
 

 
 
 
 

 

REPUBLICADO POR INCORREÇÕES 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURAL 

CREDENCIAMENTO ARTÍSTICO E CULTURAL 

EDITAL DE SELEÇÃO Nº 02/2020 

EDITAL DE SELEÇÃO VIVA A CULTURA - FEPAC 

 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA, no uso de suas atribuições 
legais, comunica aos interessados, a abertura do Edital nº 02/2020 – Viva a 
Cultura FEPAC. 

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 soma ao Edital Viva a Cultura 

e se caracteriza como mais um instrumento 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 retomada das atividades 

profissionais que trabalham com linguagens artísticas 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. Além disso, o presente procedimento justifica-se pela necessidade de 

promoção à cultura, a ser difundida através de serviços artísticos culturais 

prestados por artistas de um modo geral, residentes na cidade de Bauru e com 

destacada atuação artístico-cultural no município, neste período de crise já 



 

 
 
 
 

 

mencionado, onde serão pré-selecionados, desde que cumpram todos os 

requisitos previstos neste Edital. 

1.4. 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. DOS RECURSOS PARA PAGAMENTO AOS ARTISTAS 

2.1. Seguindo a manifestação da Procuradoria Jurídica da Prefeitura Municipal 

de Bauru referente à viabilização financeira do presente Edital, que esclareceu 

que o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo recomendou expressamente 

que os governos, em todos os âmbitos da federação, urgência na contenção de 

gastos, sobretudo diante da possível diminuição de recursos dos cofres 

públicos, e recomendação de que se avalie, com rigor, a capacidade de 

suportar financeiramente os investimentos previstos em eventual contratação, 

tendo em vista a necessidade de reservar e priorizar recursos orçamentários 

para os setores de saúde e assistência social. 

2.2. A Secretaria Municipal de Cultura, cumprindo a redução das atividades 

artístico-culturais e, consequentemente, dos valores destinados a elas, e 

atendendo ao contingenciamento imposto a todas as pastas da Administração 

Pública, com exceção da Saúde e Assistência Social, irá utilizar uma parte do 

saldo disponível do FEPAC, a fim de garantir o pagamento de cachê aos 

artistas selecionados pelo presente Edital, para as apresentações via internet. 

 
2.3. O FEPAC – Fundo Especial de Promoção das Atividades Culturais foi 

criado pela Lei nº 3375 de 23/08/1991 e regulamentado pelo Decreto nº 6489 

de 30/12/1992. Segundo o art. 11 da referida lei, constituem receitas do 

FEPAC, além das provenientes de dotações orçamentárias e de incentivos 

fiscais, os preços da cessão dos corpos estáveis, teatros e espaços culturais 

municipais, suas rendas de bilheteria, quando não revertidas a título de cachês, 

direitos autorais e à venda de livros ou outras publicações e trabalhos gráficos 

editados ou coeditados pela Secretaria Municipal de Cultura, aos patrocínios 

recebidos, à participação na produção de filmes e vídeos, à arrecadação de 

preços públicos originados na prestação de serviços pela Secretaria e de 



 

 
 
 
 

 

multas aplicadas em consequência de danos praticados a bens artísticos e 

culturais e a bens imóveis de valor histórico, o rendimento proveniente da 

aplicação de seus recursos disponíveis, além de outras rendas eventuais. 

2.4. Diante do contexto atual que apresenta de um lado uma restrição 
orçamentária e de outro, a drástica e imediata interrupção das ações culturais 
presenciais, a Secretaria Municipal de Cultura considera como legítima e legal, 
a utilização dos recursos do FEPAC – cujo próprio título traz “Promoção das 
Atividades Culturais” - para promover apresentações da classe artística 
bauruense, via internet, garantindo-se sua remuneração, e acesso da 
população às artes e aos bens culturais. 
 
2.5. Caberá à Secretaria Municipal de Cultura viabilizar a quantidade de artistas 
contemplados com respectivo valor do cachê de cada apresentação, conforme 
o total de recursos a serem disponibilizados via FEPAC. 
 
3. DAS LINGUAGENS ARTÍSTICAS  

3.1. Poderão ser contempladas propostas das diversas linguagens artísticas, 

de acordo com a especificidade de cada área, conforme segue: 

ARTES CÊNICAS  

Exibição de obra cênica  

Apresentação de espetáculo de teatro, circo ou dança, na íntegra ou trecho 

(ato ou cena), desde que não interfira na narrativa e na compreensão da obra 

original. A duração deverá ser entre 20 e 40 minutos.  

Oficina teórica e/ou prática de circo, dança ou teatro  

Realização de oficina prática e/ou teórica de circo, dança e/ou teatro. Podem 

se inscrever profissionais das artes cênicas, artistas, produtores, 

pesquisadores, professores e estudantes. No formulário de inscrição, o (a) 

proponente deve detalhar o tema que deseja abordar e especificar o público-

alvo para o qual a ação se destina. A duração deverá ser entre 30 e 60 

minutos.  

ARTES VISUAIS  

Conversas e mediação de processos artísticos e outras temáticas de 

artes visuais  

Realização de apresentação virtual sobre métodos e processos de trabalho em 

exposições, poéticas, movimentos artísticos, períodos históricos, territórios, 



 

 
 
 
 

 

obras de arte e/ou temas transversais. Podem se inscrever arquitetos, artistas, 

críticos, curadores, educadores, gestores, historiadores, iluminadores, 

jornalistas, montadores, museólogos, conservadores-restauradores e demais 

profissionais de atuação nas artes visuais. No formulário de inscrição, o (a) 

proponente deverá apresentar o tema que deseja abordar e o formato 

adequado para sua apresentação, que deverá ser gravada, e especificar o 

público-alvo para o qual a ação se destina. A duração deverá ser entre 20 e 40 

minutos.  

Oficina em artes visuais  

Realização de oficina sobre conteúdos relacionados ao desenvolvimento de 

habilidades nas artes visuais. Podem se inscrever arquitetos, artistas, críticos, 

curadores, educadores, gestores, historiadores, iluminadores, jornalistas, 

montadores, museólogos, conservadores-restauradores e demais profissionais 

de atuação das artes visuais. No formulário de inscrição, o (a) proponente 

deverá apresentar o tema e o método que deseja abordar na oficina e o meio 

adequado para sua apresentação, que deverá ser gravada, e especificar o 

público-alvo para o qual a ação se destina. A duração deverá ser entre 30 e 60 

minutos.  

AUDIOVISUAL 

 Curtas da quarentena  

Produção de filme sobre temáticas da quarentena em animação ou live-action 

(documentário e ficção), que tenha como locação o espaço físico da residência, 

sendo permitido utilizar material de arquivo e/ou animação para retratar 

ambientes externos. Podem se inscrever profissionais e estudantes da área do 

campo da realização audiovisual. No formulário de inscrição, o (a) proponente 

deve apresentar a sinopse e os conceitos teórico-técnicos. Para a categoria de 

animação, deve-se ainda, no campo de “mais informações”, incluir duas 

imagens de concept art e/ou storyboard. A duração da animação deverá ser de 

até um minuto e da live-action de até 10 minutos.  

Oficina de produção audiovisual para dispositivos móveis e soluções 

caseiras  

Realização de oficina sobre soluções práticas e caseiras para gravação de 

áudio e vídeo, conforme detalhado a seguir, com duração entre 30 e 60 

minutos. Podem se inscrever profissionais e estudantes da área audiovisual. 



 

 
 
 
 

 

No formulário de inscrição, a proposta deverá conter uma explanação 

abordando um dos seguintes temas:  

a) Produção de vídeo em casa com seus dispositivos  
Recursos de vídeo para câmeras caseiras e dispositivos móveis, composição 

de vídeo, exploração e utilização dos espaços da residência, improvisação de 

materiais cotidianos, truques e soluções, utilização de imagens de arquivo, 

entre outros.  

b)  Gravação de som com dispositivos móveis  
Recursos de áudio para dispositivos móveis e gravadores, ambientes para 

gravação de áudio, truques e soluções para melhorar a qualidade das 

gravações, utilização de sons e trilhas sonoras livres, entre outros.  

c)  Técnicas de iluminação caseira  
Recursos e técnicas de iluminação natural e de iluminação artificial, 

improvisação de materiais cotidianos, adequação dos modos e equipamentos 

de gravação aos ambientes e horários do dia, truques e soluções, entre outros.  

Videoclipe  

Produção de vídeo inédito para apresentação de trabalho musical com 

fonograma inédito ou já publicado de autoria própria, ou ainda de terceiros, 

desde que com licença de direitos do produtor musical. No formulário de 

inscrição, o (a) proponente deve enviar os conceitos teórico-técnicos, imagens 

de referência (concept art, storyboard, fotografias, etc.), o link de áudio da 

música a ser trabalhada, a ficha técnica da gravação e referências sobre o 

intérprete. A duração deverá ser de até 10 minutos.  

Performances visuais  

Produção de vídeo experimental inédito (videoarte, videodança e poemas 

visuais) que se caracterize pelo hibridismo entre as artes visuais e outras 

formas de arte. No formulário de inscrição, o (a) proponente deve apresentar a 

sinopse, os conceitos teórico-técnicos e imagens de referência que ajudem na 

compreensão da proposta. A duração deverá ser de até 10 minutos.  

LITERATURA  

Narração (ou contação) de histórias  

Apresentação gravada de narração de uma ou mais histórias, com propostas 

de atividades lúdicas para crianças de 3 a 6 anos ou de 7 a 9 anos 



 

 
 
 
 

 

acompanhadas dos responsáveis. Podem se inscrever bibliotecários, 

escritores, ilustradores, atores e demais profissionais de atuação no universo 

do livro e da literatura. No formulário de inscrição, o (a) proponente deve 

apresentar o tema a ser abordado, as histórias a serem narradas, as técnicas 

utilizadas e o público-alvo para o qual a ação se destina. A duração deverá ser 

entre 20 e 30 minutos.  

Oficina de métodos de contação de histórias para crianças  

Oficina sobre métodos para narrar histórias para crianças de 1 a 3 anos, 

apresentando técnicas e propostas práticas, previamente gravada, para ser 

veiculada em plataforma digital ou rede social. A aula deverá conter histórias 

contadas, como exemplos, e deverá ser voltada para adultos, considerando a 

utilização de livros ou demais materiais comumente disponíveis em casa. 

Podem se inscrever profissionais com experiência na realização de oficinas 

para narração de histórias. No formulário de inscrição, o (a) proponente deve 

apresentar as técnicas utilizadas e as histórias a serem narradas. A duração 

deverá ser entre 30 e 60 minutos.  

MÚSICA  

Apresentação musical 

Show realizado por intérprete, compositor ou grupo musical com até seis 

integrantes, em qualquer estilo, com duração entre 20 e 30 minutos.   

Oficina de produção musical 

Realização de oficina sobre produção musical com conteúdos relacionados ao 

desenvolvimento de habilidades como captação, gravação, edição, mixagem, 

masterização, utilização de estações de áudio digital (Digital Áudio Workstation 

– DAW). Podem se inscrever músicos, produtores musicais, DJs, técnicos de 

áudio, engenheiros de som e demais profissionais da área. O formulário de 

inscrição, o (a) proponente deverá apresentar o tema que deseja abordar na 

oficina, que deverá ser gravada. A duração deverá ser entre 30 e 60 minutos.  

PRODUÇÃO CULTURAL 

Oficina de planejamento e execução de eventos culturais 

Realização de oficina sobre planejamento e execução de eventos culturais com 
desenvolvimento de metodologia, planejamento do evento, cronograma, 



 

 
 
 
 

 

produção, execução e relatório final. Podem se inscrever gestores culturais, 
produtores e professores. A duração deverá ser entre 30 e 60 minutos. 

Oficina de elaboração de projetos culturais 

Realização de oficina sobre elaboração de projetos culturais para captação de 
recursos nas leis de incentivo a cultura nos governos municipal, estadual e 
federal e da iniciativa privada. Podem se inscrever gestores culturais, 
produtores e professores. A duração deverá ser entre 30 e 60 minutos. 

PATRIMÔNIO CULTURAL  

Oficina  

Realização de oficina de caráter teórico e/ou prático sobre a memória e o 

patrimônio cultural material e imaterial bauruense, nos campos da educação 

patrimonial, museologia, difusão de práticas culturais tradicionais, entre outros. 

Podem se inscrever profissionais que atuam na área, como mestres de 

tradição, artesãos, arquitetos, historiadores, pesquisadores, museólogos e 

educadores. No formulário de inscrição, o (a) proponente deverá apresentar o 

tema que deseja abordar e especificar o público-alvo para o qual a ação se 

destina. A duração deverá ser entre 30 e 60 minutos.  

4. DOS PROPONENTES 

4.1 Poderão participar deste Instrumento Convocatório: 

4.1.1 Pessoa Jurídica de direito privado ou microempreendedor individual 

(MEI), 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. 

4.1.2 Pessoa Física, maior de 18 anos, reconhecidamente radicado na cidade 

há pelo menos 01 (um) ano, com comprovada atuação na atividade de sua 

inscrição. 

4.2. Não poderão se inscrever: 

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

terceirizados da Secretaria Municipal de Cultura. 

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

consanguíneos ou afins, até 3º grau.   



 

 
 
 
 

 

4.2.3. 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. As inscrições serão feitas mediante preenchimento de formulário online e 

estarão disponíveis no período de 01/08/2020 a 16/08/2020, na página da 

Secretaria Municipal de Cultura, no site oficial da Prefeitura de Bauru 

(www.bauru.sp.gov.br/cultura). 

 Os formulários podem ser acessados diretamente nos endereços:  

Pessoa física:  https://www2.bauru.sp.gov.br/inscricao.aspx?i=20  

Pessoa jurídica: https://www2.bauru.sp.gov.br/inscricao.aspx?i=21  

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

todas as normas deste Edital. 

5.3. Cada interessado só poderá se inscrever uma única vez e em apenas uma 

categoria de proponente (pessoa jurídica ou pessoa física); 

5.3.1. Proponentes selecionados pelo Edital “Viva a Cultura”, publicado em 20 

de junho, e que se apresentaram nas lives organizadas pela Secretaria 

Municipal de Cultura, entre 14 de julho e 9 de agosto de 2020, poderão se 

inscrever no presente Edital desde que apresentem uma proposta diferente da 

anteriormente contemplada; 

5.4. O ato da inscrição não implicará na habilitação ou inabilitação ou ainda na 

contratação, que somente se efetivará após a análise e aprovação das 

propostas, na forma deste Edital;  

5.5. Sob nenhuma hipótese serão aceitas inscrições enviadas por qualquer 

outra forma distinta da especificada neste Edital; 

5.6. As informações prestadas são de inteira responsabilidade do interessado. 

5.7.  Em se tratando de PESSOA JURÍDICA ou MEI:  

5.7.1. Formulário de Inscrição da Pessoa Jurídica devidamente preenchido;  

5.7.2. Proposta artística para o evento; 

5.7.3. Portfólio do artista/grupo;  

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


 

 
 
 
 

 

5.7.4. Links de matérias em jornais, revistas, sites e redes sociais, flyers e 

cartazes que possam comprovar a atuação  do artista no segmento em análise.  

5.7.5. O Microempreendedor Individual (MEI) não pode representar grupos de 

artistas (como coletivos estáveis, trupes, circos, grupos) que atuam juntos de 

forma continuada. 

5.8. Em se tratando de PESSOA FÍSICA:  

5.8.1. Formulário de Inscrição da Pessoa Física devidamente preenchido;  

5.8.2. Proposta artística para o evento;  

5.8.3. Portfólio do artista/grupo; 

5.8.4. Links de matérias em jornais, revistas, sites, e redes sociais, flyers e 

cartazes que possam comprovar a atuação  do artista no segmento em análise.  

6.DO PORTFÓLIO ARTÍSTICO 

6.1. A apresentação do portfólio artístico é obrigatória, com os seguintes 

tópicos:  

6.1.1. Histórico: informações sobre a trajetória do grupo/artista, e, caso este 

repasse seus conhecimentos a outras pessoas é importante demonstrá-lo, por 

meio de materiais e registros, de que maneira essa transmissão de 

conhecimento, saberes, fazeres é realizada. 

6.1.2. Clipping: cópias de materiais que permitam aos avaliadores conhecer a 

atuação do(a) grupo/artista, tais como: cartazes, folders, fotografias, folhetos, 

registro de arquivos de imprensa e menções feitas na mídia sobre o grupo/ 

artista, matérias de jornal, páginas da internet, cartazes e outros materiais 

referentes a sua atuação ar a sua atuação artística; 

6.1.3. Fotos: imagens do artista/grupo em ensaios e/ou apresentações; 

6.1.4. Material Audiovisual: link para plataformas de streaming ou Youtube, 

(todos devidamente identificados com o nome da atração). 

7.DO PROCESSO DE HABILITAÇÃO 

7.1. Serão consideradas habilitadas as propostas que atendam às 

especificações técnicas e artísticas trazidas neste Edital. 

 



 

 
 
 
 

 

8.DA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 

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

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

designados por ato específico para este fim. 

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

“Critérios de Avaliação para Seleção”, deste Edital. 

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

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

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

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

9.DA CONTRATAÇÃO 

9.1. Serão contratadas até 150 propostas entre oficinas e apresentações 

artísticas; 

9.2. A participação dos proponentes selecionados neste Edital fica 

condicionada à apresentação de toda documentação complementar, que será 

solicitada apenas aos habilitados selecionados; 

 

9.2.1. A documentação deverá ser enviada para o e-mail: 

secretariaculturabauru@gmail.com, em cópias digitalizadas, em formato PDF, 

com a identificação do proponente no campo “assunto”; 

 

9.2.2. A contratação será efetivada somente com a entrega de toda 

documentação descrita abaixo, no prazo estabelecido pela Secretaria Municipal 

de Cultura. O não envio, acarretará na desclassificação da proposta. Ela será 

substituída por proposta habilitada e não selecionada, seguindo-se o critério de 

pontuação. 

 

 

9.3.  Em se tratando de PESSOA JURÍDICA ou MEI 

 

- Cópia de Certidão Negativa: INSS, FGTS, Mobiliária, Imobiliária e Débitos 

Trabalhistas;  

 

- Dados da Empresa (Ficha CNPJ, Contrato Social etc.) 

mailto:secretariaculturabauru@gmail.com


 

 
 
 
 

 

- Estatuto, ou contrato social, e suas eventuais alterações supervenientes em 

vigor, que identifique a atração pertencente à Pessoa Jurídica; 

- RG, CPF do representante legal da Pessoa Jurídica;  

- Cópia de RG, CPF e Comprovante de Residência (atualizado) do responsável 

pela proposta.  

 

9.4.  Em se tratando de Pessoa Física 

 

- Cópia de RG, CPF e Comprovante de Residência (atualizado) do proponente; 

- Cópia do PIS-Pasep ou NIT;  

- Cópia da Certidão Mobiliária e Imobiliária. 

 

9.4.1. Serão aceitos como comprovantes de residência títulos remetidos por 

pessoa jurídica como conta de energia elétrica, água, gás e telefone. Não 

serão aceitas correspondências bancárias;  

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

(documento falso) será encaminhada à Assessoria Jurídica desta Secretaria 

para as providências necessárias, tendo em vista tratar-se de crime previsto 

nos artigos 297 e 304 do Código Penal;  

9.5. Os selecionados para as oficinas, após validação da documentação 

entregue, terão prazo de 10 (dez) dias úteis para entrega do pendrive.  

 

9.6. Do uso de imagens e participação de menores de idade 

9.6.1. Os participantes inscritos 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; 

9.6.2. 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; 

9.6.3. Caso a apresentação do proponente envolva a participação de menor de 

18 (dezoito) anos, este deverá apresentar à Secretaria de Cultura, até 72 



 

 
 
 
 

 

(setenta e duas) horas antes da data agendada para o evento, Alvará expedido 

pela autoridade judiciária competente, que autorize a participação da criança 

ou adolescente na apresentação, na forma do art. 149, II, “a”, do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (Lei nº 8.069/90), sob pena de cancelamento da 

apresentação.  

10. DA PRODUÇÃO E GRAVAÇÃO DAS OFICINAS 

10.1. A gravação das oficinas contempladas será de responsabilidade do 

proponente, com a duração descrita em cada linguagem artística neste Edital e 

com as seguintes condições técnicas: 

- Formato: MP4 

- Proporção: 16:9 (wide screen) 

- Posição: horizontal 

- Resolução mínima: 720p 

- Tamanho máximo: 2Gb 

- O conteúdo deve ser exclusivo e gravado especificamente para este edital 

- O material deverá ser entregue em mídia digital móvel (pendrive) à Secretaria 

Municipal de Cultura, dentro do prazo que será divulgado juntamente com a 

lista de selecionados no Diário Oficial do Município. O pendrive ficará com a 

Secretaria. 

11. DAS APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS 

11.1. A gravação das apresentações artísticas será de responsabilidade da 

Secretaria Municipal de Cultura, que também determinará data, horário e local, 

respeitando as especificidades das linguagens artísticas apresentadas e as 

medidas sanitárias necessárias.  

12. DA DISPONIBILIZAÇÃO DAS OFICINAS E APRESENTAÇÕES  

12.1. As apresentações e oficinas serão disponibilizadas ao público pelas redes 

sociais da Prefeitura de Bauru e Secretaria Municipal de Cultura.  

 

 



 

 
 
 
 

 

13. DOS CACHÊS E PAGAMENTO 

13.1. Para todos os artistas que forem selecionados neste Edital, o valor do 

cachê é de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais). 

13.2. Os recursos para contratação das atrações selecionadas decorrem de 

saldo do FEPAC – Fundo Especial de Promoção das Atividades Culturais do 

Município de Bauru, e serão pagos conforme estabelece a legislação vigente. 

13.3. Sobre o valor do cachê acima indicado, incidirão os descontos previstos 

na legislação vigente. 

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

A CONTRATADA além das determinações decorrentes de lei, obriga-se a: 

14.1. No caso das Oficinas, realizar as gravações de acordo com as 

especificações exigidas, dentro do prazo que será estabelecido, bem como 

providenciar equipamento necessário para captação (câmera, celular, 

filmadora, notebook etc.), sujeitando-se a fiscalização da equipe do Município, 

para a observância das determinações da contratação; 

14.2. Nos casos das apresentações artísticas, cuja responsabilidade de 

gravação é da Secretaria, providenciar todo o material necessário à realização 

das apresentações, como instrumentos musicais, cenários, figurinos e outros 

insumos pertinentes à performance do artista e; 

14.2.1. Realizar, sob sua responsabilidade, o transporte dos equipamentos, 

materiais e utensílios necessários à execução das apresentações contratadas; 

14.2.2. Arcar com eventuais danos ou prejuízos materiais causados ao 

Município e/ou a terceiros; 

14.3. Comunicar ao Município qualquer anormalidade que interfira no bom 

andamento, para o fornecimento/execução dos serviços; 

14.4. Zelar pela boa e completa prestação dos serviços; 

14.5. Acatar apenas as solicitações dos fornecimentos dos serviços 

formalmente autorizados pelo Município; 

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

ou RPA e envio de toda documentação solicitada; 

 



 

 
 
 
 

 

15.OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

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

15.1. Elaborar programação para disponibilizar as oficinas e apresentações 

artísticas ao público nas redes sociais da Secretaria Municipal de Cultura.  

15.2. Disponibilizar espaço e para gravar as apresentações e equipamentos 

necessários para captação de áudio e vídeo 

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

nos canais de divulgação da Prefeitura.  

15.4. Cumprir e fazer cumprir as disposições regulamentares dos serviços e 

cláusulas contratuais, aplicando as penalidades previstas quando for o caso; 

16. DO PRAZO DE VIGÊNCIA 

16.1. 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. 

17. DAS PENALIDADES 

17.1. O responsável pela apresentação cultural ou oficina se compromete a 

cumprir o tempo de apresentação previamente determinado pelo Edital, sob 

pena de advertência e não validação da apresentação. 

17.2. Os selecionados para as apresentações artísticas, se comprometem a 

comparecer no dia e horário agendado pela Secretaria de Cultura para a 

gravação. A falta ou atraso injustificados implicarão no cancelamento do 

contrato e na perda de 100% (cem por cento) do valor do cachê. 

17.3. No caso dos selecionados para as oficinas, os vídeos enviados fora do 

prazo previsto serão desabilitados, ficando impossibilitados da assinatura do 

contrato; 

17.4. Os vídeos enviados fora das especificações citadas poderão ser 

desabilitados, mesmo após aprovação da comissão de seleção tendo em vista 

a impossibilidade de publicação; 

17.5. O proponente não poderá divulgar o material em qualquer plataforma, por 

conta própria, em redes pessoais ou de terceiros, ficando somente autorizado a 



 

 
 
 
 

 

compartilhar a publicação realizada pela Prefeitura Municipal, sob pena de 

devolução do cachê. 

18. DO CRONOGRAMA 

Publicação do Edital: 01/08/2020 

Inscrição das propostas: 01 a 16/08/2020 

Análise e seleção das propostas: 17 a 27/08/2020 

Divulgação do resultado final: 29/08/2020 

19. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

19.1.  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 

ou financeira, em face da aplicação analógica do disposto na legislação 

vigente. 

19.2.  As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento 

do objeto deste Edital poderão ser prestadas na Secretaria Municipal de 

Cultura.  

19.3.  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 em sua apresentação ou material 

gravado 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. 

19.4. Os casos omissos serão decididos pela Comissão de Credenciamento 

Artístico e Cultural. 

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

 

Bauru, 30 de julho de 2020 

LUIZ RICARDO FERREIRA 

Secretário Municipal de Cultura 



 

 
 
 
 

 

ANEXO - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO PARA SELEÇÃO 

 

1. A etapa de avaliação para seleção será realizada pela Comissão de 

Seleção, a ser definida pelo Secretário Municipal de Cultura, em portaria 

específica. 

2. É vedada a participação na Comissão de Avaliação de Mérito membros 

que: 

a. Tenham participado ou colaborado na elaboração das propostas 

apresentadas, o tenham ligação direta com as inscrições que 

estiverem em processo de seleção; 

b. Tenham parentesco com candidatos(as) habilitados(as); e 

c. Estejam litigando judicial ou administrativamente com candidatos(as) 

ou com respectivos cônjuges ou companheiros(as) ou parente em 

linha reta, colateral ou por afinidade até 3.º grau.  

3. Todas as inscrições habilitadas serão avaliadas pela Comissão de 

Seleção.  

4. A Comissão de Seleção atribuirá nota levando em consideração os 

seguintes critérios:  

 

CRITÉRIOS REGULAR 
1 a 4 

pontos 

BOM 
5 a 7 

pontos 

ÓTIMO 
8 a 10 
pontos 

PESO 

 Análise e avaliação do portfólio da 
atração para verificação da 
coerência, consistência e 
pertinência da proposta artística.  
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Análise da proposta artística 
(originalidade, criatividade, 
exequibilidade e compatibilidade 
com os termos deste Edital) 
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5. A nota final será extraída pela multiplicação das notas parciais atribuídas 

na avaliação da Comissão de Seleção (regular, bom, ótimo) pelo Peso 

(pontuação de referência) definido na planilha.  

 

6. Em caso de igualdade de pontuação final, havendo necessidade de 



 

 
 
 
 

 

desempate, será feito sorteio. 

 


