
Edital Microcity

1ª EDIÇÃO DO EDITAL MICROCITY - APOIO A PROJETOS INCENTIVADOS

Este edital foi elaborado para selecionar programas, projetos, ações ou atividades que

contribuam com o desenvolvimento de pessoas, comunidades e instituições, por meio da

cultura e que tenham como proponentes mulheres, pessoas negras, comunidade LGBTQIA+ e

PCDs, e que priorizem iniciativas ligadas aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da

ONU.

O EDITAL 2021, destinará recursos financeiros incentivados pela Lei Federal de Incentivo à

Cultura (Lei nº 8.313/1991, conforme regulamentada pelo Decreto nº 10.755/2021, a ”Lei de

Incentivo à Cultura”) para projetos situados nas principais áreas de atuação da empresa, sendo

os Estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Ceará e a cidade de Brasília.

1- Sobre a Microcity
A Microcity foi a primeira empresa brasileira de outsourcing de TI, criada há quase 40

anos, com o objetivo de favorecer a terceirização das atividades-meio dos clientes e garantir o

foco total na atividade-fim. A empresa oferece soluções híbridas de infraestrutura de TI
como serviço com informações inteligentes de gestão que geram resultados para os
clientes. Suas soluções híbridas envolvem PCaaS, Back up e Restore, Cloud PBX, Data

Center e Rede. As soluções por vertical são LaaS e Contact Center.

Fundada em maio de 1984, a Microcity é hoje a líder nacional em PC as a Service, segundo

report IDC Brazil PCaaS 2H2020, com 21% do market share. Tem quase 370 funcionários e

cerca de 230 clientes em todo Brasil. Fornece e administra mais de 200.000 ativos próprios,

entre desktops, notebooks, tablets, ativos de rede, entre outros, está presente em mais de

4.000 sites e realiza mais de 130.000 atendimentos anuais, com SLA de 97%. Foi eleita como

uma das melhores empresas para se trabalhar do setor de TI e do estado de Minas Gerais,

pelo Great Place to Work.

Sua sede fica em Nova Lima, Minas Gerais e tem filiais nos estados de São Paulo, Rio de

Janeiro, Ceará e na cidade de Brasília, e seus serviços estão presentes em todos os estados

do Brasil.



2- Microcity e a Sustentabilidade

Desde a sua criação, a empresa sempre se preocupou com o desenvolvimento integral da

sociedade. Para além do seu resultado econômico, a Microcity sempre investiu em soluções

ambientais e práticas de inclusão social. A partir de 2009, os valores da Sustentabilidade

começaram a ser pautados de forma mais metodológica pela empresa e programas de impacto

positivo são realizados desde então. Em 2020, teve início uma grande reformulação do

Programa de Sustentabilidade da empresa, com o objetivo de profissionalizar, ainda mais, sua

atuação socioambiental.

Uma das primeiras ações foi a criação do l Edital de Apoio a Projetos Incentivados. Faz parte

da sua política de sustentabilidade o apoio e a otimização de projetos, atividades e serviços

desenvolvidos por pessoas, instituições, equipamentos públicos e comunidades localizadas no

mesmo território onde acontecem suas operações. Assim, a Microcity reforça seu papel de

empresa consciente e cidadã e potencializa resultados de desenvolvimento humano e

preservação ambiental.

3- Sobre o Edital

Fazer parte da construção de uma sociedade mais justa e sustentável requer práticas diárias

de questionamento e rearranjos. Nos últimos 10 anos, a Microcity tem se dedicado a estas

práticas e buscado entender e contribuir, cada vez mais, com a inclusão de pessoas que na

história do nosso país tiveram pouco e/ou difícil acesso às necessidades básicas e direitos de

educação, trabalho, cultura, moradia e outros.

A recente revisão de suas políticas de sustentabilidade, resultou em novas iniciativas

corporativas e, dentre elas, uma inédita: O l Edital Microcity, uma ferramenta que vai fortalecer

seu objetivo de ser cada vez mais sustentável e contribuir com a diminuição da desigualdade

social e devastação ambiental.

Para garantir a coerência de discurso e prática, característica fundamental da empresa, este

Edital é destinado a projetos que tenham como proponente pessoas:

- Do gênero feminino



- Da comunidade LGBTQIA+

- Da população negra

- Com deficiência

Os projetos culturais deverão propor ações que tenham o foco em atender, discutir, apresentar,

dialogar com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU - uma publicação

fundamental que apresenta os principais objetivos e metas que todas as nações deverão

alcançar para garantir um mundo mais inclusivo e saudável - e que promovam a inclusão e a

diminuição das desigualdades, acelerando a inclusão social de forma sustentável.

O repasse financeiro total terá o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)

4- Objetivos

Geral:

O l Edital de Apoio a Projetos Incentivados da Microcity, tem o objetivo de fortalecer, por meio

do aporte financeiro permitido conforme legislação, o desenvolvimento de pessoas,

comunidades, regiões e instituições proponentes de atividades culturais.

Específicos:

- Contribuir com os resultados de políticas públicas que viabilizam a democratização e o

acesso à cultura

- Apoiar iniciativas de inclusão e impacto socioambiental que correspondam aos ODSs

- Contribuir com o acesso à cultura por pessoas e comunidades em vulnerabilidades

- Contribuir com a estabilidade de instituições sociais e culturais, proponentes e

realizadoras de iniciativas de cultura

- Fortalecer a política de sustentabilidade e impacto social da Microcity

5- Quem pode se inscrever

- PESSOA JURÍDICA – de natureza cultural, sem fins lucrativos – instituições, empresas,

fundações ou associações sob controle acionário, estatutário ou majoritário de



brasileiros natos, naturalizados ou de estrangeiros residentes no Brasil há mais de cinco

anos, ser legítimo detentor ou representante dos direitos de realização do projeto a ser

inscrito e ter sua sede ou filial localizada em cidades de Minas Gerais, Ceará, Rio de

Janeiro, São Paulo ou em Brasília.

- PESSOA FÍSICA - brasileiros natos, naturalizados ou estrangeiros residentes no Brasil

há mais de cinco anos. Ser legítimo detentor ou representante dos direitos de realização

do projeto a ser inscrito e ter endereço residencial localizado em cidades de Minas

Gerais, Ceará, Rio de Janeiro, São Paulo ou em Brasília.

Este Edital é destinado a projetos que tenham como proponente pessoas:

- Do gênero feminino

- Da comunidade LGBTQIA+

- Da população negra

- Com deficiência

É vedada a inscrição de projetos:

- Com apelo político-partidário ou participação de representantes de partidos e/ou

políticos

- Com atuação religiosa

- Com atuação questionável e contrária às prerrogativas legais e de desenvolvimento e

inclusão social

- Com solicitação prioritária vinculada a despesas periféricas como locação, logística,

equipamentos

- Com autoria de funcionários da Microcity

- Com autoria de parentes de funcionários

- Com realização de atividades que possam estar vinculadas ao benefício pessoal de

autoridade ou servidor público ou da imagem do governo federal e/ou estadual e/ou

municipal

- Com participação de instituições, pessoas ou eventos com má reputação ou falta de

integridade ou ainda que atentem contra a ordem pública

- Sem aprovação na Lei de Incentivo à Cultura

- Com calendário executivo que ultrapasse 2 anos



- Com pendências e/ou práticas com divergências quanto à orientação pública e jurídica

vigente

6- Documentação necessária

- Aprovação e liberação do projeto para captação via Lei de Incentivo à Cultura

- Contrato social

- Ata de posse da atual diretoria da instituição

- Comprovação da inscrição do Fundo no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)

- Comprovante de endereço

- Dados e documentos dos responsáveis pela instituição

- Comprovante bancário

- Certidão negativa de débito

- Certificado de regularidade

- Ata ou parecer de aprovação do projeto assinado pelo Presidente e demais responsáveis,

conforme constituição da instituição

- Atos Constitutivos/Estatutos da instituição

- Detalhamento do projeto

- Plano de Monitoramento e Avaliação do projeto

7- Sobre os projetos



Os segmentos/modalidades a serem contemplados neste edital são:

- Literatura

- Audiovisual

- Eventos

- Música

- Pintura

- Produtos e soluções culturais

A Microcity preconiza a cultura como fator de desenvolvimento individual e coletivo; a criação

de projetos e atividades que contribuam com a discussão, apresentação e diálogo com as

temáticas apresentadas pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, dentre elas,

questões sociais e ambientais, de inovação, educação e formação para o trabalho.

Os projetos deverão ter como proponentes os públicos indicados no item 3 e deverão ser

desenvolvidos e finalizados em até 2 (dois anos) após a liberação do recurso.

8- Inscrição

As inscrições - envio dos projetos - serão feitas exclusivamente pelo email

contato@sairdocasulo.com.br, entre os dias 4 de novembro e 4 de dezembro de 2021. A

apresentação do projeto deve considerar:

- Quem é você (sobre a instituição)

- Cenário do projeto (qual a demanda cultural e o contexto local)

- O que você quer (objetivos)

- Porque você quer (justificativa)

- Como você quer (como o projeto será desenvolvido)

- Quando você quer (cronograma)

- Quanto você quer (planilha financeira)

- Como o projeto dialoga com os ODSs

- Contrapartidas para a empresa (sugestões de ações)



Não há um limite máximo de projetos inscritos pelo mesmo proponente, entretanto, o projeto

deve estar aprovado na Lei de Incentivo à Cultura quando da inscrição e passível de captar

recursos em dezembro de 2021, pela Lei Federal de Incentivo à Cultura.

A inscrição de projetos não indica:

- A escolha/seleção do projeto

- A obrigação de aporte ou patrocínio de qualquer natureza

- O repasse do valor integral solicitado em planilha

9- Seleção

A seleção será feita conforme calendário abaixo:

- Abertura do edital: 4 de novembro de 2021

- Envio de projetos: até 17h00 do dia 4 de dezembro de 2021

- Divulgação dos projetos selecionados: 8 de dezembro de 2021

- Entrevista com representantes dos projetos selecionados: 10 de dezembro de 2021

- Divulgação do projeto a ser contemplado: 11 de dezembro de 2021

- Envio de documentação complementar e detalhes do apoio: 13 de dezembro de 2021

- Repasse financeiro: 20 de dezembro de 2021

Os critérios de seleção são:

- Potencial de Impacto socioambiental

- Potencial de Inclusão

- Intersetorialidade

- Abrangência e alcance

- Relação com os ODSs

- Inovação

- Metodologia adequada e viável

- Adequação da planilha financeira



Não há quantidade estabelecida para projetos aprovados, pois ficará a cargo da empresa

definir quais iniciativas serão contempladas e quanto será o repasse financeiro.

Avaliadoras: serão 4 avaliadoras de áreas diferentes e complementares, com experiência

individual de mais de 15 anos no contexto da Sustentabilidade.

10- Aceite

Ao enviar o projeto e confirmar a inscrição, o proponente declara automaticamente que aceita

as regras e condições aqui expostas; declara concordar com os termos e condições presentes

na página do edital, garante a veracidade das informações cedidas e dos documentos

apresentados; autoriza a utilização e divulgação de dados e imagens pessoais e do projeto

inscrito para compartilhamento em canais de comunicação e compartilhamento, sem prazo e

aviso prévio.

Para esclarecimentos envie um e-mail para contato@sairdocasulo.com.br ou pelo whatsapp: 31

9424-3327.

mailto:contato@sairdocasulo.com.br

