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4.5.1. Maior pontuação no item a;
4.5.2. Maior pontuação no item b;
4.5.3. Maior pontuação no item c.
4.6.Persistindo o empate, a Comissão de Seleção estabelecerá o desempate,
por maioria absoluta.
4.7.Os projetos que não atingirem a média final de 50 pontos, nota de corte,
serão desclassificados.
4.8.A Comissão de Seleção indicará uma lista de suplentes. Caso haja
disponibilidade de recursos orçamentários, os mesmos poderão ser contemplados
posteriormente, de acordo com a pontuação em ordem decrescente de médias.
4.9.A relação dos projetos contemplados será divulgada na página eletrônica
da Funarte (www.funarte.gov.br).
4.10.Os proponentes não selecionados poderão interpor recurso, conforme
formulário disponível (Anexo V), a ser encaminhado para o endereço eletrônico
recurso2.descentrarte@funarte.gov.br, no prazo de até 02 (dois) dias úteis a contar da
data da publicação do resultado da seleção.
4.11.A Comissão de Seleção designará, entre seus membros, 05 (cinco)
especialistas que farão os julgamentos dos pedidos dos recursos interpostos, em até 05
(cinco) dias úteis.
4.12.O resultado final, após o julgamento dos recursos, será homologado pelo
Presidente da Funarte e divulgado no Diário Oficial da União, bem como na página
eletrônica da Funarte (www.funarte.gov.br).
5.DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
5.1.Os
contemplados
deverão
encaminhar
para
o
e-mail
descentrarte@funarte.gov.br, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, a contar da data da
publicação do resultado no Diário Oficial da União, os seguintes documentos, de acordo
com o tipo de inscrição:
5.1.1.Documentação de Pessoa Física:
a) Cópia do documento de identidade;
b) Cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF;
c) Cópia de comprovante de residência;
d) Dados bancários (nome do banco, agência e conta) do proponente.
e) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, atualizada;
f) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, atualizada;
g) Termo De Execução De Projeto (Anexo VII) assinado;
h) Documento assinado pelo proponente declarando que as cópias são
idênticas ao original (Anexo VI).
5.1.2.Documentação de Pessoa Jurídica:
a) Cópia atualizada do cartão do CNPJ;
b) Cópia atualizada do contrato social ou estatuto e suas alterações
C) Cópia do termo de posse do representante legal, ou cópia da ata que o
elegeu, quando não constar o nome do representante no estatuto;
c) Cópia da identidade do representante legal da pessoa jurídica
d) Cópia do Cadastro de Pessoa Física - CPF do representante legal da pessoa
jurídica;
e) Dados bancários (nome do banco, agência e conta corrente) da pessoa jurídica;
f) Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais, atualizada;
g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), atualizada;
h) Termo de Execução de Projeto (Anexo VII) assinado;
i)Documento assinado pelo proponente declarando que as cópias são idênticas
ao original (Anexo VI).
5.2.O não envio da documentação complementar conforme prazo e
especificações descritos no item 5.1 acarretará a desclassificação do projeto.
5.3.O selecionado que estiver inscrito em quaisquer dos cadastros de
inadimplentes do Governo Federal será desclassificado.
6. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
6.1. Os recursos necessários para o desenvolvimento desta ação são oriundos
da LOA, na ação Ação 20ZF, denominada Promoção e Fomento à Cultura Brasileira, com
aporte de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais).
6.2. Do aporte financeiro deste edital, serão destinados R$ 2.400.000,00 (dois
milhões e quatrocentos mil reais) para contemplação dos projetos selecionados e R$
100.000,00 (cem mil reais) para custos administrativos.
6.3. O valor destinado aos projetos selecionados será de R$20.000,00 (vinte
mil reais) por projeto, deduzidos os tributos previstos na legislação em vigor na data do
pagamento, não podendo o valor total dos projetos selecionados exceder o limite de
recursos fixado no item 6.2.
6.4. O pagamento aos selecionados será efetuado em duas parcelas (70% e
30% do valor do prêmio), diretamente na conta bancária do proponente contemplado
(pessoa física ou jurídica), descontados os impostos e contribuições previstos na legislação
em vigor. A 1ª parcela será paga após a entrega e análise de toda documentação
complementar descrita no item 5.1. A 2ª parcela será efetuada após o contemplado
comprovar a execução do projeto, com um relatório detalhado, segundo modelo que será
disponibilizado no portal da Funarte www.funarte.gov.br.
Parágrafo Primeiro: No caso de inscrições feitas por Pessoas Jurídicas, a conta
bancária deverá estar no nome da empresa e, no caso de pessoa física, deverá estar no
nome do proponente.
Parágrafo Segundo: No pagamento de pessoa jurídica, o recolhimento do
imposto de renda, quando devido, deverá ser providenciado pelo próprio contemplado do
prêmio, na forma de legislação vigente.
Parágrafo Terceiro: Não serão efetuados depósitos em conta conjunta.
Parágrafo Quarto: Os contemplados que não enviarem a documentação
exigida dentro do prazo serão inabilitados.
6.5. Ocorrendo desistência ou impossibilidade de recebimento por parte de
algum selecionado, os recursos poderão ser destinados a outros proponentes conforme
item 4.7, observada a ordem de classificação dos suplentes estabelecida pela Comissão de
Seleção.
6.6. Os premiados que estiverem em situação de pendência, inadimplência ou
falta de prestação de contas em contratos ou convênios celebrados junto à Funarte ou
a outro órgão público federal serão desclassificado.
7. DAS OBRIGAÇÕES
7.1. O projeto deverá ser realizado integralmente em até 270 (duzentos e
setenta) dias após a data de pagamento da primeira parcela.
7.2. O cronograma do projeto contemplado deverá prever o envio de relatório
parcial de execução à Funarte, na metade do desenvolvimento das ações, em formulário
próprio disponibilizado no portal da Funarte (www.funarte.gov.br), descrevendo as etapas
executadas até o momento, com documentação comprobatória de sua realização.
7.3. Após o prazo estipulado para a execução do projeto no item 7.1, o
contemplado deverá encaminhar à Funarte, em até 30 (trinta) dias, o Relatório Final de
Execução, cujo modelo será disponibilizado no site da Funarte (www.funarte.gov.br). O
relatório deve ser acompanhado de documentação comprobatória de realização das
etapas previstas pelo projeto.
7.4. O contemplado deverá enviar à Funarte um mínimo de 10% da tiragem
de cada peça gráfica produzida, não ultrapassando 30 exemplares, caso o percentual
mencionado exceda essa quantidade, bem como 20 (vinte) ou mais fotografias com um
mínimo de 360 dpi de resolução, gravadas em CD, DVD ou pendrive, documentando as
atividades desenvolvidas.
7.5. Os inscritos e premiados autorizam, desde já, à Funarte e ao Ministério
da Cidadania, o direito de mencionar seu apoio, realizar registro documental e
disponibilizar as propostas, peças publicitárias, fichas técnicas, material audiovisual,
fotografias e os relatórios de atividades dos projetos selecionados pelo Prêmio Funarte
Descentrarte para pesquisa e consulta através da Lei de Acesso à Informação e outras
necessidades próprias ao serviço público, auditoria e prestação de contas ao TCU, e/ou
utilizar os mesmos em suas ações, quando entenderem oportuno, sem qualquer ônus e
por tempo indeterminado.
7.6. Os contemplados estarão sujeitos às penalidades previstas na Lei nº
8666/93, em virtude da inexecução total ou parcial do projeto ou, ainda, pela execução
do projeto em desacordo com a descrição contida na proposta selecionada pela Comissão
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de Seleção, obrigando–se a devolver os recursos recebidos atualizados de acordo com a
legislação vigente à época em que se realizar a respectiva quitação.
7.7. Os contemplados comprometem-se a cumprir integralmente a proposta
aprovada e incluir em todo material de divulgação, acompanhada da chancela
"Realização", as logomarcas da Fundação Nacional de Artes e do Ministério da Cidadania,
obedecendo aos critérios de veiculação das logomarcas estabelecidas de forma
padronizada, que estarão à disposição na página eletrônica da Funarte
(www.funarte.gov.br). Deverão incluir também a frase: "Projeto contemplado pelo Prêmio
Funarte Descentrarte".
7.7.1. Todas as peças de divulgação dos projetos deverão ser submetidas à
aprovação prévia do Centro finalístico da Funarte correspondente, e para tanto será
preciso o envio do mesmo por e-mail com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias da
data de divulgação.
8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
8.1. Este edital entra em vigor na data de sua publicação, terá validade de 02
(dois) anos, a contar da data de homologação do resultado final.
8.2. O ato da inscrição implica a plena aceitação das normas constantes no
presente edital.
8.3. A Funarte poderá verificar in loco a qualquer momento o
desenvolvimento da execução da proposta contemplada.
8.4. A Funarte não se responsabiliza pelas licenças e autorizações necessárias
para a realização das atividades previstas nos projetos premiados, sendo essas de total
responsabilidade dos contemplados.
8.5. O contemplado que infringir as disposições do presente edital ficará
automaticamente impossibilitado de se inscrever ou participar das ações desenvolvidas
pelo Governo Federal, no período de dois anos, a partir da data de publicação de Portaria
no Diário Oficial da União, dando publicidade às irregularidades constatadas, após prévio
direito de defesa.
8.6. Eventuais alterações nos projetos contemplados só poderão ser realizadas
após a autorização da Funarte.
8.7. Os casos omissos relativos às disposições deste edital serão decididos pelo
Presidente da Funarte, após apreciação da Coordenação Geral do Projeto, ficando, desde
logo, eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Estado do Rio de Janeiro, para
dirimir eventuais questões decorrentes deste edital.
8.8. Caso o projeto contemplado contenha materiais não aconselháveis a
menores de 18 (dezoito) anos, deverá ser fixada na entrada do evento indicação
orientando qual a faixa etária permitida, de acordo com o Manual da Nova Classificação
Indicativa do Ministério da Justiça, disponível em eletrônico: https://justica.gov.br/seusdireitos/classificacao.
8.9. Este edital não inviabiliza que o contemplado obtenha outros recursos
junto à iniciativa pública ou privada, utilizando ou não as leis de incentivos à cultura
vigentes no país.
8.9.1. Caso o projeto tenha orçamento superior ao valor do prêmio, o
proponente deverá especificar as fontes e respectivos aportes financeiros no Anexo III,
sob pena de desclassificação da proposta.
8.10. Outros esclarecimentos podem ser obtidos pelo endereço eletrônico:
descentrarte@funarte.gov.br.
Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
LEÔNIDAS OLIVEIRA
Diretor Executivo
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COMISSÃO TÉCNICA NACIONAL DE BIOSSEGURANÇA
EXTRATO PRÉVIO Nº 6670/2019
A Coordenação da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, no
uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 14, inciso XIX, da Lei 11.105/05; do Artigo
5º, inciso XIX do Decreto 5.591/05, do Artigo 5º, inciso IV da Resolução Normativa Nº 1, de
20 de Junho de 2006 e Portaria n° 1, de 22 de março de 2019, torna público que encontrase em análise a alteração da Comissão Interna de Biossegurança - CIBio, a seguir
discriminada:
Requerente: Instituto Butantan
CQB: 039/98
Processo SEI nº: 01250.026281/2019-60
Assunto: Alteração da Comissão Interna de Biossegurança - CIBio
Ementa: A requerente solicitou à Presidência da CTNBio parecer técnico
referente à nova composição da Comissão Interna de Biossegurança. Para tanto, o
responsável legal da instituição emitiu ato formal de alteração da CIBio, a saber: Portaria
IB - 8, de 19 de fevereiro de 2019 do Diario Oficial, nomeando Elisabeth Christina Nunes
Tenório (Presidente), José Arnaldo Cruz, José Carlos Mann Prado, Mariany Marcomani
Pereira, Mirian Nakamura Gouvêa, Ricardo das Neves Oliveira, Tatiane Salvador, para
comporem a CIBio local.
Este extrato prévio não exime a requerente do cumprimento das demais
legislações vigentes no país, aplicáveis ao objeto do requerimento.
O público terá trinta dias para se manifestar sobre o presente pleito, a partir da
data de sua publicação. Maiores informações deverão ser solicitadas, por escrito, à
Coordenação da CTNBio.
TASSIANA FRONZA PINHO
Coordenadora da CTNBio
EXTRATO PRÉVIO Nº 6678/2019
A Coordenação da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, no
uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 14, inciso XIX, da Lei 11.105/05; Art. 5º,
inciso XIX do Decreto 5.591/05 e Portaria n° 1, de 22 de março de 2019, torna público que
encontra-se em análise na Comissão o processo a seguir discriminado:
Processo SEI nº: 01250.042914/2019-87
Requerente: Unoeste - Universidade do Oeste Paulista
CQB: 346/12
Assunto: Liberação planejada no meio ambiente.
Ementa: A requerente, solicita autorização para liberação planejada no meio
ambiente de soja geneticamente modificada para tolerância a seca. O Objetivo: avaliar o
desempenho agronômico e fisiológico das linhagens de soja geneticamente modificadas
(GMs) para a tolerância a seca. Os experimentos serão realizados em Presidente
Bernardes/SP e ocuparão uma área total de 0,7657 hectares e a área com OGM será
de0,26 hectares.
A CTNBio informa que, de acordo com artigo 23 do Decreto 5.591 de 22 de
dezembro de 2005, os extratos de pleito deverão ser divulgados no Diário Oficial da União
e no SIB com, no mínimo, trinta dias de antecedência de sua colocação em pauta,

9

Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2 de 24/08/2001,
que institui a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.

