
 

 

 

EDITAL CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO 

PROJETO “ARTE IN CASA” 

 

O Município de Registro, através da Secretaria de Municipal de Cultura, 

Turismo e Economia Criativa, torna público que estará CREDENCIANDO 

músicos, atores, dançarinos e coletivos artísticos de até 04 integrantes para 

apresentações artísticas virtuais, no formato de pocket show, através do projeto 

“Arte in Casa” a serem realizados nos meses de junho a agosto de 2020.  

 

OBJETIVO  

O projeto “Arte in Casa” propõe a realização de uma série de apresentações 

musicais e artísticas com o objetivo de fomentar e difundir a produção cultural 

local, utilizando como mecanismo as redes sociais. Tal formato decorre da 

necessidade de distanciamento social em virtude da pandemia do Covid-19 e 

seus impactos na cadeia produtiva de arte e cultura profundamente atingida 

pelas medidas de distanciamento. 

Os profissionais credenciados prestarão os serviços, conforme as seguintes 

condições:  

 

1. CREDENCIAMENTO  

1.1. Poderão credenciar-se todos os profissionais do munícipio de Registro, 

que atuem na área artística, e atendam as necessidades de documentação 

exigidas neste edital.  

1.2. O credenciamento será realizado, por meio de duas etapas:  

1.2.1 Estar cadastrado no Censo Cultural de Registro 2020 (disponível em 

https://forms.gle/GSm8mm7L3Wtp3Hcr7); 

1.2.2 Preenchimento do Formulário contendo Ficha Cadastral e Ficha Técnica, 

anexando a documentação completa exigida no item 2 (disponível em 

https://forms.gle/qRcszbHGZQCyticj7).  

 

 

https://forms.gle/GSm8mm7L3Wtp3Hcr7
https://forms.gle/qRcszbHGZQCyticj7


 

 

1.3. Comprovando os cadastramentos e recebendo a documentação, a 

Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Economia Criativa, depois de 

análise, credenciará o artista e encaminhará ao Conselho Municipal de 

Políticas Culturais para que integrem o processo de seleção.  

1.4. Cada artista poderá apresentar até 01 (uma) proposta de atividade. 

 

2. DOCUMENTAÇÃO  

2.1. Comprovante de Pessoa Jurídica - CNPJ (MEI, ME ou Associações);  

2.2. Comprovante de endereço do artista - residência em Registro;  

2.3. Ficha Cadastral e Ficha Técnica preenchida online via formulário Google; 

2.4. Material Publicitário (fotos, links, site ou outra forma, desde que seja de 

fácil acesso e com uma boa qualidade para a análise). 

2.5. Estar cadastrado no CENSO CULTURAL 2020 disponível em: 

www.registro.sp.gov.br 

 

3. DA SELEÇÃO  

3.1. A Comissão de Seleção será composta por 03 (três) membros titulares do 

Conselho Municipal de Políticas Culturais, indicados pelo seu Presidente.  

3.2 Não poderá compor a Equipe de Seleção indicada pelo Presidente do 

Conselho Municipal de Políticas Culturais, artista/coletivos inscrito no 

credenciamento deste edital. 

3.2.1 Artista/coletivos diretamente ligados por grau de parentesco a membros do 
Conselho Municipal de Políticas Culturais indicados para integrar a Comissão de 
Seleção, não poderá concorrer a este edital.  
 

3.3 Serão considerados como critérios de seleção os itens a seguir: 

a) Qualidade Técnica (Análise sobre a amostra de materiais entregues no ato 

do credenciamento); 

b) Originalidade e Autenticidade (Trabalhos autorais, inovadores e criativos);  

c) Currículo Artístico (Qualificação dos artistas envolvidos no projeto). 
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3.4. Cada quesito de avaliação acima terá uma pontuação de 0 (zero) a 5 

(cinco). Somando-se os pontos, as atrações que obtiverem a maior pontuação 

serão SELECIONADAS para o Projeto Arte In Casa; 

3.5. Serão selecionados 10 (dez) credenciados, sendo 03 (três) apresentações 

para a remuneração de R$2.000,00 (dois mil reais), 02 (duas) apresentações 

para a remuneração de R$ 1.000,00 (mil reais) e 05 (cinco) apresentações para 

a remuneração de R$500,00 (quinhentos reais) conforme item 5.1. 

3.6. O resultado da seleção será divulgado no dia 19 de junho de 2020, na 

página oficial da Prefeitura Municipal de Registro; e demais meios de 

comunicação. 

3.7. As propostas selecionadas integrarão um banco de dados e poderão ser 

utilizadas, em qualquer tempo durante a execução do projeto Arte In Casa.  

 

4. DAS APRESENTAÇÕES 

4.1. A apresentação será realizada em espaço oferecido pela Secretaria 

Municipal de Cultura, Turismo e Economia Criativa, com toda a estrutura 

disponível para realização da transmissão online (sonorização, iluminação, 

captação e transmissão de imagens e áudio, com acompanhamento de equipe 

técnica), respeitado as normas e orientações sanitárias vigentes. 

4.2. As apresentações serão transmitidas através dos canais oficiais da 

Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Economia Criativa (Youtube, 

Facebook e Instagram). 

4.3. O artista selecionado deverá comparecer ao estúdio localizado no 

Anfiteatro do CEU, localizado a Rua Guaracuí, s/n - Vila Nova, com uma 01h30 

hora de antecedência para ajustes técnicos.  

4.4. O calendário de apresentações dos artistas/coletivos selecionados, 

contendo datas e horários serão definidos e informados pela Secretaria 

Municipal de Cultura, Turismo e Economia Criativa. 

4.5. As apresentações deverão ter duração mínima de 50 minutos e duração 

máxima poderá ser negociada com a Equipe Técnica.  

4.6. A cada apresentação haverá um tempo de 3 (três) minutos, no início ou ao 

final, reservado para divulgação de trabalhos artesanais desenvolvidos por 

artesãos produtores loca e produtores locais, sob responsabilidade da Equipe 

Técnica da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Economia Criativa.  



 

 

4.7. Os artistas/coletivos selecionados deverão cumprir as orientações da 

Equipe Técnica com base nas normativas sanitárias estabelecidas pelos 

órgãos reguladores referentes à Pandemia do Covid-19.  

4.8. A Secretaria Municipal de Cultura, Turismo e Economia Criativa prezando 

pela saúde pública, obedecerá a um calendário prévio de transmissão online 

que possibilite a higienização do estúdio e equipamentos utilizados.  

4.9. Além do cachê estabelecido pela Prefeitura Municipal de Registro através 

deste edital, será franqueada a possibilidade de veiculação de arrecadação 

online via QR Code pelo artista/coletivos credenciado selecionado.  

 

5. REMUNERAÇÃO  

5.1.  A remuneração dos serviços prestados pelos credenciados selecionados 

obedecem a seguinte disposição: 

5.1.1 R$2.000,00 (dois mil reais) para os credenciados selecionados que 

representarem coletivos artísticos de 3 (três) a 4 (quatro) pessoas.  

5.1.2 R$1.000,00 (mil reais) para os credenciados selecionados que 

representarem coletivos artísticos de 2 pessoas.  

5.1.3 R$500,00 (quinhentos reais) para os credenciados selecionados de 

apresentação solo.   

5.2.  O pagamento será efetuado ao artista/coletivos credenciado selecionado 

em até 30 (trinta) dias após a prestação do serviço e apresentação dos 

documentos fiscais necessários.  

 

6. RESPONSABILIDADE E DEVERES  

6.1. O artista/coletivos credenciado selecionado deverá realizar sua 

apresentação de acordo com o calendário estabelecido pela Secretaria 

Municipal de Cultura, Turismo e Economia Criativa.  

6.2. Os materiais específicos (figurino, cenário, objetos cênicos e 

instrumentos), bem como arrecadação online via QR Code de cada 

apresentação serão de total responsabilidade do credenciado selecionado. 

6.3. Caso se decida pelo cancelamento ou adiamento da apresentação, por 

qualquer uma das partes, o mesmo deverá ser comunicado por escrito com 

antecedência mínima de 48 horas da apresentação.  



 

 

 

6.4. Não será aceita alteração na programação após sua finalização.  

6.5. Os artistas/coletivos credenciados selecionados não poderão utilizar-se do 

tempo da apresentação para qualquer outra ação que não a proposta no 

credenciamento, assim como se responsabilizará jurídica e criminalmente pelo 

conteúdo de sua apresentação - conteúdos racistas, homofóbicos, político-

partidário, sexista ou qualquer outro conteúdo ofensivo sob pena de interrupção 

da transmissão e cancelamento da contratação.   

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS  

7.1. A Prefeitura Municipal de Registro, por meio da Secretaria Municipal de 

Cultura, Turismo e Economia Criativa poderá a qualquer tempo, revogar, anular 

ou prorrogar este edital.  

7.2. A produção, durante a execução deste edital, estará isenta quaisquer 

obrigações relativas a despesas adicionais, como alimentação, transporte, 

entre outros.  

 7.3. O artista/coletivos credenciado selecionado autoriza, em caráter 

permanente, o uso de imagem e som de sua apresentação, com finalidade de 

divulgação em qualquer tipo de mídia, das atividades institucionais da 

Prefeitura Municipal de Registro e do Conselho Municipal de Políticas Culturais. 

 7.4. Informações complementares ou esclarecimentos poderão ser obtidos 

pelo e-mail censocultura.registro@gmail.com, ou pelo telefone (13)3822-4492, 

e pelas páginas facebook.com/culturaregistro e Instagram @culturaregistro. 

7.5. Os casos omissos neste edital serão avaliados pela Secretaria Municipal 

de Cultura, Turismo e Economia Criativa e Comissão de Seleção do Conselho 

Municipal de Políticas Culturais de Registro.  
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