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EDITAL Nº 15 SEC-DF/2017 - PROCESSO Nº 150.000.798/2017 

 

EDITAL DE CONCURSO DE PLATAFORMAS DE DIFUSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA ARTE E DA 

CULTURA DO DISTRITO FEDERAL - #CONEXÃOPLATAFORMASDF 

 

O DISTRITO FEDERAL, por meio da SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA DO DISTRITO FEDERAL, no uso 

de suas atribuições outorgada pelo Decreto 32.598, de dezembro de 2010, inscrita no Cadastro Nacional 

da Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº 03.658.028/0001-09, com sede no com sede no SCN - Via N2 – Anexo 

do Teatro Nacional Cláudio Santoro - CEP 70.070-120 – Brasília, torna público o presente edital, com 

estas diretrizes e regido pelas Leis nº 8.666, de 21 de junho de 1993, nº 9.610, de 19 de fevereiro de 

1998, e a Portaria 158/2016 da Secretaria de Estado de Cultura, torna público o processo de seleção de 

plataformas culturais de promoção e difusão para premiação, aplicando as normas e exigências 

estabelecidas na legislação citada, neste Edital e em seus anexos. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O presente edital visa selecionar projetos de plataformas geridas pela sociedade civil que se 

alinham às politicas públicas desta Secretaria, em especial às diretrizes previstas no Conexão Cultura DF 

- Programa de Promoção, Difusão e Intercâmbio Cultural – PPDIC, ao fortalecimento e difusão da 

identidade cultural do Distrito Federal, seus bens e serviços artísticos e culturais em âmbito nacional e 

internacional (disponível em http://www.cultura.df.gov.br/). 

1.2. Para os efeitos deste edital, entende-se por PLATAFORMAS espaços físicos e/ou digitais que 

desenvolvam eou articulem iniciativas e práticas culturais presenciais ou virtuais, estabelecendo um 

ambiente interativo de ações artístico-culturais, tais como redes, encontros, festivais, portais online, 

mídias digitais, publicações, dentre outros, que permitam um ou mais dos seguintes processos:  

1.2.1. apresentação presencial de bens e serviços culturais e criativos distritais;  

1.2.2. soluções virtuais para promoção, difusão ou comercialização de produtos culturais e 

criativos distritais;  

1.2.3. atividades formativas ou intercâmbios com troca de experiências e/ou técnicas; e  

1.2.4. atividades de negócios voltadas para bens e serviços culturais/criativos.  

1.3. Para os efeitos deste edital, entende-se por PROMOÇÃO E DIFUSÃO da cultura do Distrito 

Federal:  

1.3.1. Promoção continuada de circulação e difusão de agentes, bens e serviços culturais 

distritais no Brasil e no exterior; e/ou  

1.3.2. Promoção continuada de circulação no Distrito Federal de lideranças culturais nacionais e 

internacionais, notórios saberes em cultura e arte, curadores, compradores, produtores, 

ou distribuidores, e o contato deles com a produção local;  

1.4. Podem inscrever-se neste edital proponentes pessoas físicas e jurídicas, inclusive MEI, no 

seguinte perfil: (i) artistas; (ii) empresários, agentes e produtores que representam projetos, 

plataformas e grupos; (iii) representantes de espaços culturais; (iv) representantes de mostras e festivais 

e; (v) representantes de empresas, associações, cooperativas, instituições, redes, fóruns, núcleos, 

coletivos e arranjos produtivos com atuação na área da cultura ou economia criativa. 

1.5. As inscrições devem estar enquadradas nas linhas de premiação, cuja descrição, quantidade de 

vagas e requisitos específicos estão descritos no Anexo I deste Edital. 

http://www.cultura.df.gov.br/
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2. DO RECURSO PARA PREMIAÇÃO 

2.1 O valor total destinado às premiações previstas neste Edital é de R$ 540.000,00 (quinhentos e 

quarenta mil reais), oriundos do Programa de Trabalho 13.392.6219.3304.0001, da Secretaria de Estado 

de Cultura, Fonte 100. Os valores disponibilizados para cada linha de prêmio estão descritos no Anexo I 

deste Edital. 

3. DO PRAZO, DA FORMA E DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO. 

3.1. Os projetos culturais, com toda documentação exigida, deverão ser protocoladas no período entre 

de 07 de novembro a 21 de dezembro de 2017, até às 18h00 do horário de Brasília, totalizando 45 

dias. O Envio será realizado por meio de protocolo da Ficha de Inscrição (Anexo IIA ou IIB deste Edital), 

devidamente preenchida e assinada, e dos documentos obrigatórios, em envelope lacrado, 

devidamente identificado, para a Comissão Seleção do PRÊMIO PLATAFORMAS 2018, na Secretaria de 

Estado de Cultura do Distrito Federal, SCN Via N2, Anexo do Teatro Nacional Cláudio Santoro, Brasília–

DF, CEP 70.041-905. E envio dos referidos documentos digitalizados (Ficha de Inscrição e 

Comprovações), em formato eletrônico fechado (PDF), no limite de 10MB, para o e-mail: 

conexão@cultura.df.gov.br.  

3.2 Devem compor a proposta enviada:  

a) Formulário de Inscrição inteiramente preenchido (Anexo IIA ou IIB deste Edital), conforme 

disponibilizado no site da Secretaria de Cultura do Distrito Federal (www.cultura.df.gov.br); 

b) Currículo e portfólio do proponente e, no caso da linha RECONHECIMENTO #PLATAFORMASDF, a 

comprovação de vínculo com o projeto/plataforma inscrito no edital; 

c) Documentos ou links em conformidade com as exigências específicas da linha de prêmio em que a 

proposta será inscrita, contidas no Anexo I; 

d) Declaração formal, sob as penas da lei, de que não é servidor efetivo ou ocupante de cargo em 

comissão na Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal e que não possui vínculo de parentesco 

até o segundo grau com os servidores da Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, tampouco 

com os membros efetivos ou suplentes do Conselho de Cultura do Distrito Federal ou do Conselho de 

Administração do Fundo de Apoio à Cultura; 

e) Outros documentos que o proponente julgue pertinentes para auxiliar na avaliação do mérito 

cultural do projeto; 

3.3 No caso de plataformas operacionalizadas em coprodução, deverá ser apresentada declaração dos 

coprodutores indicando ciência e autorização da representação do proponente para fins do edital.  

3.4 No caso de documento em língua estrangeira, este deverá estar acompanhado de tradução em 

português, com a identificação do tradutor, juramentado ou não, onde conste seu nome completo e 

números do documento de identidade ou do CPF. 

3.5 Os proponentes são os únicos responsáveis pelos ônus decorrentes da apresentação, qualidade 

visual, conteúdo dos arquivos e informações de seus projetos.  

3.6 No ato da inscrição, todas as propostas receberão um número específico, que passará a ser, para 

todos os fins, o número de identificação do projeto.  

3.7 Cada proponente poderá apresentar um único projeto para cada linha de prêmio relacionada no 

Anexo I deste Edital.  

3.7.1 Na hipótese de apresentação de mais de 1 (um) projeto pelo mesmo proponente na 

mesma linha, somente será analisado o último projeto enviado, sendo os demais 

automaticamente desclassificados. 

http://www.cultura.df.gov.br/
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3.8 Após o envio das propostas, em nenhuma instância será permitida a juntada de documentos 

adicionais nem alterações/retificações dos documentos já apresentados. 

4. DOS IMPEDIMENTOS 

4.1 É vedada a inscrição de projetos por todos aqueles que integram o quadro de servidores efetivos ou 

comissionados vinculados à Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal, dos membros ou 

suplentes do Conselho de Cultura do Distrito Federal ou do Conselho de Administração da Secretaria de 

Estado de Cultura, bem como de cônjuges, companheiros ou parentes, em linha reta ou colateral, por 

consanguinidade ou afinidade até o segundo grau. 

4.2 Não poderão participar deste edital as pessoas jurídicas cujos sócios, diretores ou administradores já 

tenham apresentado projetos nesta seleção enquanto pessoa física. 

4.3 É vedada a inscrição de pessoas jurídicas cujos sócios, diretores ou administradores forem cônjuges, 

companheiros ou parentes, em linha reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade até o segundo 

grau de servidores efetivos ou comissionados vinculados à Secretaria de Estado de Cultura do Distrito 

Federal, dos membros ou suplentes, do Conselho de Cultura do Distrito Federal ou do Conselho de 

Administração do FAC. 

4.4  Em concordância com o Artigo 87, da Lei nº 8.666/93, está vedada a participação neste edital de 

pessoas jurídicas suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de contratar no 

âmbito da Administração Direta do Distrito Federal e as declaradas inidôneas para licitar e contratar 

com a Administração Pública de todos os entes da Federação. 

4.5 Estão impedidos de participar as pessoas físicas designadas para atuar em todas as etapas deste 

edital, bem como seus cônjuges e parentes consanguíneos até segundo grau.  

4.6 Será realizada pesquisa prévia junto aos Portais de Internet do Governo e Do Conselho Nacional de 
Justiça - CNJ para aferir se há registro impeditivo ao direito de participar de licitações ou celebrar 
contratos com a Administração Pública, conforme previsto no Art. 97 da lei 8.666/93, que dispõe sobre 
o ato de  Admitir à licitação ou celebrar contrato com empresa ou profissional declarado inidôneo, sob 
pena de detençao, de  6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. Parágrafo único. Incide na mesma pena 
aquele que, declarado inidôneo, venha a licitar ou a contratar com a Administração. 
 

5. DA PREMIAÇÃO 

5.1.Serão premiadas até 10 (dez) iniciativas, conforme especificações do ANEXO I, distribuídas nas 

seguintes linhas: 

5.1.1 Prêmio RECONHECIMENTO #PLATAFORMASDF: nessa linha poderão concorrer plataformas 

de promoção e difusão que têm pelo menos (5) anos de operacionalização, desde que as 

atividades de promoção e difusão tenham sido ofertadas em pelo menos três destes cinco anos, 

e comprovam previsão de continuidade em 2017 ou 2018. 

5.1.2 Prêmio NOVAS #PLATAFORMASDF: nessa linha poderão concorrer projetos inovadores de 

plataformas de promoção e difusão no DF, com possibilidades de implementação a partir de 

2017. 

5.2. Às plataformas ou projetos serão repassados recursos da seguinte ordem: 

5.2.1 Prêmio RECONHECIMENTO #PLATAFORMASDF: Serão selecionadas 7 (sete) plataformas 

para premiação no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).  

5.2.2 Prêmio NOVAS #PLATAFORMASDF: Serão selecionadas 3 (três) projetos de plataformas 

para premiação de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).  
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5.3. Este prêmio poderá ser cumulado com recursos captados por meio de leis de incentivo fiscal e 

outros programas de fomento e/ou apoios federais, estaduais e municipais, uma vez que não há 

vinculação a execução futura ou prestação de contas. 

5.4. É condição obrigatória para o recebimento do prêmio o cadastro do proponente na plataforma 

eletrônica Mapa nas Nuvens (www.mapa.cultura.df.gov.br). A comprovação do cadastrado deverá  

ocorrer por meio do envio do link ou da imagem (printscreen) do perfil de cadastro. 

6. DA DIVULGAÇÃO DO PRÊMIO 

6.1 É obrigação do contemplado divulgar nos meios de comunicação, inclusive em redes sociais, a 

informação de que a sua plataforma é apoiada pelo Programa Conexão Cultura DF, e em caso de mídia 

visual, considerar as regras previstas no manual oficial de aplicação de marca disponível no site da 

Secretaria de Cultura do Distrito Federal (www.cultura.df.gov.br) e no site da Subsecretaria de Fomento 

e Incentivo Cultural (www.sufic.df.gov.br). 

7. DOS MOTIVOS DE EXCLUSÃO 

7.1 Serão considerados motivos de exclusão de projetos culturais: 

I. Não apresentação dos documentos previstos no item 3 ou no Anexo I; 

II. Descumprimento dos requisitos específicos das linhas de premiação, descritos no Anexo I deste 

edital; 

III. Enquadramento entre os impedimentos previstos no item 4 deste edital; 

IV. Não apresentação, apresentação incompleta ou inadequada do Formulário de Inscrição do 

Prêmio Cultural (Anexo IIA e IIB deste edital); 

7.2 A constatação, a qualquer tempo, de irregularidade no projeto ou motivo de desconsideração 

previsto no item 7.1, implicará em inabilitação ou desclassificação do projeto, independentemente da 

etapa em que o processo de seleção se encontre. 

8. DAS ETAPAS DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

8.1 A seleção das propostas submetidas a este Edital será composta das seguintes fases de julgamento: 

I.         Admissibilidade das propostas, a ser realizada pela Secretaria de Estado de Cultura do 

Distrito Federal, onde será observado o cumprimento dos requisitos formais e documentais 

previstos neste edital e em seus anexos, em consonância com o art. 28 da Lei Federal nº 

8.666/93; 

II.          Análise do mérito cultural das propostas, a ser realizada pela Comissão Provisória de 

Avaliação designada pelo Secretário de Cultura do Distrito Federal, por meio da Portaria nº  

296, DE 17 DE OUTUBRO DE 2017. Nesta etapa serão extraídas as médias aritméticas das 

notas atribuídas por cada componente da comissão aos quesitos de avaliação descritos no 

Item 9 deste edital, para a composição da nota final e classificação. 

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

9.1 Contra as decisões das etapas de admissibilidade ou na etapa de mérito cultural caberá recurso à 

Subsecretária de Políticas de Desenvolvimento e Promoção Cultural (SPDPC), a ser encaminhado 

devidamente fundamentado exclusivamente por meio do Anexo III deste Edital (Formulário para 

Interposição de Recurso) e enviado para o endereço de correio eletrônico conexão@cultura.df.gov.br, 

ou devidamente protocolado  na SEC, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da publicação do 

resultado, considerando-se para início da contagem o primeiro dia útil posterior à publicação, não 

http://www.cultura.df.gov.br/
http://www.sufic.df.gov.br/
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cabendo interposição de novo recurso contra a decisão da SPDPC ou do Conselho de Cultura.Os 

recursos encaminhados via protocolo deverão ser entregues na: 

Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal – SEC/DF. 

A/C – Comissão Provisória de Avaliação. 

SCN – Via N2 – Anexo do Teatro Nacional Cláudio Santoro. 

Brasília – DF, CEP 70.070-200. 

9.2 Os recursos recebidos com sucesso receberão confirmação via correio eletrônico, sendo que a 

Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal não se responsabilizará por recursos que não se 

concretizem por congestionamento das linhas de comunicação ou outros fatores de ordem técnica que 

impossibilitem a transferência de dados, tampouco por falhas decorrentes do equipamento do 

proponente. 

9.3 Não serão analisados os recursos que: 

I. forem encaminhados fora do prazo previsto no item 8.2; 

II. forem encaminhados por meio distinto do indicado no item 8; 

III. não utilizarem o Anexo III deste Edital, disponibilizado no site da Secretaria de Cultura do 

Distrito Federal (www.cultura.df.gov.br) e no site da Subsecretaria de Fomento e Incentivo 

Cultural (www.sufic.df.gov.br); 

9.4 Não será permitida a juntada de nova documentação por ocasião da interposição de recurso em 

qualquer fase do processo de seleção. 

9.5 Os resultados de recurso serão publicados no site da Secretaria de Cultura do Distrito Federal 

(www.cultura.df.gov.br) e da Subsecretaria de Fomento e Incentivo Cultural (www.sufic.df.gov.br). 

9.6 Os resultados de finais de seleção serão publicados no Diário Oficial do Distrito Federal, no site da 

Secretaria de Cultura do Distrito Federal (www.cultura.df.gov.br) e da Subsecretaria de Fomento e 

Incentivo Cultural (www.sufic.df.gov.br). 

9.7 A Secretaria de Cultura se reserva o direito de analisar e publicar resultados parciais de seleção por 

linha de prêmio. 

10. DOS QUESITOS GERAIS E ESPECÍFICOS DE ANÁLISE DO MÉRITO CULTURAL DOS PROJETOS.  

10.1 Entende-se por Análise do Mérito Cultural a identificação de aspectos relevantes do projeto 

cultural, realizada através da atribuição fundamentada de notas aos quesitos gerais e específicos 

descritos neste edital, com o intuito de atender às diretrizes do Programa de Promoção, Difusão e 

Intercâmbio Cultural – Conexão Cultura DF. 

10.2 Para seleção dos premiados na linha RECONHECIMENTO #PLATAFORMASDF serão considerados os 

quesitos gerais de pontuação com peso e aspectos norteadores conforme abaixo estabelecido: 

TABELA 1 -  RECONHECIMENTO #PLATAFORMASDF 

Descrição dos Quesitos 
Pontuação 

máxima 
Peso Resultado 

A) Grau de diversificação dos mecanismos de promoção ou difusão 

oferecidos pela Plataforma – (i) atividades de negócio (feiras, 

rodadas de negócio, meet ups, etc.) (ii) Acesso por agentes nacionais 

e/ou internacionais de produtos, bens e serviços culturais do DF 

(exibições, festivais, seminários, exposições, show cases etc.) (iii) 

atividades formativas com direcionamento internacional (oficinas, 

seminários, colóquios, dentre outras).  

5  4 20 

http://www.cultura.df.gov.br/
http://www.sufic.df.gov.br/
http://www.cultura.df.gov.br/
http://www.sufic.df.gov.br/
http://www.cultura.df.gov.br/
http://www.sufic.df.gov.br/
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B) Capilaridade – A plataforma está integrada com redes nacionais e 

internacionais, fóruns e congêneres, está conectado a meio de 

difusão/distribuição e comercialização nacionais e internacionais, etc. 

5 3 15 

C) Meios de Difusão - promove suas ações culturais/criativas por 

meio de ambientes virtuais ativos (sites, blogs, redes sociais), 

preferencialmente multilíngues. 

5 1 5 

D) Capacidade técnica do proponente de dar continuidade às 

atividades de promoção e difusão. Estrutura permanente de 

administração e produção, manutenção de projetos de médio e longo 

prazo, etc. 

5 3 15 

E) Relevância artística e cultural dos produtos, bens e serviços do DF 

difundidos pela plataforma – análise da qualificação e diversificação 

dos profissionais que atuaram nas plataformas e dos produtos 

culturais e criativos locais selecionados para difusão. 

5 3 15 

F) Relevância das instituições ou agentes nacionais e internacionais 

acessados via plataforma - análise da qualificação e diversificação 

dos agentes, instituições ou mercados nacionais e internacionais 

abrangidos pelos mecanismos de atuação da Plataforma. 

5 3 15 

G) Aderência da plataforma às políticas públicas em cultura - análise 

da existência, dentre as ações da plataforma, de garantia da 

acessibilidade, valorização de grupos historicamente excluídos, 

redução de vulnerabilidade social, valorização do patrimônio material 

e imaterial, sensibilização de novos públicos, desconcentração 

territorial, dentre outros. 

5 3 15 

Pontuação Geral do Projeto  100 

 

10.3 Para seleção dos premiados pela linha NOVAS #PLATAFORMASDF serão considerados os quesitos 

gerais de pontuação com peso e aspectos norteadores conforme abaixo estabelecido: 

TABELA 1 - NOVAS #PLATAFORMASDF 

Descrição dos Quesitos 
Pontuação 

máxima 
Peso Resultado 

A) Fundamentação técnica dos segmentos, bens e serviços culturais 

a serem abrangidos pela plataforma, considerando o valor 

indenitário da proposta e aderência ao ambiente da cultura do DF. 

5  3 15 

B) Fundamentação técnica dos ambientes nacionais e/ou 

internacionais visados pela plataforma, considerando os segmentos 

bens e serviços culturais definidos. 

5 3 15 

C) Estratégias de Capilaridade – mapeamento dos processos em 

curso ou potencialidades de estabelecimento de redes e 

possibilidades de difusão/distribuição e comercialização nacionais e 

internacionais, etc. 

5 3 15 

D) Estratégias de Difusão – modelagem de ações, canais, e ambientes 

de para promoção de suas ações culturais/criativas por meio de 
5 2 10 
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ambientes de comunicação (sites, blogs, redes sociais), 

preferencialmente multilíngues. 

E) Modelagem dos mecanismos e metodologias propostas de 

promoção e difusão oferecidos pela Plataforma – (i) atividades de 

negócio (feiras, rodadas de negócio, meet ups, etc.) (ii) Acesso por 

agentes nacionais e/ou internacionais de produtos, bens e serviços 

culturais do DF (exibições, festivais, seminários, exposições, show 

cases etc.) (iii) atividades formativas com direcionamento 

internacional (oficinas, seminários, colóquios, dentre outras). 

5 4 20 

F) Relevância da trajetória cultural e criativa do proponente - análise 

da carreira do proponente, realizada com base no currículo e 

portfólio enviados juntamente com a proposta. 

5 2 10 

G) Aderência da plataforma às políticas públicas em cultura - análise 

da existência, dentre as ações da plataforma, de garantia da 

acessibilidade, valorização de grupos historicamente excluídos, 

redução de vulnerabilidade social, valorização do patrimônio material 

e imaterial, sensibilização de novos públicos, desconcentração 

territorial, dentre outros. 

5 3 15 

Pontuação Geral do Projeto  100 

 

 

10.4 Conforme previso no art. 45, §2º da Lei nº 8.666/93, no caso de empate entre duas ou mais 

propostas, e após obedecido o disposto no § 2o do art. 3o da Lei 8.666/93, a classificação se fará, 

obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado 

qualquer outro processo. 

10.5 Os projetos que receberem pontuação total inferior a 60 (sessenta) serão inabilitados. 

11. DA DISTRIBUIÇÃO E REMANEJAMENTO DOS RECURSOS FINANCEIROS 

11.1 Será assegurado o valor individual de concessão financeira estabelecido nas linhas de premiação, 

com a destinação específica de recursos até o limite de prêmios por linha, conforme discriminado no 

Anexo I deste edital.  

11.2 A Secretraria de Estado de Cultura poderá  por razões de interesse público em razão de fato 

posterior devidamente comprovado, devendo anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de 

terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, em conformidade com Artigo 49 da 

Lei nº 8.666/93. 

11.3 A anulação do procedimento licitatório por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar, 

ressalvado o disposto no parágrafo único do art. 59 da Lei nº 8.666/93. 

11.4 A efetivação do pagamento dos prêmio ocorrerá 45 dias após a  homologação do resultado final da 

seleção. Os recursos concedidos ocorrerão exclusivamente por meio de depósito em conta corrente do 

Banco de Brasília S/A – BRB, conforme art. 6º do Decreto 32.767/11. 

12. DOS IMPEDIMENTOS AO RECEBIMENTO DE RECURSOS 

12.1 Para recebimento do recurso o beneficiário deverá apresentar a seguinte documentação: 

a) Pessoa jurídica: 
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(i) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da 

União; 

(ii) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia – FGTS; 

(iii) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

(iv) Certidão Negativa de Débitos junto ao Distrito Federal; 

(v) Contrato social da empresa e documento do representante legal; 

(vi) Comprovante de Conta Bancária – observando o item 15.5 deste Edital; 

(vii) Inscrição no Cadastro de Pessoa Jurídica. 

b) Pessoa Física:  

(i) Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Divida Ativa da 

União; 

(ii) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

(iii) Certidão Negativa de Débitos junto ao Distrito Federal; 

(iv) Comprovante de Conta Bancária – observando o item 15.5 deste Edital; 

(v) Inscrição no Cadastro de Pessoa Física.  

I. não ter sido sancionado por inexecução parcial ou integral do objeto de contratos anteriores 

vinculados à Secretaria de Estado de Cultura no mesmo exercício financeiro ou no exercício 

anterior; e 

II. comprovar o cadastro na plataforma eletrônica Mapa nas Nuvens 

(www.mapa.cultura.df.gov.br).  

13. DAS IMPUGNAÇÕES 

13.1 Em consonância com o Artigo 41 da Lei 8.666/93, qualquer cidadão é parte legítima para impugnar 

o edital em caso de identificação de alguma irregularidade, devendo protocolar o pedido até 5 

(cinco) dias úteis após a publicação do edital, devendo a Administração julgar e responder à impugnação 

em até 3 (três) dias úteis. 

13.2 Decairá do direito de impugnar os termos do edital de chamamento público o licitante (participante 

do certame) que não o fizer até o segundo dia útil anterior ao resultado do concurso, as falhas ou 

irregularidades que viciariam esse edital, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. A 

impugnação feita tempestivamente pelo participante do certame não o impedirá de participar do edital. 

A inabilitação do licitante impede sua participação nas fases subsequentes do edital. 

14. DA VIGÊNCIA DO PROCESSO SELETIVO 

14.1 A vigência do processo seletivo é de 1 (um) ano a partir da homologação do resultado final, 

podendo ser prorrogada por igual período. 

15. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

15.1 O formulário de inscrição (Anexo IIA e IIB) e as documentações exigidas neste edital deverão ser 

apresentados em língua portuguesa (Brasil). 

15.2 O presente edital e os seus Anexos: I, Linhas de apoio e requisitos específicos, II A , formulário de 

inscrição #reconhecimentoplataformasdf, II B, formulário de inscrição #novasplataformasdf e III, 

formulário para interposição de recurso, bem como outros documentos que subsidiarão a elaboração 

do projeto, estarão disponíveis nos sites da Secretaria de Cultura do Distrito Federal 

(www.cultura.df.gov.br) e da Subsecretaria de Fomento e Incentivo Cultural (www.sufic.df.gov.br). 

15.3 Os casos omissos porventura existentes ficarão a cargo da Comissão Provisória de Avaliação 

designada em portaria, ratificados pelo Secretário de Estado de Cultura do Distrito Federal.  

http://www.cultura.df.gov.br/
http://www.sufic.df.gov.br/
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15.4 A inscrição implica no conhecimento e concordância dos termos e condições previstos neste Edital 

e na legislação correlata. 

15.5 Após a divulgação do resultado final, o interessado selecionado será convocado a apresentar 

número de Conta Corrente junto ao Banco Regional de Brasília – BRB, documentos indicados no item 

12.1 , e demais providências para empenho dos valores de premiação. 

15.6 A cessão de direitos de que trata o art. 111 da Lei 8.666/93, neste concurso de projetos, entende-

se como autorização para que a administração pública possa comunicar ao público as principais 

características e resultados dos projetos premiados, em atos de divulgação do Programa Conexão 

Cultura DF que façam referência a plataformas de difusão nacional e internacional da arte e cultura do 

Distrito Federal. 

15.7 Será desclassificada a proposta/projeto que apresente conteúdo discriminatório definido na Lei-DF 

Nº 5.488, de 12 de janeiro de 2015. 

15.8 Havendo irregularidades neste instrumento, contate a Ouvidoria de Combate à Corrupção, por 

meio do contato telefônico 0800-6449060, nos termos do Decreto nº 34.031 de 12/12/2012. 

15.9 Informações e esclarecimentos poderão ser solicitados pelo  e-mail (conexao@cultura.df.gov.br), 

por telefone (061) 3325-5217, ou presencialmente, na Subsecretaria de Políticas de Desenvolvimento e 

Promoção Cultural – SPDPC, endereço: SCN Via N2, Anexo do Teatro Nacional Cláudio Santoro, Brasília–

DF, CEP 70.070-200. 

15.10 Constam deste Integram este Edital os seguintes anexos: Anexo I - Linhas de premiação e 

Requisitos Específicos; Anexo IIA e IIB – Formulários de Inscrição; e Anexo III – Formulário para 

interposição de recurso. 

15.11 Na contagem dos prazos estabelecidos na Lei 8.666/93, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o 

do vencimento, e considerar-se-ão os dias consecutivos, exceto quando for explicitamente disposto em 

contrário. Só se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de expediente no órgão ou na 

entidade. 

15.12 A Secretaria de Estado de Cultura será responsável pelas comunicações e publicações de que trata 

este edital. 

Brasília, de 08 de novembro de 2017. 

 

 

LUIS GUILHERME ALMEIDA REIS  

SECRETÁRIO DE ESTADO DE CULTURA  

mailto:conexao@cultura.df.gov.br
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ANEXO I - LINHAS DE APOIO E REQUISITOS ESPECÍFICOS 

EDITAL Nº 15 SEC-DF/2017- PROCESSO Nº 150.000.798/2017 

EDITAL DE PREMIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE DIFUSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA ARTE E 

CULTURA DO DISTRITO FEDERAL - #CONEXÃOPLATAFORMASDF 

 

Linha de apoio 
Quantidade 

prêmios 
Valor de cada 

Prêmio 
Valor Total da Linha 

1. Prêmio RECONHECIMENTO #PLATAFORMASDF 7 R$ 60.000,00 R$ 420.000,00 

2. Prêmio NOVAS #PLATAFORMASDF: 3 R$ 40.000,00 R$ 120.000,00 

 

1. Prêmio RECONHECIMENTO #PLATAFORMASDF 

Objeto 

Esse prêmio visa valorizar e reconhecer iniciativas da sociedade civil consolidadas há pelo menos 5 anos, 
nos termos do edital, que comprovem a realização regular e com excelência no Distrito Federal, 
cumulativamente ou não, das previsões do item 1.3, tais como: 

1. promoveram redes, negócios, circulação e/ou cooperação nacional e internacional para a cultura e 
economia criativa do DF;  

2. difudiram, física ou digitalmente, bens e serviços culturais e criativos do DF no Brasil e/ou exterior;  

3. realizaram intercâmbios culturais e criativos entre o Distrito Federal e outros Estados da federação e/ou 
países estrangeiros; e 

4. realizaram no DF capacitações, qualificações ou outras atividades formativas com a participação de 
agentes e formadores nacionais e/ou internacionais.  
 

Requisitos específicos 

1. Os proponentes devem comprovar que possuem atuação na área cultural.  

2. Preenchimento integral do Formulário de Inscrição #RECONHECIMENTOPLATAFORMASDF 

3. Além dos currículos e portfólios do proponente, deverão ser apresentados documentos ou links para 
arquivos referente à Plataforma, tais como portfólio, foto e vídeo das atividades, ações e edições 
realizadas para fins de avaliação dos quesitos de mérito do item 9.2. 

4. O acesso e disponibilidade do material online, no momento da avaliação de mérito, são de 
responsabilidade exclusiva do proponente e a ausência dos itens acima acarretarão da desclassificação 
do edital. 

2. Prêmio NOVAS #PLATAFORMASDF 

Objeto 

Esse prêmio visa incentivar a apresentação de projetos inovadores para novas plataformas de promoção e 
difusão da sociedade civil sediada no Distrito Federal, bem como valorizar a proposição de desenho de 
gestão, cumulativamente ou não, das seguintes ações: 

1. promoção de redes, negócios, circulação e/ou cooperação nacional e internacional para a cultura e 
economia criativa do DF;  
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2. difusão, física ou digitalmente,  de bens e serviços culturais e criativos do DF no Brasil e/ou exterior;  

3. realização de intercâmbios culturais e criativos entre o Distrito Federal e outros Estados da federação 
e/ou países estrangeiros; e 

4. realização no DF de capacitações, qualificações ou outras atividades formativas com a participação de 
agentes e formadores nacionais e/ou internacionais.  
 
Requisitos específicos 

1. Os proponentes devem comprovar que possuem atuação na área cultural. 

2. Preenchimento integral do Formulário de Inscrição #NOVASPLATAFORMASDF. 

3. Além dos currículos e portfólios do proponente, deverão ser apresentados documentos ou links para 
arquivos de projeto das atividades, ações e formatos previstos para fins de avaliação dos quesitos de 
mérito do item 9.3. 

4. O acesso e disponibilidade do material online, no momento da avaliação de mérito, são de 
responsabilidade exclusiva do proponente e a ausência dos itens acima acarretarão da desclassificação 
do edital. 

 

  



 

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
Secretaria de Estado de Cultura 
 

 

 

12 

 

ANEXO IIA 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO #RECONHECIMENTOPLATAFORMASDF 

EDITAL Nº 15 SEC-DF/2017- PROCESSO Nº 150.000.798/2017 

EDITAL DE PREMIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE DIFUSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA ARTE E 

CULTURA DO DISTRITO FEDERAL - #CONEXÃOPLATAFORMASDF 

 
Nome do Projeto: ___________________________________________________________________ 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1 DADOS DO CANDIDATO PESSOA FÍSICA (ou representante de pessoa jurídica) 

Nome: 

Contatos 

Telefones: E-mail: 

1. 1. 

2. 2. 

Número do CPF:  

Link perfil Mapa nas Nuvens (se houver): 

Cidade (Região Administrativa): 

Endereço Completo: 

CEP: 

1.2 DADOS DO PROPONENTE PESSOA JURÍDICA (se for o caso) 

 

Razão Social: 

Nome Fantasia: 

Contatos 

Telefones: E-mail: 

1. 1. 

2. 2. 

Número do CNPJ:  

Link perfil Mapa nas Nuvens (se houver): 

Cidade (Região Administrativa): 

Endereço Completo: 

CEP: 

Representante Legal Beneficiário 

Nome Completo: Contato (e-mail e telefone)  N° CPF 

1.    
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2. PROJETO 

A) Modelagem da Plataforma – Discorra sobre o formato da plataforma, as atividades realizadas, sua 
importância e os benefícios para o DF: (Liste de maneira quantitativa e qualitativa a ações alcançadas 
pela plataforma ao longo de sua trajetória. Informe os impactos e desdobramentos sociais e culturais 
alcançados. Máximo de 20 linhas) 
 
 

B) Capilaridade – Em quais redes de conexão nacionais e/ou internacionais plataforma está inserida? 
De que forma estão articuladas para promoção, distribuição ou visibilidade da cultura do DF? (Liste de 
maneira quantitativa e qualitativa as redes nacionais e internacionais, fóruns e congêneres das quais faz 
parte, e se está conectado a meio de difusão/distribuição e comercialização nacionais e internacionais. 
Máximo de 15 linhas. Anexar comprovação.) 
 
 

C) Difusão – Indique as formas de difusão de suas ações em meios de comunicação e mobilização 
(sites, blogs, redes sociais, etc.), preferencialmente multilíngues: (Indicar links) 
 
 

D) Capacidade técnica - Descrição das estruturas de gestão e sustentabilidade da plataforma. Indique 
a viabilidade técnica de continuidade às atividades de promoção e difusão. (No caso de Pessoa Jurídica, 
poderá incluir atividades da empresa e do beneficiário, desde que separadamente identificadas. Anexar 
comprovação.) 
 
 

E) Ficha técnica e carteira de bens e serviços culturais da Plataforma – Indicar e qualificar os 
profissionais locais que atuaram nas plataformas. Indicar e qualificar os produtos culturais e criativos 
locais selecionados para difusão.  (Máximo de 15 linhas. Anexar comprovação) 
 
 

F) Qualificação dos agentes nacionais e internacionais – Quantificar e qualificar os agentes, 
formadores, curadores, instituições ou mercados nacionais e internacionais abrangidos pelos 
mecanismos de atuação da Plataforma. (Máximo de 20 linhas. Anexar comprovação) 
 
 

G) Aderência às políticas públicas em cultura – Para além da promoção e difusão dos bens e serviços 
culturais e criativos do DF, a plataforma atende a outras diretrizes da política pública em cultura? (Ex.: 
garantia da acessibilidade, valorização de grupos historicamente excluídos, redução de vulnerabilidade 
social, valorização do patrimônio material e imaterial, sensibilização de novos públicos, desconcentração 
territorial, dentre outros) (Máximo de 15 linhas).  

 

H) Links para avaliação dos requisitos específicos (apresentar links para arquivos de portfólio, 
fotografias ou vídeo com as comprovações solicitadas nos itens anteriores para fins de avaliação dos 
quesitos de mérito do item 9.2. Elas também poderão ser anexadas diretamente ao projeto.): 

 

ATENÇÃO! LEMBRE-SE DE ANEXAR TODOS OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO EDITAL, BEM COMO 
AQUELES NECESSÁRIOS PARA COMPLEMENTAR O PROJETO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
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ANEXO IIB - FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO #NOVASPLATAFORMASDF 

EDITAL Nº 15 SEC-DF/2017- PROCESSO Nº 150.000.798/2017 

EDITAL DE PREMIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE DIFUSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA ARTE E 

CULTURA DO DISTRITO FEDERAL - #CONEXÃOPLATAFORMASDF 

 
Nome do Projeto: ___________________________________________________________________ 

 

1. IDENTIFICAÇÃO 

1.1 DADOS DO CANDIDATO PESSOA FÍSICA (ou representante de pessoa jurídica) 

Nome: 

Contatos 

Telefones: E-mail: 

1. 1. 

2. 2. 

Número do CPF:  

Link perfil Mapa nas Nuvens (se houver): 

Cidade (Região Administrativa): 

Endereço Completo: 

CEP: 

1.3 DADOS DO PROPONENTE PESSOA JURÍDICA (se for o caso) 

 

Razão Social: 

Nome Fantasia: 

Contatos 

Telefones: E-mail: 

1. 1. 

2. 2. 

Número do CNPJ:  

Link perfil Mapa nas Nuvens (se houver): 

Cidade (Região Administrativa): 

Endereço Completo: 

CEP: 

Representante Legal Beneficiário 

Nome Completo: Contato (e-mail e telefone)  N° CPF 

1.    
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3. PROJETO 

 

A) Mapeamento do setor indicado para promoção e difusão – Identifique e fundamente os segmentos, bens 
e serviços culturais a serem abrangidos pelo projeto de plataforma, considerando o cenário cultural do DF e 
as demandas de promoção e difusão da cultura local. (Máximo de 20 linhas) 
 
 

B) Mapeamento dos ambientes visados pelo projeto para promoção e difusão da cultura do DF – 
Identifique e fundamente os ambientes ou locais nacionais e/ou internacionais visados pela plataforma 
considerando os segmentos, bens e serviços culturais a anteriormente indicados. (Máximo de 20 linhas) 
 
 

C) Capilaridade – Indicar quais as possibilidades de redes de conexão nacionais e/ou internacionais. Indicar 
ainda os instrumentos de promoção, distribuição ou visibilidade da cultura do DF coerentes para a 
plataforma. Liste e qualifique as redes nacionais e internacionais, fóruns e congêneres que a plataforma 
poderia se conectar e, quando for o caso, quais meios de difusão/distribuição e comercialização nacionais e 
internacionais poderiam ser utilizados. (Máximo de 15 linhas. Anexar comprovação). 
 
 

D) Difusão – Indique estratégia de difusão adequada para o projeto, considerando os em meios de 
comunicação e realcionamentodisponíveis, preferencialmente multilíngues: 
 
 

E) Projeto de plataforma - Discorra sobre o formato da plataforma, as atividades indicadas, sua 
importância e os benefícios para o DF: Liste de maneira quantitativa e qualitativa a ações desenhadas para a 
plataforma. Descreva os potenciais impactos e desdobramentos sociais e culturais. (Máximo de 20 linhas). 
 
 

F) Trajetória – Descrição do histórico geral de atuação cultural e criativa do proponente, com enfoque em 
promoção e difusão nacional ou internacional: experiências em eventos culturais, em economia criativa 
(feiras, festivais, colóquios, encontros, etc.), ou em atividades formativas com direcionamento nacional e 
internacional. (No caso de Pessoa Jurídica, poderá incluir atividades da empresa e do beneficiário, desde que 
separadamente identificadas Máximo de 15 linhas. Anexar comprovação.). 
 
 

G) Aderência às políticas públicas em cultura – Para além da promoção e difusão dos bens e serviços 
culturais e criativos do DF, a plataforma atende a outras diretrizes da política pública em cultura? (Ex.: 
garantia da acessibilidade, valorização de grupos historicamente excluídos, redução de vulnerabilidade social, 
valorização do patrimônio material e imaterial, sensibilização de novos públicos, desconcentração territorial, 
dentre outros) (Máximo de 15 linhas).  

 

H) Links para avaliação dos requisitos específicos (apresentar links para arquivos de porfólio, fotografias ou 
vídeo com as comprovações solicitadas nos itens anteriores para fins de avaliação dos quesitos de mérito do 
item 9.3. Elas também poderão ser anexadas diretamente ao projeto.): 

 

ATENÇÃO! LEMBRE-SE DE ANEXAR TODOS OS DOCUMENTOS SOLICITADOS NO EDITAL, BEM COMO 
AQUELES NECESSÁRIOS PARA COMPLEMENTAR O PROJETO, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO. 
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ANEXO III - FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO 

 

EDITAL Nº 15 SEC-DF/2017- PROCESSO Nº 150.000.798/2017 

EDITAL DE PREMIAÇÃO DE PLATAFORMAS DE DIFUSÃO NACIONAL E INTERNACIONAL DA ARTE E 

CULTURA DO DISTRITO FEDERAL - #CONEXÃOPLATAFORMASDF 

 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE E DO PROJETO 
 
 
 

Nome do Proponente: CEAC: 

CPF/CNPJ: Contato: 

Nome do Projeto: 

Fase Recursal:  (   ) HABILITAÇÃO                   (  ) AVALIAÇÃO DE MÉRITO 

 
2. FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO 
 
  

Local: Data: 

Assinatura do recorrente: 
 

 


