
Edital 2014



Programa Cultural das
Empresas Eletrobras 2014

Edital



Índice

Parte 1

Programa Cultural das Empresas Eletrobras 2013 5

Quem pode inscrever projeto 6

Conheça a agenda do programa 7

Como inscrever seu projeto 7

Como será o processo de seleção dos projetos 9

Como será a comprovação do registro do projeto,
ou seu pedido respectivo, no MinC/Ancine 13

Como será a contratação dos projetos 14

Sobre benefícios de comunicação e contrapartidas 17

Disposições gerais 20

Fale conosco 21

Parte 2

Segmentos para inscrição de projeto:

I. Fomento ao teatro 21

II. Fomento ao audiovisual 23

III. Fomento ao patrimônio imaterial 26



5

Parte 1

Programa Cultural das Empresas Eletrobras 2014

As empresas Eletrobras – Amazonas Energia, Cepel, CGTEE, Chesf, Eletronorte,
Eletronuclear, Eletropar, Eletrosul, Furnas, Distribuição Acre, Alagoas, Piauí,
Rondônia e Roraima, e a própria holding – têm a satisfação de apresentar o Progra-
ma Cultural das Empresas Eletrobras 2014.

O programa, calcado em um processo seletivo, transparente e isonômico,
disponibilizará até R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais), a título de patrocínio,
para projetos culturais de preservação e memória, de produção e de difusão, em
três segmentos:

I. Fomento ao teatro;
II. Fomento ao audiovisual;
III Fomento ao patrimônio imaterial.

Alinhada aos princípios básicos e estratégicos das empresas Eletrobras, bem como
às políticas públicas e às diretrizes do governo federal, esta iniciativa objetiva esti-
mular a produção artística, a reflexão e o conhecimento sobre a cultura brasileira.

Dessa forma, valorizamos projetos que apresentem:

• inovação, com propostas criativas que incentivem novos olhares sobre as diver-
sas áreas artísticas e do conhecimento;

• alcance de público o mais diverso e amplo, apoiando a diversidade cultural,
social, econômica, de gênero, étnica e racial que compõe a sociedade brasileira;

• valorização da riqueza cultural nas mais diversas regiões do Brasil, ampliando
desta forma a democratização do acesso à cultura;

• formação de plateia, ao aproximar a atividade artística do processo educativo-
cultural;

• alinhamento com os valores organizacionais e a missão da Eletrobras1.

1

http://www.eletrobras.com/elb/data/Pages/LUMIS641DB632ITEMIDPTBRIE.htm
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O Programa Cultural das Empresas Eletrobras 2014 é regido por este edital e por
seu anexo – Manual do proponente. O edital e o Manual do proponente contêm
todas as informações sobre o programa e devem ser lidos integral e atentamente
por seus participantes, antes da inscrição dos seus projetos.

Todas as providências relativas à gestão do programa, desde a publicação do seu
edital e anexos até a data final de sua vigência, são de responsabilidade do Comitê
de Patrocínios das Empresas Eletrobras, que conta com a representação de todas as
empresas contratantes, de acordo com a Política de Patrocínios das Empresas
Eletrobras.

Quem pode inscrever projeto

O programa é aberto aos seguintes proponentes:

• pessoas jurídicas, cujo objeto social ou finalidade institucional compreenda
atividades de natureza cultural, com ou sem fins lucrativos – instituições, soci-
edades, cooperativas, fundações ou associações sob controle societário ou
estatutário de brasileiros natos, naturalizados ou de estrangeiros residentes no
Brasil há mais de três anos;

• pessoas físicas, que sejam brasileiros natos, naturalizados ou estrangeiros resi-
dentes no Brasil há mais de três anos. O proponente deverá apresentar, caso
não seja o próprio, o profissional responsável pelo projeto, que será seu
interlocutor junto ao Programa Cultural das Empresas Eletrobras 2014,
explicitando a sua função em relação ao projeto.

No momento da inscrição, não será exigida:

• aprovação do projeto pelo Ministério da Cultura (MinC), com vistas ao
enquadramento no Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac)  de que trata
a Lei 8.313/91, com suas alterações (Lei Federal de Incentivo à Cultura);

• aprovação do projeto pela Agência Nacional de Cinema (Ancine), com vistas ao
enquadramento na Lei 8.685/93, com suas alterações (Lei Federal de Incentivo à
Produção Audiovisual).

Todavia, será exigida, em um prazo assinalado após a homologação do resultado
final do processo seletivo, a comprovação do protocolo do pedido ao MinC ou à
Ancine de enquadramento do projeto na respectiva lei federal de incentivo, ou
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comprovação do registro respectivo, no exato segmento escolhido no ato da inscri-
ção no programa.

Da mesma forma, a aprovação, pelo MinC/Ancine, do enquadramento do projeto
na Lei Federal de Incentivo à Cultura ou na Lei Federal de Incentivo à Produção
Audiovisual é condição indispensável para o início do processo de contratação dos
projetos selecionados pelo programa.

Destacamos, ainda, que o proponente do projeto inscrito no programa deverá ser,
obrigatoriamente, o mesmo do projeto aprovado pelo MinC/Ancine, sob pena de
imediata eliminação do projeto do programa.

Conheça a agenda do programa

Inscrição – de 04/11/2013 a 18/12/2013 (o prazo de inscrição se inicia às 17h e se
encerra às 17h– horário de Brasília).

Seleção – de 19/12/2013 a 07/02/2014.

Divulgação dos resultados da seleção nos sites das empresas Eletrobras – até 14/02/
2014.

Comprovação de registro, ou seu pedido respectivo, no MinC/Ancine dos projetos
titulares selecionados – de 17/02/2014 a 18/04/2014.

Contratação – a partir de 24/02/2014.

Os projetos selecionados deste edital que não possuam o número de Pronac no
Ministério da Cultura poderão solicitar seu cadastramento no Sistema de Apoio às
Leis de Incentivo (Salic), a partir de 14/02/2014.

Como inscrever seu projeto

A inscrição no Programa Cultural das Empresas Eletrobras 2014 será gratuita e
deverá ser realizada no hotsite www.eletrobras.com/editalcultural ou nos sites de
quaisquer das empresas Eletrobras.

Por ocasião da inscrição do projeto, os seguintes formulários eletrônicos deverão
ser preenchidos:
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• Informações sobre o projeto;
• Informações sobre o proponente;
• Informações sobre o responsável pelo projeto.

Além do preenchimento dos formulários, serão exigidos documentos específicos
para cada segmento. Tais documentos deverão ser enviados em forma de arquivos
anexados. É possível inserir documentos eletrônicos até um limite máximo de
10Mb (dez megabytes) por arquivo.

O endereço eletrônico informado no ato da inscrição do projeto será o canal de
comunicação entre o programa e o proponente. É de responsabilidade do propo-
nente mantê-lo atualizado e consultá-lo com a devida frequência.

Deverão ser igualmente observados os prazos e a documentação solicitada, pois o
não atendimento a qualquer uma das regras deste edital e/ou do Manual do propo-
nente acarretará a imediata exclusão do projeto do programa, em qualquer fase
que se encontre.

As empresas Eletrobras não fornecerão cópia dos projetos inscritos e não se res-
ponsabilizarão pelas inscrições que não forem completadas devido a problemas
técnicos nos provedores de acesso dos usuários, na transmissão de dados ou na
linha telefônica.

Toda documentação obrigatória para a inscrição, bem como as orientações referen-
tes aos procedimentos necessários, encontram-se disponibilizadas no Manual do
Proponente.

É vedada a inscrição de projetos:

• A qualquer profissional envolvido na gestão do programa, bem como aos seus
parentes até terceiro grau;

• A consultores externos envolvidos na seleção de projetos em quaisquer das
modalidades contempladas neste edital ou que tenham vínculos pessoais, ou
profissionais, com projetos inscritos naquela área de seleção pública;

• A qualquer integrante da força de trabalho das empresas Eletrobras – emprega-
dos ativos, contratados e terceirizados – enquanto estiverem prestando servi-
ços nessas empresas, durante a vigência de seu contrato.
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Não há restrição quanto à inscrição de vários projetos por um mesmo proponente.
Entretanto, se forem selecionados e classificados mais de um projeto por propo-
nente, somente um único projeto será contratado. Todavia, para o segmento Artes
Cênicas (Produção/Circulação), poderão ser contratados até três projetos de uma
mesma cooperativa, desde que sejam de grupos teatrais diferentes.

Será aceita a inscrição de projetos, independentemente do valor dos seus orça-
mentos. Entretanto, o patrocínio pelas empresas contratantes não ultrapassará o
valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) por projeto.

O valor do patrocínio deverá ser destinado somente a despesas atinentes ao orça-
mento do projeto aprovado pelo MinC/Ancine, sendo esta obrigação de responsa-
bilidade exclusiva do proponente. A contribuição financeira será necessariamente
depositada em conta bancária específica do projeto, indicada pelo MinC/Ancine.

O descumprimento de quaisquer destas condições implicará na exclusão do proje-
to, em qualquer fase do programa.

O ato da inscrição do projeto pressupõe plena concordância com os termos deste
regulamento.

Será gerada, pelo sistema, uma confirmação de inscrição eletrônica para o propo-
nente, na área de seleção pública escolhida.

Como será o processo de seleção dos projetos

O processo de seleção dos projetos consiste na avaliação realizada por uma comis-
são mista formada por consultores externos e técnicos das empresas Eletrobras. A
comissão mista de seleção procederá de acordo com o explicitado em cada uma das
três etapas distintas:

1. Avaliação documental
2. Avaliação técnica
3. Classificação final

1. Avaliação documental: etapa de caráter eliminatório, na qual os projetos ins-
critos serão avaliados quanto ao cumprimento do edital, no que diz respeito:

- À documentação solicitada, conforme Manual do Proponente;
- Ao enquadramento às áreas pretendidas.
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Nessa etapa, os projetos serão avaliados e aprovados por uma comissão formada
por técnicos das empresas Eletrobras.

2. Avaliação técnica: etapa de caráter classificatório, na qual serão avaliados so-
mente os projetos aprovados na etapa 1 (avaliação documental).

Os critérios de avaliação dessa etapa classificatória serão divididos em dois grupos:

Grupo A:

• Mérito do projeto (1º critério): avalia-se o projeto quanto à qualidade formal e
de conteúdo da proposta apresentada, bem como seu valor intrínseco. Avaliam-
se, também, nesse quesito, entre outros aspectos, a singularidade, a originali-
dade e a criatividade do projeto.

• Viabilidade de execução (2º critério): avalia-se o projeto quanto à:

• Adequação orçamentária ao plano de produção proposto;
• Relação custo-benefício;
• Capacidade da equipe envolvida de realizar o projeto dentro do plano de ação

proposto, considerando o valor solicitado.

No Grupo A, os projetos serão avaliados por uma comissão externa formada por con-
sultores especialistas das áreas de teatro, audiovisual e patrimônio cultural imaterial.

Grupo B:

• Visibilidade da marca (1º critério): avalia-se o projeto quanto ao potencial de
promover a marca das empresas Eletrobras, a partir da análise das informações
disponibilizadas na ficha de inscrição e das contrapartidas oferecidas.

• Diferencial do projeto (2º critério): avalia-se o projeto no que for pertinente ao:

• Alinhamento institucional: promoção de ações que considerem as diretrizes
da Política de Patrocínios das Empresas Eletrobras, os valores organizacionais e
aspectos relacionados à responsabilidade sociocultural e ambiental2,

2

Propósito de buscar afinidades com políticas e diretrizes de governo e princípios
universais de desenvolvimento sustentável, em sintonia com a missão e estratégias
de negócios das empresas, considerando os aspectos e impactos ambientais do
patrocínio.
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à promoção da cidadania e do desenvolvimento humano, ao respeito à diversi-
dade étnica e cultural e à sustentabilidade;

• Fomento ao processo educativo-cultural: promoção de projetos que fomentem
referências históricas e culturais, ou que aproximem a atividade artística do
processo educativo-cultural;

• Abrangência: circulação do projeto em locais de interesse estratégico para as
empresas Eletrobras.

No Grupo B, os projetos serão avaliados por uma comissão formada por técnicos
das empresas Eletrobras.

O processo de avaliação técnica consistirá na análise de cada um dos projetos com
base nos critérios citados nos Grupos A e B (anteriores), que receberão, cada um,
pontuação em uma escala de 0 a 5, com uma casa decimal.

Após as pontuações serem aplicadas em cada um dos critérios, será calculada a
nota final do projeto, mediante a soma aritmética das pontuações alcançadas nos
Grupos A e B.

Essa pontuação servirá como parâmetro para determinar a classificação final dos
projetos no processo de seleção.

3. Classificação final: depois de calculada a pontuação individual de cada projeto
(de acordo com o item 2 anterior) será gerada uma lista geral dos projetos titu-
lares selecionados em cada área, por ordem de pontuação decrescente, com a
indicação dos aportes financeiros recomendados pela comissão do Grupo A e
ratificados pelo Comitê de Patrocínios.

Para o caso de projetos com a mesma pontuação final, será considerada como
critério de desempate a maior pontuação no critério Mérito do projeto. Se persistir
o empate, o desempate se dará pela maior pontuação no critério Visibilidade da
marca.

O número de projetos titulares selecionados em cada modalidade será definido
pelo Comitê de Patrocínios. Na medida do possível, todos os segmentos e áreas
serão considerados. No entanto, em face do perfil dos projetos inscritos, o Comitê
de Patrocínios reserva-se o direito de não contemplar todos os segmentos e áreas.
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A lista geral dos projetos titulares selecionados será discriminada por área, conte-
rá a recomendação do aporte financeiro e será submetida ao Comitê de Patrocínios
para ratificação. O somatório dos aportes por segmento será menor ou igual ao
valor total do Programa Cultural das Empresas Eletrobras 2014, objeto deste edital.

A divulgação da empresa Eletrobras contratante de cada projeto titular ocorrerá
juntamente com a divulgação do resultado final da seleção pública nos sites das
empresas Eletrobras.

A seleção de um projeto titular demonstra o interesse das empresas Eletrobras na
execução dos objetivos propostos, porém não garante o patrocínio e não indica a
concordância das empresas contratantes com as condições apresentadas original-
mente pelo proponente, inclusive no que concerne aos aspectos financeiros e de
comunicação, em qualquer fase do processo seletivo.

Adicionalmente à lista geral dos projetos titulares, será elaborada e divulgada nos
sites das empresas Eletrobras uma lista dos projetos suplentes, também organiza-
da por ordem de pontuação decrescente, em quantidade a ser definida pelo Comitê
de Patrocínios, cujo montante corresponda a até 50% do valor do patrocínio reco-
mendado para cada uma das áreas consideradas. A convocação dos projetos su-
plentes, observados os prazos de que trata este edital, dependerá de eventual eli-
minação de projetos titulares selecionados, da disponibilidade financeira das em-
presas contratantes e de sua estratégia de comunicação.

Em decorrência de sua estratégia de comunicação e/ou de sua disponibilidade fi-
nanceira, as empresas contratantes reservam-se, ainda, o direito de convocar para
contratação projetos suplentes de áreas diversas daquela em que houver a elimi-
nação do projeto titular, desde que seja atendida a ordem de classificação dos
projetos suplentes para a área diversa escolhida e que a decisão da empresa con-
tratante seja devidamente ratificada pelo Comitê de Patrocínios das Empresas
Eletrobras.

As empresas patrocinadoras reservam-se o direito de não chamar projetos suplen-
tes, caso não atendam às expectativas de comunicação e imagem propostas pelo
projeto desclassificado.

O resultado da seleção pública dos projetos titulares e suplentes será homologado
pela Diretoria Executiva da Eletrobras e publicado no hotsite www.eletrobras.com/
editalcultural, sendo de responsabilidade de cada proponente acompanhar o anda-
mento do processo seletivo.
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Como será a comprovação do registro do projeto, ou seu pedido
respectivo, no MinC/Ancine

Após a divulgação do resultado final da seleção pública, todos os proponentes dos
projetos titulares selecionados deverão comprovar, cada qual à empresa Eletrobras
indicada para o respectivo patrocínio, que já obtiveram ou solicitaram o registro do
projeto no MinC/Ancine.

A comprovação do registro se dará mediante o envio à empresa Eletrobras contra-
tante de original ou cópia autenticada do ato do MinC/Ancine publicado no Diário
Oficial da União que aprovar o enquadramento do projeto na respectiva lei federal
de incentivo e atribuir o número do Pronac/Salic respectivo.

A comprovação da solicitação do registro se dará mediante apresentação à empre-
sa Eletrobras contratante de cópia autenticada do pedido do proponente de
enquadramento do projeto na respectiva lei federal de incentivo, com o Protocolo
de Recebimento do MinC/Ancine.

A comprovação do registro do projeto no MinC/Ancine, ou de sua solicitação, confor-
me o caso, deverá obedecer às regras e ao prazo limite assinalado neste edital e no
Manual do proponente, sob pena de imediata eliminação do projeto selecionado.

Os projetos titulares selecionados, cujos proponentes lograrem comprovar
tempestivamente seu registro/pedido de registro no MinC/Ancine, serão ainda
analisados e comparados pela empresa Eletrobras contratante em função dos da-
dos constantes na ficha de inscrição e nos documentos eletrônicos com aqueles
informados/cadastrados no MinC/Ancine.

A constatação de eventuais mudanças no projeto, tais como, ficha técnica, loca-
lidades e demais ações inicialmente não previstas quando da inscrição do proje-
to, poderão acarretar a eliminação do projeto, a critério da empresa Eletrobras
contratante.

Os proponentes de projetos suplentes que eventualmente vierem a ser convoca-
dos deverão comprovar à empresa Eletrobras contratante, no prazo de até 60 (ses-
senta) dias, contados da data de recebimento da carta eletrônica de convocação,
observado, ainda, o prazo limite abaixo assinalado para entrega da documentação
de contratação, que já obtiveram ou solicitaram o registro do projeto no MinC/
Ancine, nos exatos moldes acima, sob pena de eliminação do programa.
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Como será a contratação dos projetos

Contratação: os proponentes dos projetos titulares selecionados que lograrem com-
provar tempestivamente o registro/pedido de registro do projeto no MinC/Ancine
receberão uma carta eletrônica de convocação para a contratação, que será enca-
minhada ao endereço eletrônico informado na ficha de inscrição, discriminando
quais serão as etapas de contratação e a documentação que deverá ser providenci-
ada, a qual está prevista no Manual do Proponente.

Em se tratando da convocação de projeto suplente, a carta eletrônica de convoca-
ção solicitará ainda, dentro do prazo fixado neste edital, a comprovação do regis-
tro/pedido de registro no MinC/Ancine.

A comprovação de aprovação, pelo MinC/Ancine, do enquadramento do projeto na
Lei Federal de Incentivo à Cultura ou na Lei Federal de Incentivo à Produção
Audiovisual é condição indispensável para o início do processo de contratação dos
projetos selecionados pelo programa.

Na fase de contratação do projeto, poderão ser revistas e readequadas pelas empre-
sas contratantes, em conjunto com o proponente de cada projeto, as contrapartidas
de imagem e relacionamento, sociais e ambientais, bem como outros direitos e obri-
gações das partes envolvidas, considerando as informações prestadas na ficha de
inscrição, o valor recomendado para patrocínio e eventuais alterações do projeto
aprovadas pelo MinC/Ancine e pela empresa Eletrobras contratante, desde que as
modificações sejam posteriores à homologação do resultado da seleção.

A contratação dos projetos titulares selecionados, ressalvados os pertencentes ao
segmento” II. Fomento ao Audiovisual”, área “II.1. Produção de filmes de longa-
metragem”, será realizada até 31/07/2014.

No caso dos projetos suplentes e daqueles enquadrados no segmento “II. Fomento
ao Audiovisual”, área “II.1. Produção de filmes de longa-metragem”, o prazo de
contratação será ampliado até 26/12/2014.

Os proponentes dos projetos titulares selecionados e dos projetos suplentes even-
tualmente convocados deverão encaminhar às empresas contratantes toda a do-
cumentação comprobatória de sua adequação aos requisitos do programa e de
contratação, conforme disposto neste edital e no seu Manual do Proponente, no
prazo mínimo de 30 (trinta) dias antes do início da execução do projeto a ser contra-
tado, ou antes do prazo limite fixado por este edital para sua contratação, o que
ocorrer primeiro, sob pena de eliminação do programa.
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Os documentos originais, ou em cópia autenticada, serão avaliados quanto à sua
adequação, veracidade, entrega nos prazos exigidos e validade por empregados das
empresas contratantes.

Estarão aptos à contratação, os projetos titulares selecionados e suplentes
convocados:

a) devida e tempestivamente enquadrados em uma das leis federais de incentivo
para captação de recursos mediante patrocínio;

b) cuja documentação obrigatória seja apresentada  em sua totalidade à empresa con-
tratante, conforme definido neste edital e no seu anexo (Manual do proponente);

c) cujos documentos sejam apresentados no prazo definido neste edital;

d) que não mostrarem divergência entre os dados apresentados nos documentos
eletrônicos enviados e os dados apresentados nos documentos originais, salvo
eventuais hipóteses de (i) alteração, acréscimo e/ou supressão de dados do
projeto, ocorridos após a homologação do resultado, e desde que aprovados pela
empresa Eletrobras contratante e pelo MinC/Ancine; (ii) prorrogação, pelo MinC/
Ancine, do período de captação de recursos e/ou do período de realização do
projeto, segundo a Lei Rouanet ou a Lei do Audiovisual (Artigo 1º-A); e (iii) ade-
quações orçamentárias autorizadas pelo MinC/Ancine;

e) em que haja compatibilidade entre o cronograma de execução do projeto e o
período de captação dos recursos, segundo a Lei Rouanet ou a Lei do Audiovisual
(artigo 1º-A), conforme o caso;

f) que forem aprovados pela autoridade competente das empresas contratan-
tes, a quem caberá a decisão final, em caráter irrecorrível, sobre a relação de
projetos a serem contratados, bem como dos aportes financeiros destinados a
cada projeto;

g) Que observarem todas as demais regras deste edital e do seu Manual do proponente.

A contratação dos projetos selecionados por este programa será processada de
acordo com a Lei de Licitações e Contratos Administrativos (Lei 8.666/93), mediante
a formalização de contratos de patrocínio, em consonância com a Instrução
Normativa IN Secom-PR nº 01/2009.
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O proponente do projeto selecionado apto à contratação firmará contrato com a
empresa Eletrobras designada para o patrocínio, sendo de sua inteira responsabi-
lidade arcar com os recursos de deslocamento para a sede ou escritório central da
empresa contratante.

Em casos excepcionais, mediante decisão do Comitê de Patrocínios das Empresas
Eletrobras, mais de uma empresa patrocinadora poderá aportar recursos para um
mesmo projeto, com vistas à viabilização de sua execução.

Entende-se por empresa contratante aquela integrante das empresas Eletrobras
que aportará recursos para o projeto selecionado que lhe for designado, também
definida como empresa patrocinadora.

No âmbito deste programa, são empresas contratantes: Centrais Elétricas Brasi-
leiras S. A. – Eletrobras, Furnas Centrais Elétricas S. A., Eletrosul Centrais Elétri-
cas S. A. – Eletrosul, Eletrobras Termonuclear S.A – Eletronuclear, e Centrais Elé-
tricas do Norte do Brasil S.A - Eletronorte.

Não será admitida a substituição do proponente em qualquer fase do processo.
Da mesma forma, o projeto selecionado pelo programa não poderá ter seu objeto e
ficha técnica modificados sem a autorização prévia do MinC/Ancine, se for o caso,
e da empresa contratante, sendo vedada, ainda, a realização de qualquer alteração
no projeto antes da homologação do resultado final da seleção pública, sob pena de
sua eliminação. Caberá às empresas patrocinadoras aprovar as eventuais adequa-
ções realizadas pelo proponente no objeto do apoio e na ficha técnica preenchida
no ato de inscrição.

O montante a ser concedido pela empresa patrocinadora será limitado ao valor do
aporte financeiro recomendado e ratificado pelo Comitê de Patrocínios, o qual não
poderá exceder o valor solicitado pelo proponente, tampouco o valor aprovado
pelo MinC/Ancine para captação.

Com exceção de projetos relacionados à produção de filmes de longa-metragem que
possuem agenda específica (ver Parte 2 das Disposições Gerais), todos os demais
projetos deverão ser executados dentro do período de 19/03/2014 a 31/03/2015.

As empresas contratantes poderão solicitar, ainda, e a qualquer momento, a pres-
tação de contas junto ao MinC/Ancine dos projetos contratados, comprometendo-
se o responsável pelo projeto em questão a disponibilizar todas as informações
solicitadas. Para este fim, os comprovantes de despesas para realização do projeto
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devem ser mantidos à disposição pelo período de cinco anos, contados a partir do
término do contrato que vier a ser celebrado entre as partes.

Se o valor recomendado ao projeto for diferente do valor pleiteado no momento da
inscrição, os proponentes deverão comprovar, até a data da efetiva contratação e,
sob pena de serem eliminados, a captação de pelo menos 60% do valor pleiteado,
considerando inclusive o valor recomendado ao projeto neste edital.

O valor do patrocínio será desembolsado após a contratação, da seguinte forma:

• em parcela única; ou
• em mais de uma parcela, acompanhadas de relatórios parciais.

O número de parcelas de desembolso e seus respectivos valores serão definidos no
momento da contratação, celebrada entre a empresa patrocinadora e o proponen-
te, de acordo com a natureza de cada projeto. Em todos os casos, o responsável
deverá encaminhar, ao término do projeto, um relatório final que ateste a plena
execução do projeto e a realização das contrapartidas.

Sobre benefícios de comunicação e contrapartidas

Os responsáveis pelos projetos patrocinados por meio do Programa Cultural das
Empresas Eletrobras 2014 deverão, em conjunto com a área de Patrocínios da em-
presa contratante, definir as contrapartidas e os benefícios que constarão do Con-
trato de Patrocínio, observada a natureza e as informações de cada projeto aprova-
do pelo MinC/Ancine e a legislação vigente.

De forma geral, alguns procedimentos já definidos devem ser observados:

Promoção

A menção às empresas patrocinadoras, especialmente à logomarca das empresas
Eletrobras, deve:

• estar presente em todo o material de divulgação e distribuição do projeto,
direcionado à imprensa e aos públicos diversos;

• estar fixada nos créditos de abertura dos filmes, das peças de teatro, nos festi-
vais e nos projetos de patrimônio imaterial, nos comunicados de imprensa e
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nas peças de divulgação e produtos decorrentes de ações de merchandising, de
forma padronizada e estabelecida pelas empresas Eletrobras;

• ser ressaltada na apresentação oral, eletrônica e/ou visual que preceda o início
dos eventos;

• ser mencionada, ainda, em entrevistas para divulgação do projeto, concedidas
pelos seus realizadores e participantes, os quais também devem estar disponí-
veis para entrevistas e matérias jornalísticas de veículos acionados pelas em-
presas patrocinadoras; e

• observar a aplicação das marcas do MinC e do governo federal, em obediência
aos respectivos manuais de marca.

Titulação e material de divulgação

As empresas contratantes figurarão nos projetos sempre sob as chancelas
“patrocínio” ou “apresenta”. O dimensionamento da inserção do crédito de
patrocínio será negociado entre as partes, sendo obrigatória a utilização da
chancela “apresenta” nos casos em que a empresa patrocinadora seja a única
ou a maior patrocinadora do projeto.

As logomarcas e os nomes das empresas patrocinadoras deverão ser inseridos em
todo o material de divulgação do projeto: peças gráficas (folders, banners, cartazes
etc.), releases, peças de comunicação para mídias digitais, sites, CDs, DVDs, entre
outras possibilidades.

As especificações para a aplicação dessas logomarcas deverão ser rigorosamente
observadas pelo proponente, não podendo este utilizá-las sem prévia e expressa
autorização nem sem o devido acompanhamento por parte das empresas patroci-
nadoras. O material deverá ser previamente encaminhado às empresas contratan-
tes para análise e, somente após a sua aprovação, o uso da marca será permitido
para produção de peças gráficas.

O responsável pelo projeto deverá enviar à empresa patrocinadora todo o material
de divulgação em arquivo eletrônico – incluindo textos, vídeos e imagens – em
formato digitalizado com alta resolução. Ressaltamos que todo o material de divul-
gação deverá estar de acordo com o Manual de aplicação da marca do Ministério da
Cultura e o Manual de aplicação da marca do governo federal.
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Exibição institucional

O responsável pelo projeto deverá registrar o seu andamento até a sua conclusão
em, no mínimo, dez fotografias em papel e/ ou arquivo digital em alta resolução,
com os devidos créditos do fotógrafo e descrição das imagens. As empresas contra-
tantes poderão, a seu critério, solicitar o envio do mencionado registro fotográfico.
Deverá, ainda, disponibilizar gratuitamente, o direito de uso desse material para
fins institucionais por parte da empresa patrocinadora, que poderá mencionar seu
patrocínio ao projeto em suas campanhas de comunicação, inclusive utilizando
imagens do filme ou peça teatral, dos elencos e dos realizadores, sem qualquer
ônus, caso solicitado.

Relacionamento

Atendendo às ações de relacionamento das empresas Eletrobras com seus diversos
públicos, serão negociadas cotas dos produtos finais dos projetos (convites para
estreias, peças teatrais, filmes, produtos culturais etc.), a serem destinadas à em-
presa patrocinadora. Da mesma maneira, poderão ser também acordados descon-
tos especiais nos preços dos ingressos e produtos para públicos de interesse da
empresa contratante, em especial, para seus colaboradores. Em todos os casos
acima, devem ser obedecidos os limites e determinações constantes na Lei Rouanet/
Lei do Audiovisual e nos demais atos normativos aplicáveis ao caso.

Distribuição

A distribuição dos desdobramentos culturais resultantes dos projetos patrocinados
– ou seja, quaisquer ações de divulgação, filmagem, documentação, produção de
documentários e outras práticas de natureza complementar, vinculadas ao projeto
original, realizadas pelo proponente ou por terceiros – será de responsabilidade de
seus realizadores, e previsões para essa ação devem fazer parte do projeto inscrito.

Direito de exibição

Para o segmento de produção de filmes de longa-metragem, a produtora cederá à
empresa patrocinadora, sem ônus e sem exclusividade, os direitos de exibição não
comercial do filme em ações de difusão do cinema brasileiro, bem como em outras
ações, como exibições promovidas no âmbito interno das empresas Eletrobras. Para
esta finalidade, autorizará a utilização de cópias existentes ou a eventual confecção
de um máximo de 15 cópias em DVD, custeados pela empresa contratante.
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Acompanhamento e prestação de contas

A empresa patrocinadora deverá receber relatórios que explicitem o andamento
dos trabalhos e dos benefícios acordados, em periodicidade a ser negociada.

Ao final dos trabalhos, o proponente do projeto deverá comprovar a realização
integral deste e o cumprimento de todas as contrapartidas estipuladas.

Outras ações e benefícios poderão ser acordados no momento da contratação, res-
peitadas as informações prestadas ao MinC/Ancine e a legislação vigente.

Disposições gerais

• Sobre direitos autorais:

O proponente do projeto selecionado se obriga a obter todas as autorizações neces-
sárias – inclusive no que se refere aos direitos autorais, de divulgação, de exibição e
de imagem – junto aos respectivos autores de todas as obras intelectuais utilizadas
no projeto, dos herdeiros legais deste, ou eventuais cessionários, na forma da Lei
9.610/98, bem como as autorizações de todos os artistas participantes no projeto.

Todos e quaisquer ônus por questões de direitos autorais recairão, exclusivamente,
sobre o responsável pelo projeto.

• Sobre Leis de Incentivo à Cultura:

Acesse também os sites da Ancine (www.ancine.gov.br) e do MinC
(www.cultura.gov.br).

• Sobre restrições:

Mão de obra infantil: os projetos contratados não podem utilizar mão de obra in-
fantil, nos termos do inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição da República Fede-
rativa do Brasil, e devem exigir que a referida restrição seja incluída nos contratos
firmados com os fornecedores de seus insumos e/ou prestadores de serviços, sob
pena de rescisão do contrato. A mesma restrição refere-se à mão de obra escrava.

Nesse sentido, igualmente, não serão considerados projetos que preveem apolo-
gia ao uso de drogas, fumo, incitação à violência, pedofilia e prostituição infantil.
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Proponentes que possuam pendências de prestação de contas referentes a proje-
tos anteriormente patrocinados por empresas Eletrobras serão eliminados em
qualquer fase do programa.

• Não cabem recursos sobre as decisões apresentadas no âmbito do programa.

• Questões não previstas neste edital e no seu Manual do proponente serão deci-
didas pelo Comitê de patrocínio das Empresas Eletrobras.

• Este edital e seu Manual do Proponente vigerão desde a data de sua publicação
até 31 de março de 2015.

Fale conosco

Você poderá encaminhar suas dúvidas para o endereço eletrônico
programacultural@eletrobras.com, para que sejam respondidas dentro do prazo
estipulado de 72 horas.

Parte 2

Segmentos para inscrição de projeto:

São três, os segmentos contemplados neste edital:

I. Fomento ao teatro

Este segmento busca criar condições que colaborem com o crescimento da produ-
ção teatral brasileira, sua profissionalização e qualificação dos quadros artísticos e
técnicos, bem como com sua difusão, compreensão e discussão, estimulando a
formação de plateias. Este segmento envolve quatro áreas, relacionadas a seguir.

I.1. Produção de teatro adulto (inédita)

Projetos de produção nacional de espetáculos inéditos, voltados para o público
adulto e que se realizem no território nacional, com temporada mínima de dois
meses ou equivalente (com ou sem itinerância), realizando, no mínimo, 16 apre-
sentações.
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Eventuais alterações na ficha técnica e localidades apresentadas no ato de inscri-
ção serão apreciadas pela empresa contratante, sujeitando-se o projeto à elimina-
ção em caso de rejeição das alterações, sendo necessária ainda que as modificações
sejam aprovadas pelo do MinC.

Devem estar claramente indicados o diretor e demais membros da equipe técnica
envolvida.

I.2. Produção de teatro infanto-juvenil (inédita)

Projetos de produção nacional de espetáculos inéditos, voltados para crianças e
jovens e que se realizem no território nacional, com temporada mínima de dois
meses ou 16 apresentações.

Eventuais alterações na ficha técnica e localidades apresentadas no ato de inscri-
ção serão apreciadas pela empresa patrocinadora, sujeitando-se o projeto à elimi-
nação em caso de rejeição das alterações, sendo necessária ainda que as modifica-
ções sejam aprovadas pelo do MinC.

Devem estar claramente indicados o diretor e demais membros da equipe técnica
envolvida.

I.3. Circulação de espetáculos teatrais (não inéditos)

Projetos de circulação nacional de espetáculos não inéditos, que se realizem no
território nacional, com temporada mínima de dois meses, realizando, no mínimo,
16 apresentações.

Eventuais alterações na ficha técnica e localidades apresentadas no ato de inscri-
ção serão apreciadas pela empresa Eletrobras contratante, sujeitando-se o projeto
à eliminação em caso de rejeição das alterações, sendo necessária ainda que as
modificações sejam aprovadas pelo do MinC.

Os projetos inscritos devem comprovar a realização de, pelo menos, uma tempora-
da anterior, por meio de histórico resumido da programação, número de apresen-
tações, críticas publicadas e seria desejável link para vídeo com trechos da peça.

Devem estar claramente indicados o diretor e demais membros da equipe técnica
envolvida.
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I.4. Festivais de teatro

Projetos de festivais voltados para o público adulto e infanto-juvenil que se carac-
terizem como eventos exclusivamente dedicados ao teatro, realizados em territó-
rio nacional, com periodicidade regular e duração mínima de cinco dias. Os espetá-
culos deverão ser diários e incluir em sua programação – paralelamente à exibição
dos espetáculos – oficinas, debates, encontros ou quaisquer outras ações voltadas
para a formação de espectadores.

Aos projetos inscritos deve-se comprovar a realização de, pelo menos, três edições
anteriores, por meio de histórico resumido desses eventos, programação e ações
complementares à exibição que fizeram parte da grade do festival.

A estrutura da programação do projeto inscrito deverá estar claramente indicada
em relação às suas linhas de orientação, de ações para formação de plateia e de
facilitação do acesso do público aos espetáculos, oficinas ou demais atividades que
forem propostas.

O projeto deve discriminar o plano de divulgação do evento, prevendo iniciativas que
promovam o acesso do público aos produtos e programações culturais gerados.

Deverá estar claramente indicada a equipe técnica.

Eventuais alterações na ficha técnica e localidades apresentadas no ato de inscri-
ção serão apreciadas pela empresa Eletrobras contratante, sujeitando-se o projeto
à eliminação em caso de rejeição das alterações, sendo necessária ainda que as
modificações sejam aprovadas pelo do MinC.

II. Fomento ao audiovisual

Este segmento tem como objetivos promover a cultura cinematográfica brasileira
e formar plateia, apoiando tanto a produção de filmes de longa-metragem quanto
a sua difusão e divulgação, por meio de festivais. Nosso objetivo é revelar e chamar
a atenção para obras de qualidade que contribuam para o progresso da arte cine-
matográfica e incentivem o desenvolvimento e a criação de polos da indústria do
cinema no Brasil.

Este segmento envolve duas áreas, conforme a seguir.
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II.1. Produção de filmes de longa-metragem

Produção de filmes brasileiros inéditos de longa-metragem, de ficção, que se desti-
nem originalmente à exibição em salas de cinema e mídias digitais.

O produtor do projeto deverá nomear o diretor do filme, que, por sua vez, demons-
trará sua capacidade de realização por meio de currículo e comprovação de atuação
em produções anteriores.

Deverão ser indicados os atores que participarão do filme, bem como seu grau de
comprometimento com o projeto, por meio de cartas de intenção e/ou demais
declarações comprobatórias, a critério das empresas patrocinadoras.

Eventuais alterações na ficha técnica de roteiro e/ou de direção e localidades apre-
sentadas no ato de inscrição serão apreciadas pela empresa Eletrobras contratan-
te, sujeitando-se o projeto à eliminação em caso de rejeição das alterações, sendo
necessária ainda que as modificações sejam aprovadas pela Ancine.

O valor do patrocínio poderá ser desembolsado, a critério da empresa contratante, de
uma única vez, em duas parcelas de 50% do total patrocinado ou, em três parcelas de
60%, 20% e 20% do total patrocinado – condicionada a liberação de cada parcela à
conclusão de cada uma das etapas de realização do projeto, com a comprovação de
resultados parciais e a apresentação de relatórios das etapas concluídas.

O pagamento único ou a primeira parcela do valor total patrocinado somente será
liberado após a assinatura do Contrato de Patrocínio e mediante a apresentação, à
patrocinadora, de ofício emitido pela Ancine, comprovando a autorização da movi-
mentação da conta de captação vinculada ao projeto, integralizando 50% do valor
orçamentário aprovado para a realização do projeto.

Em se tratando de pagamento em três parcelas, a segunda parcela intermediária
de 20% do valor total patrocinado somente será liberada após entrega de declara-
ção de finalização da etapa de filmagens, assinada pelo representante legal do
proponente e mediante apresentação das cópias autenticadas das notas de labora-
tório referentes aos serviços prestados.

Em se tratando de pagamento em três parcelas, a terceira e última parcela de 20%
do valor total patrocinado será liberada após a entrega à empresa patrocinadora da
cópia final do filme, em projeção ou em DVD, apresentação das cópias autentica-
das das notas de laboratório referentes aos serviços prestados – edição, efeitos,
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sonorização e transcodificação – e envio de relatório final, comprovando o cumpri-
mento de todas as cláusulas e contrapartidas contratuais acertadas.

Quando se tratar de pagamento em duas parcelas, a segunda parcela de 50% do
valor total patrocinado será liberada após a entrega à empresa patrocinadora da
cópia final do filme, em projeção ou em DVD, apresentação das cópias autentica-
das das notas de laboratório referentes aos serviços prestados – edição, efeitos,
sonorização e transcodificação – e envio de relatório final, comprovando o cumpri-
mento de todas as cláusulas e contrapartidas contratuais acertadas.

Período de realização:

O proponente do projeto deverá concluir o filme no prazo de até 24 meses, a contar
da data da liberação da primeira parcela de desembolso. Este prazo poderá ser
renovado por mais 12 meses, mediante apresentação de justificativa e aprovação
da empresa patrocinadora e da Ancine, sendo que o pagamento das parcelas de
desembolso remanescentes somente ocorrerá caso o projeto esteja dentro do seu
prazo de captação.

II.2. Festivais de cinema

Projetos de festivais e mostras de audiovisual, voltados para o público adulto ou
infanto-juvenil.

Projetos de festivais e mostras de audiovisual, voltados para o público adulto ou
infanto-juvenil, que se caracterizem como eventos exclusivamente dedicados ao
cinema – com, pelo menos, 1/3 (um terço) de sua programação dedicada a filmes
brasileiros – que se realizem no território nacional com periodicidade regular, du-
ração mínima de cinco dias, sessões diárias de filmes de longa-metragem ou de um
conjunto de filmes de curta-metragem e, ainda, que incluam em sua programação
– paralelamente à exibição dos filmes – oficinas, debates, encontros ou quaisquer
outras ações voltadas para a formação de espectadores.

Aos projetos inscritos deve-se comprovar a realização de pelo menos três edições
anteriores, por meio de histórico resumido desses eventos, programação, e ações
complementares à exibição que fizeram parte da grade do festival.

A estrutura da programação do projeto inscrito deverá estar claramente indicada,
em relação às suas linhas de orientação, de ações para formação de plateia e de
facilitação do acesso do público às sessões, laboratórios, oficinas ou demais ativi-
dades que forem propostas. O projeto deve discriminar o plano de divulgação do
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evento, prevendo iniciativas que promovam o acesso do público, aos produtos e
programações culturais gerados, que se caracterizem como eventos exclusivamente
dedicados ao cinema – com, pelo menos, 1/3 (um terço) de sua programação dedicada
a filmes brasileiros – que se realizem no território nacional com periodicidade
regular, duração mínima de cinco dias, sessões diárias de filmes de longa-metragem
ou de um conjunto de filmes de curta-metragem e, ainda, que incluam em sua
programação – paralelamente à exibição dos filmes – oficinas, debates, encontros
ou quaisquer outras ações voltadas para a formação de espectadores.

III. Fomento ao patrimônio imaterial

Apoio a projetos que promovam a identificação, a documentação, a investigação, a
promoção, a valorização, a transmissão, a difusão e/ou a salvaguarda de bens cul-
turais de natureza imaterial que sejam fundados na tradição e manifestados por
indivíduos ou grupos de indivíduos como expressão de sua identidade cultural e
local, tais como dos saberes (conhecimentos e modos de fazer enraizados no cotidi-
ano das comunidades, por exemplo, ofícios tradicionais, artesanato, modos de fa-
zer alimentos tradicionais, técnicas de construção de instrumentos tradicionais
etc.); das celebrações (rituais e festas sagradas que marcam a vivência coletiva da
religiosidade, do trabalho, do entretenimento e de outras práticas da vida social,
por exemplo, festas para santos, bumba-meu-boi, festas juninas etc.); das formas
de expressão (expressões culturais relacionadas a canto, dança e músicas tradici-
onais, assim como manifestações tradicionais de artes plásticas, artes cênicas e
lúdicas, produzidas por comunidades ou grupos sociais com caráter coletivo e
abrangente, por exemplo, tambor de crioula, frevo, festas carnavalescas tradicio-
nais, cordel, repente, arte santeira, mamulengo); dos lugares (espaços que sejam
referências culturais para determinados grupos como mercados, feiras, praças e
santuários, onde se concentram e reproduzem práticas culturais coletivas, por
exemplo, Feira de Caruaru em Pernambuco, Mercado-Ver-O-Peso no Pará etc.).

Deve ser assegurada a participação mais ampla possível das comunidades, dos
grupos e, quando cabível, dos indivíduos que criam, mantêm e transmitem esse
patrimônio cultural imaterial.

Para fins conceituais adotar-se-á o disposto no Decreto nº 3.551/00 (Iphan), na
Instrução Normativa nº 01/2013 do Ministério da Cultura e na Convenção para
Salvaguarda do Patrimônio Cultural Imaterial (Unesco).

Os proponentes dos projetos selecionados neste segmento deverão comprovar,
dentro do prazo assinalado neste edital para a entrega da documentação de
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contratação à empresa patrocinadora, que os projetos selecionados estão devida-
mente enquadrados pelo MinC no segmento Patrimônio Cultural Imaterial, nos
termos da Instrução Normativa nº 01/2013 do Ministério da Cultura, sob pena de
eliminação do projeto do programa.

Áreas:

III.1 – Pesquisa, documentação e informação

• Mapeamentos e inventários visando a identificação e conhecimento sobre o
patrimônio cultural imaterial brasileiro visando à produção de conhecimento
sobre o patrimônio cultural imaterial;

• Constituição e implantação de banco de dados sobre o patrimônio cultural
imaterial;

• Apoio à produção e conservação de acervos documentais e etnográficos, consi-
derados fontes fundamentais de informação sobre patrimônio cultural imaterial;

• Realização de estudos e pesquisas relacionados ao tema do patrimônio de natu-
reza imaterial;

• Produção de registros audiovisuais de caráter etnográfico que contemplem as-
pectos culturalmente relevantes do patrimônio cultural imaterial;

• Tratamento, disponibilização e/ou exposição ao público de acervos bibliográficos,
audiovisuais, sonoros e outros, relativos ao patrimônio cultural imaterial brasileiro.

III.2 – Salvaguarda e sustentabilidade

• Ações de valorização de detentores de conhecimentos e formas de expressão
tradicionais;

• Ações de apoio às condições sociais e materiais de continuidade dos conheci-
mentos tradicionais;

• Ações de melhoria das condições de produção e circulação de bens culturais
imateriais, numa perspectiva de preservação do meio ambiente e de proteção
de contextos culturais específicos;
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• Preservação dos espaços naturais e lugares de memória, cuja existência é indis-
pensável para que o patrimônio cultural imaterial possa se expressar;

• Apoio à criação e manutenção de centros de referência do patrimônio cultural
imaterial brasileiro;

• Ações de transmissão de saberes como oficinas e rodas de conversas.

III.3 – Promoção e difusão

• Realização de atividades de comunicação e divulgação de programas que tra-
tem da importância e do valor do patrimônio cultural imaterial;

• Atividades que assegurem maior visibilidade do patrimônio cultural imaterial,
aumentando o grau de conscientização de sua importância e propiciando for-
mas de diálogo que respeitem a diversidade cultural;

• Propostas que promovam a sensibilização e participação da sociedade civil na
temática do patrimônio imaterial.

• Publicação, em papel ou meio eletrônico, de obras de referência e estudos sobre
o patrimônio cultural imaterial brasileiro.

III.4 – Capacitação e transmissão

• Desenvolvimento de programas educativos com vistas à democratização e difu-
são do conhecimento sobre o patrimônio cultural imaterial;

• Realização de atividades pedagógicas em parceria com escolas da rede munici-
pal, estadual e/ou universidades públicas para a sensibilização de educadores e
estudantes, integrando saberes e fazeres de tradição oral;

• Fortalecimento de instituições de formação em gestão do patrimônio cultural
imaterial, bem como a transmissão desse patrimônio nos foros e lugares desti-
nados à sua manifestação e expressão;

• Programas educativos de conscientização e de disseminação de informações
voltadas para o público, em especial, para os jovens;

• Projetos educativos que contribuam para promoção de meios não formais de
transmissão de conhecimento e saberes tradicionais.




