
EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2018 
 

PROCESSO Nº SC 803256/2018 
 

OBJETO: CADASTRAMENTO DE ARTISTAS DE RUA PARA APRESENTAÇÕES MUSICAIS 
NAS ESTAÇÕES DO METRÔ 

 
O Governo do Estado de São Paulo e a Secretaria da Cultura, em parceria com o Metrô (Companhia do 
Metropolitano de São Paulo) tornam público o presente Chamamento Público para o cadastramento de 
propostas para apresentações de Músicos de Rua nas estações do Metrô. 
 

1. OBJETO 
1.1. O projeto “Músicos de Rua” é uma realização do Governo do Estado de São Paulo através de uma 
parceria do Metrô de São Paulo com a Secretaria de Estado da Cultura e tem por objetivo oferecer à 
população e visitantes da Cidade de São Paulo música de qualidade, gratuita e em local público de amplo 
acesso. O presente chamamento tem por objeto o cadastramento de propostas para apresentações 
musicais visando à circulação de Músicos de Rua nas Estações do Metrô. O objetivo do programa é 
valorizar os Músicos de Rua, difundindo a sua arte para a fruição pública e gratuita de usuários do Metrô 
São Paulo. 
1.2. O referido projeto ocorrerá entre a segunda quinzena de agosto e primeira semana de dezembro do 
ano em curso e serão realizadas 88 apresentações musicais nas Estações Paraíso e Tatuapé do Metrô 
de São Paulo em um total de 22 semanas de atividades sendo que serão realizadas 04 apresentações 
por semana. As apresentações ocorrerão sempre as segundas e sextas-feiras às 12h e 13h. 
 

2. DO CADASTRO 
2.1. O cadastramento estará aberto no site da Secretaria de Estado da Cultura – www.cultura.sp.gov.br 
no dia 10/07/2018 e ocorrerá exclusivamente mediante o envio de formulário eletrônico. Para esse 
Chamamento não serão aceitas inscrições por e-mail ou materiais entregues pessoalmente. 
2.2. O formulário permite a inscrição de uma proposta artística musical dentro de todo o amplo escopo 
que compreende a atuação dos chamados “artistas de rua”: pessoas e grupos que apresentam suas 
expressões artísticas (no caso a música) de diversos gêneros em locais públicos para divulgar o seu 
trabalho ou levar o entretenimento para todas as pessoas. Não é requisito para este chamamento a 
atuação artística ou musical profissional. 
2.3. Deverão ser inseridas no formulário informações gerais sobre o artista, a sua atração musical 
(indicando links de sites ou redes sociais em que estejam disponíveis informações e/ou vídeos do artista 
e seu repertório), e contatos atualizados. 
2.4. O cadastro será válido para a seleção de apresentações artísticas do projeto em 2018, 
permanecendo aberto até o final do projeto ou sendo ampliado futuramente, de acordo com a 
necessidade da Secretaria de Estado da Cultura.  
2.5. O proponente será responsável pelas informações prestadas na inscrição e deverá encaminhar o 
repertório musical a ser interpretado, bem como, os respectivos autores a fim de garantir o devido 
recolhimento do ECAD. 
2.6. A Secretaria de Estado da Cultura não se responsabiliza pelo não recebimento de inscrições por 
motivos de ordem técnica ou operacional. 
2.7. O envio do formulário gerará um protocolo de inscrição. 
2.8. O envio do formulário implica na aceitação das regras e condições deste chamamento. 
 

3. DA SELEÇÃO 
3.1. O atendimento dos requesitos estabelecidos neste edital será verificado por 
funcionários/colaboradores da Unidade de Difusão Cultural, Biblioteca e Leitura (UDBL) e da Unidade de 
Formação Cultural (UFC) que entrará em contato apenas com os artistas/grupos selecionados, após a 
verificação da regularidade da documentação apresentada. 
3.2. O material encaminhado no cadastro on-line pelos artistas/grupos será analisado pelas diretrizes do 
projeto dentre elas: a musicalidade, o repertório, a pluralidade artística, o conhecimento técnico musical 



do proponente, a qualidade do material cadastrado e a completa inscrição do cadastro. Também serão 
considerados critérios de pluralidade e facilidade de entendimento ao grande público circulante das 
estações do Metrô. Uma vez cumpridos tais requisitos, os interessados serão organizados em um a fila 
por data de cadastramento, e chamados de acordo com tal ordem. 
3.3. Não será gerada/divulgada uma lista de artistas/grupos cadastrados.  
3.4. As propostas selecionadas serão convidadas para apresentações musicais visando à circulação 
artística em Estações do Metrô indicadas pelo programa em datas a serem acordadas. 
3.5.  O simples contato com o artista por parte da Secretaria de Estado da Cultura, através de suas 
Unidades, não garante a sua contratação.  
3.6. A seleção respeitará o cronograma do programa e será iniciada antes do término do Chamamento. 
 

4. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO 
4.1. Serão contratadas somente pessoas físicas que possuam a documentação adequada exigida no 
momento da contratação. Poderá ser contratada 01 ou mais apresentações por artista/grupo, respeitado 
o máximo de 04 apresentações. 
4.2. A listagem de documentos que serão solicitados dos contemplados, será: 
 4.2.1. RG; 
 4.2.2. CPF; 
 4.2.3. Comprovante de Residência; 
 4.2.4. Dados Bancários (conta corrente, agência e banco); 
 4.2.5. PIS ou NIT. 
4.3. Os valores terão incidência de impostos de acordo com a legislação em vigor. 
4.4. O valor do cachê simbólico será de R$ 150,00 por apresentação e o artista/grupo poderá realizar 
entre 01 e 04 apresentações durante o projeto. 
 

5. DAS APRESENTAÇÕES 
5.1. Durante a circulação artística pelas Estações será expressamente proibida a cobrança junto aos 
usuários do Metrô ou mesmo o pedido de doações voluntárias (o conhecido “passar o chapéu”), venda de 
produtos, bem como, será proibido qualquer tipo de proselitismo político-partidário, religioso ou afim que 
infrinja princípios do estado laico e valores republicanos.  
5.2. Durante a circulação artística pelas Estações os artistas/grupos poderão divulgar ao público seus 
contatos, sendo que a fixação de qualquer material de divulgação e distribuição de material impresso 
dependerá de prévia aprovação dos organizadores do projeto. 
 

6. DA CONTRAPARTIDA 
6.1. Além da contratação dos selecionados, serão contemplados com uma ou duas cessões de uso dos 
estúdios de som das Fábricas de Cultura (período de 3h cada cessão), para gravação e mixagem de 
música demo de autoria própria. Os contemplados levarão o material em pen drive de sua propriedade. 
6.2. Toda a questão de divulgação, veiculação e posterior liberação de direitos autorais da referida 
canção será de interira responsabilidade dos contemplados. 
 

7. DA VIGÊNCIA 
7.1. O presente chamamento ficará vigente durante toda a duração do projeto SP Cultura no Metrô, com 
cadastro aberto por todo o período. 
 
 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 
8.1. O presente Chamamento tem como objetivo dar ampla publicidade ao projeto oferecendo 
oportunidade de participação ao maior número possível de artistas/grupos musicais de rua, mas não 
constitui o único instrumento utilizado pelos organizadores para conhecer, avaliar propostas e compor a 
programação. 
8.2. Eventuais dúvidas poderão ser esclarecidas através do e-mail: spculturanometro@sp.gov.br. 
8.3. Maiores informações favor verificar o anexo I deste edital com a descrição do projeto.



 
ANEXO I 

PROJETO MÚSICOS DE RUA – CADASTRAMENTO DE PROPOSTAS 
 

Projeto 
Entre a segunda quinzena de agosto e primeira semana de dezembro do ano em curso serão 

realizadas 88 apresentações musicais nas Estações Paraíso e Tatuapé do Metro de São Paulo em um 
total de 22 semanas de atividades sendo que serão realizadas 04 apresentações por semana. As 
apresentações ocorrerão sempre as segundas e sextas-feiras às 12h e 13hs. O projeto “Músicos de Rua” 
é uma realização do Governo do Estado de São Paulo através de uma parceria do Metrô de São Paulo 
com a Secretaria de Estado da Cultura e tem por objetivo oferecer à população e visitantes da Cidade de 
São Paulo música de qualidade, gratuita e em local público de amplo acesso.  
 

Competências 
O Metrô será responsável pelo rider técnico previamente definido, necessário às apresentações 

e atendimento das necessidades técnicas apontadas pelos músicos e aceitas pela produção do referido 
projeto. 

A Secretaria de Estado da Cultura será a responsável pelo pagamento e recolhimento do ECAD 
de todas as apresentações. 

A Secretaria de Estado da Cultura se responsabilizará pela publicação do edital de chamamento 
e o disponibilizará, no site da própria SEC e no site do Metrô. 

A Secretaria de Estado da Cultura fará a seleção dos artistas/grupos inscritos no edital de 
chamamento publicado conforme acima mencionado. A contratação será via Organização Social de 
Cultura devidamente credenciada a esta pasta, bem como, o pagamento do cachê simbólico oferecida 
aos artistas/grupos selecionados sendo que a interface entre os artistas/grupos e o Metrô para 
atendimento das demandas técnicas será a cargo da Unidade de Difusão Cultural, Bibliotecas e Leitura e 
Unidade de Formação Cultural, através de seus quadros de funcionários. 
 

Chamamento e Seleção 
O chamamento para participação no projeto e o formulário eletrônico de inscrição serão 

publicados no site da Secretaria de Estado da Cultura – www.cultura.sp.gov.br. O lançamento será no dia 
10 de julho e ficará aberto até o fim do projeto como banco de cadastro de artistas para futuras utilizações 
dentre seus programas/projetos e equipamentos. Assim que o cadastro for aberto, o Metrô e a Secretaria 
de Estado da Cultura iniciarão a seleção dos artistas. 

A seleção buscará, além da qualidade artística, a diversidade de gêneros musicais e propostas 
artísticas, contemplando dentro do possível o maior número de artistas/grupos. A critério dos realizadores 
do projeto, os artistas/grupos inscritos poderão realizar mais de uma apresentação. 
 

Contratação 
Todo o processo de formalização e remuneração do cachê simbólico será operacionalizado por 

Organização Social de Cultura devidamente credenciada junto a esta pasta. O valor do cachê simbólico 
será de R$ 150,00 por apresentação, podendo ser ampliado este valor de acordo com a quantidade que 
os artistas/grupos se apresentarão dentro do projeto. Cada grupo poderá ser contemplado em até no 
máximo 04 estações de metrô ao longo do projeto. 

Além da contratação os selecionados serão contemplados com uma ou duas cessões de uso 
dos estúdios de som das Fábricas de Cultura (período de 3h cada cessão), para gravação e mixagem de 
música demo de autoria própria. Os contemplados levarão o material em pen drive de sua propriedade. 
Toda a questão de divulgação, veiculação e posterior liberação de direitos autorais da referida canção 
será de interira responsabilidade dos contemplados. 

Além destas duas possibilidades (contratação e gravação/mixagem) serão contemplados 05 
artistas para serem incluídos em CD a ser produzido pelo programa da Secretaria de Estado da Cultura – 
Fábricas de Cultura. A comissão que contemplará os selecionados serão incluídos no CD e será formada 
por produtores culturais da UDBL, UFC e Fábricas de Cultura. 


