (cinco) a 20 (vinte) 
minutos, (incluindo créditos iniciais e finais),captadas e finalizadas em Vídeo Digital (BETACAM, 
DVCAM, MINI-DV e HDV) ou formato tecnologicamente superior,e finalizadas em HDCam ou fita 
de vídeo de alta definição, resolvem celebrar o presente CONTRATO, de conformidade com o 
contido no PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 201100026001062,  mediante as CLÁUSULAS e 
condições seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato reger-se-á pelas normas do EDITAL do supra 
mencionado CONCURSO, pela Lei Federal 8.666/93, com fundamento no inciso IV do artigo 22 
da Lei n°8666/93, e no Plano Nacional de Cultura, consoante previsão do art. 215,  § 3º da 
Constituição Federal.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - Conforme o resultado do CONCURSO o CONTRATANTE concede ao 
CONTRATADO, um prêmio em dinheiro no valor de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), 
menos os impostos incidentes sobre a premiação do concurso, sendo que a liberação dos 
recursos se dará em parcela única.   
 
Parágrafo Primeiro – A liberação da parcela única  ficará condicionada à autorização da 
CONTRATADA, mediante o cumprimento do disposto  nos itens 8.3., 8.4 e 8.5 do edital; 
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Parágrafo Segundo - As despesas decorrente do presente contrato, correrão à conta  do 
Programa e Ação: 3150.13.392.1011.2068.03.20, Fonte: Recurso Próprio, DUEOF/ Empenho nº 
0008, datado de 20/12/2012, emitido pela seção competente da SECULT. No exercício 
subseqüente, à conta de recursos apropriados a serem empenhados;  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – A CONTRATADA, entregará a CONTRATANTE,  no prazo máximo 
de 210 (duzentos e dez ) dias, contados da data do depósito do apoio, 01 (uma) cópia em DVD, 
que será encaminhada pela SECULT para o Museu de Imagem e do Som MIS/GO; 
 
Parágrafo Primeiro – A Comissão Credenciante da CONTRATADA, poderá autorizar a 
prorrogação do prazo de conclusão das  obras, desde que devidamente justificada e limitada a 
30 (trinta) dias. A solicitação de  prorrogação somente será analisada se for entregue dentro do 
prazo contratual; 
 
Parágrafo Segundo – O recebimento definitivo da obra pela CONTRANTE, dar-se-á após a sua 
aprovação pela Comissão Credenciante;  
 
CLÁUSULA QUARTA - A CONTRATADA se compromete a realizar o FILME com integral 
observância dos direitos de autor conexos e de imagem, legislação trabalhista, previdenciária, 
fiscal e quaisquer outras obrigações legais atinentes à produção audiovisual a seu cargo, 
respondendo diretamente e eximindo o CONTATANTE de qualquer reivindicação quanto a tais 
direitos e obrigações. 
 
CLÁUSULA QUINTA – O CONTRATADO, até a entrega da primeira cópia do FILME, obriga-se 
a manter as condições de habilitação ao CONCURSO conforme exigidas no EDITAL.  
 
CLÁUSULA SEXTA - Caso o CONTRATADO não entregue a cópia do FILME nas condições e 
no prazo acima previsto, ou em prazo que vier a ser fixado pelo CONTRATANTE através de 
prévia notificação por escrito constituindo-o em mora, o presente contrato ficará rescindido de 
pleno direito, sujeitando o CONTRATADO à devolução das parcelas do prêmio que até então 
houver recebido, acrescida da multa de 5% e correção monetária pelo IPCA-E, 
independentemente de indenizar as perdas e danos que houver dado causa.  
 
Parágrafo Único - Na hipótese supra, poderá ainda o CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, 
dar continuidade à produção do FILME, em nome e por conta do CONTRATO, inclusive 
mediante utilização de eventual saldo não recebido do prêmio.  
 
CLAUSULA SÉTIMA – A CONTRATADA cede ao CONTRATANTE, sem ônus e para fins não 
comerciais, o direito não exclusivo de transmissão e exibição da obra resultante do projeto 
audiovisual, passados 12 (doze) meses do lançamento da obra pela SECULT. Respeitando-se 
as estratégias comuns de promoção e distribuição e a critério da SECULT, este prazo poderá ser 

prorrogado por mais 06 (seis) meses, desde que por solicitação justificada pelo produtor.; 
 
CLÁUSULA OITAVA – A contratada se obriga a incluir, no início dos letreiros de apresentação 
do filme, em cartela separada, o seguintes crédito: 
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a) Na 1ª cartela as logomarcas do GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS  e da SECRETARIA DE 
ESTADO DA CULTURA, com destaque; 
 
b) Na 2º cartela a logomarca do PRÊMIO GOIANO DE CINEMA E VÍDEO DE CURTA 
METRAGEM 2012, com destaque;  
 
CLÁUSULA NONA – O presente instrumento deverá ser publicado, por extrato, na imprensa 
oficial dentro de 20 (vinte) dias a contar da data da sua assinatura, ocorrendo as despesas por 
conta da  CONTRATANTE; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – O presente instrumento será objeto de apreciação oportuna pelo 
Tribunal de Contas do Estado de Goiás. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A interpretação e aplicação dos termos contratuais serão 
regidas pelas leis brasileiras e o juízo da cidade de Goiânia, Capital do Estado de Goiás, terá 
jurisdição e competência sobre qualquer controvérsia resultante deste contrato, constituindo 
assim o foro de eleição, prevalecendo sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores em 03 
(três) vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas 
abaixo nomeadas.   
 
 

Goiânia GO , 20 de dezembro de 2012. 
 
 
 
       _________________________________                          ______________________ 
             Maria Genoveva  da Silva              Gilvane Felipe  
                        Procuradora          Secretário    
 
     
    

  

________________________________ 

Robney Bruno de Almeida 
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CONTRATO Nº 026/2012 

 
 
 

Contrato de CONCESSÃO DE PRÊMIO, que 
fazem entre si o ESTADO DE GOIÁS, através da 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA e 

ROSA MARIA BERARDO, nas cláusulas e 
condições que se seguem: 

 
 
 
 
Aos 20 dias do mês de dezembro de dois mil e doze (2012), de um lado, o ESTADO DE GOIÁS, 
pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representado pela Procuradora do 
Estado, MARIA GENOVEVA DA SILVA, inscrito na OAB/GO sob o nº 15.468 e no CPF/MF sob 
o nº 418.931.741-15, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, inscrita no 
CNPJ sob o nº 03.574.676/0001-87, com sede à Praça Cívica nº 26, Centro, doravante 
denominada CONTRATANTE, representada pelo seu titular, GILVANE FELIPE, portador da RG 
nº 1209092 SSPGO, e CPF/MF nº 280.912.131/15, e ROSA MARIA BERARDO,  CPF n.º  
263.543.811/00, domiciliada á Rua 248 nº 285, Setor Coimbra, doravante denominada 
CONTRATADA, considerando o resultado do 2º Concurso de Apoio, sem acompanhamento 
técnico, à Produção de Obras Audiovisuais Inéditas de curtas metragens, do(s) gênero(s) (ficção, 
documentário ou animação), com duração de 05 (cinco) a 20 (vinte) minutos, (incluindo créditos 
iniciais e finais),captadas e finalizadas em Vídeo Digital (BETACAM, DVCAM, MINI-DV e HDV) 
ou formato tecnologicamente superior,e finalizadas em HDCam ou fita de vídeo de alta definição, 
resolvem celebrar o presente CONTRATO, de conformidade com o contido no PROCESSO 
ADMINISTRATIVO n.º 201100026001062,  mediante as CLÁUSULAS e condições seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato reger-se-á pelas normas do EDITAL do supra 
mencionado CONCURSO, pela Lei Federal 8.666/93, com fundamento no inciso IV do artigo 22 
da Lei n°8666/93, e no Plano Nacional de Cultura, consoante previsão do art. 215,  § 3º da 
Constituição Federal.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - Conforme o resultado do CONCURSO o CONTRATANTE concede ao 
CONTRATADO, um prêmio em dinheiro no valor de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), 
menos os impostos incidentes sobre a premiação do concurso, sendo que a liberação dos 
recursos se dará em parcela única.   
 
Parágrafo Primeiro – A liberação da parcela única  ficará condicionada à autorização da 
CONTRATADA, mediante o cumprimento do disposto  nos itens 8.3., 8.4 e 8.5 do edital; 
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Parágrafo Segundo - As despesas decorrente do presente contrato, correrão à conta  do 
Programa e Ação: 3150.13.392.1011.2068.03.20, Fonte: Recurso Próprio, DUEOF/ Empenho nº 
0009, datado de 20/12/2012, emitido pela seção competente da SECULT. No exercício 
subseqüente, à conta de recursos apropriados a serem empenhados;  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – A CONTRATADA, entregará a CONTRATANTE,  no prazo máximo 
de 210 (duzentos e dez ) dias, contados da data do depósito do apoio, 01 (uma) cópia em DVD, 
que será encaminhada pela SECULT para o Museu de Imagem e do Som MIS/GO; 
 
Parágrafo Primeiro – A Comissão Credenciante da CONTRATADA, poderá autorizar a 
prorrogação do prazo de conclusão das  obras, desde que devidamente justificada e limitada a 
30 (trinta) dias. A solicitação de  prorrogação somente será analisada se for entregue dentro do 
prazo contratual; 
 
Parágrafo Segundo – O recebimento definitivo da obra pela CONTRANTE, dar-se-á após a sua 
aprovação pela Comissão Credenciante;  
 
CLÁUSULA QUARTA - A CONTRATADA se compromete a realizar o FILME com integral 
observância dos direitos de autor conexos e de imagem, legislação trabalhista, previdenciária, 
fiscal e quaisquer outras obrigações legais atinentes à produção audiovisual a seu cargo, 
respondendo diretamente e eximindo o CONTATANTE de qualquer reivindicação quanto a tais 
direitos e obrigações. 
 
CLÁUSULA QUINTA – O CONTRATADO, até a entrega da primeira cópia do FILME, obriga-se 
a manter as condições de habilitação ao CONCURSO conforme exigidas no EDITAL.  
 
CLÁUSULA SEXTA - Caso o CONTRATADO não entregue a cópia do FILME nas condições e 
no prazo acima previsto, ou em prazo que vier a ser fixado pelo CONTRATANTE através de 
prévia notificação por escrito constituindo-o em mora, o presente contrato ficará rescindido de 
pleno direito, sujeitando o CONTRATADO à devolução das parcelas do prêmio que até então 
houver recebido, acrescida da multa de 5% e correção monetária pelo IPCA-E, 
independentemente de indenizar as perdas e danos que houver dado causa.  
 
Parágrafo Único - Na hipótese supra, poderá ainda o CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, 
dar continuidade à produção do FILME, em nome e por conta do CONTRATO, inclusive 
mediante utilização de eventual saldo não recebido do prêmio.  
 
CLAUSULA SÉTIMA – A CONTRATADA cede ao CONTRATANTE, sem ônus e para fins não 
comerciais, o direito não exclusivo de transmissão e exibição da obra resultante do projeto 
audiovisual, passados 12 (doze) meses do lançamento da obra pela SECULT. Respeitando-se 
as estratégias comuns de promoção e distribuição e a critério da SECULT, este prazo poderá ser 

prorrogado por mais 06 (seis) meses, desde que por solicitação justificada pelo produtor.; 
 
CLÁUSULA OITAVA – A contratada se obriga a incluir, no início dos letreiros de apresentação 
do filme, em cartela separada, o seguintes crédito: 
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a) Na 1ª cartela as logomarcas do GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS  e da SECRETARIA DE 
ESTADO DA CULTURA, com destaque; 
 
b) Na 2º cartela a logomarca do PRÊMIO GOIANO DE CINEMA E VÍDEO DE CURTA 
METRAGEM 2012, com destaque;  
 
CLÁUSULA NONA – O presente instrumento deverá ser publicado, por extrato, na imprensa 
oficial dentro de 20 (vinte) dias a contar da data da sua assinatura, ocorrendo as despesas por 
conta da  CONTRATANTE; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – O presente instrumento será objeto de apreciação oportuna pelo 
Tribunal de Contas do Estado de Goiás. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A interpretação e aplicação dos termos contratuais serão 
regidas pelas leis brasileiras e o juízo da cidade de Goiânia, Capital do Estado de Goiás, terá 
jurisdição e competência sobre qualquer controvérsia resultante deste contrato, constituindo 
assim o foro de eleição, prevalecendo sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores em 03 
(três) vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas 
abaixo nomeadas.   
 
 

Goiânia GO ,20  de dezembro de 2012. 
 
 
 
       _________________________________                          ______________________ 
             Maria Genoveva  da Silva              Gilvane Felipe  
                        Procuradora          Secretário    
 
     
    

  

________________________________ 

Rosa Maria Berardo 
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CONTRATO Nº 027/2012 

 
 
 

Contrato de CONCESSÃO DE PRÊMIO, que 
fazem entre si o ESTADO DE GOIÁS, através da 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA e FLÔ 
PROJETOS LTDA, nas cláusulas e condições 
que se seguem: 

 
 
 
Aos 20 dias do mês de dezembro de dois mil e doze (2012), de um lado, o ESTADO DE GOIÁS, 
pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representado pela Procuradora do 
Estado, MARIA GENOVEVA DA SILVA, inscrito na OAB/GO sob o nº 15.468 e no CPF/MF sob 
o nº 418.931.741-15, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, inscrita no 
CNPJ sob o nº 03.574.676/0001-87, com sede à Praça Cívica nº 26, Centro, doravante 
denominada CONTRATANTE, representada pelo seu titular, GILVANE FELIPE, portador da RG 
nº 1209092 SSPGO, e CPF/MF nº 280.912.131/15, e FLÔ PROJETOS  LTDA,  CNPJ n.º 
04.979.293/0001-51, domiciliada á Rua 110, nº 61, Qd. 34, Lt. 07, Setor Sul, doravante 
denominada CONTRATADA, considerando o resultado do 2º Concurso de Apoio, sem 
acompanhamento técnico, à Produção de Obras Audiovisuais Inéditas de curtas metragens, 
do(s) gênero(s) (ficção, documentário ou animação), com duração de 05 (cinco) a 20 (vinte) 
minutos, (incluindo créditos iniciais e finais),captadas e finalizadas em Vídeo Digital (BETACAM, 
DVCAM, MINI-DV e HDV) ou formato tecnologicamente superior,e finalizadas em HDCam ou fita 
de vídeo de alta definição, resolvem celebrar o presente CONTRATO, de conformidade com o 
contido no PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 201100026001062,  mediante as CLÁUSULAS e 
condições seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato reger-se-á pelas normas do EDITAL do supra 
mencionado CONCURSO, pela Lei Federal 8.666/93, com fundamento no inciso IV do artigo 22 
da Lei n°8666/93, e no Plano Nacional de Cultura, consoante previsão do art. 215,  § 3º da 
Constituição Federal.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - Conforme o resultado do CONCURSO o CONTRATANTE concede ao 
CONTRATADO, um prêmio em dinheiro no valor de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), 
menos os impostos incidentes sobre a premiação do concurso, sendo que a liberação dos 
recursos se dará em parcela única.   
 
Parágrafo Primeiro – A liberação da parcela única  ficará condicionada à autorização da 
CONTRATADA, mediante o cumprimento do disposto  nos itens 8.3., 8.4 e 8.5 do edital; 
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Parágrafo Segundo - As despesas decorrente do presente contrato, correrão à conta  do 
Programa e Ação: 3150.13.392.1011.2068.03.20, Fonte: Recurso Próprio, DUEOF/ Empenho nº 
00011, datado de 20/12/2012, emitido pela seção competente da SECULT. No exercício 
subseqüente, à conta de recursos apropriados a serem empenhados;  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – A CONTRATADA, entregará a CONTRATANTE,  no prazo máximo 
de 210 (duzentos e dez ) dias, contados da data do depósito do apoio, 01 (uma) cópia em DVD, 
que será encaminhada pela SECULT para o Museu de Imagem e do Som MIS/GO; 
 
Parágrafo Primeiro – A Comissão Credenciante da CONTRATADA, poderá autorizar a 
prorrogação do prazo de conclusão das  obras, desde que devidamente justificada e limitada a 
30 (trinta) dias. A solicitação de  prorrogação somente será analisada se for entregue dentro do 
prazo contratual; 
 
Parágrafo Segundo – O recebimento definitivo da obra pela CONTRANTE, dar-se-á após a sua 
aprovação pela Comissão Credenciante;  
 
CLÁUSULA QUARTA - A CONTRATADA se compromete a realizar o FILME com integral 
observância dos direitos de autor conexos e de imagem, legislação trabalhista, previdenciária, 
fiscal e quaisquer outras obrigações legais atinentes à produção audiovisual a seu cargo, 
respondendo diretamente e eximindo o CONTATANTE de qualquer reivindicação quanto a tais 
direitos e obrigações. 
 
CLÁUSULA QUINTA – O CONTRATADO, até a entrega da primeira cópia do FILME, obriga-se 
a manter as condições de habilitação ao CONCURSO conforme exigidas no EDITAL.  
 
CLÁUSULA SEXTA - Caso o CONTRATADO não entregue a cópia do FILME nas condições e 
no prazo acima previsto, ou em prazo que vier a ser fixado pelo CONTRATANTE através de 
prévia notificação por escrito constituindo-o em mora, o presente contrato ficará rescindido de 
pleno direito, sujeitando o CONTRATADO à devolução das parcelas do prêmio que até então 
houver recebido, acrescida da multa de 5% e correção monetária pelo IPCA-E, 
independentemente de indenizar as perdas e danos que houver dado causa.  
 
Parágrafo Único - Na hipótese supra, poderá ainda o CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, 
dar continuidade à produção do FILME, em nome e por conta do CONTRATO, inclusive 
mediante utilização de eventual saldo não recebido do prêmio.  
 
CLAUSULA SÉTIMA – A CONTRATADA cede ao CONTRATANTE, sem ônus e para fins não 
comerciais, o direito não exclusivo de transmissão e exibição da obra resultante do projeto 
audiovisual, passados 12 (doze) meses do lançamento da obra pela SECULT. Respeitando-se 
as estratégias comuns de promoção e distribuição e a critério da SECULT, este prazo poderá ser 

prorrogado por mais 06 (seis) meses, desde que por solicitação justificada pelo produtor.; 
 
CLÁUSULA OITAVA – A contratada se obriga a incluir, no início dos letreiros de apresentação 
do filme, em cartela separada, o seguintes crédito: 
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a) Na 1ª cartela as logomarcas do GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS  e da SECRETARIA DE 
ESTADO DA CULTURA, com destaque; 
 
b) Na 2º cartela a logomarca do PRÊMIO GOIANO DE CINEMA E VÍDEO DE CURTA 
METRAGEM 2012, com destaque;  
 
CLÁUSULA NONA – O presente instrumento deverá ser publicado, por extrato, na imprensa 
oficial dentro de 20 (vinte) dias a contar da data da sua assinatura, ocorrendo as despesas por 
conta da  CONTRATANTE; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – O presente instrumento será objeto de apreciação oportuna pelo 
Tribunal de Contas do Estado de Goiás. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A interpretação e aplicação dos termos contratuais serão 
regidas pelas leis brasileiras e o juízo da cidade de Goiânia, Capital do Estado de Goiás, terá 
jurisdição e competência sobre qualquer controvérsia resultante deste contrato, constituindo 
assim o foro de eleição, prevalecendo sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores em 03 
(três) vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas 
abaixo nomeadas.   
 
 

Goiânia GO , 20 de dezembro de 2012. 
 
 
 
       _________________________________                          ______________________ 
             Maria Genoveva  da Silva              Gilvane Felipe  
                        Procuradora          Secretário    
 
     
    

  

________________________________ 

Flô Produções e Imagens Ltda 
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CONTRATO Nº 028/2012 

 
 
 

Contrato de CONCESSÃO DE PRÊMIO, que 
fazem entre si o ESTADO DE GOIÁS, através da 
SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA e 

ROCHANE CESAR TORRES, nas cláusulas e 
condições que se seguem: 

 
 
 
Aos 20 dias do mês de dezembro de dois mil e doze (2012), de um lado, o ESTADO DE GOIÁS, 
pessoa jurídica de direito público interno, neste ato representado pela Procuradora do 
Estado, MARIA GENOVEVA DA SILVA, inscrito na OAB/GO sob o nº 15.468 e no CPF/MF sob 
o nº 418.931.741-15, por intermédio da SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA, inscrita no 
CNPJ sob o nº 03.574.676/0001-87, com sede à Praça Cívica nº 26, Centro, doravante 
denominada CONTRATANTE, representada pelo seu titular, GILVANE FELIPE, portador da RG 
nº 1209092 SSPGO, e CPF/MF nº 280.912.131/15, e ROCHANE CESAR TORRES,  CPF n.º 
532.229.031/15 , domiciliada á Rua do Saveu, Qd. 22 Lt. 20, Casa 2 Jardim Atlântico, doravante 
denominada CONTRATADA, considerando o resultado do 2º Concurso de Apoio, sem 
acompanhamento técnico, à Produção de Obras Audiovisuais Inéditas de curtas metragens, 
do(s) gênero(s) (ficção, documentário ou animação), com duração de 05 (cinco) a 20 (vinte) 
minutos, (incluindo créditos iniciais e finais),captadas e finalizadas em Vídeo Digital (BETACAM, 
DVCAM, MINI-DV e HDV) ou formato tecnologicamente superior,e finalizadas em HDCam ou fita 
de vídeo de alta definição, resolvem celebrar o presente CONTRATO, de conformidade com o 
contido no PROCESSO ADMINISTRATIVO n.º 201100026001062,  mediante as CLÁUSULAS e 
condições seguintes: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - O presente contrato reger-se-á pelas normas do EDITAL do supra 
mencionado CONCURSO, pela Lei Federal 8.666/93, com fundamento no inciso IV do artigo 22 
da Lei n°8666/93, e no Plano Nacional de Cultura, consoante previsão do art. 215,  § 3º da 
Constituição Federal.  
 
CLÁUSULA SEGUNDA - Conforme o resultado do CONCURSO o CONTRATANTE concede ao 
CONTRATADO, um prêmio em dinheiro no valor de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), 
menos os impostos incidentes sobre a premiação do concurso, sendo que a liberação dos 
recursos se dará em parcela única.   
 
Parágrafo Primeiro – A liberação da parcela única  ficará condicionada à autorização da 
CONTRATADA, mediante o cumprimento do disposto  nos itens 8.3., 8.4 e 8.5 do edital; 
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Parágrafo Segundo - As despesas decorrente do presente contrato, correrão à conta do 
Programa e Ação: 3150.13.392.1011.2068.03.20, Fonte: Recurso Próprio, DUEOF/ Empenho nº 
00010, datado de 20/12/2012, emitido pela seção competente da SECULT. No exercício 
subseqüente, à conta de recursos apropriados a serem empenhados;  
 
CLÁUSULA TERCEIRA – A CONTRATADA, entregará a CONTRATANTE,  no prazo máximo 
de 210 (duzentos e dez ) dias, contados da data do depósito do apoio, 01 (uma) cópia em DVD, 
que será encaminhada pela SECULT para o Museu de Imagem e do Som MIS/GO; 
 
Parágrafo Primeiro – A Comissão Credenciante da CONTRATADA, poderá autorizar a 
prorrogação do prazo de conclusão das  obras, desde que devidamente justificada e limitada a 
30 (trinta) dias. A solicitação de  prorrogação somente será analisada se for entregue dentro do 
prazo contratual; 
 
Parágrafo Segundo – O recebimento definitivo da obra pela CONTRANTE, dar-se-á após a sua 
aprovação pela Comissão Credenciante;  
 
CLÁUSULA QUARTA - A CONTRATADA se compromete a realizar o FILME com integral 
observância dos direitos de autor conexos e de imagem, legislação trabalhista, previdenciária, 
fiscal e quaisquer outras obrigações legais atinentes à produção audiovisual a seu cargo, 
respondendo diretamente e eximindo o CONTATANTE de qualquer reivindicação quanto a tais 
direitos e obrigações. 
 
CLÁUSULA QUINTA – O CONTRATADO, até a entrega da primeira cópia do FILME, obriga-se 
a manter as condições de habilitação ao CONCURSO conforme exigidas no EDITAL.  
 
CLÁUSULA SEXTA - Caso o CONTRATADO não entregue a cópia do FILME nas condições e 
no prazo acima previsto, ou em prazo que vier a ser fixado pelo CONTRATANTE através de 
prévia notificação por escrito constituindo-o em mora, o presente contrato ficará rescindido de 
pleno direito, sujeitando o CONTRATADO à devolução das parcelas do prêmio que até então 
houver recebido, acrescida da multa de 5% e correção monetária pelo IPCA-E, 
independentemente de indenizar as perdas e danos que houver dado causa.  
 
Parágrafo Único - Na hipótese supra, poderá ainda o CONTRATANTE, a seu exclusivo critério, 
dar continuidade à produção do FILME, em nome e por conta do CONTRATO, inclusive 
mediante utilização de eventual saldo não recebido do prêmio.  
 
CLAUSULA SÉTIMA – A CONTRATADA cede ao CONTRATANTE, sem ônus e para fins não 
comerciais, o direito não exclusivo de transmissão e exibição da obra resultante do projeto 
audiovisual, passados 12 (doze) meses do lançamento da obra pela SECULT. Respeitando-se 
as estratégias comuns de promoção e distribuição e a critério da SECULT, este prazo poderá ser 

prorrogado por mais 06 (seis) meses, desde que por solicitação justificada pelo produtor.; 
 
CLÁUSULA OITAVA – A contratada se obriga a incluir, no início dos letreiros de apresentação 
do filme, em cartela separada, o seguintes crédito: 
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a) Na 1ª cartela as logomarcas do GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS  e da SECRETARIA DE 
ESTADO DA CULTURA, com destaque; 
 
b) Na 2º cartela a logomarca do PRÊMIO GOIANO DE CINEMA E VÍDEO DE CURTA 
METRAGEM 2012, com destaque;  
 
CLÁUSULA NONA – O presente instrumento deverá ser publicado, por extrato, na imprensa 
oficial dentro de 20 (vinte) dias a contar da data da sua assinatura, ocorrendo as despesas por 
conta da  CONTRATANTE; 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – O presente instrumento será objeto de apreciação oportuna pelo 
Tribunal de Contas do Estado de Goiás. 
  
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A interpretação e aplicação dos termos contratuais serão 
regidas pelas leis brasileiras e o juízo da cidade de Goiânia, Capital do Estado de Goiás, terá 
jurisdição e competência sobre qualquer controvérsia resultante deste contrato, constituindo 
assim o foro de eleição, prevalecendo sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 
E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente, por si e seus sucessores em 03 
(três) vias iguais e rubricadas, para todos os fins de direito, na presença das duas testemunhas 
abaixo nomeadas.   
 
 

Goiânia GO , 20 de dezembro de 2012. 
 
 
 
       _________________________________                          ______________________ 
             Maria Genoveva  da Silva              Gilvane Felipe  
                        Procuradora          Secretário    
 
     
    

  

________________________________ 

Rochane César Torre 

 


