011/2017. EDITAL DE CHAMAMENTO PARA PROJETOS ARTÍSTICOS A
INTEGRAREM O 14º TERRITÓRIO DA ARTE – “Araraquara 200 anos: A
cidade como suporte”.
“Sim - Senhor- eu creio nesta cidade.
Creio e amo a um tal ponto
Que não sei onde ela acaba e onde começo eu!”
Wallace Leal Valentin Rodrigues

I – DOS OBJETIVOS:
A Prefeitura do Município de Araraquara, por meio da Secretaria Municipal de Cultura /
Fundart, comunica que estão abertas as inscrições para projetos artísticos a integrarem a
programação do 14º Território da Arte – “Araraquara 200 anos: A Cidade como
Suporte”.
As propostas artísticas deverão seguir a linguagem da Intervenção Urbana, sendo
concebidas para fora dos espaços expositivos convencionais, de forma a intervir no
espaço urbano cotidiano, ajudando a ressignificá-lo.
Em sua 14ª edição, o Território da Arte busca prover a cidade como suporte, para que os
artistas possam intervir utilizando a temática do bicentenário e descentralizando a
possibilidade de toda a população conviver com essa linguagem artística.
II – DO EDITAL
O termo “suporte”, em artes plásticas, é a base fixa na qual os artistas plásticos
viabilizam suas obras.
Na história da arte o conceito técnico do suporte passou por evoluções, indo das paredes
rochosas às paredes dos edifícios, aos suportes portáteis, às telas, papel, madeira,
tecidos, etc...
No 14º Território da Arte teremos a cidade como suporte para a criação do artista, de
maneira que o olhar criativo reflita nos espaços físicos, nos locais urbanos e no
cotidiano, flertando com a celebração do bicentenário de Araraquara.

III – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão inscrever-se no processo seletivo artistas, coletivos de artes e empresas,
representadas por pessoa jurídica, formalmente constituídas, e que conste em sua
inscrição CNPJ atividades compatíveis com as exigidas neste edital.
3.2. Somente será aceita 1 (uma) proposta por proponente CNPJ.
IV – DAS INSCRIÇÕES
A Comissão de Seleção selecionará as propostas que atendam às demandas deste edital
e estejam de acordo com os itens descritos.
4.1. Os interessados deverão encaminhar suas propostas à Secretaria Municipal de
Cultura / Fundart, Palacete das Rosas “Paulo A. C. Silva”, Rua São Bento nº794 –
Centro.
4.2. As propostas deverão ser encaminhadas no período de 20 de Abril de 2017 à 05 de
Maio de 2017.
4.3. As inscrições estarão abertas por 15 (quinze) dias a partir da publicação do edital
em jornal de grande circulação na cidade e no site da Prefeitura do Município de
Araraquara.
4.4. No envelope lacrado deverá estar aparente a seguinte identificação:
EDITAL 011/2017 - 011/2017. EDITAL DE CHAMAMENTO
PARA PROJETOS ARTÍSTICOS A INTEGRAREM O
14º TERRITÓRIO DA ARTE – “Araraquara 200 anos: A
cidade como suporte”.
Secretaria Municipal de Cultura de Araraquara
FUNDART – Fundação de Arte e Cultura de Araraquara
Palacete das Rosas “Paulo A. C. Silva”
Rua São Bento, 794 – Centro
14.801-300 / Araraquara – SP

4.5. Para a inscrição é necessária a apresentação dos seguintes documentos:
4.5.1. Documentos referentes ao proponente:
a) Identificação do proponente (pessoa jurídica)
b) Cópia atualizada do CNPJ
c) Cópia atualizada do documento de identidade e do CPF dos representantes
legais
d) Dados bancários (banco, agência e conta corrente) do proponente
contemplado para depósito dos recursos.

4.5.2. Documentos referentes ao projeto:
a) Proposta do projeto, contendo: objetivo, justificativa e cronograma de ações
b) Tempo de duração do projeto e proposta de execução
c) Necessidades técnicas e estruturais para viabilização do projeto
d) Descrição detalhado do produto final pretendido
4.6. Os documentos referidos deverão ser encaminhados na ordem em que estão
mencionados nos item 4.5.1 e 4.5.2 , e devem ser organizados no tocante a ter clara
compreensão dos itens citados.
4.7. Após o envio do projeto não serão admitidas alterações ou
complementações de qualquer natureza.

V – DA HABILITAÇÃO
5.1. A lista de propostas habilitadas e inabilitadas será divulgada na página eletrônica da
Prefeitura do Município de Araraquara (www.araraquara.sp.gov.br) , constando dados
dos proponentes.
5.2. Após a divulgação do resultado os proponentes não habilitados poderão interpor
recurso à Comissão de Seleção, no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da data de
divulgação na página eletrônica do município (www.araraquara.sp.gov.br) não cabendo
a apresentação de documentos não enviados no momento da inscrição.
5.3. Os resultados dos recursos serão apresentados em até 1 (um) dia útil e publicados
na página eletrônica do município (www.araraquara.sp.gov.br)
VI – DA SELEÇÃO
6.1. A Comissão de Avaliação / Seleção será composta por:
- 02 representantes da Secretaria Municipal de Cultura
- 01 representante da FUNDART
- 02 representantes do Conselho Municipal de Cultura de Araraquara – CMCA
- 01 representante de notório saber na área
6.2. Para a avaliação das propostas serão considerados os seguintes critérios:
a) enquadramento da proposta dentro deste edital
b) acessibilidade e viabilidade da proposta
c) ineditismo da proposta
d) condições técnicas de acordo com as especificidades da proposta
6.3. Caso as propostas apresentadas não se enquadrem às especificidades contidas neste
edital, o projeto poderá ser desclassificado.

VII – DAS CONTRATAÇÕES
7.1. Este edital disponibiliza o valor total de R$12.000,00 (doze mil reais), que será
dividido entre os projetos aprovados, sempre de acordo com os critérios ora
estabelecidos. Cabe à Fundação de Arte e Cultura de Araraquara a remuneração das
empresas selecionadas, por meio de contrato de prestação de serviços e apresentação de
Nota Fiscal.
7.2. A contratação da empresa selecionada estará vinculada à aceitação do cronograma
de desembolso dos pagamentos, a ser apresentado pela Fundart.
7.3. A Secretaria Municipal de Cultura e Fundart poderão a qualquer tempo rever ou
adiar a atividade em casos de acontecimentos fortuitos.
7.4. Os pagamentos serão efetuados de acordo com o estabelecido no contrato e após a
entrega de nota fiscal de serviços e procedimentos legais.

VIII – DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. Os casos omissos serão analisados pelas comissões técnicas e Secretaria Municipal
de Cultura/FUNDART.
8.2. O resultado da empresa selecionada será divulgado pelo site oficial da Prefeitura do
Município de Araraquara (www.araraquara.sp.gov.br). O proponente aprovado será
convocado por telefone e/ou e-mail para procedimentos de contratação.
8.3. Para informações e dúvidas, entrar em contato com a Secretaria Municipal de
Cultura e FUNDART, pelos telefones: (16) 3322-2770 / 3332-5432

Secretaria Municipal de Cultura

