
 

 

ANEXO III – CASO O AGENTE ECONÔMICO TENHA COMO ATIVIDADE ECONÔMICA EXIBIÇÃO 
CINEMATOGRÁFICA, INFORMAR SOBRE SEUS COMPLEXOS: 

 

• Nome do complexo 

• Data de Inauguração 

• Se faz parte de grupo exibidor 

• Operação usual: se comercial ou não comercial. Se não comercial, se é cineclube 

• Telefone 

• Fax 

•  Correio eletrônico 

• Página eletrônica – se houver 

• Se itinerante ou fixo 

• Se fixo: 

o Endereço: logradouro; número; complemento; bairro/distrito; Município; UF; 
CEP 

o Se localizado em shopping center: CNPJ/MF do shopping center; razão 
social/denominação do shopping center  

o Situação do imóvel: próprio, aluguel, arrendamento ou comodato 

• Se itinerante: 

o Características da itinerância: 

• Serviços adicionais: 

o Se há bomboniére Própria  

o  Se há bomboniére administrada por terceiros: CNPJ/MF; razão 
social/denominação do administrador 

o Se há livraria  

o  Se há bar  

o Outros serviços adicionais  

•  Gerente do complexo: CPF/MF; nome 

• Programador: CPF/MF; nome 

• Se há veiculação de publicidade através de outro agente econômico: CNPJ/MF; razão 
social/denominação do responsável 

•  Salas de exibição: 

o CNPJ/MF a que a sala está vinculada 

o Data de início de funcionamento 

o Se a sala possui endereço diverso do complexo 

o Nome 

o Número de assentos 



 

 

o Dados de acessibilidade: número de assentos para pessoas em cadeira de 
rodas; número de assentos para pessoas com mobilidade reduzida; número de 
assentos para obesos; número de assentos para pessoas com deficiência 
auditiva; número de assentos para pessoas com deficiência visual; se há 
banheiro(s) acessível(is); se há acesso aos assentos com rampa 

 Dimensão da tela 

 Se há ar condicionado 

 Formato da sala: com palco italiano, com mezanino, stadium ou outros  

 Tipo(s) de projeção 

o Se digital: 2D DCI, 2D não DCI, 2D DVD, 3D 

o Se analógica: 35 mm ou outros 

• Tipo de sistema de som: Dolby Stereo; Dolby Digital; DTS ou outros 

• Se há ajuste ou contrato celebrado com a finalidade de digitalização da projeção 
cinematográfica, que preveja a recepção de valores a título de pagamento por cópia 
virtual (virtual print fee – VPF) ou similar. 

 


