
Secretaria de Cultura e Turismo 

Rua Coronel Souza Franco, 795, Centro 
CEP 08710-020 • Mogi das Cruzes – SP – Brasil 

Telefone (11) 4798-6900 
www.cultura.pmmc.com.br 

 
 

1 

EDITAL Nº 022/2020 

 

SELEÇÃO DE PROPOSTAS PARA OCUPAÇÃO DO THEATRO VASQUES 

PARA OS MESES DE FEVEREIRO A JUNHO DE 2021 

 

A PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E 
TURISMO, neste identificada como SMCT, com base no Decreto nº 18.115/2019, torna público que 
entre os dias 23 de outubro e 22 de novembro de 2020, receberá propostas de ocupação para o 
THEATRO VASQUES. 

O presente edital atende as seguintes metas e ações do Plano Municipal de Cultura – 2020/2030: 

EIXO META AÇÃO DESCRIÇÃO 
1 4 1 Ampliar o acesso e número de cadastrados e mapeados em sistema online 

4 1 1 
Ampliar e diversificar as ações de formação e fidelização de público através de circulações artísticas, a fim de 
qualificar o contato e a fruição das artes 

4 1 2 
Ampliar a programação oferecida nos equipamentos culturais e espaços públicos, contemplando a produção local 
e o intercâmbio 

4 1 4 Fomentar a experimentação artística, envolvendo todas as linguagens (exposições, oficinas, cursos, vivências etc) 

 

 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1. Considerando os impactos causados pela pandemia da COVID-19, acarretando a suspensão de 
diversas atividades artísticas agendadas e a alteração do calendário de editais, as datas e prazos 
para a abertura deste edital destoam das indicadas pelo Decreto nº18.115/2019. 

2. As atividades suspensas no primeiro semestre de 2020 terão prioridade na ocupação das datas. 

DO OBJETO 

3. Constitui objeto deste Edital a seleção de propostas para a apresentação de espetáculos e ou 
atividades prioritariamente de Dança, Artes Cênicas, Música e Cinema. Outras atividades serão 
analisadas conforme Art. 3º do Decreto 18.115/19. 

DA INSCRIÇÃO 

4. A inscrição é gratuita e poderá ser feita no período de 23 de outubro e 23 de novembro de 2020, 
apenas por meio eletrônico, online, no site www.cultura.pmmc.com.br/theatrovasques. 

5. Os interessados podem solicitar datas entre os meses de março e junho de 2021, de quarta-feira a 
domingo, conforme calendário apresentado na plataforma online. 

6. Os interessados poderão solicitar apenas duas datas neste período que não poderão ser 
consecutivas nem no mesmo mês. 

7. A análise e divulgação dos resultados estão condicionadas ao Art. 5º do Decreto nº 18.115/19.  

a) Abertura de Inscrições: 23 de outubro de 2020;  

http://www.cultura.pmmc.com.br/theatrovasques
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b) Encerramento das Inscrições: 23 de novembro de 2020; 

c) Período de Análise: 24 de novembro a 11 de dezembro de 2020; e 

d) Publicação do Resultado: 15 de dezembro de 2020. 

8. Não serão aceitas inscrições realizadas fora do período e horários estabelecidos no item 3 do 
presente edital. 

9. É indispensável para a inscrição: 

a) Estar cadastrado no Cadastro Municipal de Artistas e Profissionais de Arte, Cultura e Turismo no 
link http://www3.cultura.pmmc.com.br/cadastro/artista; 

b) Preencher todos os campos da plataforma de inscrição online; e  

c) Fazer upload da documentação comprobatória. 

10. A veracidade das informações é de inteira responsabilidade do proponente dispondo a SMCT o 
direito de excluir aquele que fornecer dados inverídicos. 

11. Os horários serão definidos conforme solicitado pelo proponente na apresentação da proposta, 
considerando o funcionamento do Theatro Vasques. 

12. Os períodos de utilização são de oito horas, divididos em manhã/tarde ou tarde/noite, respeitando 
o horário de almoço e janta dos funcionários. 

a) Manhã/Tarde - das 8h às 17; 

b) Tarde/Noite - das 13h às 22h. 

13. A ocupação do Theatro Vasques, compreendendo chegada e saída do espaço, não poderá anteceder 
às 8h e nem ultrapassar às 22h. 

14. Solicitações específicas de horários diferenciados ou ocupações que ultrapassem o período 
estipulado em mais de 40 minutos do proposto acima, serão analisados e aplicar-se-á a taxa 
adicional de 10% à bilheteria, totalizando 20% na cobrança final. 

15. As datas excedentes, não contempladas através deste edital, poderão ser disponibilizadas 
posteriormente pela SMCT para eventuais solicitações. 

16. Até 30 (trinta) dias após a confirmação de reserva de data, o proponente deverá assinar o “Termo 
de Autorização de Uso” (ANEXO I) e providenciar imediato recolhimento do preço público devido, 
conforme Capítulo V do Decreto nº 18.115/2019, e protocolar o pedido no Protocolo Geral da 
Prefeitura de Mogi das Cruzes anexando os seguintes documentos: 

a) “Termo de Autorização de Uso” devidamente preenchido e assinado; 

b) Cópia do RG, CPF e ou CNPJ do proponente; 

c) Cópia de comprovante de depósito de taxa; 

d) Cópia de comprovante de residência atualizado; 

e) Descritivo geral da atividade; 

f) Descritivo técnico da atividade;  

g) Breve currículo do grupo, artista ou profissional responsável; 

http://www3.cultura.pmmc.com.br/cadastro/artista
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h) Serviço da atividade contendo: recomendação etária, contatos dos responsáveis, duração da 
atividade, horário de início, valor dos ingressos, cronograma de entrada e saída compreendendo 
montagem e desmontagem, observando o disposto nos Art. 15º, 16º e 17º do Decreto nº 
18.115/19 (ANEXO II) 

17. Decorrido o prazo estabelecido no caput deste artigo, sem que o “Termo de Autorização de Uso” 
tenha sido assinado e a taxa recolhida por omissão do solicitante, a SMCT dará como desistente, 
independentemente de qualquer formalidade, podendo a data ser ocupada por outro solicitante. 

 

DA ANÁLISE DE PROPOSTAS 

18. A documentação enviada, viabilidade técnica e agenda do Theatro Vasques serão analisadas pela 
SMCT com base nos critérios dispostos neste edital. 

19. As propostas serão selecionadas por ordem de classificação, em 1º, 2º e 3º lugares e assim 
sucessivamente. 

20. A ordem disposta no item 15 deste edital será seguida como prioridade na ocupação das datas do 
Theatro Vasques. 

21. Em caso de mais de uma solicitação para datas iguais, será obedecida a ordem de classificação, 
ficando a SMCT encarregada de propor datas alternativas aos grupos classificados e não 
contemplados nas datas pretendidas. 

22. A classificação seguirá os CRITÉRIOS abaixo: 

 

I 
RELEVÂNCIA - no que se refere à capacidade técnica do grupo, artista ou profissional 
da atividade artística ou cultural considerando a capacidade de realização. 

PONTOS 

a Artista e ou grupo artístico PROFISSIONAL ou AMADOR 15 

b Escolas, academias e ou institutos de arte. 10 

c Artistas e ou grupo de aprendizes ou iniciantes. 5 

d Informações insuficientes 0 

 

II 
FINALIDADE DA PROPOSTA - em relação ao equipamento, observando o Art. 3º do 
Decreto 18.115, de 11 de Março de 2019. 

PONTOS 

a Atividade relacionada à dança, artes cênicas, música ou cinema 15 

b Atividade artística não relacionada acima 10 

c Atividade de interesse público 5 

d Informações insuficientes 0 

 

III 
LOCALIDADE - como ferramenta de promoção do acesso e democratização dos 
equipamentos e bens artísticos e culturais, no que se refere à localidade do grupo, 
artista ou profissional responsável pela atividade ou espetáculo. 

PONTOS 

a Da cidade de Mogi das Cruzes 15 

b Da região do Alto Tietê 10 
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c De outras cidades do Estado de São Paulo 5 

d Outros 0 

 

IV CLAREZA DA PROPOSTA - observando o material enviado na plataforma online.  PONTOS 

a 
Atende ao objeto deste edital e apresenta informações suficientes para 
análise de viabilidade 

10 

b 
Atende ao objeto deste edital, mas não apresenta informações suficientes 
para análise de viabilidade 

5 

c Não atende ao objeto deste edital 0 

 

V 
EXPERIÊNCIA - considerando o tempo de experiência do grupo, artista, entidade e ou 
profissional responsável pela apresentação ou atividade. 

PONTOS 

a 25 anos ou mais 20 

b De 15 a 24 anos 15 

c De 5 a 14 anos 10 

d Até 4 anos de experiência 5 

 

VI 

VIABILIDADE TÉCNICA - observadas as normas técnicas de uso do equipamento bem 
como capacidade de recepção da atividade, considerando os aspectos físicos do 
equipamento, recursos humanos disponíveis, elementos externos que possam 
danificar ou prejudicar o equipamento, legislação vigente, lotação, data, infraestrutura 
e afins. 

PONTOS 

a Atende 5 

b Não atende 0 

 

VII 
DOCUMENTAÇÃO - em consonância com a veracidade das informações e congruência 
do material enviado com a proposta de utilização. 

PONTOS 

a Completa 10 

b Parcialmente completa. Até 1 (um) documento ausente 5 

c Incompleta. Informações insuficientes 0 

 

VIII FICHA TÉCNICA - completa apontando os respectivos responsáveis e suas funções. PONTOS 

a 

Prevê responsáveis à operação de luz, som e bilheteria e todos estão 
cadastrados no CADASTRO DE PROFISSIONAIS DE ARTE E CULTURA DE 
MOGI DAS CRUZES 

10 

b Prevê responsáveis à operação de luz, som e bilheteria 5 

c Informações insuficientes 0 

 

IX SERVIÇO DO ESPETÁCULO - conforme item 13.h) deste edital. PONTOS 
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a 
Apresenta todas as informações solicitadas observando as regras deste 
edital. 

10 

b Apresenta parcialmente as informações solicitadas 5 

c Informações insuficientes 0 

 

23. O critério de desempate será a ordem de inscrição da proposta. 

24. A SMCT poderá a qualquer momento contatar o solicitante a fim de obter esclarecimentos sobre 
quaisquer aspectos do projeto. 

25. O solicitante selecionado não poderá alterar os itens apresentados e aprovados na proposta sem 
prévia autorização da SMCT. 

26. Será observada a viabilidade de execução obedecendo às normas técnicas de uso do equipamento, 
bem como a capacidade de recepção da atividade, considerando aspectos físicos do Theatro 
Vasques, elementos externos que possam danificar ou prejudicar o equipamento, legislação vigente 
e outros, como lotação, data, infraestrutura e afins. 

DAS RESPONSABILIDADES DO PROPONENTE 

27. A operação técnica dos equipamentos durante a atividade, compreendendo chegada, montagem, 
execução, desmontagem e saída. 

28. Contratação de profissionais para funções específicas ao desenvolvimento da atividade como 
técnicos de luz, som, contrarregras, montadores, carregadores e demais. 

29. Providenciar equipamentos específicos não constantes no Rider Técnico do Theatro Vasques. 

30. Devolver equipamentos solicitados em perfeito estado e o espaço organizado. 

31. Zelar pela integridade física do espaço e de seus equipamentos durante o período de ocupação, 
devendo ressarcir à Prefeitura de Mogi das Cruzes quaisquer danos provocados pelo proponente ou 
por terceiros. 

32. Quanto à bilheteria: 

a) Fornecer e comercializar ingressos com antecedência mínima de 1 (uma) hora da apresentação 
com prazo facultativo para venda antecipada de ingressos; 

b) Disponibilizar bilheteiro para a venda de ingressos no Theatro Vasques, inclusive para a venda 
antecipada; 

c) Em caso de venda antecipada no Theatro Vasques, requisitar junto à administração dia e hora 
respeitando agenda de funcionamento do espaço; 

d) Comercializar apenas a quantidade limite de poltronas da sala; 

e) Fazer constar em todos os ingressos nome e telefone do responsável do evento bem como os 
valores praticados. 

33. No caso de cancelamento do espetáculo agendado, por qualquer motivo, os ingressos já adquiridos 
pelo público deverão ser ressarcidos na mesma forma dos valores pagos, sendo vedada a 
compensação por data futura e ficando a cargo do proponente a providência. 

34. A SMCT não se responsabilizará, solidária ou subsidiariamente, em hipótese alguma, pelos atos, 
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contratos e compromissos de natureza comercial, financeira, trabalhista ou outra, bem como pelas 
respectivas taxas, tributos e/ou encargos deles decorrentes, assumidos pela proponente para fins de 
realização da proposta.  

35. A proposta que implique na contratação de terceiros para sua execução deverá assegurar o 
recolhimento dos direitos autorais e conexos, bem como das contribuições sociais e dos tributos 
previstos em lei. 

36. Caberá ao proponente responder, de forma exclusiva e integral, por eventuais reclamações, 
questionamentos, acusações ou alegações de plágio ou violação a direitos autorais, conexos, 
patrimoniais, de propriedade industrial, de titularidade de terceiros, dentre outros, assegurando à 
Prefeitura de Mogi das Cruzes o pleno ressarcimento por possíveis prejuízos sofridos a esse título. 

37. A omissão de quaisquer informações pertinentes a titulares de direitos de autor ou propriedade 
responsabilizará quem prestou a informação, de forma exclusiva e integral, por tal conduta. 

DAS RESPONSABILIDADES DO PROPONENTE 

38. A inscrição no presente Edital implica na total aceitação das normas nele contidas e declara estar 
ciente do Decreto nº 18.115/2019. 

39. A qualquer tempo, este edital poderá ser alterado, revogado ou anulado, no todo ou em parte, por 
motivo de interesse público, sem que isso implique direito a indenização de qualquer natureza. 

40. Os cancelamentos e penalidades serão norteados pelo Decreto nº 18.115, de 11 de Março de 2019 e 
legislação vigente.  

41. Os casos omissos ou não previstos neste edital serão analisados e decididos pela SMCT. 

 

 

Mogi das Cruzes - SP, 20 de Janeiro de 2020. 

 

 

MATEUS SARTORI BARBOSA 
Secretário Municipal de Cultura e Turismo 


