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PRÊMIO CATARINENSE DE CINEMA 2002
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Prêmio Catarinense de Cinema 2022
PROTOCOLO DE ENTREGA

1. DOS PRAZOS PARA ENTREGA
O prazo contratual para entrega de todos os itens estabelecidos no Edital e listados abaixo,
será de:
a) 24 (vinte e quatro) meses para Produção de Longa-metragem, Telefilme e Apoio à difusão
de curta-metragem;
b) 18 (dezoito) meses para Produção de Curta-metragem A, Produção de Curta-Metragem B e
Produção de Curta-metragem Infantil e Revista Online;
c) 12 (doze) meses para Desenvolvimento de Projeto de Longa-metragem ou Obra Seriada,
Festival de Cinema A, Festival de Cinema B e Cineclube.

2. DOS ITENS E MEIOS ENTREGA
Deverão ser protocolados SEPARADAMENTE os seguintes itens, nos prazos acima
mencionados, de acordo com cada categoria:
I.

Em meio FÍSICO:

a) Produto final, em se tratando das categorias 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4
e 1.1.5 (modalidade Produção) e 1.1.6 (modalidade Desenvolvimento).
b) Relatório final de execução do projeto, em se tratando das categorias 1.1.7,
1.1.8, 1.1.9, 1.1.10 e 1.1.11 (modalidade Difusão);
Endereço para entrega ou envio, via sedex, em embalagem adequada que proteja:
Centro Integrado de Cultura
À COACIN/Edital (20XX)
Endereço: Av. Gov. Irineu Bornhausen, nº 5600 Bairro Agronômica Florianópolis/Santa Catarina CEP 88025-200
II. Em meio DIGITAL (arquivos em formato .PDF):
c) Prestação de contas financeira, para TODAS as categorias; e
d) Relatório de contrapartida social, exceto para as categorias 1.1.9 e 1.1.11.
e-mail para envio: protocolo@fcc.sc.gov.br
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2.1 DO PRODUTO FINAL
2.1.1 Para as categorias 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3 e 1.1.5:
Cópias em perfeito estado do objeto estipulado no item 1.2 deste Edital, nas seguintes
quantidades, mídias, condições e arquivos:
1(um) HDD externo do tipo USB3.0 ou superior, acessível para leitura em sistema operacional
Windows, adquirido há no máximo 2 meses da data de entrega, devidamente acompanhado
da respectiva nota fiscal onde deve constar o número de série, incluindo o respectivo cabo de
transmissão de dados, identificado com o título, proponente, categoria e ano do Edital. Não
serão aceitos HDDs internos adaptados em gaveta e SSDs. Deverá conter arquivos de vídeo nos
formatos .mov no codec h.264, com taxa de bits igual ou superior a 50Mbps, e .movapple Pro
Res 4:4:4:4 XQ, na resolução mínima de 4K(3840x2160pixels), com o áudio sem compressão
(PCM) em estéreo e surround quando em 5.1 ou mais canais de áudio; legendagem descritiva,
LIBRAS e audiodescrição, gravadas em canais dedicados de dados, vídeo e áudio,
respectivamente, selecionáveis via reprodutores. A ficha técnica completa em formato PDF
deve constar salva no mesmo HDD externo. Caso houver, todos os materiais gráficos
produzidos para a promoção da obra (cartaz, convites, fôlderes e similares) também deverão
ser entregues no HDD; e
1(um) HDD externo do tipo USB 3.0 ou superior, acessível para leitura em sistema operacional
Windows, adquirido há no máximo 2 meses da data de entrega, devidamente acompanhado
da respectiva nota fiscal onde deve constar o número de série, incluindo o respectivo cabo de
transmissão de dados, identificado com o título, proponente, categoria e ano do Edital. Não
serão aceitos HDDs internos adaptados em gaveta e SSDs. Deverá conter os arquivos no
formato seqüência de quadros DPX ou TIFF, com resolução mínima de 4K(4096x2048pixels),
com taxa de 10 bits ou superior, espaço de cor RGB ou XYZ P3 ou superior, taxa de quadros
24qps ou 30qps, e áudio podendo ser estéreo ou multicanal, no formato WAV PCM sem
compressão; e
1(um) pen drive, do tipo USB3.0 ou superior, acessível para leitura em sistema operacional
Windows, formatado para sistema FAT, adquirido há no máximo 2 meses da data de entrega,
devidamente acompanhado da respectiva nota fiscal, com etiqueta identificadora contendo o
título, proponente, categoria e ano do Edital. Deverá conter os arquivos de vídeo no formato:
.mov no codec h.264, com taxa de bits em 25Mbps ou superior, na resolução mínima 4K(4096
x 2048pixels), com o áudio .aac ou AC-3 em estéreo e surround quando em 5.1 ou mais canais
de áudio; e conter, necessariamente, legendagem descritiva, LIBRAS e audiodescrição,
gravadas em canais dedicados de dados, vídeo e áudio, respectivamente, selecionáveis via
reprodutores.
2.1.2

Para a categoria 1.1.4:

Cópias em perfeito estado do objeto estipulado no item 1.2 deste Edital, nas seguintes
quantidades, mídias, condições e arquivos:
1(um) HDD externo do tipo USB3.0 ou superior, acessível para leitura em sistema operacional
Windows, adquirido há no máximo 2 meses da data de entrega, devidamente acompanhado
da respectiva nota fiscal onde deve constar o número de série, incluindo o respectivo cabo de
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transmissão de dados, identificado com o título, proponente, categoria e ano do Edital. Não
serão aceitos HDDs internos adaptados em gaveta e SSDs. Deverá conter arquivos de vídeo nos
formatos .mov no codec h.264, com taxa de bits igual ou superior a 50Mbps, e .movapple Pro
Res 4:4:4:4 XQ, na resolução mínima de 2K(2048x1080pixels), com o áudio sem compressão
(PCM) em estéreo e surround quando em 5.1 ou mais canais de áudio; legendagem descritiva,
LIBRAS e audiodescrição, gravadas em canais dedicados de dados, vídeo e áudio,
respectivamente, selecionáveis via reprodutores. A ficha técnica completa em formato PDF
deve constar salva no mesmo HDD externo contendo a obra audiovisual. Caso houver, todos os
materiais gráficos produzidos para a promoção da obra (cartaz, convites, fôlderes e similares)
também deverão ser entregues no HDD; e
1(um) HDD externo do tipo USB3.0 ou superior, acessível para leitura em sistema operacional
Windows, adquirido há no máximo 2 meses da data de entrega, devidamente acompanhado
da respectiva nota fiscal onde deve constar o número de série, incluindo o respectivo cabo de
transmissão de dados, identificado com o título, proponente, categoria e ano do Edital. Não
serão aceitos HDDs internos adaptados em gaveta e SSDs. Deverá conter os arquivos no
formato: sequencia de quadros DPX ou TIFF, com resolução mínima de 2K(2048x 1152pixels),
com taxa de 10 bits ou superior, espaço de cor RGB ou XYZ P3 ou superior, taxa de quadros
24qps ou 30qps, e áudio podendo ser estéreo ou multicanal, no formato WAV PCM sem
compressão; e
1(um) pen drive, do tipo USB3.0 ou superior, acessível para leitura em sistema operacional
Windows, formatado para sistema FAT, adquirido há no máximo 2 meses da data de entrega,
devidamente acompanhado da respectiva nota fiscal, com etiqueta identificadora contendo o
título, proponente, categoria e ano do Edital. Deverá conter os arquivos de vídeo no formato:
.mov no codec h.264, com taxa de bits em 25Mbps ou superior, na resolução mínima 2K(2048x
1152pixels), com o áudio .aac ou AC-3 em estéreo e surround quando em 5.1 ou mais canais
de áudio; e conter, necessariamente, legendagem descritiva, LIBRAS e audiodescrição,
gravadas em canais dedicados de dados, vídeo e áudio, respectivamente, selecionáveis via
reprodutores.
I.

DOS HDDs EXTERNOS

Somente serão aceitos HDDs:
•

Do tipo HDD (Hard Disk Drive) SELADO, isto é, HDD com disco magnético e hardware embutidos
no mesmo corpo e do mesmo fabricante;

•

Do tipo USB3.0 ou superior;

•

Adquirido há no máximo 2 meses da data de entrega;

•

Acompanhado da respectiva nota fiscal onde deve constar o número de série; e

•

Com o respectivo cabo de transmissão de dados.
Devidamente identificados, tanto na caixa quanto no corpo do HDD em si, com etiqueta
contendo:
•
•
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•
•
•

Categoria
Ano do Edital
Especificar HDD1 para HDD com arquivos h.264 e Apple ProRes e
HDD2 para HDD com arquivos Seqüência DPX.

II. DA FORMATAÇÃO DOS HDDs:

Reformatar os 2(dois) HDDs para o sistema de arquivos exFAT ou NTFS, compatível com
sistema operacional Windows;
Em plataforma MAC, escolher a opção MS_DOS, que permitirá a leitura em plataforma
Windows;
Nomear as raizes dos HDDs com o título do filme e ano do Edital, conforme exemplo:
HDD 1: TÍTULO_DO_FILME_20XX(ano do edital)_hdd1
HDD 2: TÍTULO_DO_FILME_20XX(ano do edital)_hdd2

III.

DO HDD1

•

DA ESTRUTURA DE PASTAS DO HDD 1:

Deverá ser observada a seguinte estrutura de pastas:
Pasta geral: nomeada com o TÍTULO DO FILME, que deverá conter a seguinte estrutura de
subpastas:
a)
b)
c)
d)

•

FILME BASE LIMPA
FILME VERSÃO LIBRAS
LEGENDAS
FICHA TÉCNICA

DOS ARQUIVOS E FORMATOS DO HDD 1:

O HDD 1 deve conter os arquivos .mov h.264 e .mov Apple ProRes, sendo:
O áudio original e a audiodescrição devem ser incluídos nos arquivos de vídeo como opções
selecionáveis de faixas de áudio, de forma que ambos sejam alternáveis em qualquer programa
de reprodução.
a)

A subpasta FILME BASE LIMPA deve conter 02 (dois) arquivos de vídeo, sendo:

VÍDEO

ÁUDIO
1 arquivo no formato .mov no codec h.264,
com taxa de 50 Mbps.

4

Preferencialmente em .WAV, com 2
faixas de áudio (original e AD)
Quando não for possível, em .aac
com 2 faixas de áudio (original e AD)
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1 arquivo no formato .mov no codec Apple
ProRes 4:4:4:4 XQ.

PCM WAV com 2 faixas de áudio
(original e AD)

b) A subpasta FILME VERSÃO LIBRAS deve conter 1 arquivo de vídeo, sendo:
VÍDEO

ÁUDIO
1 arquivo no formato .mov no codec Apple
ProRes 4:4:4:4 XQ.

c)

PCM WAV com 2 faixas de áudio
(original e AD)

A subpasta LEGENDAS deve conter arquivo(s) de legenda(s), sendo:

•

Obrigatória
legendagem descritiva(ou LSE) em formato .srt (obrigatório)

•
•
•
•

Opcional:
legendas em português (obrigatório quando filme falado em outro idioma)
legendas apenas com diálogos (opcional)
closed captions (fundo preto/ letra branca) (opcional)
legendas em outros idiomas (opcional)

NOTA:
• As legendas não devem estar impressas na imagem;
• As legendas devem ser enviadas em arquivos à parte em formato .SRT, devidamente
sincronizadas com a obra.

d) A subpasta FICHA TÉCNICA deve conter:
1(um) arquivo no formato .pdf, contendo: ficha técnica completa, com todos os créditos do
filme.

IV.

DO HDD2
•

DA ESTRUTURA DE PASTAS DO HDD 2:

Deverá ser observada a seguinte estrutura de pastas:
Pasta geral: nomeada com o TÍTULO DO FILME, que deverá conter a seguinte estrutura de
subpastas:
a) ARQUIVOS DE IMAGEM
b) ARQUIVOS DE SOM
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•

DOS ARQUIVOS E FORMATOS DO HDD 2:

O HDD 2 deve conter os arquivos “SEQUENCIA DPX”, sendo:
a)

A pasta ARQUIVOS DE IMAGEM deverá conter os arquivos no formato:

Tipo de arquivo: Seqüência DPX ou TIFF 10 bits ou superior;
Espaço de cor: RGB ou XYZ P3 ou superior;
Taxa de quadros: 24 ou 30 qps
Nota: caso o filme tenha sido rodado ou finalizado em taxa de quadros superior ao solicitado,
incluir a versão com HFR (High Frame Rate) e obrigatoriamente a versão com taxa de quadros
conforme o especificado no edital;
Sem compressão de imagem.
Denominação dos arquivos: TítuloDoFilme_.DPX ou .TIFF, sendo que o titulo do filme deverá
ser abreviado e ter a quantidade máxima de 07(sete) caracteres, e que o programa irá numerar
automaticamente os quadros da sequência, após o “underline”.
Ex: Título do Filme: O preço da ilusão
Nome do arquivo: PREILUSAO_.DPX ou .TIFF
NÃO UTILIZAR “/” “.” “-” na nomenclatura ou quaisquer caracteres dos seguintes: - / :*<>|\Á É
ÍÓÚáéíóú
b) A pasta ARQUIVOS DE SOM deverá conter as pistas de áudio separadas por canais, no
formato .WAV PCM:
Tipo de áudio: 7.1, 5.1 ou 2.0 (estéreo)
Tipo de arquivo: WAV PCM UNCOMPRESSED
Profundidade de bits: 24 bits.
Freqüência de amostragem: 48kHz
Nível de referência: -20dBfs
Velocidade: 24 qps ou 30qps (correspondente ao arquivo de vídeo)
A duração das pistas de som deverá coincidir exatamente com a duração da imagem.
Utilizar a seguinte denominação dos arquivos:
Quando 2.0 AUDIO ORIGINAL:
TitulodoFilme-01-L.wav
TítulodoFilme-02-R.wav
Quando 2.0 AUDIODESCRIÇÃO
TitulodoFilme-01-L_AD.wav
TítulodoFilme-02-R_AD.wav
Quando 5.1:
TítulodoFilme -01-L.wav
TítulodoFilme -02-R.wav
TítulodoFilme-03-C.wav
TítulodoFilme-04-LFE.wav
TítulodoFilme-05-LS.wav
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TítulodoFilme-06-RS.wav
Quando 7.1:
TítulodoFilme-01-L.wav
TítulodoFilme-02-R.wav
TítulodoFilme-03-C.wav
TítulodoFilme-04-LFE.wav
TítulodoFilme-05-LS.wav
TítulodoFilme-06-RS.wav
TítulodoFilme-07-BLS.wav
TítulodoFilme-08-BRS.wav

V.

DO PEN DRIVE:

Devidamente identificado, com CHAVEIRO E ETIQUETA contendo:
•
•
•
•

Nome do Projeto/ Filme
Nome do(a) Proponente
Categoria
Ano do Edital

•

DA FORMATAÇÃO DO PENDRIVE:

Reformatar o PEN DRIVE para o sistema de arquivos exFAT ou NTFS, compatível com sistema
operacional Windows;
Em plataforma MAC, escolher a opção MS_DOS, que permitirá a leitura em plataforma
Windows;
Nomear a raiz do pendrive com o título do filme e ano do Edital, conforme exemplo:
PENDRIVE: TÍTULO_DO_FILME_20XX(ano do edital)_pendrive

•

DA ESTRUTURA DE PASTAS E ARQUIVOS DO PENDRIVE:

Deverá conter Pasta geral: TÍTULO DO FILME que deverá conter os seguintes arquivos:
a)

Arquivo .mov h.264: conter o arquivo do filme em base limpa em .mov codec h.264 com taxa
de bits de 25Mbps ou superior, com áudios (original e audiodescrição);

b) Arquivo .mov h.264: conter o arquivo do filme com a janela de LIBRAS queimada na imagem,
em .mov codec h.264 com taxa de bits de 25Mbps ou superior, com áudios (normal e
audiodescrição);
c)

Legendas: conter o arquivo da(s) legenda(s) LSE, e, opcionalmente, legendas em outros
idiomas, em formato .srt, nomeado com a MESMA DENOMINAÇÃO dos arquivos de vídeo;

NOTA:
Os arquivos do filme deverão conter o(s) áudio(os) em estéreo ou multicanal (em formato .aac ou
AC-3) e também o arquivo da áudio descrição (em .aac ou AC-3), de forma que ambos sejam
alternáveis em qualquer programa de reprodução.
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As legendas também deverão estar igualmente nomeadas e disponível nas respectivas pastas de
cada projeto.

2.1.3

Para a categoria 1.1.6:

Cópias em perfeito estado do projeto, conforme objeto descrito no item 1.2 deste Edital,
devidamente paginadas, sendo:
a) 2 cópias impressas em papel formato A4 e encadernado em espiral ou brochurado,
sendo 1 cópia para acervo e 1 cópia para pesquisa; e
b) 1 cópia no formato digital, em arquivo PDF, entregue em um pendrive.
As cópias devem conter:
 Em se tratando de Desenvolvimento de Projeto de Longa-metragem, a elaboração de
projeto de longa-metragem de ficção e/ou documentário, utilizando, ou não, técnicas
de animação, contendo: capa, sinopse, justificativa, apresentação do tema e
personagens, linguagem e procedimentos narrativos, público-alvo, cenários e locações,
argumento,roteiro original e inédito em fase final de tratamento com registro na
Biblioteca Nacional, planilha orçamentária, cronograma, informações adicionais não
obrigatórias, e, no caso de projetos em animação, trechos de storyboard, layout de
cenários e personagens, no formato estabelecido no item 12.18 deste Edital.
 Em se tratando de Projeto de Obra Seriada, a elaboração de projeto de obra seriada
de ficção e/ou documentário, utilizando, ou não técnicas de animação, com número
mínimo de 4 (quatro) episódios, contendo: capa, sinopse geral, justificativa,
apresentação do tema e personagens, linguagem e procedimentos narrativos, públicoalvo, cenários e locações, sinopses de todos os episódios, argumento, roteiro do
primeiro episódio, planilha orçamentária, cronograma, informações adicionais não
obrigatórias, e, no caso de projetos em animação, trechos de storyboard, layout de
cenários e personagens, no formato estabelecido no item 12.11deste Edital

2.2

DO RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO

Cópias em perfeito estado do relatório final de execução do projeto, conforme objeto descrito
no item 1.2 deste Edital, devidamente paginadas, sendo:
a) 2 cópias impressas em papel formato A4 e encadernado em espiral ou brochurado,
sendo 1 cópia para acervo e 1 cópia para pesquisa; e
b) 1 cópia no formato digital, em arquivo PDF, entregue em um pendrive.

2.2.1 Para as categorias 1.1.7, 1.1.8 e 1.1.9:
As cópias devem conter:
Relatório de comprovação de execução de festival ou cineclube, contendo os seguintes itens:
descrição das atividades principais e paralelas, acompanhadas de fotografias e/ou vídeos,
número de sessões e de filmes ou obras inscritos, selecionados e/ou premiados, se houver,
8
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número de público das sessões e/ou de participantes de cada atividade principal ou paralela,
clipagem de mídia, indicação de receitas obtidas, quando houver, amostras de todos os
materiais gráficos produzidos, um vídeo making of de pelo menos 1(um) minuto de duração e
outros dados e materiais que julgar relevantes, juntamente com arquivos de vídeo do making
of.
2.2.2 Para a categoria 1.1.10:
As cópias devem conter:
Relatório de comprovação de execução, contendo os seguintes itens: cópia das inscrições em
festivais e de documentos de pagamentos de despesas decorrentes, de todos os materiais de
divulgação, fotografias, vídeos e clipagem de mídia em que conste a seleção, exibição e/ou
premiações da obra, juntamente com a nova cópia da obra com a cartela de créditos contendo
as logomarcas do Edital entregues em um pendrive.
2.2.3 Para a categoria 1.1.11:
As cópias devem conter:
Relatório de comprovação de execução, contendo os seguintes itens: compilação de todos os
textos publicados no formato PDF; capturas de tela de todas as publicações; link para o sitio
eletrônico de hospedagem; dados de acesso e tráfego;

2.3

DO RELATÓRIO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL

Cópia em perfeito estado do relatório de execução de Contrapartida Social, conforme objeto
descrito no item 12.13 deste Edital, devidamente paginadas, sendo:
a) 1 cópia no formato digital, em arquivo PDF, entregue ao setor de protocolo da FCC.

2.3.1 Para as categorias 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.5, 1.1.6, 1.1.7, 1.1.8 e 1.1.10:
A cópia deve conter:
Relatório de comprovação de execução da contrapartida social, contendo os seguintes itens:
descrição das atividades, acompanhadas de fotografias e/ou vídeos, número de público e/ou
de participantes de cada atividade, clipagem de mídia, amostras de todos os materiais gráficos
produzidos e outros dados e materiais que julgar relevantes.

2.4

DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA
2.4.1

Para todas as categorias:

Para orientações sobre a entrega da Prestação de Contas Financeira o contratado deverá
acessar o “Manual de Prestação de Contas Financeira e Solicitações à COACIN” disponível no
sítio eletrônico da FCC https://cultura.sc.gov.br/editais-e-acoes/editais
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3. DAS LOGOMARCAS
As logomarcas do Edital Prêmio Catarinense de Cinema deverão ser utilizadas em todas as
obras e projetos, bem como em todos os materiais promocionais produzidos.
As logomarcas e o manual de aplicação do Edital Prêmio Catarinense de Cinema estão
disponíveis no site da FCC: http://cultura.sc.gov.br/a-fcc/logos

4. DA ANÁLISE DOS ITENS
A conferência dos itens é realizada após a entrega ou envio ao setor de protocolo da FCC,
seguindo o Ano do Edital, a ordem de chegada e a disponibilidade do setor.
I.

DOS PRODUTOS FINAIS

Os produtos finais entregues em MEIO FÍSICO serão devidamente testados pela equipe do
SETOR DE CONSERVAÇÃO DO MIS-SC.
Será elaborada uma ficha de análise técnica, na qual constará a situação atual de cada item e
as eventuais providências para soluções.
A ficha de análise técnica e correções será enviada por e-mail(cadastrado na inscrição do
Edital), com prazo para retificação e nova entrega dos respectivos objetos.
Em caso de dúvidas quanto à análise e/ou com relação aos procedimentos para regularização
do objeto, as dúvidas deverão ser encaminhadas formalmente para o email mis@fcc.sc.gov.br
A nova entrega ou envio dos itens corrigidos deverá ser realizada no setor de protocolo da
FCC, seguindo o mesmo procedimento da primeira entrega.
A não entrega no prazo estabelecido na ficha, enseja a inclusão do contratado em situação de
inadimplência, podendo ser notificado extra judicialmente ou judicialmente, cabendo as
sanções cabíveis, conforme Edital e contrato firmado com a FCC.
Resolvidas as correções solicitadas, emite-se o Termo de Conformidade do Objeto e, após, o
Termo de Doação Definitiva ao acervo do MIS-SC.

II. DO RELATÓRIO FINAL DE EXECUÇÃO DO PROJETO
Os relatórios finais de execução dos projetos EM MEIO FÍSICO serão devidamente analisados
pela COACIN, em reuniões específicas para este fim.
Será realizada uma ATA da reunião, na qual constará a análise realizada e as eventuais
providências ou diligências, e a decisão EM DILIGÊNCIA, APROVADO ou REPROVADO.
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A ATA será enviada por e-mail (cadastrado na inscrição do Edital), com prazo para providências
ou resposta às diligências.
Em caso de dúvidas quanto à análise e às providências e diligências, as mesmas deverão ser
encaminhadas formalmente para o email mis@fcc.sc.gov.br
As providências realizadas e as respostas às diligências deverão ser entregues e/ou enviadas,
de acordo com cada caso, para o setor de protocolo da FCC.
O não cumprimento e comprovação das providências e/ou respostas às diligências, no prazo
estabelecido na ata, ensejam a inclusão do contratado em situação de inadimplência, podendo
ser notificado extra judicialmente ou judicialmente, cabendo as sanções cabíveis, conforme
Edital e contrato firmado com a FCC.
Enviadas a comprovação das providências e respostas às diligências, as mesmas serão
analisadas em nova reunião da COACIN, também registrada em ATA, a ser enviada por e-mail
ao proponente.

III. DO RELATÓRIO DE CONTRAPARTIDA SOCIAL
Os relatórios finais de execução dos projetos EM MEIO DIGITAL serão devidamente analisados
pela COACIN, em reuniões específicas para este fim.
Será realizada uma ATA da reunião, na qual constará a análise realizada e as eventuais
providências ou diligências e a decisão EM DILIGÊNCIA, APROVADO ou REPROVADO.
A ATA será enviada por e-mail (cadastrado na inscrição do Edital), com prazo para providências
ou resposta às diligências.
Em caso de dúvidas quanto à análise e às providências e diligências, as mesmas deverão ser
encaminhadas formalmente para o email mis@fcc.sc.gov.br
As providências realizadas e as respostas às diligências deverão ser entregues e/ou enviadas,
de acordo com cada caso, para o setor de protocolo da FCC.
O não cumprimento e comprovação das providências e/ou respostas às diligências, no prazo
estabelecido na ata, ensejam a inclusão do contratado em situação de inadimplência, podendo
ser notificado extra judicialmente ou judicialmente, cabendo as sanções cabíveis, conforme
Edital e contrato firmado com a FCC.
Enviadas a comprovação das providências e respostas às diligências, as mesmas serão
analisadas em nova reunião da COACIN, também registrada em ATA, a ser enviada por e-mail
ao proponente.
IV. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS FINANCEIRA
A Prestação de contas financeira entregues EM MEIO DIGITAL serão devidamente analisados
pela GCONT/FCC.
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Para orientações sobre a entrega da Prestação de Contas Financeira o contratado deverá
acessar o “Manual de Prestação de Contas Financeira e Solicitações à COACIN” disponível
no sítio eletrônico da FCC https://cultura.sc.gov.br/editais-e-acoes/editais
Dúvidas sobre a prestação de contas financeira devem ser enviadas para o e-mail
gcont@fcc.sc.gov.br

5. QUADRO RESUMO DAS ENTREGAS

Categorias
1.1.1; 1.1.2; 1.1.3; 1.1.4 e 1.1.5

1.17; 1.1.8 e 1.1.10

1.1.9 e 1.1.11
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Entregas a serem realizadas
1. Produto Final;
2. Prestação de contas financeira; e
3. Relatório de contrapartida Social.
1. Relatório final de execução do projeto;
2. Prestação de contas financeira; e
3. Relatório de contrapartida Social.
1. Relatório final de execução do projeto; e
2. Prestação de contas financeira

