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TEATRO BRASÍLIA SHOPPING 

CONVITE PARA SELEÇÃO DE EVENTOS 

 

O Teatro Brasília Shopping seleciona espetáculos, shows e eventos diversos para compor a 

programação do ano de 2020, por meio das regras descritas no presente regulamento.  

 

1. DO OBJETO 

1.1. Seleção de propostas de eventos para compor a programação do Teatro Brasília Shopping para 

o ano de 2020, de acordo com as regras descritas no presente regulamento. 

1.2. A equipe responsável pela curadoria do Teatro Brasília Shopping poderá acolher e selecionar 

eventos de seu interesse seja por meio de convite ou solicitações. 

1.3. Os eventos estão condicionados às características do Teatro descritas ao final deste 

regulamento. 

 

2. DAS INSCRIÇÕES  

2.1. Esta seleção cobrirá a programação no período de 27 de janeiro de 2020 a 31 de julho de 2020, 

sendo o período de inscrição de 4 a 28 de dezembro de 2019.  

2.2. Poderão se inscrever produções em artes cênicas, música, dança, audiovisual e cinema, 

literatura, cultura popular, cultura urbana, oficinas e cursos, além de conferências, palestras e 

conversas que estejam de acordo com a proposta do Teatro Brasília Shopping e do empreendimento. 

Neste sentido, poderão ser selecionados espetáculos, mostras, festivais, encontros e demais 

atividades tanto para o público adulto quanto público infantil. 

2.3. Poderão se inscrever pessoas físicas e jurídicas. 

2.4. As inscrições serão feitas exclusivamente pelo link disponibilizado no site 

http://brasiliashopping.com.br/teatro-brasilia-shopping/. Para realizar a inscrição e anexar os 

arquivos solicitados será necessário ter uma conta Gmail.  

2.5. Para participação da seleção será necessário encaminhar:  

a) ficha de inscrição devidamente preenchida;  

b) currículo dos artistas e técnicos integrantes do evento, quando for o caso;  

c) material de imprensa, fotos, programas e cartazes do evento e/ou dos realizadores do evento; 

d) histórico das apresentações do evento e críticas, quando for o caso;  

e) mapas (ou descrição) de luz, som, cenários, lista dos equipamentos necessários e demais 

necessidades técnicas; e 

f) informações adicionais que o proponente considerar relevantes.  
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2.6. A proposta poderá indicar até 2 (duas) datas (períodos) para a realização do seu evento, ficando 

a critério da equipe de seleção do Teatro Brasília Shopping a escolha das referidas datas para melhor 

adequação dos eventos no Teatro e de acordo com as datas disponíveis. 

2.7. A equipe de seleção do Teatro Brasília Shopping poderá desconsiderar as inscrições apresentadas 

que estejam em desacordo com as regras deste regulamento ou com os critérios de avaliação para 

as atividades do empreendimento.  

 

3. DA SELEÇÃO  

3.1. A seleção será realizada em duas etapas:  

I - Relevância cultural;  

II - Especificidade técnica;  

3.2. Na etapa de relevância cultural serão observados os seguintes critérios:  

a) aptidão e excelência artística, no caso de projetos com finalidade cultural;  

b) relevância do conteúdo abordado; e 

c) qualificação dos realizadores (ficha técnica); 

3.3. Na etapa de especificidade técnica serão analisados os seguintes itens, que poderão ser 

ajustadas conforme necessidades técnicas e de cronograma entre produção e gestão do espaço:  

a) adequação técnica em relação ao espaço;  

b) equipamentos e capacidade da equipe técnica; e 

d) disponibilidade de datas.  

3.4. A seleção dos eventos que farão parte da programação em 2020 será realizada a critério 

exclusivamente da equipe do Teatro Brasília Shopping, de acordo com as regras descritas neste 

regulamento e de seleção dos eventos para o empreendimento. 

3.5. A equipe administrativa e de comunicação do Teatro Brasília Shopping analisará a documentação 

da pessoa física ou jurídica que assinará o contrato e somente após a assinatura do contrato, o evento 

estará confirmado na programação.  

3.6. Os responsáveis pelo evento deverão encaminhar os seguintes documentos para análise:  

a) Documentos pessoais ou CNPJ do responsável pelo evento;  

b) Certidão de regularidade fiscal junto a Secretaria da Fazenda do DF e União para pessoa jurídica;  

c) Documentação do representante legal da pessoa jurídica, incluindo comprovante de endereço;  

d) Relação de documentos para liberação do evento (ECAD, SBAT, Alvarás etc.); 

e) Fotos em 300 DPI (mínimo de 3 fotos) do evento; 
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f) Release e sinopse do evento a serem utilizadas na divulgação;  

g) Lista de equipamentos utilizados: riders técnicos, mapas de luz e palco, planta expo gráfica e outros 

documentos de acordo com o tipo de evento; e 

h) Regras sobre aplicação da marca do evento, patrocínios e parceiros (quando houver). 

3.7. O resultado será informado a cada proponente por telefone e/ou por meio eletrônico no 

endereço informado na ficha de inscrição.  

3.8. A equipe de seleção do Teatro Brasília Shopping poderá solicitar outras informações ou solicitar 

reuniões com os selecionados. 

3.9. A equipe de seleção do Teatro Brasília Shopping se reserva o direito de convidar quaisquer 

eventos para a composição da programação para 2020. 

3.10. A decisão de seleção é soberana e irrecorrível. 

 

 

4. DISPOSIÇÕES FINAIS  

4.1. O Teatro Brasília Shopping poderá utilizar peças publicitárias, fichas técnicas, material 

audiovisual e fotografias dos espetáculos e eventos selecionados para divulgação, sem qualquer ônus 

ao Brasília Shopping.  

4.2. O Teatro Brasília Shopping não realiza venda de ingressos e tampouco dispõe de espaço de 

bilheteria para venda antecipada dos tíquetes. É disponibilizado o espaço da bilheteria para as 

produções de 1 (uma) a 2 (duas) horas antes do início do evento, a ser ajustada entre as partes. 

4.3. As produções independentes, companhias ou grupos selecionados permitirão que seus 

espetáculos sejam filmados e/ou fotografados por pessoas designadas pela coordenação do Teatro 

Brasília Shopping, para divulgação e registro, sem qualquer ônus ao Brasília Shopping. 

4.4. O Teatro Brasília Shopping poderá apoiar a divulgação dos eventos selecionados de acordo com 

seus critérios de avaliação. Caso o evento seja contemplado, todas as peças de divulgação, off e 

online, deverão levar a logo do empreendimento como apoiador cultural. 

4.5. Os valores para uso, taxas e regras de cobrança serão definidas e constarão no contrato.  

4.6 Poderá ser encaminhada a solicitação de dispensa do pagamento das taxas de uso devidamente 

justificadas que serão objeto de deliberação pela equipe de seleção do Teatro Brasília Shopping.  

4.7. A equipe de seleção do Teatro Brasília Shopping poderá, a qualquer tempo, convocar os 

inscritos para discutir aspectos da proposta.  

4.8. O responsável pelo evento deverá disponibilizar, a seu custo, pelo menos 1 (um) assistente de 

produção para as atividades de produção técnica e operacional, para atividades de montagem e 

desmontagem durante a realização do evento. 
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4.9. O responsável pelo evento deverá disponibilizar, a seu custo, pelo menos 1 (um) atendente de 

bilheteria/ portaria para as atividades de venda de ingresso na bilheteria do espaço com pelo menos 

1 hora de antecedência, acesso do público ao evento e recolhimento dos ingressos. 

4.10. Os casos omissos serão resolvidos pela equipe do Teatro Brasília Shopping, em decisão 

irrecorrível. 

4.11. Dúvidas serão esclarecidas através do e-mail: renata.rezende@brasiliashopping.com.br. 

 

Brasília, 04 de dezembro de 2019.  

Teatro Brasília Shopping 

 

 

DESCRIÇÃO DO TEATRO BRASÍLIA SHOPPING  

Destinado principalmente a peças teatrais, shows de música e palestras, o espaço tem características 

de palco italiano, delimitado pela boca de cena, com plateia frontal, fixa, em declive, composta por 

poltronas acolchoadas e com capacidade para 100 pessoas. O palco tem 6,8m (largura/ boca de cena) 

x 4m (profundidade), coxias opcionais e saída por apenas uma lateral. A sala possui 03 (três) varas de 

iluminação e equipamento de luz e som; possui, também, camarim com banheiro completo, cabine 

de operação técnica e foyer com 31,5m² com mobiliário de bilheteria, bancos e mesinhas, todos 

móveis. 

 

VALOR DE GARANTIA PATRIMONIAL  

R$ 1.000,00 (mil reais). 

 

TAXA DE USO DO TEATRO BRASÍLIA SHOPPING  

R$ 300,00 (trezentos reais) por sessão/uso. 

A tabela de preço mínimo do espaço se aplica às atividades artísticas e culturais locais, gratuitas ou 

com preços populares e sem incentivos. Para atividades fora dessa finalidade, serão aplicados 

outros valores.  

Para os eventos corporativos, pessoais ou promocionais, com ou sem comercialização, serão 

aplicados os valores cheios para locação do espaço.  

 

mailto:renata.rezende@brasiliashopping.com.br

