SECRETARIA DE ESTADO DA CULTURA
COORDENAÇÃO DE INCENTIVO À CULTURA
EDITAL Nº 004/2016 – LICENCIAMENTO DE FILMES PARANAENSES
ANEXO I
DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS QUE COMPÕEM A PRIMEIRA ETAPA –
HABILITAÇÃO E QUE DEVERÃO SER ANEXADOS NO SISTEMA DE
INFORMAÇÕES CULTURAIS (SISPROFICE).
I – Pessoa Física (PF)
Carteira de Identidade ou outro documento oficial contendo fotografia.
Comprovante de Inscrição Pessoa Física - CPF
Comprovante de residência (conta de luz, água, telefone)
Certidão Negativa de Quitação de Tributos Federais e Dívida Ativa da União –
Serviços ao Cidadão, que deverá estar dentro do prazo de validade, na data da
inscrição.
Comprovante de Situação Cadastral no CPF regular, junto à receita federal
dentro da validade.
Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria de
Estado da Fazenda, que deverá estar dentro do prazo de validade, na data da
inscrição.
Certidão Negativa de Tributos Municipais expedida pelo município, que deverá
estar dentro do prazo de validade, na data da inscrição.
Certificado de Produto Brasileiro – CPB (emitido pela ANCINE);
*Caso o CPB não tenha sido emitido em nome do proponente, cópia do
documento legal que comprove a titularidade dos direitos de comercialização da
obra;
Registro do Interessado na Agência Nacional do Cinema - ANCINE
I – Pessoa Jurídica (PJ)
Estatuto Social ou Contrato da pessoa jurídica, devidamente registrado, e suas
alterações constando em seus objetivos e finalidades a realização de
atividades culturais e artísticas.
Declaração de endereço de sede (conforme modelo). A comprovação está
condicionada à entrega do Certificado de Aprovação.
Cópia do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ, válido.
Certidão de Regularidade (CRF) do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS) - Caixa Econômica Federal.

Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida
Ativa da União.
Certidão Negativa de Débitos de Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria
de Estado da Fazenda.
Certidão Negativa de Débito de Tributos Municipais, expedida pelo município
sede da empresa.
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT
Relacionar/preencher, obrigatoriamente, no Sistema de Informações
Culturais - Agentes Culturais (localizado no sistema na aba “meus dados” ->
“sócios”) os sócios, os diretores e administradores da empresa.
Certificado de Produto Brasileiro – CPB (emitido pela ANCINE);
*Caso o CPB não tenha sido emitido em nome da empresa proponente, cópia do
documento legal que comprove a titularidade dos direitos de comercialização da
obra;

Registro de Empresa Interessada na Agência Nacional do Cinema – ANCINE

II – Documentos do representante legal da PJ
Comprovante de poderes de representação do representante legal da pessoa
jurídica (Ata ou instrumento de Procuração registrada em Cartório) – quando
couber
Carteira de Identidade ou outro documento oficial contendo fotografia do
representante legal da pessoa jurídica.
Cadastro de Pessoa Física (CPF) do representante legal da pessoa jurídica.

