
	  

CHAMAMENTO PÚBLICO POIESIS Nº 03/2014 

 

OBJETO: Processo de Seleção de propostas para o PROJETO DE 
INTERFERÊNCIAS ARTÍSTICAS “CAMADA SUPERFICIAL”, na Oficina 
Cultural Grande Otelo, no município de Sorocaba. 

 

 

A POIESIS – Instituto de Apoio à Cultura, à Língua e à Literatura, organização 
social de cultura, torna pública a abertura de processo para selecionar propostas, 
na área de artes visuais, para o PROJETO DE INTERFERÊNCIAS ARTÍSTICAS 
“CAMADA SUPERFICIAL”, a ser realizado na PRAÇA FREI BARAÚNA, entorno 
do prédio da Oficina Cultural Grande Otelo, em Sorocaba, nos termos e condições 
estabelecidas no presente instrumento. 

 

1. DO PROJETO 

As Oficinas Culturais do Estado de São Paulo são espaços voltados à formação 
cultural que aproximam pessoas de diferentes camadas sociais, faixas etárias e 
níveis de conhecimento, promovendo intercâmbio de conhecimentos, reflexões e 
as mais diversas práticas e manifestações culturais. Neste sentido, o Projeto de 
Interferências Artísticas "Camada Superficial" busca incentivar a multiplicidade e a 
diversidade de linguagens por meio do fomento, promoção, difusão e discussão 
da produção artística contemporânea.  
 
O projeto tem como eixo central o tema "Camada Superficial" - que é, por 
definição, a que tem maior interação com os elementos externos do objeto - e 
propõe a ocupação da tradicional Praça Frei Baraúna, que foi construída em 1889 
e abriga o marco zero da cidade, como espaço representativo das transformações 
formais e simbólicas pelas quais a sociedade sorocabana passou nas últimas 
décadas. Dessa forma, intervenções contemporâneas de artes visuais serão 
contrapostas a importantes edifícios e monumentos históricos, como o Obelisco 
aos Combatentes da Força Expedicionária Brasileira, o Monumento ao Centenário 
da Igreja Presbiteriana em Sorocaba e o prédio do antigo Fórum, dos anos 1940, 
que há vinte anos é sede da Oficina Cultural Grande Otelo e passará por um 
processo de restauro e reforma. 
 
 
 
 



	  

2. DO OBJETO  
 
2.1. O presente processo tem por objeto o recebimento e seleção de propostas na 
área de artes visuais, para o PROJETO DE INTERFERÊNCIAS ARTÍSTICAS 
“CAMADA SUPERFICIAL”, consistente em uma exposição na Praça Frei 
Baraúna, no município de Sorocaba, no entorno do prédio da Oficina Cultural 
Grande Otelo. 

2.2. Poderão ser selecionadas até 3 (três) propostas, a serem executadas no 
período de outubro a dezembro de 2014, em datas e horários a serem definidos 
pela Poiesis, através da  Oficina Cultural Grande Otelo. 

 
3. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
3.1 Estão habilitados a participar como “proponentes” neste processo de seleção: 
 
I - Pessoas físicas ou coletivo de artistas atuantes na área das artes visuais, 
residentes em Sorocaba; 
 
II - Pessoas jurídicas do ramo da cultura, com ou sem fins lucrativos, atuantes na 
área das artes visuais, com sede em Sorocaba. 
 
3.1.1. Fica vedada a participação, como pessoa física ou integrante de coletivo de 
artistas, de servidores públicos da Secretaria de Estado da Cultura, pessoas que 
exerçam cargos de direção ou mantenham vínculo empregatício com a POIESIS, 
bem como seus respectivos cônjuges, companheiros(as) e parentes em linha reta, 
colateral ou por afinidade até o 2º grau. 
 
3.1.2. Sendo estrangeiro, o proponente deverá comprovar residência no Brasil por 
mais de 03 (três) anos, bem como apresentar registro de estrangeiro ou 
comprovar habilitação para exercer atividade remunerada no país. 

3.1.3. Em se tratando de Pessoas Jurídicas, não poderão se inscrever para 
participar deste processo de seleção aquelas que possuam entre seus dirigentes 
servidores públicos da Secretaria de Estado da Cultura, pessoas que exerçam 
cargos de direção ou mantenham vínculo empregatício com a POIESIS, bem 
como seus respectivos cônjuges, companheiros(as) e parentes em linha reta, 
colateral ou por afinidade até o 2º grau. 
 
3.2. Cada proponente poderá participar com apenas 1(uma) proposta. 
 



	  

 
4. DAS PROPOSTAS. 
 

4.1.  O presente processo de seleção poderá contemplar até 3 (três) propostas  
de interferência artística a ser realizada na Praça Frei Baraúna/Sorocaba em  
áreas delimitadas, dentro dos espaços considerados como opções no interior da 
praça. 
 
4.2. Serão avaliadas apenas as propostas cujo valor orçado não ultrapasse R$ 
7.000,00 (sete mil reais). 

4.3. As propostas de interferência artística deverão ser elaboradas considerando 
as características da arquitetura e as especificidades da praça, em 
correspondência à área demarcada escolhida. 
 
4.4. As especificações, históricos, características, técnicas, plantas, áreas 
delimitadas para implantação da proposta, imagens e endereço completo dos 
espaços expositivos da Praça Frei Baraúna poderão ser consultados no site da 
Poiesis (http://www.poiesis.org.br/new/editais/). 
 
4.5. A proposta que tiver como escopo ocupar o entorno imediato do prédio da 
Oficina Cultural Grande Otelo, sediado na praça, deverá considerar que se trata 
de edifício tombado pelo Conselho de Patrimônio Histórico da Prefeitura de 
Sorocaba, não podendo assim sofrer danos e alterações na sua fachada. 
 
4.6. Todas as ações propostas e produtos gerados no presente processo de 
seleção deverão ser oferecidos gratuitamente ao público. 
 
4.7. Somente serão aceitas propostas que não agridam o meio ambiente, não 
contenham materiais perecíveis, adulteráveis, inflamáveis e que não interfiram na 
integridade física do local e do público, nem alterem a paisagem natural da praça, 
bem como suportem as intempéries no período de exposição.  

 
4.8. As propostas deverão gerar resultados que contribuam com o conhecimento, 
a difusão de processos criativos e o fomento da cadeia produtiva em artes visuais. 
 
4.9. A proposta não poderá apresentar materiais não indicados para menores de 
18 (dezoito) anos. 

  



	  

5. DAS INSCRIÇÕES  

5.1. Os proponentes deverão efetuar sua inscrição no período de 15 de julho a 22 
de agosto de 2014, exclusivamente pelo endereço eletrônico 
camadasuperficial@oficinasculturais.org.br, mediante o preenchimento e remessa 
do Requerimento de Inscrição (Anexo Único), que deverá ser acompanhado dos 
seguintes documentos e /ou informações: 

a) currículo do proponente (pessoa física, coletivo de artistas ou pessoa jurídica);  

b) comprovantes de domicílio das pessoas físicas ou dos integrantes do coletivo 
de artistas; 

c) no caso de pessoas jurídicas, cópias atualizadas do estatuto ou contrato social 
e última alteração, e Ficha de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 
Jurídicas; 

d) croqui do projeto expográfico da proposta, observando a planta do espaço 
expositivo pretendido; 

e) breve explicação conceitual da proposta; 

f) valor total da proposta, com descrição pormenorizada dos custos unitários, os 
quais deverão abranger todos os montantes, tributos e encargos, sejam diretos ou 
indiretos, e constituirão, a qualquer título, a única e completa remuneração pela 
execução da proposta;  

g) cronograma de execução da proposta;  

h) forma de pagamento, observado o disposto no item 9 deste instrumento;   

i) portfólio e outros materiais e informações que comprovem a experiência do 
proponente na área de artes visuais. 

5.2. Em caso de inscrição de coletivo de artistas, apenas um dos integrantes do 
grupo deverá constar como responsável pela inscrição, sendo ele identificado 
como proponente, devendo acompanhar o Requerimento de Inscrição (Anexo 
Único), além dos documentos e informações relacionadas no item 5.1, relação 
com o nome e dados pessoais de todos os membros do coletivo de artistas 
representado, bem como cartas de anuência de todos os componentes do 
coletivo, identificando o nome do proponente e da proposta a ser inscrita.  

 5.3.. É obrigatório o preenchimento de todos os campos do Requerimento de 
Inscrição (Anexo Único), bem como o envio em conjunto de todos os documentos 
indicados no item 5.1 e, se o caso, do item 5.2.  

5.3.1. O não preenchimento completo do Requerimento de Inscrição (Anexo 
Único) ocasionará a inabilitação da proposta.  



	  

5.4. As inscrições serão gratuitas. 

5.5. Ao se inscrever, o participante assume total responsabilidade por todos os 
elementos ou qualquer tipo de trabalho utilizado na proposta inscrita, garantindo 
que o mesmo é de sua autoria, responsabilizando-se pelo seu conteúdo, e que a 
respectiva veiculação não infringe quaisquer direitos de autor, direitos conexos ou 
direitos de propriedade de terceiros.  
 

6. DO PROCESSO DE SELEÇÃO  

 

6.1. DA COMISSÃO 

 

6.1.1. O processo de seleção será conduzido por uma Comissão constituída por 1 
(um) representante das Oficinas Culturais, pelo curador da exposição e mais 1 
(um) representante da sociedade civil, com conhecimento comprovado e 
notoriedade no campo das artes visuais. 

6.1.2. A Comissão poderá, a qualquer tempo durante o processo de seleção, 
solicitar documentos e/ou informações complementares dos proponentes, 
assinalando prazo razoável para cumprimento. 

 

6.2. DA HABILITAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

6.2.1. Findo o prazo para inscrição, as propostas apresentadas serão apreciadas 
pela Comissão. 

6.2.2. Serão inabilitadas as propostas que: 

6.2.2.1. Apresentarem Requerimento de Inscrição (Anexo Único) incompleto, 
deixarem de apresentar os documentos exigidos no item 5.1 e 5.2, quando o 
caso, ou descumprirem o disposto no item 4 deste instrumento; 

6.2.2.2. Não apresentarem os documentos complementares solicitados pela 
Comissão, no prazo por ela assinalado. 

6.2.3. As propostas que não incorrerem em quaisquer das hipóteses do item 
6.2.2. serão declaradas habilitadas pela Comissão. 

 



	  

6.3. DA AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

6.3.1 As propostas habilitadas serão apreciados pela Comissão, que indicará, 
motivamente, aquelas aprovadas e não aprovadas. 

6.3.2. Para avaliação das propostas, a Comissão deverá adotar, dentre outros 
parâmetros relevantes, os seguintes critérios: 

a) a viabilidade técnica e econômica da execução da proposta. 

b) a excelência da proposta quanto à qualidade, aos objetivos, à linguagem 
artística e ao conteúdo;  

c) a capacidade de execução da proposta de acordo com o cronograma 
apresentado;  

d) o caráter inovador da proposta;  

e) a qualificação dos profissionais ou da pessoa jurídica envolvidos no projeto;  

f) público-alvo da proposta, considerando a importância da renovação e 
qualificação de público para as artes visuais;  

g) conformidade com as premissas estabelecidas no item 1 deste instrumento. 

6.3.3. Finda a avaliação das propostas habilitadas, a Comissão deverá apresentar 
relatório circunstanciado, apontando as propostas eventualmente inabilitadas a as 
não aprovadas, com a indicação do motivo para não habilitação ou aprovação, e 
as propostas habilitadas e aprovadas em ordem de classificação, apontando as 
justificativas para tal decisão. 

 

6.4. DO RESULTADO 

 

6.4.1. Encerrado o processo de seleção, o relatório elaborado pela Comissão 
deverá ser submetido à apreciação e homologação pelo Diretor das Oficinas 
Culturais, Diretor Administrativo Financeiro e Diretor Executivo da Poiesis. 

6.4.2. Inexistindo proposta selecionada, o processo será declarado prejudicado 
pelo Diretor Executivo da Poiesis. 

6.4.3. A decisão do processo de seleção será publicada no site das Oficinas 
Culturais (www.poiesis.org.br/new/editais).  



	  

6.4.4. Da decisão que homologar o resultado do processo de seleção caberá 
pedido de reconsideração, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados da 
disponibilização da decisão no site das Oficinas Culturais. 

 
7. DA FORMALIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO NO PROJETO 

7.1. Homologado o processo de seleção, os proponentes das propostas 
selecionadas, respeitada a ordem de classificação, serão chamados para, no 
prazo de 5 (cinco) dias, firmar o competente instrumento. 

7.1.1. O prazo supracitado poderá ser prorrogado, a critério da Poiesis, por igual 
ou menor período. 

7.2. . No mesmo prazo previsto no item 7.1, os proponentes convocados deverão 
encaminhar obrigatoriamente para a sede das Oficinas Cultuais, situada na Rua 
Lubavitch, 64, Bom Retiro, São Paulo - SP, CEP 01123-010, os seguintes 
documentos :  

I – Em se tratando de Pessoa Física:  

a) cópia da Carteira de Identidade;  

b) cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF;  

c) cópia do comprovante de residência;  

d) comprovante dos dados bancários do proponente (banco, agência e conta 
corrente). 

II – No caso de Coletivo de Artistas:  

a) cópia da Carteira de Identidade dos integrantes do Coletivo;  

b) cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF dos integrantes do Coletivo;  

c) cópia do comprovante de residência dos integrantes do Coletivo;  

d) Procuração outorgando ao integrante proponente, responsável pela inscrição, 
poderes para representá-los perante a Poiesis, em especial para receber 
documentos, firmar declarações, acordos e contratos, receber valores e dar 
quitação;  

e) comprovante dos dados bancários do integrante proponente (banco, agência e 
conta corrente). 

III - Para proponente Pessoa Jurídica:  

 a) cópia atualizada da Ficha de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica – CNPJ;  



	  

b) cópia da Carteira de Identidade do(s) representante(s) legal(is);  

c) cópia do Cadastro de Pessoa Física – CPF, do(s) representante(s) legal(is);  

d) cópia atualizada do contrato social ou estatuto e última alteração;  

e) cópia do termo de posse do(s) representante(s) legal(is) ou cópia da ata que 
o(s) elegeu(ram), quando não constar o nome do(s) representante(s) no(s) 
estatuto(s);  

f) comprovante dos dados bancários da pessoa jurídica (banco, agência e conta 
corrente), em nome da empresa ou entidade;  

g) Certidão Negativa de Débitos relativos às Contribuições Previdenciárias e às 
de Terceiros e o Certificado de regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS/CRF;  

7.2.1. Os documentos  apresentados por ocasião da inscrição não precisarão ser 
renovados, caso ainda vigentes. 

7.3. Poderão ser exigidos do proponente selecionado a apresentação de outros 
documentos além dos acima mencionados, assinalando-lhe prazo razoável para 
apresentação. 

7.4. O não comparecimento para a assinatura do instrumento ou a não 
apresentação dos documentos requeridos no prazo assinalado serão recebidos 
como desistência do proponente selecionado. 

7.4.1. Ocorrendo desistência ou a impossibilidade de contratação de algum 
proponente selecionado, serão convocados os proponentes das outras propostas 
selecionadas, se houver, observando-se a ordem de classificação estabelecida 
pela Comissão.  

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DOS SELECIONADOS. 

 

8.1. Incumbe ao proponente Pessoa Física, representante do coletivo de artistas 
ou à Pessoa Jurídica: 

a) responsabilizar-se pela fiel execução da proposta, pela regularidade e 
segurança da sua instalação, bem como pela sua conformidade em relação às 
leis e normas vigentes;  

b) comunicar, por escrito, à Poiesis, mudanças de endereço postal e eletrônico, 
telefone e demais meios de contato, bem como comparecer ou encaminhar 



	  

representantes para encontros com a equipe técnica da Oficina Cultual Grande 
Otelo e com o Curador  sempre que solicitado;  

c) comunicar, por escrito, à Poiesis eventuais modificações técnicas, decorrentes 
de imprevistos e que sejam indispensáveis à execução da proposta aprovada 
para serem previamente avaliadas pela equipe técnica que, caso necessário, 
poderá enviar à Curadoria para aprovação;  

d) manter constante comunicação com a Poiesis, informando o status do projeto e 
disponibilizando encontros com a equipe técnica e Curadoria, sempre que 
solicitado;  

f) enviar, sempre que solicitado, relatório intermediário sobre o desenvolvimento 
da proposta, devidamente detalhado, datado e assinado;  

g) realizar a desmontagem e o transporte da(s) obra(s) e retirar todos os materiais 
da exposição da praça e das dependências da Oficina Cultural Grande Otelo no 
período máximo de 05 (cinco) dias úteis após o término da exposição; 

h)  caso a proposta selecionada contenha imagens ou tenha participação física de 
menores de 18 (dezoito) anos, apresentar documento de liberação do Juizado da 
Infância e Juventude em até 72 (setenta e duas) horas antes do início do evento, 
não sendo aceito o Protocolo de Requerimento; 

i) apresentar documento que autorize a utilização de imagens de terceiros 
constantes da execução da proposta; 

j) responsabilizar-se pelos gastos com materiais, ferramentas, equipamentos 
necessários à execução da proposta, bem como pela manutenção da exposição e 
desmontagem, enfim por todas as etapas necessárias para montagem, realização 
e desmobilização da mesma; 

K) responsabilizar-se pelo monitoramento e/ou acompanhamento diário, bem 
como pelo manuseio de equipamentos de luz, som e imagem e quaisquer outros 
equipamentos elétricos e/ou eletroeletrônicos que venham a ser utilizados na 
execução da proposta e pelas condições corretas de ocupação da Praça; 

l) responder exclusivamente por quaisquer obrigações assumidas em razão da 
execução da proposta, seja para com os Poderes Públicos ou para com terceiros 
em geral, qualquer que seja a natureza de tais obrigações, especialmente aquelas 
decorrentes de relações empregatícias, de caráter previdenciário, tributário ou 
acidentário; 

m) arcar com todas as despesas com impostos, taxas, contribuições e quaisquer 
outros encargos de ordem fiscal, trabalhista securitária, enfim todos os tributos e 
encargos decorrentes execução da proposta, assim como outros tributos que 
venham a ser instituídos, sejam em âmbito Federal, Estadual ou Municipal. 



	  

n) ressarcir os danos e prejuízos que comprovadamente ocasionar ao patrimônio 
público, ao patrimônio sob responsabilidade da Poieis ou pertencente a terceiros, 
após terem sido apurados os valores. 

 

9. DO PAGAMENTO 

 

9.1. O pagamento será efetuado em parcela única ou em até 2 (duas) parcelas, 
nos termos da proposta. 

9.1.1. Em se tratando de parcela única, a mesma será paga em até 5 (cinco) dias 
após o término da exposição e com a certificação da execução dos serviços 
contratados. 

9.1.2. No caso de 2 (duas) parcelas, a primeira, limitada a 50% do valor total da 
proposta e destinada a custear a aquisição de material necessário à produção da 
proposta, será paga em até 5 (cinco) dias após a assinatura do contrato, e a 
segunda em até  5 (cinco) dias após o término da exposição e com a certificação 
da execução dos serviços contratados. 

9.2. Em se tratando de Pessoa Jurídica, o pagamento encontrar-se-á 
condicionado à apresentação da respectiva Nota Fiscal. 

9. 3. Os valores das parcelas serão depositados em conta corrente do proponente 
selecionado (Pessoa Física, representante do Coletivo de Artistas ou Pessoa 
Jurídica).  

9.4. Os comprovantes de depósito valerão como recibo de pagamento, conferindo 
a mais ampla, geral e irrestrita quitação. 

9.6. Será promovida, pela Poiesis, a retenção dos tributos incidentes e que 
deverão ser recolhidos no ato do pagamento, de acordo com a legislação vigente. 

 

10. DOS DIREITOS AUTORAIS E DO DIREITO DE IMAGEM 

 

10.1. O proponente inscrito que venha a ser selecionado autoriza a Poiesis, ou 
outrem por ela indicada, a utilizar sem qualquer ônus, por tempo indeterminado, 
no Brasil ou no exterior, os registros das ações e etapas do projeto, bem como as 
imagens de seus resultados, para fins institucionais, educacionais e de divulgação 
das atividades, portanto, sem caráter comercial, por qualquer modalidade de 
utilização e todos os meios de divulgação existentes, sem limites ou restrições, 



	  

quer sejam na mídia impressa, televisiva, radiofônica, internet, exibição em locais 
públicos e privados, projeção de qualquer espécie, banco de dados, multimídia, 
independente do suporte material e processo de transporte de sinais (analógicos 
e/ou digitais), existentes e/ou que venham a ser criados.  

10.2. Ao se inscrever no presente processo de seleção, o proponente assegura 
que as obras e/ou projetos inseridos na proposta não decorreram de plágio e não 
infringem direitos autorais de terceiros, bem como garante ter a autorização de 
terceiros que porventura tenham direitos conexos sobre a produção artística, se 
responsabilizando, inclusive, por eventuais reivindicações quanto ao uso não 
autorizado. 

 

11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

 

11.1. O presente processo de seleção tem como objetivo dar ampla publicidade à 
programação cultural do PROJETO DE INTERFERÊNCIAS ARTÍSTICAS 
“CAMADA SUPERFICIAL”, mas não constitui o único instrumento utilizado para 
contratar serviços para as suas atividades, razão pela qual a Poiesis se reserva o 
direito de gerir a programação cultural daquele projeto, podendo alterá-lo, a 
qualquer tempo, ou ainda incluir propostas próprias ou especialmente 
contratadas, de acordo com seus objetivos de atuação. 
 

11.2. A inobservância das normas estabelecidas por este instrumento de 
convocação, constatada a qualquer tempo, implicará na eliminação da proposta.  

 

11.3. O proponente será o único responsável pela veracidade da proposta e 
documentos encaminhados, isentando a Poieis de qualquer responsabilidade civil 
ou penal.  

 

11.4. A Poieis se reserva o direito de realizar comunicações e solicitar, a qualquer 
tempo, documentos ou informações aos proponentes. 

11.4.1. Todas as comunicações e solicitações de informação e/ou documentos 
poderão ser feitas, a critério da Poiesis, por mensagem eletrônica ou por meio de 
correspondência simples. 

 



	  

11.4.2. Caberá ao proponente, durante o processo de seleção, informar eventual 
alteração do endereço eletrônico ou residencial declarado por ocasião da 
inscrição. 
 

11.5. Eventuais dúvidas poderão ser dirimidas por meio do endereço eletrônico 
camadasuperficial@oficinasculturais.org.br. 

 

11.6. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão ou pela Diretoria das 
Oficinas Culturais. 

 

São Paulo, 14 de julho de 2014. 

 

 

Paulo Rodrigues 
Diretor das Oficinas Culturais 


