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terceiros (INSS), nos termos da Portaria Conjunta nº PGFN/RFB 
nº 1751/2014;

V- Certificado de Regularidade do FGTS.
VI- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas do TST;
VII- Comprovante de que a entidade não está inscrita no 

CADIN municipal;
VIII – Declaração, sob as penas da Lei, de que não emprega 

menor de (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou in-
salubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na 
condição de aprendiz (Anexo VII)

5.6.1- Todas as certidões deverão estar no prazo de valida-
de, tanto para formalização o ajuste como para pagamento das 
parcelas. No caso de não constar do próprio documento ou de 
lei própria, será considerado o prazo de validade de 06 (seis) 
meses a partir da data de emissão.

5.7- A ausência de manifestação e/ou a não entrega da 
documentação mencionada no item 5.6 será tomada como 
desistência de participação no Edital.

5.8- Em caso de desistência, a Secretaria Municipal de Cul-
tura avaliará o interesse na execução do projeto da proponente 
imediatamente subsequente na ordem classificatória e, se o 
caso e a seu exclusivo critério, a convocará para manifestação e 
apresentação da documentação, conforme item 5.6.

5.9- O Secretário Municipal de Cultura homologará e pu-
blicará no Diário Oficial da Cidade o resultado final da seleção, 
observado o item 5.3.1.

6- DO TERMO DE COLABORAÇÃO
6.1- Após a publicação da homologação prevista no item 

5.9, a Secretaria Municipal de Cultura convocará a selecionada 
a assinar o Termo de Colaboração, conforme minuta integrante 
deste edital (Anexo IX).

6.1.1- Ainda que inscrito e selecionado, não será formaliza-
da a parceria relativa a projeto cuja proponente não atenda aos 
requisitos exigidos pela legislação aplicável, incluindo o Decreto 
nº 52.830, de 2011, que reorganiza o Cadastro Municipal Único 
de Entidades Parceiras do Terceiro Setor-CENTS.

6.2- O prazo para assinatura do termo de colaboração será 
de 10 dias úteis contados a partir da publicação da convocação 
no Diário Oficial da Cidade , sob pena de decadência do direito, 
sem prejuízo das sanções previstas neste instrumento.

6.3- Para estabelecimento das datas do cronograma de 
execução, após a liberação da 1ª (primeira) parcela, o parceiro 
será convocado a comparecer à Secretaria Municipal de Cultura 
para formalizar um termo de fixação das datas de início e fim 
das etapas do projeto.

6.4- Havendo interesse da Secretaria Municipal de Cultura 
e disponibilidade de recursos financeiros, poderá ser proposta a 
prorrogação do Termo para continuidade da execução da pro-
posta, de acordo com suas características essenciais.

6.4.1- A prorrogação deverá ser objeto de aditamento pró-
prio e apenas se efetivará mediante concordância da selecio-
nada, observado de qualquer forma o limite de 5 (cinco) anos, 
podendo ser prorrogado, desde que tecnicamente justificado, 
até 10 (dez) anos..

6.5- O parceiro deverá abrir conta bancária própria e única 
no Banco do Brasil para movimentação dos aportes recebidos 
da Secretaria Municipal de Cultura, informando-a e autorizan-
do, desde já e a qualquer tempo, o acesso à movimentação 
financeira.

6.5.1- Os recursos financeiros transferidos, enquanto não 
utilizados, considerando-se o prazo de utilização imediata de 
01 (um) mês, deverão ser aplicados no mercado financeiro, em 
operações lastreadas em títulos públicos federais, estaduais 
ou municipais, através do Sistema Eletrônico de Liquidação e 
Custódia – SELIC e/ou Caderneta de Poupança.

6.5.2- Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados 
no objeto da parceria, estando às mesmas condições de conclu-
são do projeto exigidas para os recursos transferidos.

6.5.3- Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção 
da Parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os 
provenientes das receitas obtidas em aplicações financeiras, 
deverão ser restituídos ao erário, depositados no Fundo Especial 
de Promoção de Atividades Culturais-FEPAC, no prazo impror-
rogável de 30 (trinta) dias contados da data correspondente.

6.6- Todo o material de divulgação das atividades desen-
volvidas durante o projeto deverá conter as logomarcas da 
Secretaria Municipal de Cultura, seguindo o padrão de comuni-
cação visual da Secretaria, conforme orientações da Supervisão 
de Fomento à Linguagens Culturais, sob pena de aplicação de 
sanções, conforme disposto no Artigo 73 da Lei Nº 13.019/2014.

6.7- As responsabilidades civis, penais, comerciais e outras, 
advindas de utilização de direitos autorais e/ou patrimoniais 
anteriores, contemporâneas ou posteriores à formalização do 
Termo de Parceria cabem exclusivamente à proponente.

6.8- A Secretaria Municipal de Cultura não se responsabili-
zará solidaria ou subsidiariamente, em hipótese alguma, pelos 
atos, contratos ou compromissos de natureza comercial, finan-
ceira, trabalhista ou outra, assumidos pela proponente para 
fins de cumprimento do ajuste com a Prefeitura do Município 
de São Paulo.

6.9- Quando da extinção do ajuste, será obrigatória a des-
tinação ao Patrimônio da Secretaria Municipal de Cultura dos 
bens, equipamentos ou materiais permanentes adquiridos com 
os recursos transferidos pela Prefeitura Municipal de São Paulo 
para a execução do projeto.

7- DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
7.1- A proponente terá que comprovar a realização das ati-

vidades por meio de relatórios, acompanhados de documentos, 
borderôs, material de divulgação e de imprensa, quando houver, 
à Secretaria Municipal de Cultura.

7.1.1- As alterações que se refiram ao objeto, orçamento, 
atividades a serem realizadas e pessoas envolvidas na ficha 
técnica deverão ser imediatamente informadas e devidamente 
justificadas à Secretaria Municipal de Cultura. A Secretaria 
Municipal de Cultura deverá manifestar-se, concluindo que a 
alteração proposta não descaracteriza a natureza e a qualidade 
do projeto na forma que selecionado.

7.1.2- Caso a Secretaria Municipal de Cultura se manifeste 
contrariamente à alteração, a proponente será intimada a 
reconduzir o projeto às características originais, sob pena de 
rescisão do ajuste, sem prejuízo dos demais consectários legais 
aplicáveis.

7.2 A prestação de contas deverá ser feita em observância 
ao disposto no Decreto Municipal nº 57.575/2016, combinado 
com a Lei nº 13.019/2014.

7.3- A proponente (pessoa jurídica) do projeto deverá 
apresentar prestações de contas parcial, no prazo de 30 (trinta) 
dias ao término de cada uma das etapas do Plano de Trabalho, 
e final, em até 60 (sessenta) dias após o término do projeto, 
comprovando a utilização dos recursos conforme o orçamento 
aprovado.

7.4 - A prestação de contas parcial e final deverá ocorrer 
através dos seguintes documentos:

I – relatório de execução do objeto, elaborado pela organi-
zação da sociedade civil, assinado pelo seu representante legal, 
contendo as atividades desenvolvidas para o cumprimento do 
objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados 
alcançados, a partir do cronograma acordado;

II – na hipótese de descumprimento de metas e resultados 
estabelecidos no plano de trabalho, relatório de execução finan-
ceira, assinado pelo seu representante legal, com a descrição 
das despesas e receitas efetivamente realizadas, assim como 
notas e comprovantes fiscais, incluindo recibos, emitidos em 
nome da organização da sociedade civil;

III – extrato bancário da conta específica vinculada à 
execução da parceria, se necessário acompanhado de relatório 
sintético de conciliação bancária com indicação de despesas e 
receitas;

4.3- Ainda que inscritos e selecionados, não serão forma-
lizados ajustes relativos a projetos cujos proponentes estejam 
inadimplentes com a Fazenda do Município de São Paulo, inscri-
tos no CADIN - Municipal ou que não atendam aos demais re-
quisitos exigidos pela legislação para a formalização do ajuste.

4.4- A inscrição será feita através de requerimento assina-
do pelo responsável da pessoa jurídica, conforme modelo do 
Anexo III do presente Edital.

4.5- Uma das 04 (quatro) vias do projeto deverá ser en-
tregue à Secretaria Municipal de Cultura acompanhada das 
seguintes informações e documentos:

I- Declaração da proponente de que conhece e aceita in-
condicionalmente as regras desse Edital, e se responsabiliza por 
todas as informações contidas no projeto e pelo cumprimento 
do respectivo plano de trabalho (Anexo III);

II- Declaração da proponente de que não tem como diri-
gente membros dos Poderes Executivo, Legislativo, do Ministé-
rio Público e do Tribunal de Contas, do Município de São Paulo; 
cônjuges ou companheiros, bem como parentes em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o segundo grau; nem servidor 
público vinculado ou lotado na Secretaria Municipal de Cultura, 
bem como seus respectivos cônjuges, companheiros, ascenden-
tes ou descendentes (Anexo IV)

III- Declaração da proponente, firmada por todos os mem-
bros da diretoria, de que não incidem nas hipóteses de ine-
legibilidade, conforme estabelecido na Emenda nº 35 à Lei 
Orgânica do Município de São Paulo (Anexo V)

IV- Declaração de todos os integrantes da ficha técnica de 
que conhecem e aceitam incondicionalmente as regras desse 
Edital, de que se responsabilizam por todas as informações 
contidas no projeto e pelo cumprimento do respectivo plano 
de trabalho e de que não são funcionários públicos municipais 
(Anexo VI);

4.6- Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres 
estejam ilegíveis ou rasurados de tal forma que não permitam 
sua perfeita compreensão.

4.7- Proponentes que descumprirem as condições de parti-
cipação neste edital, inclusive quanto às informações necessá-
rias aos projetos dispostas nos itens 4.2 e 4.5 e aqueles cujos 
orçamentos ultrapassem o valor máximo permitido, terão suas 
inscrições indeferidas.

4.7.1- O valor máximo de orçamento permitido é referente 
ao aporte da Prefeitura Municipal de São Paulo, que não poderá 
ser superior a R$ 900.000,00 (novecentos mil reais). A proposta 
poderá ter um orçamento superior, indicadas as fontes de recur-
so para arcar com as rubricas do valor excedente.

4.9- Do despacho que indeferir a inscrição caberá um 
único recurso ao Secretário Municipal de Cultura, no prazo de 
05 (cinco) dias úteis a contar da publicação no Diário Oficial 
da Cidade.

4.10- A inscrição implica no reconhecimento, pela propo-
nente, de que conhece e aceita todos os termos e obrigações 
constantes deste Edital e da legislação aplicável.

4.11- As condições de inscrição e habilitação no edital de-
verão ser mantidas pelas proponentes e integrantes do projeto 
durante toda a execução do mesmo.

4.12- Terminado o prazo para o envio das propostas, a 
Secretaria Municipal de Cultura publicará no sítio oficial na 
internet, listagem contendo o nome de todos os proponentes, 
com o respectivo CNPJ, conforme previsto no art. 27, § 1º do 
Decreto Municipal nº 57.575/2016 e no Diário Oficial da Cidade.

5- SELEÇÃO
5.1- A Comissão de Seleção será composta de 03 (três) 

membros, sendo um deles servidor ocupante de cargo de pro-
vimento efetivo ou emprego permanente do quadro de pessoal 
da Administração Pública Municipal, nomeados pelo Secretário 
Municipal de Cultura levando em conta os seguintes aspectos: 
conhecimento de gestão pública e experiência em dança.

5.2. Será impedida de participar da comissão de seleção 
pessoa que, nos últimos 5 (cinco) anos, tenha mantido relação 
jurídica com, ao menos, uma das entidades participantes do 
chamamento público, considerando-se relação jurídica, dentre 
outras:

a) ser ou ter sido dirigente da organização da sociedade 
civil;

b) ser cônjuge ou parente, até terceiro grau, inclusive pó 
afinidade dos administradores da organização da sociedade 
civil;

c) ter ou ter tido relação de emprego com a organização 
da sociedade civil.

5.3- O julgamento dos projetos e a seleção da melhor pro-
posta serão decididos pela Comissão de Seleção, que terá como 
critérios para avaliação dos projetos:

I- os objetivos estabelecidos neste Edital – 0 a 5 pontos;
II- plano de trabalho continuado prevendo o desenvolvi-

mento do projeto no período de 18 (dezoito) meses – 0 a 10 
pontos;

III- proposta de gestão cultural apresentada – 0 a 10 
pontos;

IV- qualidade artística da proposta, considerando propostas 
que dialoguem com a cidade e os diversos fazeres em dança – 
0 a 10 pontos;

V- compatibilidade e qualidade em relação a prazos, recur-
sos e pessoas envolvidas no plano de trabalho, bem como do 
orçamento com as ações propostas – 0 a 10 pontos;

VI- histórico da proponente que comprove reconhecida 
atuação na área – 0 a 5 pontos;

5.3.1- As propostas serão avaliadas de acordo com os 
critérios estabelecidos e receberão nota de 0 a 50 pontos, 
sendo classificadas em ordem decrescente da maior para a 
menor nota.

5.4- A comissão de seleção terá o prazo de até 10 dias para 
conclusão do julgamento das propostas e divulgação preliminar 
do processo de seleção, podendo tal prazo ser prorrogado, de 
forma devidamente justificada, por até mais 30 (trinta) dias.

5.5- Da decisão da Comissão de Seleção caberá um único 
recurso, devidamente fundamentado, no prazo de 05 (cinco) 
dias úteis a contar da publicação no Diário Oficial da Cidade, 
dirigido à própria Comissão, bem como contrarrazões ao recur-
so apresentado em igual prazo, de acordo com o artigo 28 do 
Decreto Municipal nº 57.575/2016.

5.1- Analisado o recurso, a Comissão de Seleção poderá 
optar por rever sua decisão ou mantê-la. Mantida a decisão, 
deverá o recurso ser decidido pelo Secretário Municipal de 
Cultura, que irá então, no mesmo ato, homologar o resultado. 
A decisão final do recurso, devidamente motivada, deverá ser 
proferida no prazo máximo de 15 (quinze) dias contados do 
recebimento do recurso.

5.6- Decididos os eventuais recursos ou, não os havendo, 
a Secretaria Municipal de Cultura notificará a proponente 
vencedora mediante correspondência eletrônica para, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, apresentar manifestação de aceite, 
acompanhada da documentação necessária para formalização 
do ajuste, conforme segue:

I- cópia da inscrição no CNPJ, Cadastro de Contribuinte 
Mobiliário-CCM, Contrato ou Estatuto Social atualizado e 
devidamente registrado, bem como ralação nominal atualizada 
dos dirigentes da entidade, com endereço, número e órgão 
expedidor da carteira de identidade de Pessoas Físicas – CPF da 
Secretaria da Receita Federal do Brasil de cada um deles;

II- CPF e RG do(s) representante(s) legais da proponente, 
acompanhado da ata de eleição e nomeação ou do instrumento 
de procuração, se o caso.

III- Certidão Negativa de Débitos junto à Prefeitura do 
Município de São Paulo (Tributos Mobiliários);

IV- Certidão Conjunta Negativa referente a créditos tri-
butários federais e a Dívida Ativa da União que contemple 
os créditos tributários relativos às contribuições sociais e de 

on-224070948 RENAN TELES DE MELO FOTOGRAFIA POPULAR BRASILEIRA
on-406651126 FERNANDA APARECIDA SOUSA NUNES UMA CARTOGRAFIA DA EXPLORAÇÃO
on-407178399 MARIA SOCORRO SOARES SOUSA CAPORIMBÓ ÁLAMOS: CULTURA POPULAR
on-552473030 PATRÍCIA DA SILVA LEAL TRÂNSITOS ENTRE TRADIÇÕES AFRICANAS/AFRO-BRASILEIRAS E ARTES DA PALAVRA - 
  PRIMEIRA EDUÇÃO DO ENCONTRO ARTÍSTICO-PEDAGÓGICO SOBRE TRADIÇÃO ORAL
on-580338099 RENATO SANTOS SILVA MANIFESTO DA BICHA PRETA
on-742806847 LUAN CARDOSO DE CARVALHO PRECÁRIAS E RESILIENTES - CURTA FICCIONAL/CINEMA DOCUMENTAL
PE 022 ELITON TADEU DE JESUS ZUMBIIDO AFROPERCUSSIVO
PE 037 RUBENS HENRIQUE SOUSA REIS FAVELA VIVA
PE 043 ABIMAEL MARCELO SILVA DE ALMEIDA COMPOSIÇÃO VIVA
PE 074 ANTONIO CARLOS CAZUZA SAMBA NO VEREDAS
PR 004 JESSICA A. MAGALHÃES EM PODER A ELAS
PR 008 ANA PAULA BARBOSA ESPAÇO CULTURAL BRITO BROCA- A CULTURA E SUAS RAÍZES
SMC 002 MARCOS ANTONIO SERAFIM BERNARDES JR. DANÇA EM QUADRINHOS: CAPÍTULO FINAL
SMC 003 LUCAS FERREIRA PEREIRA NOVO OLHAR: CONHECENDO E DESVENDANDO O CULTO AFRO-BRASILEIRO
SMC 020 ADRIANO VICENTINI ARENA DO FLOW
SMC 041 DEBORAH PAVANI MOTTA AFROFUTURISMO
SMC 078 ODARA DELE ALMEIDA E OLIVEIRA OMO ERÊ
SMC 110 THAIS CRISTINE PRADO MARTINS PROJETO EWÉ
SMC 134 FABIO MONTEIRO PEREIRA (AKINS KINTÉ) AQUILOMBANDO VERSOS
SMC 161 BRUNO DA S. CAVALCANTE CABARET D'ÁGUA - NAS PERIFERIDAS DA CIDADE
SMC 177 MAITÊ DE OLIVEIRA FREITAS SAMBA SAMPA - AS IMPRESSÕES, AS ESCRITAS E VOZ DA MEMÓRIA DO SAMBA EM SÃO PAULO
SMC 178 LUIZ ALBERTO VALÉRIO VALÚ NOS 4 CANTOS DO JONGO
SMC 218 MARCIANO VENTURA FOURNY LITERATURA NEGRA - PALAVRAS QUE RESISTEM A FORÇA DO CALAR 
SMC 239 ALINE ROSENA DA SILVA CONSTANTE INOVAÇÃO
SMC 260 JENNIFER DA SILVA OLIVEIRA II CIRCUITO FEMINISTA DE ARTES
SMC 265 PATRICK CASTILHO DOS SANTOS PALHAÇOS EM CLOWNSTRUÇÃO - O CABARÉ FODACCIO
SMC 284 ANNA CAROLINA VIEIRA SANTOS QUEM TE PENTEIA?
SMC 306 Thiago Fermino de Oliveira (em substituição a Juliana Ferreira Leme) ZS: ZONA DE BRINCAR - PORQUE A GENTE CONTINUA BRINCANDO AQUI
SMC 316 AMANDA DE LIMA OLIVEIRA JOAUQIM, O FUSCA QUE CONTAVA HISTÓRIAS
SMC 385 ANDRÉ PEREIRA MOREIRA MOINHO JOVEM
SMC 404 EDUARDO ALCON QUINTANILHA TERMINAL 10MG
SMC 424 FELIPE LUCAS DA SILVA EPI - ESCOLA POPULAR DE ILUMINAÇÃO
SMC 442 SANDRA REGINA BORGUETI DA SILVA HIP HOP CHESS THE STREETS
TIJ 001 JANDIRA MAYARA VILAR MARTIM TATÁYPY - CASA DA MULHER GUARANI
TIT 002 JANETE JERÁ POTY MARTINS MA´ETY PY NHANHEMBO´E - INCENTIVO DE PLANTIO PARA AS CRIANÇAS

SUPLENTES  
VAI I  
Número de inscrição Nome do Proponente/Nome Social Nome do projeto
CDU 035 IMIGRANTES NEGROS:AS VOZES SILENCIADAS DOS HAITIANOS E 
 AFRICANOS NO BRASIL KAUE SOUSA GOMES
PE 089 RPG & CIDADANIA DEMETRIOS FERREIRA DE AGUIAR
  
VAI II  
Número de inscrição Nome do Proponente/Nome Social Nome do projeto
SMC 208 SE LIGA, AMIGA AMIGAS DO SAMBA - MOVIMENTO SOCIOCULTURAL

III - Os selecionados receberão por email orientação para o processo de contratação
IV- Delego à Chefe de Gabinete desta Pasta competência para autorização de formalização dos ajustes, nos termos da Portaria 

nº 15/2017/SMC-G, reservados os recursos necessários na dotação orçamentária própria, e à Coordenadora da Cidadania Cultural a 
competência para assinatura e acompanhamento dos ajustes derivados do presente edital. 

V- Os projetos não selecionados ficam ainda na Coordenação do VAI sede da Secretaria Municipal de Cultura/Núcleo de Cida-
dania Cultural, na Av. São João, 473, 8º andar, até o final do processo de contratação. Isso se justifica por que, havendo desistências 
ou impossibilidade de contratar alguns dos selecionados, as Comissões poderão, a seu critério e em processo complementar como 
prevê o edital, pré-selecionar novos projetos além daqueles já constantes desta lista como suplentes. 

 EDITAL Nº 06//2017/SMC-NFC
6025.2017/0001767-8
A Prefeitura do Município de São Paulo, através da Secreta-

ria Municipal de Cultura, torna público que no período de 01 de 
junho de 2017 a 03 de julho de 2017 receberá, na Supervisão 
de Fomento à Linguagens Culturais, situado nesta Capital, à 
Avenida São João, 473, 8o andar, das 10:00 às 18:00 horas, 
inscrições de propostas dos interessados em formalizar parceria 
objetivando a Gestão Compartilhada do Centro de Referência 
da Dança da Cidade de São Paulo, localizado nos Baixos do 
Viaduto do Chá S/N, Galeria Formosa - Centro - São Paulo, de 
acordo com os dispostos da Lei Federal 13.019/2014 e com o 
Decreto Municipal nº 57.575/2016.

1- OBJETO
O presente Edital tem por finalidade:
Promover a seleção de 1 (um) projeto para desenvolver, 

em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura, a gestão 
compartilhada do Centro de Referência da Dança da Cidade 
de São Paulo.

Difundir a Dança enquanto bem cultural.
1.1.3- Fortalecer e valorizar ações que tenham o compro-

misso de promover a diversidade cultural.
1.1.4- Garantir melhor acesso da população às atividades 

de formação, difusão e programação promovendo a diversidade 
na produção artística.

1.2- O valor total a ser concedido para o projeto é de até 
R$ 900.000,00 (novecentos mil reais).

1.3 Justifica-se que manter esse espaço é de extrema 
importância e de grande valor cultural para o município, na 
medida em que proporciona a fruição e difusão da produção 
em dança, e outras linguagens artísticas.

2- RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1- O total de recursos disponíveis para este Edital deverá 

onerar a dotação orçamentária nº 25.10.13.392.3001.6.354.3
.3.90.39.00.00

2.2 - Os valores referentes à parceria serão liberados em 03 
(três) parcelas, da seguinte forma:

até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), após a assinatura 
do Termo de Colaboração;

até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) após 06 (seis) me-
ses de vigência da parceria, mediante aprovação de relatório de 
atividades referentes ao primeiro período, descrito no plano de 
trabalho apresentado.

c) até R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) após os 06 (seis) 
meses seguintes, mediante aprovação de relatório de atividades 
referentes ao segundo período, descrito no plano de trabalho 
apresentado.

3- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1- Os projetos inscritos deverão ter como proponente 

responsável Pessoa Jurídica sem fins lucrativos, com sede no 
município de São Paulo há pelo menos 02 (dois) anos que pre-
encham as condições estabelecidas no artigo 2º, inciso I, alíneas 
‘a’, ‘b’ e ‘c’ da Lei Federal 13.019/2014.

3.2- Não poderá se inscrever nem concorrer ao Edital 
nenhum órgão ou projeto da Administração Pública direta ou 
indireta, seja ela municipal, estadual ou federal.

3.3- Um mesmo proponente não poderá inscrever mais de 
01 (um) projeto objeto deste Edital.

3.4- Somente pessoas jurídicas sediadas no Município de 
São Paulo, que atendam a todas as disposições deste Edital e 
que não estejam impedidas de contratar ou formalizar ajustes 
de qualquer natureza com a Administração Pública poderão 
concorrer ao Edital.

3.5- Não será celebrada a parceria:
com quem tenha tido as contas rejeitadas pela Adminis-

tração pública nos últimos cinco anos, exceto se: for sanada 
a irregularidade que motivou a rejeição e quitados os débitos 
eventualmente imputados; for reconsiderada ou revista a de-
cisão pela rejeição; a preciação das contas estiver pendente de 
decisão sobre recurso com efeito suspensivo;

com quem estiver em mora, inclusive com relação à presta-
ção de contas, inadimplente em outra parceria ou que não es-
teja em situação de regularidade com o Município de São Paulo 
ou com entidade da Administração Pública Municipal Indireta;

III- com quem estiver inscrito no Cadastro Informativo Mu-
nicipal - CADIN MUNICIPAL;

IV- com entidade que tenha como dirigente, nos termos 
previstos no Parágrafo único do Artigo 39 do Decreto Municipal 
nº 57.575/2016:

membros dos Poderes Executivo, Legislativo, do Ministério 
Público e do Tribunal de Contas, do Município de São Paulo;

b) cônjuges ou companheiros no poder público, bem como 
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o se-
gundo grau;

c) servidor público vinculado ou lotado na Secretaria Muni-
cipal de Cultura, bem como seus respectivos cônjuges, compa-
nheiros, ascendentes ou descendentes.

V- com entidade cujos diretores incidam nas hipóteses 
de inelegibilidade, conforme emenda nº 35 à Lei Orgânica do 
Município de São Paulo.

VI- com proponente cujos projetos tenham qualquer vín-
culo profissional ou empresarial com membros da Comissão 
Julgadora ou cujos dirigentes sejam parentes consanguíneos, 
colaterais ou por afinidade, até o 2º grau, de membros da 
Comissão Julgadora.

VII- com quem tenha sido punido com uma das seguintes 
sanções, pelo período que durar penalidade: suspensão de 
participação e impedimento de contratar com a administração; 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a ad-
ministração; suspensão temporária de participação em chama-
mento público e impedimento de celebrar contrato com órgãos 
e entidades da esfera de governo da administração pública 
sancionadora ou declaração de inidoneidade para participar de 
chamamento público ou celebrar parceria com órgãos e entida-
des de todas as esferas de governo

3.5.1 - Os integrantes do projeto não poderão ser servido-
res públicos do Município de São Paulo.

4- INSCRIÇÕES
4.1- As inscrições só poderão ser feitas de acordo com as 

características descritas nos demais subitens deste item 4 do 
Edital.

4.2- No ato da inscrição, que deverá ser presencial, com 
entrega física do projeto em 04 (quatro) vias, a proponente 
deverá apresentar projeto contendo, as seguintes informações:

I- Ficha de Dados cadastrais contendo:
Data e local da inscrição;
Nome do projeto;
Nome da Pessoa Jurídica, número de CNPJ e do CCM, 

endereço e telefone;
d) Nome, RG e CPF do responsável legal pela pessoa 

jurídica;
II- descrição da realidade que será objeto da parceria, de-

vendo ser demonstrado o nexo entre essa realidade e as ativi-
dades ou projetos e metas a serem atingidas, em conformidade 
com o indicado do Termo de Referência (Anexo I deste edital);

Plano de trabalho, explicitando seu desenvolvimento e du-
ração, obrigatoriamente com prazo de duração de 18 (dezoito) 
meses e contendo a descrição das 03 (três) etapas de trabalho, 
com duração de 06 (seis) meses cada;

previsão de receitas e de despesas a serem realizadas na 
execução das atividades ou dos projetos abrangidos pela parce-
ria, de acordo com o Termo de Referência (Anexo I deste edital);

forma de execução das atividades ou dos projetos e de 
cumprimento das metas a eles atreladas;

definição dos parâmetros a serem utilizados para a aferição 
do cumprimento das metas.

VII- Ficha técnica do projeto, relacionando os nomes e 
funções dos profissionais envolvidos na gestão do espaço, bem 
como dos demais profissionais já confirmados para desenvolve-
rem atividades indicadas pelo projeto;

VIII- Informações complementares que o proponente julgar 
necessárias para a elucidação do projeto.

IX- Currículo completo da proponente;
X- Currículo dos integrantes envolvidos na equipe de ges-

tão do espaço;
XI- Currículo dos demais profissionais convidados que 

participarão das ações propostas, e que já estejam confirmados.
4.2.1- As informações descritas neste item não seguem 

uma formatação padrão para a elaboração do projeto, ficando, 
portanto, a critério do proponente organizá-las seguindo a 
ordem que julgar mais conveniente para a apresentação de 
sua proposta.

4.2.2- A proponente poderá contar com outros apoiadores 
para o projeto, devendo indicar a forma de apoio já na propos-
ta, se houver, podendo ainda, no momento da inscrição, serem 
apresentadas cartas de intenção de apoio.

4.2.3- Se a proponente vier a obter outros apoiadores du-
rante a execução do projeto, deverá informar a forma de apoio 
à Secretaria Municipal de Cultura.

4.2.4- A Secretaria Municipal de Cultura avaliará a perti-
nência dos outros apoiadores e da forma de apoio, podendo, 
justificadamente e a seu critério, vetá-los.
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________________________________ ____________
(nome civil e n.º do RG) (nome artístico) (assinatura)
________________________________ ____________
(nome civil e n.º do RG) (nome artístico) (assinatura)
________________________________ ____________
(nome civil e n.º do RG) (nome artístico) (assinatura)
________________________________ ____________
(nome civil e n.º do RG) (nome artístico) (assinatura)
ANEXO VII
A __________________________inscrita no CNPJ sob 

nº ________________________, por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a).______________________, 
declara, nos termos do Artigo 33, VII do Decreto Municipal nº 
57.575/2016, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor 
de dezesseis anos;

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na 
condição de aprendiz ( ).

(observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)
(local do estabelecimento), de de 2017
Representante Legal
ANEXO VIII
MODELO DE PLANILHA DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
Tabela 1 – Descrição das despesas - lançar uma a uma as 

despesas de cada rubrica em ordem cronológica por item de 
despesa.

Data da
despesa

(colocar em ordem cronológica) Natureza da Despesa
(é a indicação da rubrica do orçamento aprovado em que se encaixa) Descrição da despesa
(detalhar os dados da despesa – assim como do favorecido) Documento comprobatório
(indicar se é recibo, nota fiscal, cupom fiscal) Numeração
(localização do documento, também em ordem cronológica) Valor gasto

Rendimento de Aplicações Financeiras:
Tabela 2
Rendimentos de Aplicações Financeiras

Data Natureza da Despesa Estabelecimento Documento Comprobatório Nº Valor
Total

Tabela 3 - Comparativo com o orçamento e eventuais 
saldos
Rubricas orçamentárias Valor previsto Valor efetivamente utilizado Saldo

Saldo total:
Os representantes declaram, sob as penas da lei, que os 

recursos públicos foram utilizados de acordo com o plano de 
trabalho e orçamento aprovados e eventualmente readequados 
e que as informações e demonstrativos apresentados refletem a 
verdadeira utilização dos recursos.

____________________________ ________________
representante legal – pessoa jurídica representante do 

núcleo artístico
ANEXO IX
MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Termo de Colaboração nº ____
PROCESSO Nº ________
TERMO DE COLABORAÇÃO FORMALIZADO ENTRE A PRE-

FEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, ATRAVÉS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE CULTURA, E ________, COM FUNDAMENTO 
NA LEI FEDERAL Nº 13.019/2014, NO DECRETO MUNICIPAL Nº 
57.575/2016 E DEMAIS DISPOSIÇÕES LEGAIS E REGULAMEN-
TARES APLICÁVEIS À ESPÉCIE

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por inter-
médio da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, situada na 
Av. São João nº 473 – Centro, São Paulo-SP, de agora em diante 
denominada SECRETARIA, neste ato representada pela Chefe 
de Gabinete, sr. _________, e ____________, aqui denomi-
nada simplesmente PARCEIRA, estabelecida nesta Capital, à 
_______________, inscrita no CNPJ sob o nº __________, 
neste ato representada por __________, à vista do constante 
no processo administrativo ___________, têm entre si ajusta-
da a presente parceria, que se regerá pela legislação aplicável 
à espécie e pelas cláusulas abaixo, que mutuamente outorgam 
e aceitam:

CLÁUSULA PRIMEIRA
1.1- A presente parceria tem por objeto estabelecer a cola-

boração dos partícipes, mediante a comunhão de esforços e re-
cursos, para a realização do projeto “__________”, conforme 
proposta de fls.________, que integra o presente independente 
de transcrição.

1.1.1 O projeto poderá sofrer alterações em seu plano 
de trabalho e/ou orçamento, com as devidas justificativas por 
parte da PARCEIRA, condicionada à aceitabilidade por parte 
da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, devendo a unidade 
responsável pelo acompanhamento manifestar-se a respeito.

1.2- O prazo de vigência da parceria será do dia _______ 
ao dia _________ (incluindo o período de prestação de contas 
– 60 dias após a finalização do projeto), mas apenas após final 
aprovação da prestação de contas estará a PARCEIRA desobri-
gada das cláusulas do presente termo.

1.2.1 O prazo de execução e vigência poderá ser prorroga-
do, por interesse da SECRETARIA e mediante aceite da PARCEI-
RA, devendo a unidade responsável pelo acompanhamento ma-
nifestar-se a respeito de eventual possibilidade de prorrogação.

1.3.1 O período de realização do projeto será aquele defini-
do no Termo de Fixação de Datas,

CLÁUSULA SEGUNDA
2.1 À PARCEIRA caberá:
2.1.1 atender às solicitações da fiscalização das unidades 

responsáveis pelo acompanhamento do projeto, desde que tais 
não descaracterizem a natureza deste;

2.1.2 manter as mesmas condições de sua regularidade ju-
rídica e fiscal durante o período de vigência do ajuste, inclusive 
para efeitos de recebimento do aporte financeiro;

2.1.3 elaborar as etapas e ações necessárias para realiza-
ção do projeto conforme proposta apresentada, em especial:

I- Planejamento financeiro e logístico de produção;
II- Organização e execução do plano de ações proposto 

no projeto;
III- Promoção de atividades de pesquisa, formação, progra-

mação e difusão em dança;
IV- Divulgação de todas as atividades de modo público e 

transparente, garantindo o acesso a todos os interessados.
V- Recebimento e orientação do público interessado para 

as atividades que serão desenvolvidas;
VI- Garantia de fluxo diário de trabalho entre os profissio-

nais envolvidos no projeto;
VII- Garantia da limpeza e conservação do local para bom 

funcionamento das atividades;
VIII- Produção de relatórios mensais para a SECRETARIA, 

contendo informações detalhadas sobre as atividades reali-
zadas.

IX- Realização relatórios financeiros;
X- Realização do pagamento dos prestadores de serviço;
XI- Disparo de e-flyers em mailing especializado;
XII- Ao final do projeto, apresentação de relatório final, sem 

prejuízo do quanto disposto em outras cláusulas deste termo;
2.1.4 realizar as contratações necessárias dos profissionais 

envolvidos, respondendo por todos os aspectos jurídicos que 
estas implicarem, tais como, mas não limitadas a: aspectos 
trabalhistas, tributários, perante órgãos de classe e sociedades 
arrecadadoras, inclusive de direitos autorais e outros;

2.1.5 arcar com todos os custos e obrigações necessárias 
para plena e efetiva realização do projeto, respeitadas as nor-
mas aplicáveis;

2.1.6 produção executiva, realização e gestão administrati-
vo-financeira do projeto;

2.1.7 estabelecer contato com a Supervisão de Fomento a 
Linguagens Culturais - Núcleo de Fomento a Dança da SECRE-
TARIA para as adequadas divulgações das atividades a serem 
realizadas no espaço;

Justificativa da atividade
Manter esse espaço é de extrema importância e de grande 

valor cultural para o município, na medida em que proporciona 
a fruição e difusão da produção em dança, e outras linguagens 
artísticas.

Objetivos e Metas (metas e objetivos pretendidos)
Descrição da atividade e dos parâmetros a serem utilizados 

para aferição do cumprimento das metas
Metodologia (forma de execução da atividade e de cumpri-

mento das metas a ela atreladas)
PLANO DE TRABALHO - SÍNTESE

TÍTULO QTD. DATAS E HORÁRIOS LOCAL ORÇAMENTO
Título 1 a preencher a preencher a preencher a preencher
Título 2 a preencher a preencher a preencher a preencher
Título 3 a preencher a preencher a preencher a preencher
Título 4 a preencher a preencher a preencher a preencher

ORÇAMENTO TOTAL R$ À DEFINIR
Cronograma de realização da atividade (forma de execução 

da atividade e de cumprimento de metas a ela atreladas)
Metas/Etapas Especificação Unidade Quantidade Valor R$ Data início Data término
Meta 1
Etapa 1
Etapa 2
...
Meta 2
Etapa 1
Etapa 2...

Plano de comunicação
Captação de Recursos
Manutenção predial e Segurança
Gestão Administrativa
MATERIAIS E SERVIÇOS

Especificação Descrição detalhada de cada item Unidade 
de
medida Quantidade Valor
Unitário Valor Total

MATERIAL
Sub Total de Materiais
SERVIÇOS
Sub Total de Serviços
Total Geral
Avaliação de Resultados
Anexo III
Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo
Exmo. Sr. Secretário
Referência: "Secretaria Municipal de Cultura".
Edital n.º ______________________
Proponente:____________________________________
CNPJ nº________________________ CCM nº_________

______________________
E n d e r e -

ço:___________________________________________CEP: 
_____________

Te le fone : _______________________ e-mai l : 
_______________________________

Representante Legal: ____________________________
___________________________

RG N.º __________________________ CPF N.º _______
_________________________

Projeto:_______________________________________
Requerem a inscrição do referido projeto, de acordo com a 

exigência desse Edital.
Enviam, anexos, "Projeto” e documentação exigidos neste 

Edital, de cujos termos declaram estar ciente e de acordo, 
responsabilizando-se ainda pelas informações contidas no pla-
no de trabalho e pela sua execução.

Atenciosamente,
____________________________________________
Nome e assinatura do proponente (representante da pes-

soa jurídica)
ANEXO IV
D E C L A R A Ç Ã O prevista no item 4.5, II, do edital
Nome do representante da pessoa jurídica, inscrito(a) 

no CPF sob o nº ........, infra-assinado(a), representante legal 
da nome da pessoa jurídica, CNPJ nº .........., sediada na Rua 
................, DECLARA, sob as penas da lei, para os fins do dis-
posto no art. 39, III da Lei Federal nº 13.019/2016 que referida 
entidade não tem como dirigente: a) membros dos Poderes Exe-
cutivo, Legislativo,do Ministério Público e do Tribunal de Contas, 
do Município de São Paulo; b) cônjuges ou, companheiros, bem 
como parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até 
o segundo grau de membros do Executivo ou Legislativo do 
Município de São Paulo; nem c) servidor público vinculado ou 
lotado na Secretaria Municipal de Cultura, bem como seus res-
pectivos cônjuges, companheiros, ascendentes ou descendentes.

Em de de 2017.
__________________________________________
Nome da entidade privada
Nome do representante
RG nº
CPF nº
ANEXO V
DECLARAÇÃO prevista no item 4.5, III, do Edital
a que se refere o artigo 3º do Decreto Municipal nº 

53.177/2012, conforme disposição de seu artigo 7º.
1. Identificação do interessado:
Nome:______________ RG:________________ 

CPF:___________
Cargo/Função:___________________
E n t i d a d e : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

CNPJ:_________________
T e l e f o n e : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  e -

-mail:_________________
2. Declaração:
DECLARO ter conhecimento das vedações constantes no 

artigo 1º do Decreto nº 53.177, de 04 de junho de 2012, que 
estabelece condições impeditivas de celebração ou prorrogação 
de convênios, termos de parceria, contratos de gestão ou instru-
mentos congêneres nas hipóteses de inelegibilidade, conforme 
estabelecido na Emenda nº 35 à Lei Orgânica do Município de 
São Paulo, e que:

( ) NÃO INCORRO em nenhuma das hipóteses de inelegibi-
lidade previstas no referido artigo.

( ) TENHO DÚVIDAS se incorro ou não na(s) hipótese(s) 
de inelegibilidade prevista(s) no(s) inciso(s) ___________ do 
referido artigo e, por essa razão, apresento os documentos, cer-
tidões e informações complementares que entendo necessários 
à verificação das hipóteses de inelegibilidade.

DECLARO ainda, sob as penas da lei, em especial aquelas 
previstas na Lei Federal nº 7.115, de 29 de agosto de 1983, e 
no artigo 299 do Código Penal (falsidade ideológica), que as 
informações aqui prestadas são verdadeiras.

___/____/_____
__________________________
Assinatura do interessado
RG:
CPF:
ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE TODOS OS DEMAIS ENVOLVIDOS NA 

FICHA TÉCNICA
Nós abaixo identificados, envolvidos na ficha técnica do 

projeto apresentado pelo _________(nome do Proponente 
Jurídico)________ CONCORDAMOS em participar do mesmo 
e DECLARAMOS, sob as penas da lei, que conhecemos e acei-
tamos todos os termos do Edital nº ___________ e que não 
somos funcionários públicos municipais.

São Paulo, _________/________/_2017
________________________________ ____________
(nome civil e n.º do RG) (nome artístico) (assinatura)

O projeto contemplado deverá acolher nas salas de ensaio 
do Centro de Referência da Dança artistas/grupos/entidades 
que tenham necessidade de espaço para ensaio ou outras ativi-
dades ligadas à dança.

A instituição conveniada deverá se comprometer a realizar 
no mínimo 02 (dois) chamamentos públicos durante a vigência 
do contrato para contemplar ao máximo os artistas/grupos/
entidades que manifestem interesse na utilização do espaço.

As salas de ensaio deverão ter funcionamento de terça- 
feira a domingo, considerando os períodos da manhã, tarde 
e noite.

2.3 As vagas remanescentes de uso das salas de ensaio 
poderão ser preenchidas ao longo do período de execução do 
projeto, seguindo agendamento prévio e disponibilidade, uma 
vez contemplados todos os inscritos no chamamento público.

Apresentações Cênicas
Deverá ser oferecida programação de apresentações cê-

nicas, visando garantir o princípio da diversidade, descrito no 
objeto deste edital (Artigo 1.1), como eixo curatorial.

A programação de apresentações deverá ser configurada 
de maneira regular no intuito de tornar o espaço reconhecido. 
(Por exemplo: regularmente de sexta a domingo acontecerão 
apresentações no local, podendo haver exceções de acordo com 
o tipo de atividade programada).

As atividades programadas deverão prezar pelo uso do 
espaço como um todo, de modo que aconteçam apresentações 
na Sala Cênica Ivonice Satie, mas também nos corredores, salas 
cênicas, área externas e na Praça Ramos de Azevedo.

A programação deve ter em sua concepção ações que valo-
rizem a relação do CRDSP com o entorno em que está inserido.

Deverão ser contempladas ações que deem visibilidade a 
projetos apoiados pela Secretaria Municipal de Cultura, como o 
Programa VAI e Fomento à Dança, incluindo projetos de outras 
linguagens que dialoguem com a dança.

Outras atividades de Programação
Poderão ser oferecidas, outras atividades que integrem a 

programação do CRDSP, como exposições, instalações cênicas, 
rodas de conversa, debates públicos tendo como tema a dança, 
dentre outros.

4.2 É vedada a utilização do espaço para a realização de 
manifestações políticas partidárias e/ou religiosas organizadas 
pelo parceiro.

Divulgação
Todas as atividades desenvolvidas no CRDSP deverão levar 

em sua divulgação as logomarcarcas da Secretaria Municipal de 
Cultura e da entidade que realiza a gestão compartilhada, uma 
vez que se tratam de atividades que compõem a programação 
official, com exceção de atividades pontuais de terceiros.

Deverão ser previstas estratégias de Comunicação e divul-
gação que procurem disseminar as atividades desenvolvidas 
no CRDSP.

O portal eletrônico no CRDSP deverá ser continuamente 
atualizado pelo parceiro (http://www.crdsp.com.br/).

A coordenação do CRDSP deverá manter a programação de 
atividades atualizada, fechando a agenda até o quinto dia do 
mês antecedente para envio à Assessoria de Comunicação da 
SMC, garantindo a divulgação em canais oficiais como a Revista 
Em Cartaz e o Portal da SMC, além de inserir sistematicamente 
a programação na plataforma SPCultura.

A coordenação do CRDSP deve se comprometer a produzir 
material gráfico com a agenda para distribuição em diversos 
pontos da cidade.

Manutenção
A coordenação do CRDSP será responsável pela orientação 

de seu corpo de funcionários, bem como dos prestadores de 
serviço de limpeza, vigilância e portaria, a fim de garantir o 
funcionamento adequado do equipamento e uma boa relação 
com os frequentadores do espaço.

A SMC é responsável pelos contratos de limpeza, vigilância 
e portaria dos equipamentos, e se responsabiliza ainda pelas 
contas de água, luz, telefone e internet. A equipe de coordena-
ção do CRDSP, no entanto, deverá zelar para o funcionamento 
regular destes contratos de serviço e para que não haja desper-
dícios ou gastos desnecessários.

A coordenação do CRDSP deverá prever em seu orçamento 
reservas para eventuais gastos de manutenção ou reparos e 
adequação física do espaço, caso estas sejam necessárias ao 
longo da execução do convênio.

A coordenação do CRDSP deverá restituir os espaços utili-
zados, após o término do contrato, inteiramente desocupados 
e nas mesmas condições em que os receberam ou com as 
melhorias e benfeitorias feitas ao imóvel durante o período de 
cessão do espaço.

Recisão
Constituem motivos para a rescisão da Parceria o inadim-

plemento de cláusulas, especificações ou prazos no presente 
termo assim como a falta de respeito às condições desta parce-
ria, podendo o poder público rescindir unilateralmente o contra-
to observando a obrigação de comunicação prévia de 30 dias.

Memória
O projeto deverá prever ações que valorizem a memória 

histórica do espaço e sua importância no contexto da dança na 
cidade de São Paulo.

Disposições Finais
A conveniada, por meio de sua equipe de coordenação, terá 

autonomia de planejamento e execução de sua programação 
e gestão, devendo estar em contato constante com o Núcleo 
de Fomento da Secretaria Municipal de Cultura, submetendo 
a esta com antecedência de 60 dias, as propostas mensais de 
programação.

A SMC poderá, a seu critério, indicar atividades e propostas 
de ações para o CRDSP que dialoguem e contribuam com seu 
conceito de atuação na cidade.

Por se tratar de um equipamento público, o projeto a ser 
desenvolvido deve ter, em suas bases organizativas, a diretriz de 
gestão compartilhada entre a SMC e a instituição conveniada.

Todas as atividades oferecidas à população devem ser 
gratuitas.

ANEXO II - MODELO PLANO DE TRABALHO
Observação:
Identificação do proponente
Nome da OSC:

CNPJ: Endereço:
Complemento: Bairro: CEP:
Telefone: (DDD) Telefone: (DDD) Telefone: (DDD)
E-mail: Site:

Dirigente da OSC:
CPF: RG: Órgão Expedidor:

Endereço do Dirigente:
Dados da atividade
Nome da atividade: Centro de Referência da Dança

Local de realização: Centro de Referência da Dança Período de realização:
agosto/2017 à janeiro/2019

Nome do responsável técnico da atividade: Nº do registro 
profissional:

Valor total da atividade: R$ (extenso)
Histórico do proponente (experiências na área, parcerias 

anteriores)
Descrição do Objeto
Atividades e gerenciamento do Centro de Referência da 

Dança (CRD), bem como as atividades necessárias para estrutu-
ração, produção e disponibilização ao público da programação 
artística.

Público Alvo
Previsão
( x ) Crianças
( x ) Adolescentes
( x ) Adultos
( x ) Terceira Idade

IV – comprovante do recolhimento do saldo da conta 
bancária específica, quando houver, no caso de prestação de 
contas final;

V – material comprobatório do cumprimento do objeto em 
fotos, vídeos ou outros suportes, quando couber;

VI – relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, 
quando for o caso;

VII – lista de presença de treinados ou capacitados, quando 
for o caso;

VIII – a memória de cálculo do rateio das despesas, quando 
for o caso.

7.4.2- A prestação de contas deverá indicar os recursos 
recebidos da Prefeitura do Município de São Paulo, bem como 
informar a existência e o modo de utilização de recursos recebi-
dos de outros apoiadores, quando houver.

7.5- Não serão admitidas, na prestação de contas, despesas 
relacionadas à parceria que tenham sido realizadas antes da 
assinatura do termo, exceto em caráter excepcional, desde que 
previstas no orçamento apresentado e aprovado e somente 
aquelas realizadas a partir da data de sua apresentação.

7.6- Será permitida a realização e liquidação de despesas 
após a realização do objeto da parceria até a data prevista para 
a apresentação da prestação de contas.

7.7- As prestações de contas parciais e final serão analisa-
das sob dois aspectos:

I- realização do programa, projeto, atividades, ações, even-
tos e produto cultural, conforme proposta apresentada;

II- correta aplicação dos recursos recebidos, de acordo com 
o orçamento apresentado.

7.8- A não aprovação da prestação de contas do projeto 
sujeitará a proponente a devolver o total das importâncias 
recebidas, acrescidas da respectiva atualização monetária, em 
até 30 (trinta) dias da publicação do despacho que as rejeitou.

7.8.1- Em casos excepcionais, quando for possível detectar 
o cumprimento parcial do projeto, poderá ser declarada a 
inadimplência parcial, sujeitando-se a proponente a devolver 
proporcionalmente as importâncias recebidas, acrescidas da 
respectiva atualização monetária desde a data do recebimento.

7.8.2- Se o objeto da parceria for a realização de projeto 
que, quando não cumprido na sua totalidade, desatenda o 
interesse público, o descumprimento será considerado total e 
deverão ser devolvidos todos os recursos recebidos.

7.8.3- Caso tenham sido cumpridas as obrigações previstas 
relativas ao objeto do edital, porém ocorra glosa de despesas 
realizadas, por não estarem previstas no orçamento, por serem 
maiores que o valor aprovado, por desatenderem normas esta-
belecidas para a prestação de contas ou porque o documento 
apresentado não obedece às normas gerais de contabilidade, 
a proponente será notificada a recolher ao FEPAC os valores 
correspondentes, devidamente corrigidos desde a data do rece-
bimento, em até 30 (trinta) dias.

7.9- Não será necessária a juntada das notas e/ou recibos 
no relatório, os quais deverão ser guardados por um período de 
10(dez) anos para fins de possíveis auditorias.

7.10- A Secretaria Municipal de Cultura poderá solicitar, a 
qualquer tempo, os comprovantes mencionados no subitem 7.8 
para aprovação das contas.

8- DAS PENALIDADES
8.1- Pela execução da parceria em desacordo com o plano 

de trabalho e com as normas desta Lei e da legislação específi-
ca, a administração pública poderá, garantida a prévia defesa, 
aplicar à organização da sociedade civil as seguintes sanções:

Advertência, limitada a 03 (três), para faltas que não pre-
judiquem o adequado desenvolvimento das ações propostas;

b) Suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 
superior a 02 (dois) anos;
c) Declaração de inidoneidade para participar de 
chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com 
órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade.

d) Ser inscrita no CADIN municipal, observadas as disposi-
ções do Decreto Municipal nº 47.096/2006.

9- DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1- Cópia deste edital e seus anexos ou maiores infor-

mações poderão ser adquiridas no Supervisão de Fomento a 
Linguagens Culturais, na Av. São João, 473 – 8º andar, no horá-
rio das 10h às 12h e das 14h às 17h, até o último dia útil que 
anteceder a data de encerramento das inscrições.

Anexos:
Documento Referência para elaboração do Plano de Tra-

balho;
Modelo Plano de Trabalho;
III - Requerimento de inscrição;
IV- Declaração prevista no artigo 39, III da Lei nº 

13.019/2016;
V- Declaração, conforme Decreto Municipal nº 53.177/2012, 

de que os membros da diretoria da proponente não incidem nas 
hipóteses de inelegibilidade;

VI- Declaração de todos os integrantes da ficha técnica 
do projeto de que conhecem e aceitam incondicionalmente 
as regras desse Edital, de que se responsabilizam por todas 
as informações contidas no projeto e pelo cumprimento do 
respectivo plano de trabalho e de que não são funcionários 
públicos municipais;

VII- Declaração de que trata o artigo 7º, XXXIII da CF;
VIII - Modelo de planilha de prestação de contas;
IX - Minuta do Termo de Colaboração;
Prefeitura do Município de São Paulo
Secretaria Municipal de Cultura
São Paulo, ____ de maio de 2017.
André Sturm
Secretário Municipal de Cultura
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
O julgamento dos projetos e a seleção da melhor proposta 

serão decididas pela Comissão julgadora, conforme critérios 
elencados no item 05 deste Edital, levando em consideração 
especificidades que contemplem a gestão compartilhada do 
Centro de Referência da Dança da Cidade de São Paulo, con-
forme segue:

Oficinas, cursos e workshops
O projeto contemplado deverá oferecer no mínimo 1.200 

(um mil e duzentas) horas de atividades ligadas à formação, 
como oficinas, workshops e cursos de longa duração.

1.1.1 Compreende se como curso de longa duração aqueles 
que tenham tempo superior a 03 (três) meses de atividade 
semanal ininterrupta.

As atividades mencionadas no item 1.1 deverão contem-
plar a pluralidade de linguagens e estilos de dança, garantindo 
à população a ampla diversidade de possibilidades de fruição 
e acesso. Para tanto, o projeto deverá ofertar minimamente 06 
(seis) tipos de cursos regulares tendo como sugestão: dança 
clássica, danças étnicas, danças populares, danças folclóricas, 
danças urbanas, dança moderna, dança contemporânea, técni-
cas somáticas de dança, entre outros.

1.2.1 - Sugere-se oferta de cursos ligados à área técnica 
que contribuam com o processo de profissionalização dos in-
teressados nas áreas da cena. Sugestão: Técnica de Iluminação 
Cênica, Composição de Trilha Sonora, Composição de Espaço 
Cênico, Desenho e Concepção de Figurinos para a Cena, Produ-
ção Cultural, entre outros.

1.2.2 – Sugere-se a realização de workshops pontuais com 
artistas convidados e/ou projetos de parceria.

Autorização de uso do espaço para artistas/grupos/enti-
dades
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- Fruta: Abacate, Maçã, Mamão, Banana Nanica, Banana 
Prata/ Suco de Fruta sem açúcar: Suco de Laranja ou Suco de 
Melancia.

- Tempero: Alho, Cebola, Cebolinha, Salsa.
Notas:
1. A Papa Principal deverá ser amassada com o garfo até 

que atinja a consistência de purê, e as carnes deverão ser bem 
picadas e desfiadas.

2. A Papa de fruta deverá ser raspada com a colher ou 
amassada com o garfo.

3. Para escolha da fruta a ser utilizada, verifique qual a 
mais madura, priorizando seu consumo. Lembrando que as 
frutas recebidas devem ser utilizadas até o recebimento da 
próxima feira.

01/06 a 30/06/2017:
LANCHE: 6 meses - Mamadeira preparada com Fórmula 

Láctea Infantil (2º Semestre).
01/06 a 30/06/2017:
REFEIÇÃO DA TARDE: 6 meses - Mamadeira preparada com 

Fórmula Láctea Infantil (2º semestre) + Papa de Fruta
Legenda:
- Frutas: Abacate, Maçã, Mamão, Banana Nanica, Banana 

Prata.
Notas:
1. A fruta deverá ser raspada com a colher ou amassada 

com o garfo.
2. Para escolha da fruta a ser utilizada, verifique qual a 

mais madura, priorizando seu consumo. Lembrando que as 
frutas recebidas devem ser utilizadas até o recebimento da 
próxima feira.

Faixa Etária 7 meses:
Hidratação: Água fervida ou filtrada nos intervalos.
01/06 a 30/06/2017:
DESJEJUM: 7 meses – Mamadeira preparada com Fórmula 

Láctea Infantil (2º Semestre)
01/06 a 30/06/2017:
COLAÇÃO: 7 meses – Papa de Fruta
Legenda:
- Frutas: Maçã, Banana Nanica e Banana Prata.
Nota: A fruta deverá ser raspada com a colher ou amassada 

com o garfo.
01/06 a 30/06/2017:
ALMOÇO: 7 meses - Papa Principal conforme composição 

abaixo + Sobremesa (Papa de Fruta ou Suco):
Segunda-feira: Arroz ou Macarrão, Feculento, Legume Fonte 

de Vitamina A, Legume, Fonte de Proteína(*) e Suco de Fruta 
sem açúcar.

Terça-feira: Arroz, Feijão, Feculento, Legume Fonte de Vita-
mina A, Legume, Ovo e Papa de Fruta.

Quarta-feira: Arroz ou Macarrão, Feculento, Verdura, Legu-
me, Fonte de Proteína(*) e Papa de Fruta.

Quinta-feira: Arroz ou Macarrão, Feijão, Legume Fonte de 
Vitamina A, Legume, Verdura, Fonte de Proteína(*) e Suco de 
Fruta sem açúcar.

Sexta-feira: Arroz, Feculento, Legume, Verdura, Fonte de 
Proteína(*) e Papa de Fruta.

Legenda:
- Feijão (duas vezes por semana).
- Feculento: Batata, Batata Doce, Cará, Inhame.
- Legume Fonte de Vitamina A: Abóbora, Cenoura.
- Legume: Abobrinha, Beterraba, Chuchu, Tomate.
- Verdura: Acelga, Couve Manteiga, Escarola, Repolho.
- Fonte de Proteína (*) - Carne Bovina e Frango, variando 

na semana. Além disso, variar diariamente a fonte de Proteína 
(*) do almoço e da refeição da tarde.

- Fruta: Abacate, Maçã, Mamão, Banana Nanica, Banana 
Prata/ Suco de Fruta sem açúcar: Suco de Laranja ou Suco de 
Melancia.

- Tempero: Alho, Cebola, Cebolinha, Salsa.
Notas:
1. A Papa Principal deverá ser ligeiramente amassada com 

o garfo e as carnes deverão ser bem picadas e desfiadas.
2. A Papa de fruta deverá ser raspada com a colher ou 

ligeiramente amassada com o garfo.
3. Para escolha da fruta a ser utilizada, verifique qual a 

mais madura, priorizando seu consumo. Lembrando que as 
frutas recebidas devem ser utilizadas até o recebimento da 
próxima feira.

01/06 a 30/06/2017:
LANCHE: 7 meses - Mamadeira preparada com Fórmula 

Láctea Infantil (2º Semestre).
01/06 a 30/06/2017:
REFEIÇÃO DA TARDE: 7 meses - Papa Principal conforme 

composição abaixo + Sobremesa (Papa de Fruta):
Segunda-feira: Arroz, Feculento, Legume Fonte de Vitamina 

A, Legume, Ovo e Papa de Fruta.
Terça-feira: Arroz ou Macarrão, Feijão, Feculento, Legume 

Fonte de Vitamina A, Legume, Fonte de Proteína(*) e Papa de 
Fruta.

Quarta-feira: Arroz, Feculento, Verdura, Legume, Fonte de 
Proteína(*) e Papa de Fruta.

Quinta-feira: Arroz, Feculento, Legume, Verdura, Fonte de 
Proteína(*) e Papa de Fruta.

Sexta-feira: Arroz ou Macarrão, Feijão, Legume, Verdura, 
Fonte de Proteína(*) e Salada de Frutas (Papa).

Legenda:
- Feijão (duas vezes por semana).
- Feculento: Batata, Batata Doce, Cará, Inhame.
- Legume Fonte de Vitamina A: Abóbora, Cenoura.
- Legume: Abobrinha, Beterraba, Chuchu, Tomate.
- Verdura: Acelga, Couve Manteiga, Escarola, Repolho.
- Fonte de Proteína (*) - Carne Bovina e Frango, variando 

na semana. Além disso, variar diariamente a fonte de Proteína 
(*) do almoço e da refeição da tarde.

- Frutas: Abacate, Maçã, Mamão, Banana Nanica, Banana 
Prata.

- Tempero: Alho, Cebola, Cebolinha, Salsa.
Notas:
1. A Papa Principal deverá ser ligeiramente amassada com 

o garfo e as carnes deverão ser bem picadas e desfiadas.
2. A Papa de fruta deverá ser raspada com a colher ou 

ligeiramente amassada com o garfo.
3. Para escolha da fruta a ser utilizada, verifique qual a 

mais madura, priorizando seu consumo. Lembrando que as 
frutas recebidas devem ser utilizadas até o recebimento da 
próxima feira.

Faixa Etária 8 a 11 meses:
Hidratação: Água fervida ou filtrada nos intervalos.
DESJEJUM: 8 a 11 meses - Mamadeira preparada com 

Fórmula Láctea Infantil (2º Semestre) + os seguintes acompa-
nhamentos:

01/06 a 02/06/2017
Quinta-feira: Biscoito.
Sexta-feira: Biscoito.
05/06 a 09/06/2017
Segunda-feira: Pão Bisnaguinha.
Terça- feira: Biscoito.
Quarta-feira: Pão Hot Dog.
Quinta-feira: Biscoito.
Sexta-feira: Pão Bisnaguinha.
12/06 a 16/06/2017
Segunda-feira: Pão Bisnaguinha.
Terça- feira: Biscoito.
Quarta-feira: Pão Bisnaguinha.
Quinta-feira: Feriado.
Sexta-feira: Suspensão de Atividade a depender de publi-

cação

9.1.2- relação nominal atualizada dos dirigentes ou sócios 
da entidade;

9.1.3- cópia integral dos convênios, contratos, termos de 
parceria, acordos, ajustes e instrumentos congêneres celebrados 
com os órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, 
bem como dos respectivos aditivos, quando houver.

9.2- A divulgação no sítio da internet poderá ser dispen-
sada, por decisão da SECRETARIA, mediante requerimento da 
PARCEIRA, quando esta não dispuser dos meios de realizar a 
divulgação.

9.3- As informações referidas nesta cláusula deverão ser 
publicadas a partir da celebração do ajuste, ser atualizadas pe-
riodicamente e deverão ficar expostas até 180 (cento e oitenta) 
dias após apresentação da prestação de contas final.

9.4- As informações a que diz respeito esta cláusula refe-
rem-se à parcela dos recursos públicos recebidos e sua destina-
ção, sem prejuízo da prestação de contas a que esteja sujeita a 
entidade que recebeu os recursos.

CLÁUSULA DÉCIMA
10.1 Os agentes da administração pública, do controle in-

terno e do Tribunal de Contas terão livre acesso correspondente 
aos processos, aos documentos e às informações relacionadas 
a termos de colaboração, bem como aos locais de execução do 
respectivo objeto. 

10.2- Fica eleito o Foro desta Capital, através de uma de 
suas Varas da Fazenda Pública, para todo e qualquer procedi-
mento oriundo desta parceria que não possa ser resolvido pelas 
partes, com a renúncia de qualquer outro, por mais especial ou 
privilegiado que seja.

E para constar, lavrou-se o presente em três vias de igual 
teor, as quais lidas e achadas conforme vão assinadas pelas 
partes, com as testemunhas abaixo a tudo presentes.

São Paulo, _______________
_______________
Chefe de Gabinete
______________
TESTEMUNHAS:
Nome:___________________________Nome:________

________________________________
RG. nº _______________ R.G. n° ____________

Ass: Ass:
1

 COORDENADORIA DO SISTEMA 
MUNICIPAL DE BIBLIOTECAS

 COMUNICADO
Processo SEI 6025.2017/0002506-9
I- A Divisão de Programas e Projeto, da Secretaria Munici-

pal de Cultura, à vista dos elementos constantes do presente, 
COMUNICA aos interessados a alteração da data como prazo 
final estabelecido para recebimento de inscrição no Edital Veia 
e Ventania previsto no cabeçalho do EDITAL, substituindo-se o 
período de 04 de maio a 02 de junho de 2017 para o período 
de dia 27 de abril a 26 de junho como conta no item 4.1 do 
referido EDITAL sem outra qualquer alteração.

 EDUCAÇÃO
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 COORDENADORIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

COMUNICADO Nº 509, DE 31 DE MAIO DE 2017.
A Secretaria Municipal de Educação- SME, por meio da 

Coordenadoria de Alimentação Escolar (CODAE), comunica aos 
Senhores Diretores dos Centros de Educação Infantil Convenia-
dos- CEI´s CONVENIADOS, a composição geral dos cardápios 
que deverão ser seguidos de 01/06 a 30/06/2017:

Notas Importantes:
1. As carnes (bovina, frango, peixe, suína) deverão ser ad-

quiridas pela Unidade Conveniada.
2. Outros alimentos “in natura” (frutas, verduras, legumes 

e ovo) podem ser adquiridos pela Unidade Conveniada para 
maior variedade do cardápio.

3. As unidades deverão consultar, diariamente, o “Receituá-
rio Padrão de CEI”, disponível no site da CODAE para variar as 
preparações na semana.

4. As Unidades deverão consultar o “Guia de Orientação 
para Aquisição de Alimentos com os Recursos financeiros do 
FNDE/PNAE” para variar as preparações dos alimentos.

5. Dia 15/06/2017 – Feriado Corpus Christi
6. Dia 16/06/2017 – Suspensão de Atividade a depender 

de publicação
AGRUPAMENTO 1: SUB PREFS (AD, BT, CL, CS, MB, PA, PI, SA) e
AGRUPAMENTO 4: SUB PREFS (AF, IP, JA, MO, SB, SM, VM, VP)
Faixa Etária 0 a 5 meses:
Hidratação: Água fervida ou filtrada nos intervalos
01/06 a 30/06/2017:
DESJEJUM, ALMOÇO, LANCHE e REFEIÇÃO DA TARDE: 

- Mamadeira preparada com Fórmula Láctea Infantil (1º Se-
mestre).

NOTA: Para os bebês de 4 a 5 meses que já iniciaram a 
alimentação complementar, seguir o seguinte esquema:

DESJEJUM: Mamadeira preparada com Fórmula Láctea 
Infantil (1º Semestre).

ALMOÇO: Papa Principal (Seguir composição da papa do 
almoço de 6 meses). Obs: No dia do ovo, substituir por carne 
ou frango.

LANCHE: Mamadeira preparada com Fórmula Láctea In-
fantil (1º Semestre) + Papa de Fruta (Seguir a papa de fruta do 
almoço de 6 meses).

REFEIÇÃO DA TARDE: Mamadeira preparada com Fórmula 
Láctea Infantil (1º Semestre).

Faixa Etária 6 meses:
Hidratação: Água fervida ou filtrada nos intervalos.
01/06 a 30/06/2017:
DESJEJUM: 6 meses - Mamadeira preparada com Fórmula 

Láctea Infantil (2º Semestre):
01/06 a 30/06/2017:
COLAÇÃO: 6 meses - Papa de Fruta.
Legenda:
- Frutas: Maçã, Banana Nanica e Banana Prata.
Nota: A fruta deverá ser raspada com a colher ou amassada 

com o garfo.
01/06 a 30/06/2017:
ALMOÇO: 6 meses - Papa Principal conforme composição 

abaixo + Sobremesa (Papa de Fruta ou Suco):
Segunda-feira: Arroz ou Macarrão, Feculento, Legume Fonte 

de Vitamina A, Legume, Fonte de Proteína(*) e Suco de Fruta 
sem açúcar.

Terça-feira: Arroz, Feijão, Feculento, Legume Fonte de Vita-
mina A, Legume, Ovo e Papa de Fruta.

Quarta-feira: Arroz ou Macarrão, Feculento, Verdura, Legu-
me, Fonte de Proteína(*) e Papa de Fruta.

Quinta-feira: Arroz ou Macarrão, Feijão, Legume Fonte de 
Vitamina A, Legume, Verdura, Fonte de Proteína(*) e Suco de 
Fruta sem açúcar.

Sexta-feira: Arroz, Feculento, Legume, Verdura, Fonte de 
Proteína(*) e Papa de Fruta.

Legenda:
- Feijão (duas vezes por semana).
- Feculento: Batata, Batata Doce, Cará, Inhame.
- Legume Fonte de Vitamina A: Abóbora, Cenoura.
- Legume: Abobrinha, Beterraba, Chuchu, Tomate.
- Verdura: Acelga, Couve Manteiga, Escarola, Repolho.
- Fonte de Proteína (*) - Carne Bovina e Frango, variando 

na semana.

lidades previstas no art. 73 da Lei nº 13.019/2014, de acordo 
com a gravidade da falta:

Advertência, limitada a 03 (três), para faltas que não pre-
judiquem o adequado desenvolvimento das ações propostas;

b) Suspensão temporária de participação em licitação e 
impedimento de contratar com a Administração, por prazo não 
superior a 02 (dois) anos;
c) Declaração de inidoneidade para participar de 
chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com 
órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade.

7.4- As penalidades são independentes e a aplicação de 
uma não exclui a das outras, quando couber, sem prejuízo dos 
demais consectários legais aplicáveis.

7.5 O presente poderá ainda ser denunciado caso ocorra si-
tuação ou motivo superveniente a qual não deu causa nenhum 
dos partícipes e que impeça o cumprimento de seus objetivos, 
ou ainda de comum acordo entre as partes, desde que haja co-
municação por escrito, com antecedência mínima de 20 (vinte) 
dias, devendo em qualquer caso haver análise e manifestação 
por parte da unidade responsável pelo acompanhamento da 
parceria.

7.6- Quando da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção 
do convênio ou instrumento congênere, deverá ocorrer a pres-
tação de contas dos recursos já recebidos, bem como os saldos 
financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das recei-
tas obtidas em aplicações financeiras, deverão ser devolvidos 
e depositados no Fundo Especial de Promoção de Atividades 
Culturais – FEPAC, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias 
contados da data correspondente.

CLÁUSULA OITAVA
8.2- A parceira terá que comprovar a realização das ativi-

dades por meio de relatórios, acompanhados de documentos, 
borderôs, material de divulgação e de imprensa, quando houver, 
à Secretaria Municipal de Cultura.

8.2.1- As alterações que se refiram ao objeto, orçamento, 
atividades a serem realizadas e pessoas envolvidas na ficha 
técnica deverão ser imediatamente informadas e devidamente 
justificadas à Secretaria Municipal de Cultura. A Secretaria 
Municipal de Cultura deverá manifestar-se, concluindo que a 
alteração proposta não descaracteriza a natureza e a qualidade 
do projeto na forma que selecionado.

8.2.2- Caso a Secretaria Municipal de Cultura se manifeste 
contrariamente à alteração, a proponente será intimada a 
reconduzir o projeto às características originais, sob pena de 
rescisão do ajuste, sem prejuízo dos demais consectários legais 
aplicáveis.

8.3 A prestação de contas deverá ser feita em observância 
ao disposto no Decreto Municipal nº 57.575/2016, combinado 
com a Lei nº 13.019/2014.

8.4- A parceira do projeto deverá apresentar prestações 
de contas parcial, no prazo de 30 (trinta) dias ao término de 
cada uma das etapas do Plano de Trabalho, e final, em até 60 
(sessenta) dias após o término do projeto, comprovando a utili-
zação dos recursos conforme o orçamento aprovado.

8.5 - A prestação de contas parcial e final deverá ocorrer 
através dos seguintes documentos:

I – relatório de execução do objeto, elaborado pela organi-
zação da sociedade civil, assinado pelo seu representante legal, 
contendo as atividades desenvolvidas para o cumprimento do 
objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados 
alcançados, a partir do cronograma acordado;

II – na hipótese de descumprimento de metas e resultados 
estabelecidos no plano de trabalho, relatório de execução finan-
ceira, assinado pelo seu representante legal, com a descrição 
das despesas e receitas efetivamente realizadas, assim como 
notas e comprovantes fiscais, incluindo recibos, emitidos em 
nome da organização da sociedade civil;

III – extrato bancário da conta específica vinculada à 
execução da parceria, se necessário acompanhado de relatório 
sintético de conciliação bancária com indicação de despesas e 
receitas;

IV – comprovante do recolhimento do saldo da conta 
bancária específica, quando houver, no caso de prestação de 
contas final;

V – material comprobatório do cumprimento do objeto em 
fotos, vídeos ou outros suportes, quando couber;

VI – relação de bens adquiridos, produzidos ou construídos, 
quando for o caso;

VII – lista de presença de treinados ou capacitados, quando 
for o caso;

VIII – a memória de cálculo do rateio das despesas, quando 
for o caso.

8.4.2- A prestação de contas deverá indicar os recursos 
recebidos da Prefeitura do Município de São Paulo, bem como 
informar a existência e o modo de utilização de recursos recebi-
dos de outros apoiadores, quando houver.

8.5- Não serão admitidas, na prestação de contas, despesas 
relacionadas à parceria que tenham sido realizadas antes da 
assinatura do termo, exceto em caráter excepcional, desde que 
previstas no orçamento apresentado e aprovado e somente 
aquelas realizadas a partir da data de sua apresentação.

8.6- Será permitida a realização e liquidação de despesas 
após a realização do objeto da parceria até a data prevista para 
a apresentação da prestação de contas.

8.7- As prestações de contas parciais e final serão analisa-
das sob dois aspectos:

I- realização do programa, projeto, atividades, ações, even-
tos e produto cultural, conforme proposta apresentada;

II- correta aplicação dos recursos recebidos, de acordo com 
o orçamento apresentado.

8.8- A não aprovação da prestação de contas do projeto 
sujeitará a proponente a devolver o total das importâncias 
recebidas, acrescidas da respectiva atualização monetária, em 
até 30 (trinta) dias da publicação do despacho que as rejeitou.

8.8.1- Em casos excepcionais, quando for possível detectar 
o cumprimento parcial do projeto, poderá ser declarada a 
inadimplência parcial, sujeitando-se a proponente a devolver 
proporcionalmente as importâncias recebidas, acrescidas da 
respectiva atualização monetária desde a data do recebimento.

8.8.2- Se o objeto da parceria for a realização de projeto 
que, quando não cumprido na sua totalidade, desatenda o 
interesse público, o descumprimento será considerado total e 
deverão ser devolvidos todos os recursos recebidos.

8.8.3- Caso tenham sido cumpridas as obrigações previstas 
relativas ao objeto do edital, porém ocorra glosa de despesas 
realizadas, por não estarem previstas no orçamento, por serem 
maiores que o valor aprovado, por desatenderem normas esta-
belecidas para a prestação de contas ou porque o documento 
apresentado não obedece às normas gerais de contabilidade, 
a proponente será notificada a recolher ao FEPAC os valores 
correspondentes, devidamente corrigidos desde a data do rece-
bimento, em até 30 (trinta) dias.

8.9- Não será necessária a juntada das notas e/ou recibos 
no relatório, os quais deverão ser guardados por um período de 
10(dez) anos para fins de possíveis auditorias.

8.10- A Secretaria Municipal de Cultura poderá solicitar, a 
qualquer tempo, os comprovantes mencionados no subitem 7.8 
para aprovação das contas.

CLÁUSULA NONA
9.1- Nos termos do Decreto Municipal nº 53.623/2012, que 

regulamenta os efeitos da Lei Federal nº 12.527/2012 (Lei de 
acesso à informação) no âmbito municipal, em especial de seus 
artigos 68 e 69, deverá a PARCEIRA, em seu sítio na internet e 
em quadro de avisos de amplo acesso público em sua sede, dar 
publicidade às seguintes informações:

9.1.1- cópia do estatuto social atualizado da entidade;

2.1.8 inserção dos logos da SECRETARIA, sob a chancela 
de Apresentação, na forma acordada com a Supervisão de 
Fomento a Linguagens Culturais - Núcleo de Fomento a Dança, 
em todo o material gráfico e eletrônico produzido, sendo a 
PARCEIRA identificada como parceira.

2.1.9 submeter à aprovação prévia da SECRETARIA os ma-
teriais citados e resultados do projeto;

2.1.10 prestar contas dos recursos recebidos pela SECRE-
TARIA e comprometer-se à aplicação e utilização do apoio 
financeiro concedido, demonstrando-a na forma definida em 
Edital e neste Termo.

CLÁUSULA TERCEIRA
3.1 À SECRETARIA caberá:
3.1.1 Conceder aporte financeiro no valor máximo de R$ 

900.000,00 (novecentos mil reais), a ser liberado em 03 (três) 
parcelas iguais, sendo a primeira após a assinatura do ajuste e 
as subsequentes a cada 06 (seis) meses da execução, após com-
provação de cumprimento a contento da etapa correspondente 
no plano de trabalho;

3.1.2 Divulgação do projeto em seus principais meios de 
comunicação;

3.1.3 Acompanhamento do projeto durante seu desenvolvi-
mento e análise da prestação de contas.

3.1.4 Supervisionar e monitorar rotineiramente o termo de 
colaboração e constituir Comissão de Monitoramento e avalia-
ção e o gestor da parceria.

CLAUSULA QUARTA
 4.1 Compete à comissão de avaliação e monitoramento, o apri-
moramento dos procedimentos, unificação dos entendimentos, 
a solução de controvérsias, a padronização de objetos, custos e 
indicadores, fomento do controle de resultados e avaliação dos 
relatórios técnicos de monitoramento.

a) acompanhar a execução do Termo de Colaboração;
b) realizar reuniões ordinárias semestrais para (i) avaliação 

da execução do termo de colaboração, com base nas metas 
contratualmente estipuladas, nos resultados efetivamente al-
cançados e no cumprimento dos respectivos prazos de execu-
ção, (ii) elaboração de relatório anual conclusivo e relatórios 
parciais conclusivos sobre as análises procedidas;
 4.2 Será efetuada visita in loco para fins de monitoramento e 
avaliação do cumprimento do objeto.
 4.3 O monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto 
considerará os mecanismos de escuta ao público-alvo acerca 
dos serviços efetivamente oferecidos no âmbito da parceria, 
aferindo-se o padrão de qualidade definido em consonância 
com a política pública setorial.
 4.4 O relatório técnico de monitoramento e avaliação da par-
ceria deverá conter:
a) descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
b) análise das atividades realizadas;
c) valores efetivamente transferidos pela administração pública;
d) análise dos documentos comprobatórios das despesas apre-
sentados pela organização da sociedade civil na prestação de 
contas, quando não for comprovado o alcance das metas e 
resultados estabelecidos neste termo;
e) análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles 
interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem 
como de suas conclusões e das medidas que tomaram em 
decorrência dessas auditorias.

CLÁUSULA QUINTA
 5.1 A gestão da parceria será exercida por intermédio do ser-
vidor _______________________, RF: _________, a quem 
competirá:
a) acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
b) informar ao seu superior hierárquico a existência de fatos 
que comprometam ou possam comprometer atividades ou 
metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão 
dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão 
adotadas para sanar os problemas detectados;
c) emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de 
contas final, levando em consideração o conteúdo das análises 
previstas , bem como dos relatórios técnicos de monitoramento 
e avaliação.
d) disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos neces-
sários às atividades de monitoramento e avaliação.
e) atestar a regularidade financeira e de execução do objeto da 
prestação de contas.

5.2 Em se tratando de fiscalização, monitoramento e execu-
ção deste termo de colaboração, a PROPONENTE deverá:
5.2.1 Adotar todas as medidas necessárias para que as ins-
tâncias fiscalizadoras deste Termo de Colaboração acessem 
todas as informações de posse da PROPONENTE resultantes da 
execução do objeto deste termo;
5.2.2. Disponibilizar todas as informações jurídicas e financei-
ras, de acordo com critérios e periodicidade estabelecidos pela 
Secretaria Municipal de Cultura e sempre que solicitadas para 
a realização do acompanhamento, controle e avaliação das 
ações e serviços contratados, colaborando com a fiscalização 
no emprego de recursos públicos e no integral cumprimento 
deste termo;

CLAUSULA SEXTA
6.1- As despesas relativas à presente parceria estão ga-

rantidas pela nota de empenho nº _________, onerando a 
dotação orçamentária nº ____________.

6.2- A movimentação dos recursos financeiros transferidos 
pela Prefeitura do Município de São Paulo deverá ser feita 
mediante conta bancária específica para a parceria, ainda que 
haja mais de um ajuste celebrado com a mesma pessoa jurídica.

6.3- Os recursos financeiros transferidos, enquanto não 
utilizados, considerando-se o prazo de utilização imediata de 
01 (um) mês, deverão ser aplicados no mercado financeiro, em 
operações lastreadas em títulos públicos federais, estaduais 
ou municipais, através do Sistema Eletrônico de Liquidação e 
Custódia – SELIC e/ou Caderneta de Poupança, devendo os 
rendimentos eventualmente auferidos serem revertidos exclu-
sivamente na realização do objeto do ajuste, com indicação de 
sua utilização.

6.4- As aquisições e contratações realizadas com recursos 
da parceria deverão observar o princípio da moralidade, bem 
como deverá a PARCEIRA certificar-se e responsabilizar-se pela 
regularidade jurídica e fiscal das contratadas.

6.5 Toda e qualquer despesa não apontada expressamente 
no orçamento apresentado ou neste termo, bem como eventu-
ais taxas, impostos, encargos de qualquer natureza e obriga-
ções junto às sociedades arrecadadoras de direitos autorais e 
órgãos de classe correrão por conta da PARCEIRA.

CLÁUSULA SÉTIMA
7.1- Poderá ocorrer rescisão unilateral pela SECRETARIA se 

assim demandar o interesse público, especialmente:
I- o inadimplemento de cláusulas, especificações, determi-

nações da SECRETARIA ou prazos;
II- a utilização de recursos em desacordo com o objeto e 

orçamento apresentado;
III- a falta de apresentação de prestação de contas no 

prazo previsto.
IV- de razões de interesse público, justificadas pela SE-

CRETARIA;
V- de utilização irregular do espaço, em especial nos casos 

de utilização para fins diversos do disposto no presente;
7.2- Na hipótese de rescisão unilateral pela SECRETARIA, 

a PARCEIRA deverá, de qualquer forma, observar o quanto 
disposto no presente, devendo responsabilizar-se pela retirada 
de quaisquer bens que estejam no espaço por conta da reali-
zação do projeto e pela devolução de eventual saldo financeiro 
remanescente.

7.3- Na hipótese de resolução unilateral ou inadimplência 
por parte da PARCEIRA, além de eventuais perdas e danos 
apurados judicial ou administrativamente, aplicam-se as pena-




