
PREFEITURA DE GUARULHOS
SECRETARIA DE CULTURA

EDITAL 001/2019-SC

CHAMADA PARA CADASTRO DE PROPOSTAS

DE EXPLORAÇÃO DO ANFITEATRO PEDRO DIAS GONÇALVES 

COM PROGRAMAÇÃO CULTURAL

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Cultura, torna pública o cadastro de

propostas  para  ocupação  cultural  do  Auditório  Pedro  Dias  Gonçalves  da  Biblioteca  Monteiro

Lobato, situado na Rua João Gonçalves, 439, Centro, Guarulhos/SP, nos termos deste comunicado.

Esta chamada pública tem por objetivo colaborar com a política de transparência e democratização

do acesso de artistas e produtores aos equipamentos públicos do Município.

1. OBJETO

1.1 O presente chamamento tem por objeto o cadastro de propostas de exploração de espaço público

– Auditório Pedro Dias Gonçalves da Biblioteca Municipal Monteiro Lobato para realização de

atividades culturais de formação (cursos, oficinas e workshops) e de programação cultural por até

12 meses.

1.2 Para a finalidade desta chamada, será considerado

I. o seguinte espaço cultural:

Anfiteatro Pedro Dias Gonçalves da Biblioteca Monteiro Lobato

Rua João Gonçalves, 439, Centro

II. os seguintes dias e horários:

a) sextas-feiras, das 18h às 22h;

b) sábados, das 10h às 22h;

c) domingos, das 10h às 20h.

1.3 Informações sobre as dependências do espaço podem ser na Sede da Secretaria de Cultura com

a Divisão de Planejamento – Rua Claudino Barbosa, 313, Anexo II, 4° andar, ou no site Grucultura

http://grucultura.guarulhos.sp.gov.br/espaco/13248/. 

http://grucultura.guarulhos.sp.gov.br/espaco/13248/
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1.4 Havendo interesse, a Secretaria de Cultura poderá selecionar projeto(s) para serem realizados no

referido equipamento, cujo(s) proponente(s) receberão permissão de uso especial a título precário

nas condições estabelecidas neste chamamento.

1.5  Em nenhuma  hipótese  este  presente  chamamento  resultará  aos  inscritos  o  recebimento  de

recursos financeiros do município.

2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO

2.1 A inscrição na presente chamada pública implica a aceitação das normas aqui estabelecidas.

2.2 Poderão participar do concurso:

I. produtores culturais (pessoa física), maiores de 18 (dezoito) anos, residentes no município

de Guarulhos;

II. pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, de natureza cultural, inscritas no

CNPJ e sediadas no município de Guarulhos há, no mínimo, 2 (dois) anos.

2.3 É vedada a participação:

I. na qualidade de proponentes, de servidores públicos municipais de Guarulhos; 

2.4 Não serão admitidas inscrições de projetos que caracterize desvio de finalidade prioritariamente

cultural.

3. INSCRIÇÃO

3.1  As  inscrições  serão  realizadas  eletronicamente  através  do  site  Grucultura

http://grucultura.guarulhos.sp.gov.br/oportunidade/1373/   

3.2 As inscrições serão recebidas de 20 de setembro a 4 de novembro de 2019

3.3  Os interessados, que poderão apresentar apenas uma proposta,  deverão realizar inscrição na

plataforma, informar os dados pessoais e informações solicitadas, além de enviar a documentação

solicitada em formato PDF.

3.4 No momento de inscrição será exigida a inserção da documentação digitalizada à seguir:

I. RG e CPF;

http://grucultura.guarulhos.sp.gov.br/oportunidade/1373/
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II. Documentos de habilitação do proponente, comprovando atuação no setor cultural (currículo

e portfólio);

III. Apresentação  da  proposta  de  ocupação,  contendo  objeto,  objetivos,  público  alvo,

justificativa e metodologia;

3.5 Para que a inscrição seja efetivada, o proponente deverá clicar no campo de submissão às condi-

ções do Edital e de declaração de que:

I. dispõe de capacidade técnica necessária para a realização do projeto;

II. confirma como verdadeiras todas as informações prestadas.

3.6  Será  publicada  em Diário  Oficial  a  lista  completa  com proponentes  e  títulos  de  projetos

inscritos;

4. AVALIAÇÃO DOS PROJETOS

4.1 As propostas serão avaliadas por comissão formada pela Secretaria de Cultura.

4.2 Para avaliação, a comissão utilizará os seguintes critérios e pontuações, discriminados na tabela

abaixo:

CRITÉRIOS DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO

Viabilidade Coerência  entre  as  ações  propostas,  metodologia

apresentada e adequação ao espaço

Até 5 pontos

Gestão  e  capacidade

técnica 

Comprovação  de  que  o  proponente  possui  capacidade

técnica e experiência na gestão e execução de propostas

semelhantes

Até 5 pontos

Mérito e diversidade Criatividade, inovação e singularidade da proposta Até 5 pontos

Contrapartida social Contrapartida social oferecida pelo projeto Até 5 pontos

TOTAL 20 pontos

4.3 Havendo proposta selecionada para realização, conforme disposto no item 1.4, será publicado

em Diário Oficial o nome do proponente e o título do projeto selecionado.
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5. EXECUÇÃO DAS PROPOSTAS

5.1 A ocupação das dependências do espaço se caracteriza exclusivamente como uma permissão de

uso,  estando  o  proponente  e  demais  integrantes  da  proposta  autorizados  a  ocupar  apenas  a

dependência  para  qual  foi  selecionado,  nos  horários  e  dias  acordados,  conforme  Termo  de

Compromisso e Responsabilidade.

5.1.1 Havendo interesse da Secretaria de Cultura em selecionar proposta, conforme disposto no item

1.4, a mesma acionará o proponente para apresentar o Termo de Compromisso e Responsabilidade

que deverá ser assinado antes do início das previstas na proposta.

5.1.2 O Termo de Compromisso e Responsabilidade será adequado a partir da sugestão de ocupação

e ações previstas na proposta selecionada.

5.2 As propostas que contenham exibição de produção audiovisual deverão apresentar a autorização

ou liberação de direito autoral, antes da assinatura do Termo de Compromisso e Responsabilidade.

Os custos relativos aos Direitos Autorais são de responsabilidade do proponente e os comprovantes

de pagamento e autorização deverão ser entregues à Secretaria de Cultura.

5.3 Serão de responsabilidade do proponente eventuais custos de locação, montagem, operação e

desmontagem de equipamentos complementares que não sejam oferecidos pelo espaço.

5.4  Todo  o  material  de  divulgação,  promoção  e  afins  relacionados,  direta  ou  indiretamente  às

propostas  selecionadas  por  essa  convocatória,  deverão  ser  expressamente  aprovadas  pela

coordenação do espaço.

5.5. Serão obrigações do outorgado:

a) Responsabilizar-se por quaisquer danos ao patrimônio público ou a terceiros que venham a

ocorrer durante o período em que estiverem fazendo o uso do bem ora cedido.

b) Providenciar os materiais e equipamentos específicos para a realização dos seus eventos,

bem como sua montagem e desmontagem no prazo estipulado

c) Realizar a adequação do espaço físico apara a realização dos eventos culturais e zelar por

sua manutenção.

d) Registrar semanalmente os dados de público e artistas atendidos em planilha elaborada pela
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Secretaria de Cultura.

e) Encaminhar  mensalmente  para  a  Secretaria  de  Cultura  um  relatório  das  atividades

realizadas, contendo fotos e demais registros comprobatórios.

f) Realizar agendamento de utilização do espaço nos dias e horários definidos no Termo de

Compromisso e Responsabilidade.

g) Atender solicitação de pauta da Secretaria de Cultura, havendo disponibilidade de agenda.

h) Inserir a logomarca da Prefeitura de Guarulhos como apoio quando houver produção de

material de divulgação ou identidade visual das atividades.

i) Oferecer ingressos a preços populares, quando houver apresentações de espetáculos com a

cobrança de ingresso.

j) Destinar  ao  Fundo  Municipal  de  Cultura  (Funcultura),  criado  pela  Lei  Municipal

n°5.947/2003, o equivalente a 10% (dez por cento) do valor total da bilheteria. O depósito

deverá ser efetuado no Banco do Brasil, agência 4770-8, c/c n°95.857-3.

6. DISPOSIÇÕES FINAIS

6.1 Fica resguardado o direito da Secretaria de Cultura de realizar o bloqueio de pautas do espaço

em casos de realização de manutenção, obra ou intervenção técnica.

6.2 Informações e esclarecimentos poderão ser obtidos através do e-mail: grucultura@gmail.com.

6.3 Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria de Cultura.

Em 11 de setembro de 2019,

Vitor Souza

Secretário de Cultura


