
 
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA 

EDITAL Nº 01/2020 

EDITAL DE SELEÇÃO VIVA A CULTURA 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, no uso de suas atribuições legais, 
comunica aos interessados, a abertura do Edital nº 01/2020 – Viva a Cultura.  

 

1. DA JUSTIFICATIVA 

1.1. Diante da crise sanitária mundial provocada pela pandemia da Covid-19 e, 

considerando ainda, as medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, 

danos e agravos à saúde pública e o dever de a população adotar todas as 

medidas de prevenção e combate à doença e ao coronavírus; 

1.2. Em atendimento ao disposto no Decreto Municipal nº 14.664, de 20 de 

março de 2020, que declarou estado de emergência de saúde pública e ao 

Decreto Municipal nº 14.695, de 29 de março de 2020, que declarou estado de 

calamidade pública do município de Bauru, o presente Edital de Seleção de 

artistas locais para apresentações via internet se justifica como uma alternativa 

de continuidade à difusão cultural fomentada pela Prefeitura Municipal de 

Bauru, por meio desta Secretaria de Cultura, bem como uma forma de 

contribuir com a continuidade das atividades profissionais que trabalham com 

linguagens artísticas e que dependam das performances ao vivo e do público 

presente, entendendo o ente público serem estas as modalidades mais 

afetadas por medidas sanitárias de isolamento social.  

1.3. Diante do alto grau de subjetividade na escolha dos respectivos 

profissionais, bem como do elevado número de profissionais disponíveis e da 

quantidade limitada de apresentações, o presente Edital constitui-se de uma 

ferramenta essencial à consolidação dos princípios que regem a Administração 

Pública, em especial o princípio da impessoalidade, porquanto confere a todos 

os profissionais do setor artístico que atendam aos requisitos previstos a 

possibilidade de serem selecionados mediante critérios objetivos, diminuindo 

sobremaneira a discricionariedade na escolha dos respectivos profissionais. 

2. DA PARCERIA COM A INICIATIVA PRIVADA 

2.1. Nos termos do Decreto Municipal 13.828, de 02 de julho de 2018, a 

Secretaria Municipal de Cultura recebeu manifestação de interesse de pessoa 



 
 

 

jurídica de direito privado, para a doação de serviços consistente em 60 

(sessenta) apresentações artísticas, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

por apresentação, cabendo ao Município a seleção das apresentações 

artísticas (processos administrativos 61.459/2020 e 68.064/2020). 

2.2. Caberá à Secretaria Municipal de Cultura selecionar os artistas aptos à 
apresentação artística, os quais serão pagos nos termos do presente edital. 
 
2.3. Considerando a possibilidade de novas parcerias com a iniciativa privada, 
nos termos do Decreto Municipal 13.828, de 02 de julho de 2018, a Secretaria 
de Cultura poderá se utilizar da presente seleção de artistas para continuidade 
do projeto “Viva a Cultura”, de maneira a contemplar um maior número de 
artistas. 
 
2.4. Caberá à Secretária Municipal de Cultura a garantia de inclusão do nome, 
slogan e/ou logomarca da(s) empresa(s) parceira(s) nas apresentações 
artísticas (“lives”) e em todas as formas de divulgação como releases, flyer 
digital, entrevistas, entre outros. 
 
2.5. A(s) empresa(s) parceira(s) fará(ão) o pagamento diretamente aos artistas 
selecionados pela Secretaria Municipal de Cultura, de acordo com o disposto 
no presente edital. 

3. DAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS  

3.1. Terão prioridade as linguagens artísticas que sofreram diretamente com a 

proibição de apresentações em espaços coletivos públicos e privados, com 

presença de plateia, tais como músicos, atores, contadores de histórias, entre 

outros.  

4. DOS PROPONENTES 

4.1. Poderão participar deste Instrumento Convocatório: 

4.2. Pessoa Jurídica de direito privado, de natureza cultural, com ou sem fins 

lucrativos, que deverá estar em pleno funcionamento e ser sediada em 

Bauru/SP e legalmente constituída, com regularidade jurídico-fiscal, que 

satisfaçam as condições de habilitação fixadas neste Edital. 

4.3. Pessoa Física, maior de 18 anos, bauruense ou reconhecidamente 

radicado na cidade, com comprovada atuação na atividade de sua inscrição há 

pelo menos 06 (seis) meses, com regularidade jurídico-fiscal, que satisfaçam 

as condições de habilitação fixadas neste Edital. 

4.4. Não poderão se inscrever: 



 
 

 

4.4.1. Titulares de cargos efetivos, comissionados, empregados temporários e 

terceirizados da Secretaria Municipal de Cultura. 

4.4.2. Integrantes da Comissão de Avaliação, seus cônjuges, parentes 

consanguíneos ou afins, até 3º grau.   

4.4.3. Pessoa/Empresa/Entidade que esteja suspensa para licitar e contratar 

com a Administração Pública Municipal ou que for declarada inidônea para 

licitar e contratar com a Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal. 

5. DAS INSCRIÇÕES, PRAZOS E CONDIÇÕES 

5.1. A inscrição do proponente implicará na prévia e integral concordância com 

todas as normas deste Edital e seus anexos. 

5.2. Constituem parte integrante deste Edital os seguintes anexos: 

a. ANEXO I – Formulário de Inscrição (envio obrigatório); 

b. ANEXO II – Portfólio Artístico (envio obrigatório);  

c. ANEXO III – Autorização de Uso de Imagem (envio obrigatório); 

d. ANEXO IV – Termo de Responsabilidade (envio obrigatório, caso tenha 

menor de idade); 

e. ANEXO V – Critérios de Seleção (para ciência, uso exclusivo da Comissão 

de Avaliação); 

5.3. Cada interessado só poderá se inscrever uma única vez; 

5.4. Na ausência de qualquer dos documentos exigidos no ato da inscrição o 

interessado será diretamente inabilitado; 

5.5. As inscrições poderão ser realizadas no período de 20 a 28 de junho de 

2020, acessando o edital e anexos pelo link disponível na página da Prefeitura 

Municipal de Bauru, em www.bauru.sp.gov.br e enviando a documentação e os 

anexos ao e-mail: secretariaculturabauru@gmail.com. 

5.6. Não será aceita a inscrição após o prazo estabelecido. 

5.6.1. Não será aceita inclusão de documentação e/ou alteração da proposta  

após o envio do e-mail de inscrição, mesmo dentro do prazo estabelecido por 

este Edital. 

5.7. Sob nenhuma hipótese serão aceitas inscrições enviadas por qualquer 

outra forma distinta das especificadas neste Edital. 

http://www.bauru.sp.gov.br/
mailto:secretariaculturabauru@gmail.com


 
 

 

5.8. Os proponentes, no ato da inscrição, deverão anexar cópias digitalizadas 

da documentação original, sendo que as informações prestadas, assim como a 

documentação enviada, são de inteira responsabilidade do interessado. 

5.9. A inscrição dos interessados será condicionada ao envio de todos os 

documentos listados nos itens 5.14 para pessoa jurídica e 5.15 para pessoas 

físicas, que os habilitarão à posterior avaliação para seleção.  

5.10. O ato de inscrição da proposta não implica o seu credenciamento, nos 

termos da Parceria com a Iniciativa Privada. 

5.11. Os artistas inscritos, após análise da documentação apresentada, serão 

selecionados mediante constatação do preenchimento dos requisitos exigidos 

no presente Edital e seus anexos, conforme necessidade desta Secretaria. 

5.12. Em se tratando de PESSOA JURÍDICA:  

5.12.1. Formulário de Inscrição e Descrição da Proposta Artística da Pessoa 

Jurídica (Anexo I) devidamente preenchido digitalmente;  

5.12.2. Portfólio do artista/grupo, conforme Anexo II – Portfólio Artístico;  

5.12.3. Estatuto ou contrato social, e suas eventuais alterações supervenientes 

em vigor, que identifique a atração pertencente à Pessoa Jurídica; 

5.12.4. RG, CPF e comprovante de endereço da Pessoa Jurídica ou do seu 

representante legal. 

5.13. Em se tratando de PESSOA FÍSICA:  

5.13.1. Formulário de Inscrição e Descrição da Proposta Artística da Pessoa 

Física (Anexo I) devidamente preenchido digitalmente;  

5.13.2. Portfólio do artista/grupo, conforme Anexo II – Portfólio Artístico; 

5.13.3. RG, CPF e Comprovante de Residência (atualizado) do proponente. 

§ 1º. A apresentação de qualquer documento cuja veracidade seja contestada 

(documento falso) será encaminhada à Secretaria para as providências 

cabíveis.  

§ 2º. Caso a apresentação do proponente envolva a participação de menor de 

18 (dezoito) anos, este deverá apresentar o Anexo IV devidamente preenchido 

e assinado.  

6.DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO 



 
 

 

6.1. A análise das documentações relativas a este Edital será realizada 

simultaneamente às inscrições. 

6.2.  A análise de que trata o item anterior será realizada por agentes culturais 

da Secretaria Municipal de Cultura. 

6.3. Serão consideradas habilitadas as propostas que apresentarem todos os 

documentos exigidos no presente Edital, devidamente válidos.  

6.4. Não cabe recurso nesta fase do edital. 

7.DA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 

7.1. A seleção dos trabalhos ficará a cargo da Comissão de Avaliação, 

composta por 04 (quatro) representantes da Secretaria Municipal de Cultura, 

designados por Portaria específica para este fim. 

7.2. Os critérios de seleção e pontuação serão considerados, conforme Anexo 

V – Critérios de Avaliação para Seleção, deste Edital. 

7.3. Os artistas e grupos habilitados pela etapa documental deste Edital serão 

avaliados, levando-se em consideração os critérios relacionados no ANEXO V 

– CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA SELEÇÃO. 

7.4. Serão selecionados os artistas e/ou grupos que obtiverem maior 

quantidade de pontos no processo de seleção a ser realizado pela Comissão.  

7.5. Não cabe recurso nesta fase do edital. 

7.6. O aviso do resultado dos selecionados do credenciamento será divulgado 

no site www.bauru.sp.gov.br e no Diário Oficial do Município. 

8. DAS APRESENTAÇÕES 

8.1. O artista fará sua apresentação em data, horário e local determinados pela 

Secretaria Municipal de Cultura, respeitando as especificidades das linguagens 

artísticas apresentadas.  

8.2. As apresentações serão captadas por técnicos e equipamentos da 

Prefeitura de Bauru e da Secretaria Municipal de Cultura, respeitando-se as 

exigências sanitárias.  

8.3. As apresentações serão transmitidas pelas redes sociais da Prefeitura de 

Bauru e Secretaria Municipal de Cultura em data e horário estabelecidos no 

calendário a ser divulgado;  

http://www.bauru.sp.gov.br/


 
 

 

8.4. A apresentação será identificada com a hashtag #VivaACulturaDeBauru e 

com as marcas das empresas parceiras. 

8.5. A performance deverá ter duração de 20 a 30 minutos; 

8.6. O conteúdo da apresentação será disponibilizado posteriormente nos 

canais de divulgação da Secretaria Municipal de Cultura e da Prefeitura de 

Bauru.  

8.7. O valor devido pela apresentação será único, conforme item 9 deste Edital. 

 

9. DOS CACHÊS E PAGAMENTO 

9.1. Para cada proposta artística realizada, nos termos deste Edital, será pago 

o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), importância essa que será creditada 

pelo parceiro da iniciativa privada em conta bancária indicada no ato da 

inscrição. 

9.2. Os pagamentos serão efetuados através de CRÉDITO EM CONTA 

BANCÁRIA informada no ato da inscrição, no prazo de até 30 (trinta) dias 

contados da data de verificação da atividade contratada e apresentação da 

respectiva Nota Fiscal ou Recibo de Pessoa Autônoma (RPA). 

10. OBRIGAÇÕES DOS ARTISTAS 

Os artistas selecionados, além das determinações decorrentes de lei, obrigam-

se a: 

10.1. Executar as apresentações e serviços de acordo com as especificações 

do presente edital; 

10.2. Disponibilizar todo o material necessário à realização das apresentações, 

como instrumentos musicais, cenários, figurinos e outros insumos necessários 

à performance do(s) artista(s); 

10.3. Realizar, sob sua total responsabilidade, o transporte dos equipamentos, 

materiais e utensílios necessários à execução das apresentações; 

10.4. Arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo material causado ao 

Município e/ou a terceiros; 

10.5. Comunicar ao Município qualquer anormalidade que interfira no bom 

andamento para o fornecimento/execução dos serviços; 

10.6. Zelar pela boa e completa prestação dos serviços; 



 
 

 

10.7.Responsabilizar-se pela emissão de Nota Fiscal de apresentação artística 

ou RPA e envio de toda documentação solicitada. 

11.OBRIGAÇÕES DO MUNICÍPIO 

O Município, na qualidade de gestor do edital, obriga-se a: 

11.1. Elaborar a programação das apresentações, com a definição dos dias e 

horários para cada artista; 

11.2. Disponibilizar espaço para apresentações e equipamentos necessários 

para captação de áudio e vídeo; 

11.3. Viabilizar a transmissão ao vivo da apresentação pela internet; 

11.4. Divulgar a programação para os veículos de comunicação da cidade e 

nos canais de divulgação da Prefeitura; 

11.5. Apresentar ao parceiro da iniciativa privada, responsável pelo pagamento, 

declaração de realização do evento, acompanhada da nota fiscal ou RPA 

fornecido pelo artista.  

12. DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

12.1. O prazo de vigência deste Edital de Seleção é de até 06 (seis) meses, a 

contar da publicação do presente regulamento, podendo ser prorrogado, 

conforme a Lei. 

13. DAS PENALIDADES 

13.1. O responsável pela apresentação cultural se compromete a cumprir, no 

horário agendado, o tempo de apresentação previamente acordado com a 

Secretaria Municipal de Cultura, sob pena de advertência e não validação da 

apresentação, conforme condições abaixo descritas: 

13.2. Independentemente de prévia justificativa, caso o atraso ultrapasse o 

limite de 30 (trinta) minutos, o artista perderá o direito à apresentação, e não 

receberá cachê; 

13.3. Na ocorrência de falta justificada, poderá ser feito novo agendamento 

para apresentação, a critério da Secretaria Municipal de Cultura. 

13.4.  Ficam inabilitados a receber o cachê estabelecido neste Edital, bem 

como de ter seu material divulgado pelos canais da Prefeitura e da Secretaria 

Municipal de Cultura, o artista ou grupo que durante a apresentação ao vivo 

exibir conteúdo político-partidário, de pregação religiosa ou ainda de cunho 



 
 

 

racista, xenófobo, sexista ou de qualquer outra forma de preconceito e que 

estimulem a violência. 

14. DO CRONOGRAMA 

Publicação do Edital: 20/06/2020 

Inscrição das propostas: 20/06/2020 a 28/06/2020 

Análise das propostas: 22/06/2020 a 30/06/2020 

Seleção das propostas: 01/07/2020 a 03/07/2020 

Divulgação do resultado final: 07/07/2020 

14.1. Conforme item 6.1 deste Edital, a análise da documentação relativa à 

habilitação dos artistas será realizada simultaneamente às inscrições. 

15. DO DIREITO DE USO E IMAGEM 

15.1. Os participantes selecionados no Edital autorizam a captação e uso 

gratuito de sua imagem e voz, para fins de divulgação da programação e ações 

de comunicação institucional da Secretaria Municipal de Cultura, por período 

indeterminado. 

15.2. Fica também autorizada a publicação das apresentações nos canais de 

divulgação da Prefeitura de Bauru e da Secretaria Municipal de Cultura, bem 

como para eventuais divulgações, por período indeterminado. 

16. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

16.1.  Poderá a autoridade competente, a qualquer tempo, excluir credenciado, 

em despacho motivado, se tiver ciência de fato ou circunstância, anterior ou 

posterior à habilitação, que revele inidoneidade ou falta de capacidade técnica. 

16.2.  As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento 

do objeto deste Edital poderão ser prestadas na Secretaria Municipal de 

Cultura.  

16.3. É condição imprescindível à realização da seleção e apresentação de que 

tratam o presente edital, a prévia formalização de Termo de Parceria, nos 

termos do Decreto Municipal 13.828, de 02 de julho de 2.018. 

16.4. Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Credenciamento 

Artístico e Cultural. 

Dê ciência, Publique-se nos órgãos oficiais. Cumpra-se. 



 
 

 

Bauru, 16 de junho de 2020 

LUIZ RICARDO FERREIRA 

Secretário Municipal de Cultura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


