
Programa Eletrobrás de Cultura

Patrocínio à Produção Teatral

Edital de Seleção Pública de Projetos de Patrocínio - 2009



3

1  Apresentação

A  Eletrobrás tem se destacado entre as cinco maiores incentivadoras da cultura brasileira. 
É nos palcos, ajudando a iluminar o talento de grandes artistas, que a empresa mais 
tem firmado seu nome como aliada da grandiosa energia do povo brasileiro: sua arte e 
suas mais variadas formas de expressão.

O  PROGRAMA ELETROBRÁS DE CULTURA - 2009 é um processo de seleção de 
projetos, com recursos destinados à produção de espetáculos teatrais para público 
adulto, por intermédio de chamada pública, com inscrições pela Internet e  participação 
de uma Comissão de Seleção Externa, de notório saber na área de teatro. 

Esse programa nos traz a perspectiva de grandes parcerias para 2009. Além de garantir 
a continuidade da nossa tradição de apoio à cultura, ele representa mais transparência 
nas nossas ações. Os ideais que norteiam o edital de patrocínios culturais são os 
mesmos que a Eletrobrás persegue dia a dia, enquanto cumpre o compromisso de 
encher o Brasil de energia, com responsabilidade social e ambiental.

Iluminar um país de dimensões continentais como o Brasil não é uma tarefa simples. 
É por isso que a Eletrobrás busca há tantos anos a parceria inigualável de quem faz 
cultura. Afinal, a cada palco que se ilumina pelo país afora, podemos contar com brilho 
do olhar de milhares de brasileiros diante do encantamento que a arte proporciona. 
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2  Processo de Inscrição

2.1 Do Objetivo do Edital

O Presente Edital tem a finalidade de selecionar projetos que se enquadrem na Lei Rouanet 
visando à concessão de patrocínios no âmbito do PROGRAMA ELETROBRÁS DE 
CULTURA na área de produção de espetáculos teatrais para público adulto.

O modelo de inscrição, avaliação, seleção e patrocínio de projetos, especificado neste Edital, 
observa o disposto nos artigos 4º, 7º e 8º do Decreto nº 6.555, de 08.09.08, e não estabelece 
equivalência entre os projetos apresentados, diante das características específicas e 
personalíssimas que individualizam as ações avaliadas para fins de patrocínio.  

2.2 Da Abrangência do Edital 

Para as ações de patrocínio decorrentes deste edital, o PROGRAMA ELETROBRÁS DE 
CULTURA disponibilizará um total de R$ 8.400.000,00 (oito milhões e quatrocentos mil 
reais), observado o previsto nos itens 2.2.1 e 2.2.2 deste edital.

2.2.1 Os recursos disponíveis serão destinados à produção de espetáculos teatrais 
para o público adulto; 

2.2.2 Os recursos disponibilizados por meio deste edital serão distribuídos em faixas 
de acordo com o orçamento total do projeto apresentado junto ao Ministério da Cultura 
(MinC), da seguinte forma:

Faixas Total por Faixa
Faixa 1 Projetos com orçamento até R$ 250.000,00 R$ 2.500.000,00

Faixa 2 Projetos com orçamento entre R$ 250.001,00 
e R$ 500.000,00

R$ 3.750.000,00

Faixa 3 Projetos com orçamento superior a R$ 
500.000,00

R$  2.150.00,00
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2.2.3 No caso do somatório dos valores previstos para os projetos selecionados dentro 
de uma mesma faixa ser inferior ao total de recursos destinados para a mesma, a 
Eletrobrás se reserva o direito de ajustar os valores.

2.3 Da visão geral do processo de inscrição de projetos

2.3.1  Para inscrever um projeto no PROGRAMA ELETROBRÁS DE CULTURA, no âmbito 
deste edital, o interessado deverá cumprir as seguintes etapas:

a) cadastrar-se como Proponente, pela Internet;

b) preencher dados do seu projeto, por meio de formulário eletrônico de inscrição, 
disponível pela Internet;

c) anexar ao formulário eletrônico de inscrição, os documentos eletrônicos obrigatórios; 
e

d) enviar à Eletrobrás, pela Internet, os dados de seu projeto, bem como os documentos 
eletrônicos anexados. 

2.3.2 O descumprimento de qualquer uma dessas etapas implica em não conclusão do 
processo de inscrição, o que resulta na desclassificação do projeto;

2.3.3 A inscrição deverá ser feita pelo Proponente do projeto, somente pela Internet, no 
endereço: www.eletrobras.com.

2.4 Quem pode se inscrever

2.4.1  O Proponente pode ser Pessoa Física ou Pessoa Jurídica com sede ou domicílio 
em território brasileiro. Caso seja pessoa física, deverá ser maior de idade e brasileira 
nata ou naturalizada. Caso seja pessoa jurídica, a mesma deverá ser constituída no 
Brasil, segundo as leis deste país;



6

2.4.2  É vedada a inscrição de projetos:

por integrantes das Comissões de Seleção e por profissionais envolvidos nos •	
processos de Seleção do Programa;

por Proponentes que tenham vínculos diretos com os profissionais citados nos •	
itens acima. No caso de Proponentes que sejam pessoa jurídica, este impedimento 
se estende para seus sócios e administradores; por qualquer integrante da força de 
trabalho da Eletrobrás e de suas empresas.

2.4.3 O descumprimento de quaisquer destas condições implicará na impugnação do 
projeto em qualquer fase do Processo de Seleção, inclusive, nas fases de habilitação e 
contratação.

2.5 Do Prazo de Inscrição de projetos 

2.5.1 As inscrições eletrônicas, que serão gratuitas, poderão ser realizadas no período 
de 02/12/2008 até 30/12/2008;

2.5.2 O prazo de inscrição se encerra, impreterivelmente, às 23h59min (horário de 
Brasília), do último dia do período definido. Após este horário, o ambiente de inscrição 
ficará automaticamente indisponível;

2.5.3 A Eletrobrás não se responsabiliza pelas inscrições que não forem completadas 
por falhas tecnológicas tais como: problemas no servidor, na transmissão de dados, na 
linha telefônica ou em provedores de acesso dos usuários;

2.5.4 O ato da inscrição pressupõe plena concordância com os termos deste edital.
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2.6 Da Inscrição Eletrônica do Projeto

2.6.1 Cadastro de acesso para inscrição eletrônica:

2.6.1.1  Para realizar a inscrição eletrônica do projeto, o interessado deverá, 
primeiramente, cadastrar-se como Proponente, no Sistema de Patrocínio Cultural, de 
modo a obter uma senha de acesso à Inscrição de Projetos. Os seguintes passos 
devem ser realizados:

a) acessar a opção Patrocínios no Portal da Eletrobrás (www.eletrobras.com) e seguir 
as instruções disponíveis,

b) cadastrar o endereço de correio eletrônico do Proponente.

Concluídos estes passos, o interessado receberá, no endereço eletrônico cadastrado, uma 
senha de acesso ao sistema, caracterizando, assim, o seu cadastramento no sistema, como 
Proponente e viabilizando o preenchimento do formulário eletrônico de Inscrição de Projeto.

2.6.1.2 O endereço eletrônico informado no ato da inscrição do projeto será o canal 
de comunicação entre o PROGRAMA ELETROBRÁS DE CULTURA e o Proponente do 
projeto;

2.6.1.3 É de inteira responsabilidade do Proponente manter atualizado seu endereço 
de correio eletrônico.

2.6.2 Preenchimento e envio eletrônico dos dados de projeto:

2.6.2.1 Para preencher os dados no formulário, o Proponente deve:

a) acessar a opção Patrocínios no Portal da Eletrobrás (www.eletrobras.com)  e seguir 
as instruções disponíveis;
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b) informar como Login o endereço eletrônico fornecido no ato do Cadastro (item  2.6.1);

c) informar a senha recebida em seu endereço eletrônico em decorrência do  cadastro 
realizado, segundo previsto no item 2.6.1;

d) digitar os dados para os três grupos de informações que são apresentados, nas 
telas de forma sucessiva. São eles:

Projeto;•	
Proponente; •	
Documentos Eletrônicos (deverão ser anexados).•	

2.6.2.2 Cada um dos grupos de informação pode ser digitado em momentos diferentes. A 
cada novo acesso, o sistema informa ao usuário quais grupos estão com preenchimento 
concluído;

2.6.2.3 O grupo de Documentos Eletrônicos refere-se a documentos que devem ser 
obrigatoriamente enviados por meio eletrônico, em formato PDF. Esta exigência é 
aplicável à pessoa física ou pessoa jurídica. O envio desses documentos obrigatórios 
por outro meio implicará na desclassificação do projeto. Os documentos eletrônicos 
são os seguintes:

a) Projeto Básico (cópia do documento contendo a especificação do projeto, entregue 
na inscrição junto ao MinC);

b) Comprovante de inscrição do projeto no Programa Nacional de Apoio à Cultura 
(Pronac), para obtenção de benefícios da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura;

c) Plano Básico de Divulgação (cópia do documento entregue na inscrição, junto ao 
MinC); e Plano Básico de Mídia do Projeto;
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d) Orçamento Físico-Financeiro do projeto (conforme modelo do MinC) compatível com 
o período de execução, definido no item 2.7.4;

e) Comprovação de realização de atividades objeto deste edital, nos últimos dois anos;

f) Comprovação de experiência na área objeto deste edital, através de apresentação de 
registros de trabalhos já desenvolvidos;

g) Plano de ação explicitando as formas de interação com a comunidade e garantias 
de acesso público ao evento;

h) Relação das contrapartidas oferecidas. 

2.6.2.4 Ao término do preenchimento dos três grupos de informação, o Proponente 
pode FINALIZAR a Inscrição Eletrônica do Projeto;

2.6.2.5 Após finalizar a Inscrição Eletrônica do Projeto, o Proponente deve SUBMETER 
o projeto à Eletrobrás. Para tanto, o Proponente deve declarar a leitura, concordância e 
aceitação das regras referentes ao PROGRAMA ELETROBRÁS DE CULTURA;

2.6.2.6 Uma vez submetido o projeto à Eletrobrás, o sistema não mais permitirá que o 
Proponente possa modificá-lo. Somente será possível cancelar a inscrição do projeto;

2.6.2.7 A efetivação da inscrição será confirmada pelo envio de um número de protocolo, 
por parte do PROGRAMA ELETROBRÁS DE CULTURA, para o endereço de correio 
eletrônico do Proponente, informado no ato da inscrição;

2.6.2.8 O Proponente deve elaborar previamente seu projeto em editor de texto, guardar 
uma cópia no seu computador e, a seguir, copiar as informações para o Formulário de 
Inscrição Eletrônico;
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2.6.2.9 É recomendável a leitura dos seguintes conteúdos, disponíveis na opção de 
Patrocínios do Portal da Eletrobrás:

a) INSTRUÇÕES GERAIS, com informações sobre todo o processo de inscrição e 
seleção de projetos de patrocínio;

b) ROTEIRO DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, contendo informações sobre como 
elaborar um projeto, e

c) POLÍTICA DE PATROCÍNIOS;

2.6.2.10 A Eletrobrás não fornecerá cópia dos projetos inscritos. Caso julgue importante, 
o Proponente deverá manter uma cópia de toda a documentação em seu poder;

2.6.2.11 O Proponente pode inscrever mais de um projeto, mas só pode ser selecionado 
em apenas um projeto; 

2.6.2.12 Não serão aceitas modificações ou substituições de dados e de arquivos digitais 
anexos ao projeto, depois de concluída sua inscrição. Tampouco serão aceitas inscrições de 
projetos que não estejam de acordo com os prazos e com as exigências do presente Edital.

2.7  Das Condições Gerais de Inscrição

2.7.1. O ato de inscrição pressupõe plena concordância com os termos constantes 
neste Edital;

2.7.2  A inscrição no Programa Eletrobrás de Cultura não garante ao proponente a 
seleção do respectivo projeto; 

2.7.3. Os projetos participantes do Programa Eletrobrás de Cultura deverão estar 
previamente inscritos no Pronac, instituído pela Lei Nº 8.313/91;
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2.7.4  Somente serão aceitas inscrições de projetos que apresentem um período de 
execução compreendido entre 01/06/2009 a 31/05/2010;

2.7.5 Não serão aceitas inscrições e não serão avaliados projetos que estejam em 
desacordo com as exigências e condições estabelecidas neste Edital;

2.7.6 O correto enquadramento do projeto na área de produção de espetáculos teatrais 
é de responsabilidade integral do participante; 

2.7.7 O enquadramento indevido implicará na desclassificação do projeto.

3. Do Processo de Seleção

O Processo de Seleção é composto das seguintes fases:

3.1  Da Fase de Pré-Seleção 

Os projetos inscritos no PROGRAMA ELETROBRÁS DE CULTURA passam, nesta 
fase, por um processo de triagem para verificação do atendimento às regras contidas 
neste edital, no que tange aos documentos eletrônicos apresentados, ao adequado 
enquadramento na área de produção de espetáculos teatrais, à sua aderência à Política 
de Patrocínio da empresa, bem como quanto ao devido cumprimento dos patrocínios 
porventura concedidos anteriormente pela Eletrobrás.

Essa fase é realizada por técnicos qualificados e com experiência na análise das 
questões envolvidas e tem caráter eliminatório.

3.1.1 Estarão pré-selecionados para a fase de seleção e, portanto, encaminhados para 
a avaliação da Comissão de Seleção, os projetos que:
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contenham a Ficha de Inscrição Eletrônica preenchida corretamente;•	
forem entregues no prazo, de acordo com as normas de apresentação e com os  •	

 demais prazos determinados neste edital;
apresentarem corretamente a documentação exigida;•	
tenham seus proponentes  em situação regular com a Eletrobrás;•	
tenham comprovante de inscrição no Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac)  •	

 no MinC, para obtenção de benefícios da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura;
estejam devidamente enquadrados na área cultural, prevista no item 2.2.1 deste   •	

 edital;
estejam de acordo com a Política de Patrocínio da empresa.•	

3.1.2 Estarão eliminados e, portanto, não serão encaminhados para avaliação da 
Comissão de Seleção, os projetos que:

‘não’ preencham as condições citadas no item 3.1.1 deste edital;•	
tiverem como proponentes ou sócios quaisquer membros da Comissão de Seleção,  •	

empregados da empresa, bem como seus respectivos cônjuges, parentes de primeiro 
grau e/ou de afinidade até o segundo grau, além de sócios formais. Nestes casos, o 
projeto pode ser impugnado em qualquer fase do processo.

3.2 Da fase de Seleção

Esta fase, eliminatória e classificatória, é realizada por uma Comissão de Seleção 
formada por profissionais de renomado saber e experiência na área de teatro. Esta 
Comissão examinará os conteúdos dos projetos pré-selecionados com base nos 
critérios estabelecidos no item 3.2.1, utilizando, para este fim, uma escala de pontuação 
de 0 (zero) a 5(cinco).
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3.2.1 Dos critérios para a Avaliação e Seleção dos projetos:

1. Relevância e mérito qualitativo: serão considerados aspectos como exemplaridade; 
ineditismo; pioneirismo; potencial transformador; difusão (eficácia das atividades 
propostas para a difusão e divulgação do projeto); mérito intrínseco do projeto (análise 
da relevância do conteúdo proposto);  perspectiva de contribuição ao enriquecimento 
sociocultural da comunidade; alcance e acesso de público; 

2. Viabilidade técnica, físico-financeira e de prazo: serão avaliados aspectos como 
consistência da proposta e a coerência entre as fases;  as demandas do projeto com os 
itens que integram o orçamento proposto; adequação dos custos orçados; qualificação 
e competência técnica da equipe envolvida na realização do projeto.

3.2.2 Na fase de Seleção serão avaliados os documentos apresentados pelo Proponente 
considerando os seguintes pontos:

a) realização de atividades objeto deste edital nos últimos dois anos;

b) formas de registro e disponibilização dos trabalhos já desenvolvidos; e

c) planejamento de formas de interação com a comunidade e garantias de acesso 
público ao projeto; 

3.2.3 Para fins de classificação, o valor total da pontuação de um projeto será igual ao 
somatório da pontuação apurada por cada integrante da comissão de seleção;

3.2.4 A pontuação de cada integrante da comissão de seleção é resultante do 
somatório da pontuação atribuída a cada critério vezes o peso definido previamente 
pela Eletrobrás, para cada critério;
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3.2.5 A Comissão de Seleção apresentará à Eletrobrás a relação de projetos para 
cada uma das três faixas definidas no item 2.2.2, onde os projetos estarão listados em 
ordem classificatória de pontuação, com a recomendação do aporte a ser feito pela 
empresa;

3.2.6 A seleção de projetos, para fins de habilitação, obedecerá à ordem classificatória 
referida no item 3.2.5 e estará limitada aos recursos destinados para cada faixa, 
conforme tabela abaixo:

Faixas Total por Faixa
Faixa 1 Projetos com orçamento até R$ 250.000,00 R$ 2.500.000,00

Faixa 2 Projetos com orçamento entre R$ 250.001,00 
e R$ 500.000,00

R$ 3.750.000,00

Faixa 3 Projetos com orçamento superior a R$ 
500.000,00

R$  2.150.00,00

3.2.7 Em caso de empate de projetos será considerada, para fins de desempate, a 
pontuação obtida em  “relevância e mérito qualitativo”, em seus aspectos considerados, 
conforme item 3.2.1;

3.2.8 O Proponente só poderá ser contemplado em apenas um projeto;

3.2.9 A seleção do projeto para fins de habilitação não garante o patrocínio e não indica 
a concordância pela Eletrobrás em relação às condições apresentadas originalmente 
pelo Proponente, inclusive, no que concerne aos aspectos financeiros;

3.2.10 O resultado da seleção apresentado pela comissão será encaminhado para 
apreciação e homologação da Diretoria Executiva da Eletrobrás a quem caberá a 
decisão final, em caráter irrecorrível, sobre a relação dos projetos selecionados e os 
valores a serem aportados em cada projeto.
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4  Da Divulgação de Resultados de Seleção

4.1 A relação dos projetos selecionados para a fase de habilitação, em ordem 
classificatória, por faixa e nos limites do orçamento da Eletrobrás previstos neste edital, será 
divulgada até o dia 01/03/2009, pela Internet, no site da empresa: www.eletrobras.com;

4.2 A relação dos integrantes da Comissão de Seleção será divulgada juntamente com 
a relação dos projetos selecionados, referidos no item 4.1; 

4.3 A decisão final sobre os projetos selecionados referida no item 4.1, de caráter 
irrecorrível, obedecerá o critério de classificação, por faixa, e indicará a contribuição 
financeira para cada projeto;

4.4 Não existem garantias de que os projetos selecionados receberão o patrocínio 
indicado, uma vez que tais projetos dependem de habilitação decorrente de 
documentação original, que deverá ser enviada para esse fim, para que, somente 
então, se inicie a fase de contratação, respeitados os limites orçamentários previstos 
neste edital.
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5  Da Fase de Habilitação 

5.1 Os proponentes dos projetos selecionados, obedecido o valor limite estipulado no 
item 2.2.2 deste edital, deverão enviar documentos originais obrigatórios definidos no 
item que segue, visando à sua habilitação para a fase de contratação;

5.2  Os documentos obrigatórios, que deverão ser apresentados em originais ou cópia 
autenticada, são os seguintes:
 
a) Projeto Básico (cópia do documento contendo a especificação do projeto, aprovado 
MinC);
b) Publicação do Diário Oficial da União (DOU) contendo a portaria de aprovação do 
projeto com vistas à obtenção dos benefícios fiscais concedidos pela Lei nº 8.313/91 
(Lei Rouanet), e respectiva correspondência emitida pelo MinC;

c) Plano Básico de Divulgação (cópia do documento aprovado pelo MinC) e Plano 
Básico de Mídia do Projeto;

d) Publicação do Diário Oficial da União (DOU) contendo a portaria de prorrogação do 
prazo de captação de recursos do projeto e respectiva correspondência emitida pelo 
MinC (nos casos em que o prazo de captação autorizado por ocasião da aprovação do 
projeto estiver expirado);

e) Orçamento Físico-Financeiro do projeto (conforme modelo do MinC), compatível 
com o período de execução, definido no item 2.7.4;

f) Comprovação de realização de atividades objeto deste edital nos últimos dois anos; 

g) Comprovação de experiência na área objeto deste edital, por meio da apresentação 
de registros de trabalhos já desenvolvidos;
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h) Plano de ação explicitando as formas de interação com a comunidade e garantias 
de acesso público ao evento;

i) Relação detalhada das contrapartidas oferecidas. 

Aplicável à pessoa física:

a) Certidão conjunta negativa de débito de tributos e Contribuições Federais e à Dívida 
Ativa da União, válida na data de apresentação;

b) Carteira de identidade e CPF do Proponente;

c) No caso de procuração, esta deverá conter poderes específicos para firmar contratos 
e, se for particular, a assinatura do outorgante com firma reconhecida, acompanhada 
de cópia autenticada da carteira de identidade e CPF do procurador.

Aplicável à pessoa jurídica (o objeto social da pessoa jurídica deve ser com-
patível com a atividade a ser patrocinada)

a) Ato constitutivo, Contrato Social, Estatuto do Proponente ou Declaração Empresária 
Individual em vigor, registrados na Junta Comercial;

b) No caso de sociedade por ações, apresentar cópia autenticada do documento de 
eleição de seus administradores;

c) No caso de sociedades civis, apresentar cópia autenticada de prova da diretoria em 
exercício;

d) Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) válido 
do Proponente;
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e) Certidão Negativa de Débito com a Seguridade Social (INSS-CND), com prazo 
atualizado (modelo Previdência Social);

f) Certidão Negativa relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com 
prazo atualizado (modelo CEF);

g) Certidão negativa de Falência e Concordata, com data não anterior a 90 dias de sua 
apresentação;

h) Certidão de Quitação de Tributos Estaduais, com prazo atualizado;

i) Certidão de Quitação de Tributos Municipais, com prazo atualizado;

j) Certidão conjunta negativa de débitos relativos aos Tributos Federais e à Dívida Ativa 
da União;

k) Declaração, sob penalidades da lei, de que o Proponente não está sendo punido 
com declaração de idoneidade para licitar ou contratar com a Administração;

l) Declaração, sob as penalidades da lei, de que seus diretores, sócios e gerentes não 
mantêm vínculo empregatício com a Eletrobrás;

m) Declaração, sob as penalidades da lei, de que o Proponente não emprega menor 
de 16 anos, ressalvados os casos de menores a partir de 14 anos na condição de 
aprendiz, nem menor de 18 anos em trabalho noturno ou insalubre;

n) Certidão do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), 
quando cabível;

o) Certidão do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), quando cabível. 
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5.3  Os documentos obrigatórios deverão ser entregues até 15 dias a contar da data da 
divulgação eletrônica da relação dos projetos selecionados, referida no item 4.1, sob 
pena de inabilitação;

5.4  As vias impressas deverão ser encaminhadas por Sedex ao seguinte endereço:

Seleção Pública  - edital nº. 001/2008 – Programa Eletrobrás de Cultura (Produção Teatral)
Centrais Elétricas Brasileiras S. A. - Eletrobrás
Av. Presidente Vargas, 409/13º andar
CEP. 20071-003 - Centro 
Rio de Janeiro - RJ.

5.5 O envelope contendo os mencionados documentos obrigatórios deverá apresentar, 
de forma clara e visível, o nome do projeto, tal qual foi cadastrado na inscrição feita 
no sistema, e o número de protocolo no Programa Eletrobrás de Cultura, de forma a 
garantir seu recebimento;

5.6 Os documentos obrigatórios originais, ou em cópias autenticadas, serão avaliados 
quanto à sua adequação, veracidade, entrega nos prazos exigidos e validade (quando 
for o caso), por profissionais da Eletrobrás;

5.7 Serão habilitados para a fase de contratação os projetos selecionados que:

a) Apresentem, de forma integral, a documentação original obrigatória conforme definido 
neste edital;

b) Apresentem os documentos no prazo definido neste edital;

c) Não apresentem divergência entre os dados constantes dos documentos eletrônicos 
enviados e os dados constantes dos documentos originais; e
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d) Apresentem compatibilidade entre o cronograma de execução do projeto e o período 
de captação de recursos aprovado segundo a Lei Rouanet.

5.8 Não serão habilitados para a fase de contratação os projetos selecionados que não 
atendam às condições citadas no item 5.7 desse edital;

5.9 Os resultados da fase de habilitação serão encaminhados para a apreciação e 
homologação da Diretoria Executiva da Eletrobrás;

5.10 A homologação, pela Diretoria Executiva da Eletrobrás, dos resultados da fase de 
habilitação não garante a efetivação da contratação do patrocínio;

5.11 A relação dos projetos habilitados será divulgada no site da Eletrobrás, até 30 de 
abril 2009, obedecida a ordem classificatória por faixa.
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6 Da Fase de Contratação

Os projetos selecionados e posteriormente habilitados quanto à sua documentação 
estarão aptos à fase de contratação;

6.1 A contratação dos projetos selecionados será processada de acordo com a Lei 
de Licitação e Contratos Administrativos (Lei 8.666/93), mediante a formalização de 
contratos de patrocínio;

6.2  A contratação estará condicionada à compatibilidade do prazo de captação aprovado 
pelo MinC com o período de execução do projeto e a efetiva data de contratação pela 
Eletrobrás;

6.3. A contratação do patrocínio dependerá do atendimento a todas as condições de 
contratação previstas neste edital;

6.4. O projeto selecionado e habilitado será contratado por intermédio do Proponente 
cadastrado no formulário eletrônico de inscrição, não sendo admitida a sua 
substituição;

6.5. O valor do aporte financeiro da Eletrobrás ao projeto terá como limite o valor 
aprovado pelo Ministério da Cultura – MinC, podendo ser menor;

6.6 O Proponente terá o prazo máximo de 15 dias, a contar da data de sua convocação, 
para comparecer à Eletrobrás com vistas à definição das contrapartidas segundo o 
disposto no item 7 deste edital;

6.7 A liberação dos recursos para o projeto contratado poderá ocorrer em cota única ou 
em parcelas, de acordo com as etapas de seu desenvolvimento, conforme definição e 
disponibilidade da Eletrobrás, e segundo previsto no contrato;
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6.8   Projetos que não apresentem as condições de contratação até 30 de setembro de 
2009 (aprovação na Lei Rouanet e apresentação da documentação exigida por parte 
da Eletrobrás) perderão, automaticamente, a condição de aptos à contratação;

6.9. O Beneficiário deverá registrar o andamento do projeto até a sua conclusão em, 
no mínimo, 10(dez) fotografias em papel e/ou arquivo digital em alta resolução, com 
os devidos créditos do fotógrafo e descrição das imagens. O Beneficiário deverá ainda 
disponibilizar, gratuitamente, o direito de uso deste material para fins institucionais por 
parte da Eletrobrás;

6.10.  A Eletrobrás poderá solicitar, ainda, a qualquer momento, a prestação de contas 
dos projetos contratados, comprometendo-se o Beneficiário a disponibilizar todas as 
informações solicitadas. Para este fim, os comprovantes de despesas para realização 
do Projeto devem ser mantidos à disposição pelo período de cinco anos, contados a 
partir do término do Contrato.
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7 Da Comunicação Institucional - CONTRAPARTIDAS

7.1 Promoção 

7.1.1 Os Proponentes dos projetos selecionados e habilitados no Programa Eletrobrás 
de Cultura deverão, em conjunto com a área de Patrocínios da empresa, definir as 
contrapartidas e os benefícios que constarão do Contrato de Patrocínio, observada a 
natureza de cada projeto;

7.1.2 O beneficiário do patrocínio deve enviar à Eletrobrás o cartaz do projeto em 
arquivo eletrônico, em alta resolução; mencionar o nome da patrocinadora em todas as 
entrevistas para divulgação do projeto e no material de divulgação e distribuição para 
a imprensa e públicos envolvidos;

7.1.3 Os beneficiados com o patrocínio concordam com a eventual publicação, pela 
patrocinadora, do produto do patrocínio, no todo, em parte ou texto resumido pelo 
autor, em forma a ser definida;

7.1.4 O nome da Eletrobrás deve ser ressaltado, também, na apresentação oral, 
eletrônica e/ou visual que preceda o início do evento.

7.2 - Titulação e Material Gráfico 

7.2.1 A inserção do crédito de patrocínio será negociada entre as partes, sendo 
obrigatória a utilização da chancela “Apresenta”, nos casos em que a Eletrobrás seja a 
única patrocinadora ou figure com maior investimento de recursos;
 
7.2.2 As logomarcas da Eletrobrás, do Governo Federal e do Ministério da Cultura – 
MinC deverão ser inseridas em todo o material de divulgação do projeto;
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7.2.3 As especificações para a aplicação da logomarca da Eletrobrás deverão ser 
rigorosamente observadas pelo Proponente, não podendo o mesmo utilizar a logomarca 
Eletrobrás sem prévia e expressa autorização e acompanhamento da empresa.

7.3 Estréia
O patrocinado deve avisar à Eletrobrás, com antecedência mínima de 30 dias, a data 
de estréia do projeto patrocinado.

7.4 Exibição Institucional

7.4.1 O Beneficiário do projeto patrocinado cederá à Eletrobrás, sem ônus, o direito de 
exibição de imagens para fins institucionais;

7.4.2 O Proponente que efetuar a inscrição de seu projeto no Programa Eletrobrás de 
Cultura estará de acordo com a utilização pela Eletrobrás - sem qualquer limitação de 
tempo, território, meios de fixação, reprodução, forma de divulgação, imagens fixas 
ou imagens em movimento, conjugadas ou não com sons - de imagens referentes ao 
projeto e seus participantes, em campanhas publicitárias, como conteúdo de banco de 
dados, site e livros, assim como qualquer outra forma de comunicação das referidas 
ações, existentes ou que venham a ser criadas no futuro, sem quaisquer ônus.
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8 Das Disposições Finais 

8.1 A Eletrobrás deverá ser mencionada como patrocinadora do projeto nas 
entrevistas concedidas pelos seus realizadores e participantes, os quais também 
deverão estar disponíveis para entrevistas e matérias jornalísticas de veículos 
acionados pela empresa;

8.2 A Eletrobrás reserva-se o direito de mencionar seu patrocínio e de utilizar, quando 
julgar oportuno, imagens e produtos do projeto em suas ações e peças de comunicação 
institucional, bem como em seu site institucional, sem qualquer ônus, consoante com 
os termos contratuais referentes aos direitos de autor. Os termos contratuais entre o 
responsável pelo Projeto e os autores devem contemplar a extensão da cessão de direito 
de utilização de imagens e produtos para as ações de comunicação da Eletrobrás;

8.3 Quaisquer dúvidas sobre o PROGRAMA ELETROBRÁS DE CULTURA podem ser 
esclarecidas através do correio eletrônico programacultural@eletrobras.com ; 

8.4 No caso da inexistência de proponentes ou por decisão da Comissão de Seleção, 
devido ao não atendimento dos requisitos mínimos de seleção, ou ainda, em virtude de 
inabilitação nos termos deste edital, o patrocínio pode não ocorrer;

8.5 No caso de projetos não habilitados, o material enviado ficará sob a guarda da 
Eletrobrás por um prazo máximo de 60 dias, a partir da data de publicação prevista no 
item 4.1 deste edital. Após esse prazo, os materiais serão inutilizados. Os Proponentes 
poderão solicitar a referida devolução por meio do correio eletrônico programacultural@
eletrobras.com para agendamento de sua entrega;
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8.6 A Diretoria Executiva da Eletrobrás indicará um coordenador, empregado da 
Eletrobrás, os membros da Comissão de Seleção e os seus respectivos substitutos, no 
caso de impedimento de algum membro da Comissão de Seleção;

8.7 Este edital terá vigência desde a data de sua publicação até 30/09/2009, em 
consonância com o disposto no item 6.8, o qual prevê a data limite para contratações;

8.8 Os casos omissos serão dirimidos, em caráter definitivo, pela Diretoria Executiva da 
Eletrobrás.






