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E D I T A L Nº  23/2021 

 

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA SELEÇÃO E PREMIAÇÃO DE PROJETOS 

VOLTADOS AO FOMENTO, À DIFUSÃO E CIRCULAÇÃO DE ARTE E CULTURA EM 

MAIRINQUE. 

 

A Prefeitura Municipal de Mairinque torna público o presente Edital de Chamamento público para 

seleção e premiação de projetos voltados ao fomento, à difusão e circulação de arte e cultura em 

Mairinque,  para compor a agenda cultural do município, definida em comum acordo com o 

Departamento de Cultura, durante o ano de 2021, com possibilidade de prorrogação da execução do 

projeto em 2022, a depender da situação da pandemia e do evento programado. Este edital atende ao 

disposto na Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural - Lei Federal nº 14.017, de 29 de junho de 2020, 

que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor cultural a serem adotadas durante o estado 

de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo federal nº 6, de 20 de março de 2020 e 

nas condições e exigências estabelecidas neste Edital. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. Constitui objeto do presente Edital, a seleção de 47 (quarenta e sete) projetos de fomento, à 

difusão e circulação de arte e cultura proposto por agentes culturais (pessoas físicas) para comporem 

a programação oficial da agenda cultural de Mairique. 

 

1.2. Todos os projetos deverão ser executados no prazo de 30 à 90 dias após a assinatura do 

contrato de acordo com a agenda cultural do Departamento de Cultura. Somente serão executados 

projetos após esse período caso haja justificativa plausível aprovada pelo Departamento de Cultura e 

pelo Conselho Municipal de Cultura devidamente escrito e assinado pelo proponente. 

 

1.3. Em atendimento à pluralidade de linguagens e a diversidade cultural, este Edital de 

Chamamento público permitirá a apresentação de propostas de atividades formativas e apresentações 

de espetáculos artísticos das diversas linguagens artísticas (artes cênicas, artes visuais, música, 

literatura, audiovisual, arte digital, design, moda, cultura popular, cultura afro-brasileira, cultura 

indígena, cultura alimentar, linguagens artísticas integradas) para algumas das seguintes áreas, 

segmentos ou temas:  

 

a) Artes Cênicas: compreende apresentações e/ou oficinas de teatro, de dança, de circo, 

performances cênicas, intervenções e esquetes teatrais.  

b) Artes Visuais: compreende exposições, processos artísticos, individuais ou coletivos, 

oficinas e atividades curatoriais.  

c) Música: compreende apresentações musicais e/ou oficinas nos mais diferentes estilos da 

música. 

d) Literatura: compreende narração de histórias, leituras dramáticas, performances 

literárias, recitais poéticos.  

 

1.4. Os valores dos projetos e suas atribuições serão distribuidos da seguinte forma: 

 

a) Artes Cênicas – 10 espetáculos no valor individual de R$ 1.000,00 (Hum mil reais) de 

acordo com critérios estabelecidos no presente instrumento. Requisitos: 

o No mínimo três membros na ficha técnica, incluindo o proponente; 

o Espetáculos de, no mínimo, 30 minutos e máximo 80 minutos; 

o Possibilidade de adaptação para transmissão – live ou gravado – diante do 

agravamento da pandemia do novo coronavírus. 
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b) Artes Visuais – 24 projetos de artistas visuais com propostas de fomento, difusão ou 

circulação de acordo com os critérios presentes no edital no valor individual de R$ 500,00 

(quinhentos reais) de acordo com critérios estabelecidos no presente instrumento. 

Requisitos: 
o Projetos visuais que tenham a possibilidade de serem expostos ao ar livre e/ou 

possibilidade de ensinamento da técnica por meio de oficinas; 

o No caso de grafite ou performances públicas, será necessário executar um trabalho 

desenvolvido em, no mínimo, 120 minutos. O local da obra será informado e cedido pela 

Prefeitura, portanto o projeto deve ser adaptável no quesito tamanho e extensão. 

 

c) Música – 20 projetos musicais no valor individual de R$ 1.000,00 (Hum mil reais) de acordo 

com critérios estabelecidos no presente instrumento. Requisitos: 

o No mínimo três membros na ficha técnica, incluindo o proponente; 

o Shows/Oficinas/Espetáculos musicais de, no mínimo, 90 minutos. 

o Possibilidade de adaptação para transmissão – live ou gravado – diante do 

agravamento da pandemia do novo Coronavírus. 

 

d) Literatura – 05 projetos/leitura/palestras no valor individual de R$ 500,00 (quinhentos 

reais) de acordo com critérios estabelecidos no presente instrumento. Requisitos: 

o Trabalhos de, no mínimo, 90 minutos de duração ou que contenham como aporte 

atividades de igual período. 

o O autor deverá ter livros e/ou textos publicados em jornais, blogs, sites, revistas 

ou trabalhos realizados em escolas, públicas ou particulares, que comprovem sua atuação na 

área e a qualidade técnica do seu trabalho. 

 

2. DO PÚBLICO ALVO PARA A PREMIAÇÃO 

 

2.1. Serão contratados agentes culturais (pessoas físicas) residentes no Município de Mairinque 

que possuam projetos artísticos de qualquer segmento cultural que possam ser apresentados e/ou 

exposto nos eventos que serão programados no calendário cultural do município. 

 

2.2. Poderão integrar os grupos pessoas residentes em outros municípios, porém, estes não 

poderão ser os proponentes do projeto. 

 

3. DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES PARA SELEÇÃO DO PRÊMIO 

 

3.1. As inscrições de candidatura para a contratação podem ser realizadas pelo próprio interessado 

ou por terceiro que o indicar, no período de 04 a 14 de outubro de 2021, pelo formulário online 

disponível em https://forms.gle/9LXULLapyZqshKTdA ou, excepcionalmente, impressa em 

envelope lacrado e entregue pessoalmente na Biblioteca Municipal, endereço Avenida Vinte e Sete 

de Outubro, n.º 371, Vila Sorocabana, no horário das 09h às 12h e das 14h às 17h. Devido ao 

período de pandemia, para atendimento presencial, os interessados devem agendar um horário 

através do telefone (11) 99902-3658. 
 

3.2. Documentação para inscrição: 

 

3.2.1 Formulário de inscrição on-line onde os demais documentos e materiais abaixo que deverão 

ser digitalizados e anexados neste. 

3.2.1 Cópia de documento de identificação do proponente com foto e data de nascimento (RG ou 

CNH); 
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3.2.2 Cópia do Comprovante de Residência em Mairinque com data de no máximo 02 meses 

antes da publicação do edital. 

3.2.3 Materiais que comprovem no mínimo 02 (dois) anos atuação do proponente do projeto 

no Município ou Região, tais como cartazes, folders, fotografia, DVDs, CDs, folhetos, 

matérias de jornal, sítios da internet (links) e outros materiais, devendo o material estar 

relacionado à categoria para qual está sendo realizada a inscrição; 

3.2.4 Trecho do projeto proposto ou explicação em vídeo ou aúdio, entre 5 a 10 minutos, no 

caso de apresentações inéditas de shows musicais, artes cênicas. Breve descrição e 

imagens, no caso de exposições ou palestras. 

3.2.5 Declaração indicando conta bancária no nome do proponente em que deve ser depositado 

o valor do cachê (Banco, Agência, Conta/Corrente ou Poupança) (Anexo II) 

 

3.3 Dados da proposta:  

 

3.3.1 Título do Projeto 

3.3.2 Histórico do artista/coletivo (máx. 15 linhas) – o proponente pode apresentar um breve 

currículo seu ou do coletivo se for o caso. 

3.3.3 Apresentação do projeto (máx. 30 linhas) – descreva de forma objetivo o que se refere o 

seu projeto, local ideal de apresentação, quantas pessoas envolvidas, se é espetáculo, 

show, palestra, exposição, oficinas, entre outros. 

3.3.4 Sinopse 

3.3.5 Justificativa do projeto (máx. 15 linhas) 

3.3.6 Estrutura necessária 

3.3.7 Mapa de palco (se for o caso) 

3.3.8 Histórico da proposta (máx 20 linhas) – Se o projeto for inédito, o proponente deverá 

descrever de onde nasceu a idéia e caso o projeto já existe, explicar o histórico dele. 

3.3.9 Tempo do projeto 

3.3.10 Público-Alvo e Classificação indicativa 

3.3.11 Possibilidade de adaptação ao virtual – Descrever como a proposta poderá ser adptada em 

caso de perpetuação da pandemia ou agravamento da mesma. 

 

3.4  Os dados solicitados no item 3.3 serão preenchidos diretamente no formulário de inscrição 

online, que pode ser acessado através do link: https://forms.gle/9LXULLapyZqshKTdA 

 

3.5 O proponente pode se inscrever com, até 2 (dois) projetos, mas após a seleção, cada candidato 

só pode ser selecionado em 1 (uma) vez, em uma das categorias às quais submeteu trabalho, 

devendo prevalecer a inscrição na qual lhe foi atribuída a melhor avaliação, considerando os 

critérios de seleção estabelecidos neste Edital. 

 

3.6 Na hipótese de apresentação de mais de 2 (duas) inscrições pelo mesmo agente cultural, 

somente serão analisadas as 2 (duas) últimas inscrições enviadas, sendo as demais 

automaticamente desclassificadas, salvo na hipótese em que houver pedido de desistência de 

uma das inscrições enviadas, antes do término do período de inscrição. 

 

3.7 Cada pessoa pode participar de, no máximo, 3 projetos selecionados, incluindo aquele em que 

é o proponente.  

 

3.7.1 Caso o proponente tenha em seu projeto um participante que atuou em mais de três 

projetos, terá sua inscrição invalidada.  

  

3.8 Não podem ser proponentes em qualquer das categorias: 

https://forms.gle/9LXULLapyZqshKTdA
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3.8.1 Agentes Públicos ocupantes de cargo majoritário ou proporcional do Município, bem 

como seus cônjuges, companheiros(as) ou parentes consanguíneos ou afins, até 3º 

(terceiro) grau, do Prefeito e do Vice-Prefeito e dos Secretários do Município; 

 

3.8.2 Estão impedidos de ser proponentes servidores municipais da Prefeitura de  

 

3.8.3 Mairinque, concursados, seletivos ou detentores de cargos em comissão, o avaliador 

técnico e os membros do Conselho Municipal de Políticas Culturais. 

 

4 DOS PRAZOS 

 

 

5 DA SELEÇÃO 

 

5.2 Os projetos serão avaliados por um parecerista técnico especializado contratado, 

seguindo as regras impostas pelo Art. 5º do Decreto Municipal 6700/2020 . 

 

5.3 Os avaliadores deverão manter total sigilo no que se refere a analise dos documentos 

inscritos ao processo de seleção, o qual será todo documentado para subsidiar futuros 

questionamentos e recursos dos interessados. 

 

5.4 A seleção será composta por 2 (duas) etapas: 

 ETAPA 1 – Exame da admissibilidade das candidaturas, podendo ser solicitadas 

informações ou documentações complementares; 

 ETAPA 2 – Seleção dos projetos artísticos. 

 

5.5 A notificação da necessidade de complementação de informações ou documentos será 

realizada através do endereço de correio eletrônico (e-mail) informado no formulário de 

inscrição do ANEXO I, deste Edital, e deverá ser atendida no período previsto no cronograma 

deste edital, contados a partir do dia seguinte da notificação, sob pena de inabilitação e exclusão 

da presente Seleção; 

 

5.6 Diante da situação de calamidade pública e do caráter emergencial da Lei Aldir Blanc 

para o setor cultural, além da notificação por e-mail supramencionada, o setor de cultura do 

Município fará o contato telefônico para que o complemento de informações ou documentos 

sejam atendidos no prazo estabelecido. 

 

5.7 A avaliação dos projetos terá como critérios de seleção os itens a seguir: 

 

 

Prazo de Inscrição De 04/10 até 14/10/21 

Publicação Lista de Inscritos 15/10/2021 

Solicitação de complementação de dados De 15/10 até 18/10/21 

Avaliação 19/10/2021 

Selecionados 21/10/2021 

Assiantura do Termo de Repasse 25/10/2021 
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 CRITÉRIO PONTUAÇÃO 

A Qualidade e relevância do projeto apresentado 0 a 20 pontos 

B Adequação do projeto aos pré-requisitos do edital 0 a 20 pontos 

C Justificativa de execução do projeto 0 a 20 pontos 

D Atuação do agente no segmento no qual se inscreveu, através da 

análise da qualidade do material enviado 

0 a 10 pontos 

E Contribuição sociocultural do projeto e carácter inovador 0 a 10 pontos 

F Currículo e tempo de contribuição do proponente como agente 

cultural e difusor da cadeia produtiva da cultura 

0 a 10 pontos 

G Contribuição da narrativa para a promoção de valores não 

discriminatórios e desconstrução de estereótipos 

0 a 10 pontos 

H TOTAL 100 pontos 

 

5.8 Nos casos de empate, o desempate será feito com base na maior pontuação obtida nos 

critérios a), b), c), d) e h), sucessivamente. 

 

5.9 Persistindo o empate poderá ser utilizado o critério de premiação ao candidato com maior 

idade. 

 

5.10 A pontuação mínima para classificar é de 20 pontos. 

 

5.11 A lista de selecionados poderá ser encontrada no site oficial de Prefeitura de Mairinque 

https://www.mairinque.sp.gov.br/servicos/cidadao/cultura/241/lei-aldir-blanc 

 

5. DOS RECURSOS 

 

5.1. O valor total dos recursos desse edital é de R$ 44.500,00 (Quarenta e quatro mil e 

quinhentos reais) 

 

5.2. As despesas decorrentes da execução do presente Edital correrão por conta da 

seguinte dotação orçamentária do município: 

02.06.08.13.392.00202.3.92.3.3.90.31.00 

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

6.1. O responsável pela inscrição da candidatura também assume toda a responsabilidade 

civil, criminal e administrativa pelo conteúdo, confecção, firma e apresentação dos 

documentos que encaminhar, não implicando seu conteúdo qualquer responsabilidade civil ou 

penal para a Diretoria Municipal de Cultura. 

 

6.2. O artista participante concede automaticamente à Prefeitura de Mairinque, o direito de 

mencionar seu apoio e de utilizar sua criação artística submetida e selecionada neste Edital 

em ações institucionais de difusão, quando entender oportuno, sem qualquer ônus e 

reivindicações de direitos autorais, estendendo-se esta concessão do artista às peças 

publicitárias, fichas técnicas, material audiovisual, fotografias e os relatórios de atividades. 

 

6.3. Na hipótese do número de inscritos de determinado seguimento ser inferior ao número 

de vagas disponíveis, poderá ser feito remanejamento do valor para outro seguimento cultural 

que tenha inscrições em excesso, considerando a necessidade do calendário de atividades 

proposto pelo Departamento de Cultura. 

http://www.mairinque.sp.gov.br/servicos/cidadao/cultura/241/lei-aldir-blanc
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6.4. Na hipótese de o número de candidatos selecionados ser menor do que quantidade de 

prêmios oferecidos, poderá ser realizado o remanejamento dos recursos restantes para outras 

ações de implementação da Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural. 

 

6.5. Os recursos divulgados no presente Edital são expressos em valores brutos, estando 

sujeitos à tributação conforme legislação em vigor, devendo deles ser deduzidos, por ocasião 

do pagamento, todos os impostos e tributos previstos na Legislação pertinente à matéria. 

 

6.6. Este edital não inviabiliza que o proponente obtenha outros recursos junto à iniciativa 

pública ou privada, exceto os casos de impedimentos previstos na Lei Aldir Blanc de 

Emergência Cultural e sua regulamentação. 

 

6.7. Este Edital segue subsidiariamente as regras dos Decretos Municipais 6659/2020, 

6661/2020, 6698/2020, 6700/2020 e a Legislação Estadual e Federal neles contemplada, a Lei 

Federal 8666/93 e os casos omissos neste Edital serão decididos pela Diretoria Municipal de 

Cultura. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRINQUE, 29 de Setembro de 2021 

 

 

 

ANTONIO ALEXANDRE GEMENTE 

Prefeito 

 

 

Registrada e Publicada na Prefeitura em 29/09/2021. 

 

 

 

RODRIGO GARCIA 

Secretário Municipal de Governo 

 

 

 
Proc. nº 4386/2020 
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ANEXO II 

 

MODELO – DADOS BANCÁRIOS 

 

 

Eu _______________________________________________________________________, R.G. 

__________________________________, CPF ______________________________, residente   e   

domiciliada(o) na  Rua/Av. _____________________________________, bairro, 

_______________________________________________, venho por meio deste declarar que, caso 

contemplado no EDITAL N° 23/2021 PARA SELEÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS (pessoas 

físicas) para exibição no calendário de eventos municipal, desejo receber o recurso na conta abaixo: 

 

 

Nome do Banco: _________________________________ N.º do Banco ______ 

NOME COMPLETO DO FAVORECIDO: ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Agência: _________________ 

Conta Corrente: _______________________ 

Conta Poupança: ______________________ 

 

 

- A conta deve estar no nome do contemplado. 

- Não serão aceitas assinaturas eletrônicas. 

 

 

 

ASSINATURA: ____________________________________________________ 

[NOME COMPLETO DO PROPONENTE  
 


