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CHAMAMENTOS PÚBLICOS DA CULTURA – NÚMERO 6 E NÚMERO 7 

PERGUNTAS E RESPOSTAS – ATUALIZAÇÃO 21/10/2020 12:40 

Item Questionamento Resposta GTAF/CMPC 

01 Gostaria de receber a ficha para 

cadastro da lei Adir Blanc; 

Os editais de Chamamento Público números 6 e 7 e todos os 

documentos e credenciamentos anexos podem ser obtidos através 

do site da prefeitura de Iracemápolis, em Licitações, em 

Chamamento Público, Número 6 e Número 7. Segue o link: 

https://iracemapolis.sp.gov.br/licitacoes/?a=2020&m=11  

02 Sou morador de Limeira e tenho 

recebido as informações sobre os 

editais de Iracemápolis.  

Já ofereci serviço artístico Cultural 

para o município em outras 

ocasiões.  

Gostaria de saber se posso 

concorrer nos editais? 

O GTAF - Grupo de Trabalho de Acompanhamento e Fiscalização 

que vai fazer a seleção e vai dar preferência aos profissionais e 

empresas locais, como critério de classificação e desempate, 

porém, profissionais e empresas da região que comprovarem a 

atuação em Iracemápolis também poderão se inscrever. 

03 O "salário" (auxílio, na verdade ) 

será pago durante quantos meses 

? 

O auxílio emergencial da Lei Aldir Blanc, inciso I, será 

operacionalizado diretamente pelo Estado de São Paulo, através 

do cadastro estadual. O município vai fazer a operacionalização 

dos incisos II, de espaços culturais e inciso III, de aquisição de 

bens e serviços; 

04 O profissional pode se inscrever 

em + de uma modalidade, por 

exemplo, escolher AULAS 

(gravadas), SHOW (apresentação 

em live ), tocar/representar/atuar 

em um dos carros itinerantes? Ele 

receberá por cada um destes 

trabalhos um valor "mensal" total 

referente a esses serviços ? 

Sim, os profissionais e empresas podem se inscrever para as 

diversas modalidades do Chamamento, porém o GTAF vai 

confirmar as competências e buscar fazer a classificação de forma 

a atender o máximo de proponentes e de evitar múltiplas 

aquisições para um único beneficiário proponente; 

05 Quantos trabalhos (hora) haverá 

para cada profissional por mês? 

Não há número previsto previamente, o GTAF vai confirmar as 

competências e buscar fazer a classificação de forma a atender o 

máximo de proponentes e de evitar múltiplas aquisições para um 

único beneficiário proponente; 
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06 As atividades com registro (live, aulas gravadas, 

etc..). Serão realizadas em espaços 

previamente definidos pela cultura? 

Existem espaços mais comuns, como, o Teatro, o Centro 

de Lazer, entre outros, porém o espaço vai ser definido 

entre os proponentes envolvidos (Artistas, Atores, Poetas 

e Equipe técnica) sob a supervisão do GTAF; 

07 Esse material pertencerá à cultura ou o 

profissional tem direito a uma cópia de cada 

gravação para si próprio? 

O material das gravações será pertencente a Diretoria de 

Cultura, porém os artistas poderão fazer acordo com a 

equipe técnica para receber cópia das gravações;  

08 Não consigo acessar os formulários que 

seguem no link abaixo. Qual caminho devo 

seguir para conseguir acessá-lo? 

http://iracemapolis.sp.gov.br/edital07/formularios 

Os editais de Chamamento Público números 6 e 7 e 

todos os documentos e credenciamentos anexos podem 

ser obtidos através do site da prefeitura de Iracemápolis, 

em Licitações, em Chamamento Público, Número 6 e 

Número 7. Segue o link: 

https://iracemapolis.sp.gov.br/licitacoes/?a=2020&m=11 

09 Sobre o item A2 1a que diz respeito às ‘lives’. 

Podemos inscrever mais de um espetáculo no 

mesmo CNPJ? 

Sim. Porém o GTAF vai confirmar as competências e 

buscar fazer a classificação de forma a atender o 

máximo de beneficiários proponentes e de evitar 

múltiplas aquisições para um único beneficiário 

proponente; 

10 Sobre o item A21b Que diz respeito a equipe 

técnica. Corremos o risco de nenhuma equipe 

de filmagem se inscrever? Poderíamos usar 

essa equipe para registrar ações que não sejam 

live? 

Haverá equipe técnica para as filmagens. Não foram 

previstas equipes para filmagens extraordinárias. 

11 Sobre o item A24b que diz respeito às kombis. 

Poderemos pleitear os 6 dias? 

Sim. Porém o GTAF vai confirmar as competências e 

buscar fazer a classificação de forma a atender o 

máximo de beneficiários proponentes e de evitar 

múltiplas aquisições para um único beneficiário 

proponente; 

12 Sobre o item A24b que diz respeito aos artistas. 

Pode ser feito cadastro dos 4 em um CNPJ só 

ou tem que ser individual? 

Sim. Porém o GTAF vai confirmar as competências e 

buscar fazer a classificação de forma a atender o 

máximo de beneficiários proponentes e de evitar 

múltiplas aquisições para um único beneficiário 

proponente; 

13 Sobre o item A2 5 que diz respeito a divulgação. 

Se preenchermos os requisitos técnicos 

necessários podemos participar? 

Sim. O GTAF poderá solicitar comprovação das 

competências e/ou experiência para as atividades 

ofertadas.  
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14 Os relatórios financeiro e de contrapartida é 

depois que recebeu o valor né? Não precisa ser 

enviado agora né? 

Sim. Existe um período previsto para entrega dos 

relatórios durante as avaliações da documentação e 

competência dos beneficiários.  

 

 


