
 

  



 

 

Perguntas e respostas Edital Transformando 
Energia em Cultura 

 

Aqui, você encontra informações detalhadas sobre nossa atuação, dúvidas e 
questões adicionais para realizar a inscrição do seu projeto.  

 

1. Apresentação do projeto 

 

1.1. Quem pode apresentar um projeto? 

Poderão participar do presente Edital somente pessoas jurídicas, sendo essas, 
MEI – Microempreendedor Individual, organizações sem fins lucrativos e 
produtoras culturais e estejam regularmente constituídas e legalizadas. 

OBS.: não serão aceitos projetos propostos por pessoas físicas. 

 
1.2. Quantos projetos eu posso apresentar? 

Cada instituição poderá inscrever até 2 (dois) projetos por edital.  

 
1.3. Posso fazer uma reunião para apresentar meu projeto? 

Todas as propostas devem ser enviadas por meio da nossa Plataforma de 
projetos sociais. Centralizamos o recebimento de propostas nesse único canal.  

 

1.4. Posso enviar meu portfólio de projetos para o Instituto Neoenergia 
conhecer? 

Sim, através da Plataforma de projetos sociais você terá um campo específico 
para você anexar o portfólio. 

 

1.5. Em que momento do ano eu devo apresentar meu projeto para o Edital 
Transformando Energia em Cultura? 

Você pode inscrever seu projeto apenas no período previsto nos regulamentos 
de cada edital realizado em parceria pelo Instituto Neoenergia e suas respectivas 
distribuidoras. 

Para o ano de 2021, o edital será realizado para a Bahia e Rio Grande do Norte, 
seguindo critérios das Leis Estaduais de Incentivo à Cultura de cada estado.  

Fique atento também às datas de abertura e de encerramento do edital, pois não 
atuamos com prorrogação de prazo de nossos editais. 



 

 

1.6. Quem propõe o projeto no Edital Transformando Energia em Cultura 
precisa ter sede nas áreas de atuação da realização do mesmo? 

Sim, as entidades devem ter sede nos estados de realização dos editais. 
Destacamos que as ações devem ser realizadas somente em cidades também 
dos mesmos estados e, preferencialmente, proponentes que tenham, em suas 
equipes, pessoas das localidades beneficiadas para gerenciar e/ou apoiar o 
projeto, além de considerar a contratação de serviços locais, fortalecendo a 
cadeia produtiva do território.  

 

1.7. Existe prazo definido para execução dos projetos? 

Os projetos inscritos devem ter um prazo de início das atividades previsto para 
janeiro de 2022.  

Qualquer necessidade de mudança na execução do projeto será analisada caso 
a caso, apenas para os projetos selecionados no edital.  

 

1.8. Quem não pode inscrever projetos?   

• Pessoas Físicas; 

• Projetos com fins meramente comerciais;  

• Projetos de natureza discriminatória, de cunho religioso, político ou propostos 
por organizações político/sindicais;  

• Projetos que estejam ligados a jogos de azar, fumo, álcool ou consumo de 
drogas;  

• Projetos que promovam qualquer tipo de violência ou ato ilícito;  

• Projetos de proponentes que não desfrutem de idoneidade reputacional, legal, 
fiscal ou creditícia;  

• Projetos de proponentes que tenham como seus representantes legais pessoas 
com grau de parentesco até o quarto grau de consanguinidade ou segundo grau 
de afinidade com empregados e/ou dirigentes da Cosern, da Coelba, do Instituto 
Neoenergia e de quaisquer outras empresas do Grupo Neoenergia;  

• Projetos de proponentes que tenham como seus representantes legais pessoas 
politicamente expostas;  

• Projetos de proponentes que trabalhem na Cosern, na Coelba, no Instituto 
Neoenergia e em quaisquer outras empresas do Grupo Neoenergia;  

• Projetos de proponentes Governamentais; 

 

 

1.9. Quais são os documentos necessários para inscrever meu projeto? 



 

Os proponentes deverão comprovar com os documentos abaixo relacionados 
que possuem regularidade jurídica, fiscal e tributária, através de cópia simples 
do: 

a) Estatuto ou Contrato Social devidamente registrado no competente cartório 
(exceto para MEI – Microempreendedor Individual); 

b) Ata de eleição da diretoria (exceto para MEI – Microempreendedor Individual); 

c) Cartão do CNPJ; 

d) Cópia da Identidade, CPF ou Carteira de Motorista de até dois responsáveis;  

e) Formulário Due Dilligence Neoenergia preenchido e assinado; 

f) Certificado de Regularidade Fiscal do FGTS (CRF) 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT); 

h) Certidão Negativa de Débitos (CND); 

i) Outros documentos que venham a ser solicitados pela Cosern/Coelba e/ou 
pelo Instituto Neoenergia; 

j) Documentos referentes a aprovação do projeto na lei estadual. 

 

1.10. Qualquer grupo artístico pode se inscrever? 

Qualquer grupo artístico pode se inscrever, lembrando que para a aprovação 
pela Cosern e Instituto Neoenergia, o projeto precisa ter o certificado de 
aprovação emitido pela Fundação José Augusto. Já para a Coelba, o projeto 
precisa ter a publicação no Diário Oficial do Estado da Bahia.  

 

1.11. Projetos virtuais, projetos presenciais. Nessa atual situação do 
mundo com a pandemia qual a orientação do edital? 

Não há uma prevalência de projetos presenciais ou virtuais. O objetivo é analisar 
e buscar projetos socioculturais que busquem realizar ações que promovam 
impacto social positivo para os beneficiários e comunidades atendidos. 

 

1.12. Qual o prazo para execução dos projetos? 

Não há prazo mínimo, mas o projeto deve ter um prazo máximo de duração de 
até 12 meses. 

 

 

 

 

 



 

2. Período de inscrição, recursos incentivados e área de 
atuação 

 

2.1. Qual o período de abertura do edital Transformando Energia em Cultura 
em 2021? 

Rio Grande do Norte – 13/04/2021 a 17/05/2021 

Bahia – 15/04/2021 a 17/05/2021 

Observação: O edital não terá prorrogação de inscrições.  

 

2.2. Quais os incentivos fiscais serão utilizados para o Edital 
Transformando Energia em Cultura em 2021? 

Rio Grande do Norte – Lei Estadual de Incentivo à Cultura Câmara Cascudo 
(RN) 

Bahia – Lei Estadual de Incentivo ao Patrocínio Cultural – Fazcultura. 

Para essas leis, o Instituto desenvolve editais regionais, em parceria com suas 
distribuidoras Cosern e Coelba. 

 

2.3. Tenho um projeto cadastrado em leis de incentivos utilizadas pelo 
Instituto. Posso cadastrar a qualquer momento na Plataforma de projetos 
sociais? 

Recomendamos que inscreva seu projeto durante o período de abertura do 
nosso edital.  

 

2.4. Qual área de atuação os projetos devem acontecer? 

Para o caso dos projetos do Edital Transformando Energia em Cultura, as 
atividades deverão acontecer respeitando as definições de cada lei de incentivo 
e nos estados da Bahia e Rio Grande do Norte.  

 

2.5. Meu projeto não foi aprovado, posso entrar em contato para entender 
o porquê? 

Em relação aos projetos inscritos no Edital Transformando Energia em Cultura, 
a decisão de seleção ocorre por meio do Comitê de Seleção para editais, 
seguindo as regras definidas no regulamento. A divulgação dos projetos 
selecionados ocorrerá por meio dos canais oficiais das distribuidoras, site do 
Instituto Neoenergia, entre outras formas de divulgação.  

  

 



 

2.6. Os projetos submetidos são aprovados com valor integral ou os 
valores podem ser parciais?  

O valor aportado para cada projeto será definido conforme critérios 
estabelecidos em comum acordo entre o Instituto Neoenergia e a instituição 
proponente.  

 

2.7. Qual a previsão de divulgação do resultado dos selecionados pelo 
Edital? 

A divulgação prevista está informada nos regulamentos de cada edital.  

 

2.8. Qual a previsão de início das atividades do projeto deve ser informada? 

Recomendamos que os projetos apresentados tenham prazo de execução a 
partir de janeiro de 2022.  

 

2.9. Projetos para serem realizados ainda em Novembro ou Dezembro deste 
ano tem chance de serem aprovados? 

Recomendamos que os projetos inscritos tenham prazo de execução a partir de 
janeiro de 2022. 

 

 

3. A Plataforma, dúvidas e comentários 

 

3.1. Como fazer a inscrição? 

Acesse o site www.institutoneoenergia.org.br e clique em “Inscreva seu 
projeto”. Clique em “Enviar Cadastro” e realize o “Primeiro Acesso” para criar a 
sua conta para submissão do formulário de inscrição na Plataforma de projetos 
sociais.  

Após criar seu usuário e senha você terá acesso a Plataforma e receberá um e-
mail de confirmação da sua inscrição.  

Sugerimos que ao ingressar na Plataforma, você consulte as abas para 
identificar todas as fases de inscrição. o projeto elaborado e os documentos 
digitalizados, você poderá realizar o seu cadastro. Destacamos que identifique o 
tipo de seleção, clicando em “Edital” e escolhendo a opção do estado de atuação 
do seu projeto.  

As etapas principais são:  

- Efetuar o login; 

- Preencher todas as etapas e campos do formulário disponível em nossa 
plataforma; 
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- Anexar os documentos, conforme indicado no formulário; 

- Com o preenchimento concluído, clique em “Finalizar”; 

- A plataforma salva automaticamente suas respostas durante todo o processo;  

- Após a finalização da inscrição e envio, o projeto ficará bloqueado, sem 
possibilidades de alterações das informações já inseridas. 

 

3.2. Em caso de dúvidas, com quem devo falar?  

Em caso de dúvidas, envie um e-mail para : duvidas@ekloos.org ou WhatsApp 
(21) 99969-2342 

 

3.3. Não consigo anexar o arquivo, o que eu faço? 

Nossa plataforma aceita arquivos em WORD, EXCEL, PDF e JPG, sem limitação 
de versão. Caso o proponente queira incluir arquivos de foto ou vídeo não há 
impedimentos, mas os arquivos estão limitados em 20 MB. 

 

3.4. Caso eu não tenha todas as informações, posso salvar e finalizar 
depois? Por quanto tempo? 

Sim, é possível salvar para continuar em outro momento, ou até mesmo em outro 
dia, respeitando os prazos de abertura e encerramento de cada edital, conforme 
previsto nos regulamentos.  
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