
 

Chamada Petrobras Cultural  
Múltiplas Expressões 

 
REGULAMENTO 

 
 
O programa Petrobras Cultural, em sua chamada de 2021, convida a sociedade a propor 
projetos culturais que tenham como tema a nossa rica cultura brasileira, buscando 
valorizar também os espaços, instituições e equipamentos culturais. 

As oportunidades serão recebidas pelo site de inscrição e passarão por um processo 
especial de avaliação. Especialistas do setor cultural integrarão a comissão de seleção.  

Os projetos mais compatíveis com os critérios previstos serão patrocinados pela 
Petrobras. 

 
Brasilidades, cultura, história  
 

Há duzentos anos nos tornamos independentes. 
E a cultura brasileira foi promovida a cultura de um país. 
Marcada por expressões de todas as partes. 
A história da nossa arte se mistura com a arte de nossa História. 
 
Uma arte que está em todos os cantos. 
Mas queremos elevá-la mais uma vez. 
 
E levá-la para o centro das atenções. 
Para experiências em que possam ser plenamente vividas. 
Para espaços culturais com vocação para novas descobertas. 
 
Uma valorização daquilo que nos forma. 
Nossas cores, sotaques, sabores e crenças. 
Somos tão plurais que nos caracterizamos por essa própria multiplicidade. 
Estão marcados encontros com nossas Brasilidades. 
 
 
1 – O QUE BUSCAMOS  
 
Buscamos projetos com mérito artístico e cultural com temas associados à valorização 
da cultura brasileira, a serem realizados em museus, centros culturais e instituições 
culturais, podendo ser desenvolvidos pelas próprias instituições ou por produtores. Esta 
seleção integra a linha Múltiplas Expressões, um dos segmentos em que a Petrobras 
investe na área de Cultura.  



 

As propostas devem trabalhar pelo menos um dos seguintes temas: 

 Arte/cultura brasileira 

 Cultura popular/regionalidades  

 Folclore brasileiro 

 História do Brasil 

Podem ser incluídos projetos que tratem o bicentenário da 
Independência, bem como outros temas históricos. 

 

Exemplos de projetos esperados: 

 Mostras e Exposições 

 Oficinas, seminários abertos ao público, encontros temáticos 

 Recorte educativo dos espaços ou de exposições 

 Outros projetos que incrementem a experiência do público nos espaços 

 

Os projetos poderão ser realizados de forma presencial, digital ou híbrida, em qualquer 
cidade do Brasil, com previsão de início a partir de julho de 2022.  

As propostas podem ser apresentadas por museus e por instituições culturais, ou por 
produtoras culturais para realização vinculadas a esses espaços. Os projetos podem ser 
específicos para o escopo indicado, podem ser recorte de um plano anual ou também 
podem ser recorte de um projeto mais amplo. Ou seja, podem contar, em sua inscrição 
na lei de incentivo, com escopo maior do que o apresentado à Petrobras. 

No caso de o proponente não ser o titular do museu ou da instituição cultural onde 
serão realizadas as atividades do projeto, será necessário incluir, no momento da 
inscrição, uma carta de anuência do espaço.  

As iniciativas devem ter bom potencial de público/repercussão e os proponentes 
devem demonstrar na proposta experiência em projetos semelhantes já realizados. No 
formulário de inscrição, é obrigatório haver pelo menos um (01) arquivo de até 10 
megabytes (em formato pdf) ou link contendo uma breve apresentação sobre 
projeto similar realizado pela empresa proponente, contendo imagens e/ou vídeos 
e informações. Os links podem ser disponibilizados com senha, mas é proibido links 
que demandem autorização de acesso. 

Deverão ser informadas na proposta as ações previstas para acessibilidade e 
contrapartidas sociais, que poderão ser conforme requisitos das leis de incentivo. 

É obrigatório que os projetos sigam os protocolos vigentes de prevenção ao COVID-19.  



 

No caso de necessidade de distanciamento/isolamentosocial ou outro motivo de força 
maior à época de realização do projeto, as atividades poderão ser reagendadas ou 
adaptadas para o formato virtual, desde que as substituições sejam compatíveis, 
inclusive em termos de exposição de marca, com o escopo original e com aprovação 
prévia pela Petrobras, devendo o projeto também se atualizar junto à Lei Federal ou 
Estadual de Incentivo à Cultura utilizada, estando sujeito também a ajuste do valor 
aportado. 

 

2 – UTILIZAÇÃO DE LEIS DE INCENTIVO À CULTURA  

Para se inscrever nesta chamada, o projeto deve estar aprovado na Lei Federal de 
Incentivo à Cultura e/ou em Lei Estadual de Incentivo à Cultura. 

Recursos federais: Projetos aprovados na Lei Federal de Incentivo à Cultura devem 
estar classificados como “artigo 18” e homologados. No momento da inscrição deverá 
ser informado o número do PRONAC e anexada a publicação no DOU (Diário Oficial da 
União). Somente projetos com período de captação válido estarão aptos para serem 
selecionados. O proponente deve atentar para manter esta informação atualizada no 
PRONAC referente ao projeto. 

Recursos estaduais: Projetos aprovados em leis estaduais de incentivo à cultura aptas 
para utilização de recursos de ICMS devem informar seu número de projeto e 
comprovar habilitação/aprovação na respectiva lei através de publicação no diário 
oficial estadual. A Petrobras não fará emissão de documento para que o projeto se 
inscreva em leis estaduais de incentivo à cultura. Para os estados onde é necessário a 
emissão de documento da patrocinada para a efetivação do patrocínio, a Petrobras irá 
emiti-lo para os selecionados desta chamada. Os projetos devem estar em etapa em 
que somente este documento esteja pendente.  

 

3 - INSCRIÇÕES 
 
As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente no site de inscrições 
https://gestaodepatrocinios.petrobras.com.br/pt/ a partir de 13 de dezembro de 
2021 até às 23h59h do dia 17 de janeiro de 2022.  

Podem se inscrever pessoas jurídicas com CNPJ válido, de natureza cultural com ou 
sem fins lucrativos, de direito privado ou público, que estejam sob controle acionário, 
estatutário ou majoritário de brasileiros natos, naturalizados ou de estrangeiros 
residentes no Brasil há mais de 3 (três) anos, com idade mínima de 18 (dezoito) anos. 
Nesta chamada não aceitaremos inscrição de pessoal física ou MEI (microempreendedor 
individual). 

A pessoa jurídica do projeto cadastrado na Lei Federal ou Estadual de Incentivo à 
Cultura deverá ser a mesma inscrita nesta chamada. 



 

A mesma instituição poderá inscrever mais de um projeto, mas somente um poderá ser 
selecionado. No caso de um mesmo projeto ser inscrito mais de uma vez, será analisado 
o último projeto inscrito. 

É permitida a inscrição de instituições que tenham projeto vigente patrocinado pela 
Petrobras. 

A não entrega de informações ou de documentos adicionais que forem solicitados 
durante o processo seletivo e de contratação, nos prazos a serem indicados pela 
Petrobras, poderá acarretar a eliminação do projeto no processo de seleção. 

É vetada a participação de funcionários da Petrobras e suas subsidiárias, e dos 
profissionais envolvidos no processo de seleção, inclusive os integrantes da comissão 
julgadora, bem como seus cônjuges, companheiros (as), filhos (as) e enteados (as); e 
pessoas jurídicas de direito público de administração direta (prefeituras municipais, 
governo distrital ou estaduais e universidades estaduais ou federais). 

 

4 - DIVULGAÇÃO DO PROJETO  

A chancela "Petrobras Apresenta" (ou aplicação similar) será exigida no material de 
comunicação dos projetos selecionados, assim como o uso de selo especial da 
chamada/tema.  A chancela poderá ser dividida com outros apresentadores se o seu 
aporte no projeto for igual ou superior ao da Petrobras. 

Um mínimo de 10% do valor do patrocínio da Petrobras ao projeto deverá ser 
direcionado para comunicação em mídia paga (divulgação paga do projeto em veículos 
de comunicação, como impulsionamento em redes sociais, anúncios em websites, 
publiposts, etc).  

Deverá estar prevista no orçamento do projeto a medição da visibilidade alcançada em 
mídia espontânea tradicional e nos meios digitais (site, redes sociais, etc). A medição 
deve ser separada em “com citação à Petrobras” e “sem citação à Petrobras”, devendo 
constar valoração de resultados baseada em seu equivalente publicitário.  

Os proponentes devem ter ciência de que, uma vez contratados, autorizam citação e 
uso de imagens dos projetos em ações de comunicação da Petrobras.  

 
5 - VALORES 
 
Não há um valor máximo definido para cada projeto, mas ele deve ser compatível com 
os limites da Lei Federal ou Estadual de Incentivo à Cultura. A Chamada tem a verba 
total de R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), dessa forma, a soma dos valores dos 
projetos a serem selecionados está limitada a este teto. 
 
Caso haja outros patrocinadores já captados, eles devem estar registrados no campo 
específico do formulário de inscrição. Os projetos não poderão contar com patrocínio 
e marcas de outras pessoas jurídicas que produzam e/ou comercializem produtos e/ou 
serviços concorrentes com os da Petrobras e marcas de tabaco e bebidas alcoólicas. 



 

Os projetos selecionados estão sujeitos a ajustes a serem acordados entre a Petrobras 
e o proponente, incluindo adequações em escopo, contrapartidas e valor. 

 
6 - SELEÇÃO 
 
O processo de análise e seleção será composto de três etapas: 
 

 Triagem  
 Etapa de Análise 
 Etapa de Aderência 

 
Os projetos poderão ser solicitados a enviar informações adicionais, bem como 
documentações, ao longo do processo seletivo. 
 
 
A - Triagem  
 
Os projetos recebidos serão avaliados quanto à adequação ao regulamento e o seu 
preenchimento adequado.  
 
 
B - Etapa de Análise 
 
A seleção dos projetos nesta etapa será realizada por uma comissão formada por 
especialistas em cultura e técnicos da área de Comunicação da Petrobras, que irão 
analisar os projetos segundo os seguintes critérios: 
 

 Mérito do projeto  
Conteúdo e tipo de atividades previstas: adequação ao tema, 
originalidade, programação. Objetividade e clareza na apresentação do 
projeto, alinhamento ao regulamento.  

 
 Expertise do proponente  

Histórico do proponente no campo cultural, trajetória, grau de 
reconhecimento público, portfolio do proponente e capacidade técnica 
da equipe. 

 
 Mobilização da sociedade 

Divulgação e ações previstas junto à comunidade do entorno e da cidade 
do evento; potencial de alcance e estimativa de número de pessoas 
previstas. 

 
 Exequibilidade 

Viabilidade de execução do escopo proposto para o projeto. 
 
 



 

Ao final da etapa, os projetos mais bem avaliados pela comissão seguirão para a etapa 
de Aderência.  
 
 
C - Etapa de Aderência  
 
O conjunto de projetos selecionados para esta etapa será analisado por uma comissão 
formada por profissionais das áreas de Comunicação e de Responsabilidade Social da 
Petrobras, bem como por representante da Secretaria Especial de Comunicação Social 
(SECOM). 
 
Esta comissão considerará os seguintes aspectos, selecionando os projetos avaliados 
como mais aderentes: 
 

 Alinhamento com estratégias e planos de comunicação da Petrobras; 
 Contrapartidas propostas que possam ser do interesse da Petrobras; 
 Plano de comunicação; 
 Adequação do valor da proposta: compatibilidade do escopo proposto com o 

valor do projeto;   
 Conformidade da documentação inicial apresentada; 
 Verificação da situação do projeto na Lei Federal de Incentivo à Cultura ou na 

Lei Estadual indicada.  
 

 
7 - RESULTADO FINAL 
 
O resultado final será divulgado no site da Petrobras (www.petrobras.com.br/cultura), 
juntamente com os nomes dos especialistas externos que integraram a comissão de 
seleção. 
 
Todos os participantes serão comunicados sobre o resultado final da Chamada por meio 
do e-mail cadastrado na inscrição.  
 
 
8 - CONTRATO DE PATROCÍNIO  
 
Após divulgação do resultado, os projetos selecionados serão contatados para iniciar a 
etapa de contratação.   
 
Serão solicitados documentos e certidões usuais para os contratos de patrocínio da 
Petrobras. Nesta etapa, também serão negociadas a versão final do escopo das 
atividades do projeto, contrapartidas (eventual ajuste e inclusão de contrapartidas 
padrão da Petrobras, além de outras oportunidades avaliadas a cada caso), cronograma 
de pagamentos, prazos, datas e outros aspectos relevantes, bem como negociação do 
valor efetivo do contrato.  
 



 

A versão final negociada do projeto é apresentada pela Petrobras à SECOM para 
aprovação, etapa obrigatória para a assinatura dos contratos de patrocínios de 
empresas públicas e de economia mista federais.  
 
Havendo impedimento de contratação de um projeto por qualquer motivo, poderá ser 
selecionado pela Petrobras outro projeto considerado apto na etapa de Aderência. 
 
Não serão contratados projetos de proponentes que, na contratação:  
 

a) Façam parte da listagem de “Empresas Impedidas de Transacionar com a 
Petrobras”, conste como inidônea no Portal da Transparência da Controladoria 
Geral da União ou possua algum impedimento para contratação, conforme 
previsto na legislação; 
 

b) Não estejam em situação regular em relação aos seguintes documentos: 
 

i. Certificado de Regularidade do FGTS; 
 

ii. Certidão Negativa, ou Positiva com efeitos de Negativa, de Débitos 
relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND 
ou CPEND/CPEN), para fins de comprovação de regularidade com a 
Seguridade Social. Quando a Certidão apresentada for positiva, deve o 
licitante convocado para assinar o contrato apresentar documentos 
expedidos pela Receita Federal do Brasil, denominados de “Pesquisa de 
Situação Fiscal e Cadastral” e “Relatório Complementar de Situação 
Fiscal”, para comprovar à Comissão de Licitação que o débito fiscal não 
se refere a tributos que são fontes de custeio da Seguridade Social, quais 
sejam: contribuição previdenciária, PIS/PASEP, COFINS, CSLL, PIS-
PASEP-Importação e COFINS-Importação). 

 
c) Possuírem título protestado ou débito inscrito no CADIN, cujo valor possa, a 

juízo da Petrobras, comprometer a eficiente execução do Instrumento 
Contratual; 
 

d) Estiverem em recuperação judicial ou extrajudicial, insolvência notória ou 
situação econômico-financeira comprometida;  
 

e) Tenham comprovação de existência de irregularidades que denunciem dolo, má 
fé ou grave omissão por parte do Proponente de Patrocínio. 
 

O proponente cujo projeto for selecionado será submetido à análise de risco de 
integridade durante o processo de contratação, conforme critérios utilizados pela 
Petrobras. Serão eliminados os projetos de instituições que sejam classificadas com 
grau de risco de integridade (GRI) alto. 
 

As regras e os critérios adotados pela Petrobras para a aplicação da Due Diligence de 
Integridade – DDI e a atribuição do GRI estão disponíveis na aba “Compliance” do    



 

Canal fornecedor da Petrobras na Internet, em:                            
https://canalfornecedor.petrobras.com.br/pt/compliance/due-diligence-de-
integridade/ 
 
 
9 - CRONOGRAMA 
 
Etapa Período  

Inscrições 13/12/21 a 17/01/22  

Etapas da Seleção 18/01/22 a 22/04/22 

Divulgação do Resultado A partir de 03/05/22 

 
Cronograma sujeito a alteração.  
 
 
10 - DÚVIDAS 
 
As dúvidas sobre o preenchimento poderão ser sanadas por meio da seção “Perguntas 
Frequentes” no site www.petrobras.com.br/cultura e através do e-mail 
duvidapatrocinio@petrobras.com.br, desde que elas já não estejam respondidas no 
regulamento ou em outros canais oficiais. Serão respondidas as dúvidas recebidas nesse 
e-mail até às 13h do último dia de inscrições. 
 
 
11 - DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
O descumprimento de qualquer regra contida neste regulamento pode implicar na 
desclassificação imediata do projeto. 
 
A Petrobras reserva-se o direito de não celebrar contratos com os proponentes 
selecionados, por motivos de conveniência e oportunidade, a seu critério exclusivo, 
não ensejando qualquer indenização aos inscritos. 
 
Todo e qualquer ato, contrato ou compromisso firmado pelo proponente, para fins de 
participação neste processo de seleção ou de execução do contrato, é de sua única e 
exclusiva responsabilidade.  
 
Situações não previstas no regulamento deverão ser registradas através do e-mail 
duvidapatrocinio@petrobras.com.br. Elas serão levadas à Comissão Julgadora para 
análise.  


