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CAPÍTULO III
DO PROCESSO DE COMPRAS E CONTRATAÇÕES
Art. 6º - O Processo de Compras e Contratações deverá 

respeitar o disposto neste Regulamento de Compras e Contra-
tações, nos Contratos de Gestão em vigência e na legislação 
pertinente.

Art. 7º - Para aquisição de bens e serviços de que trata este 
Regulamento, se faz necessário o cumprimento das seguintes 
etapas:

a) Verificação da necessidade.
b) Abertura do pedido de compras.
c) Realização dos procedimentos previstos no artigo 4°, 

salvo nas hipóteses previstas no art. 5º.
d) Finalização do pedido de compras no qual deverá ser 

apresentada justificativa que fundamente a decisão da Diretoria 
respectiva quanto à adequação da despesa aos objetivos da 
ODEON e do Contrato de Gestão ao qual a despesa estiver 
relacionada, se for o caso.

e) Decisão da Diretoria Executiva, conforme critérios do 
art. 3º.

Art. 8º - A seleção dos fornecedores de bens e serviços 
será criteriosa, levando-se em consideração a idoneidade, a 
qualidade dos materiais ou dos serviços oferecidos, os preços, 
assim como a garantia de entrega, a facilidade de manutenção, 
a facilidade de reposição e a disponibilidade de atendimento 
em casos de urgência, quando necessário.

§1º - Poderá ser dada preferência de escolha ao fornecedor 
que, comprovadamente, realizar práticas de sustentabilidade 
ambiental, desde que analisada esta preferência em conjunto 
com as demais condições comerciais.

§2º - Previamente à escolha de uma cotação ou uma pro-
posta orçamentária, a ODEON poderá exercitar o direito de ne-
gociar as condições das ofertas, com a finalidade de maximizar 
resultados em termos de qualidade e preço.

§3º - A validade do processo de compras e contratações 
não ficará comprometida em caso da não apresentação do 
número mínimo de propostas, tampouco pela impossibilidade 
de se convidar o mínimo de fornecedores para a seleção, desde 
que haja justificativa baseada na ausência de fornecedores 
interessados na praça. O Instituto Odeon poderá Implementar 
cadastro de fornecedores ou se valer de outras formas seme-
lhantes de registro de compras e contratações que propicie 
maior celeridade nos procedimentos contínuos e a extração de 
informações relevantes sobre o perfil de despesas com custeio 
da entidade.

§4º - Caso não compareça qualquer fornecedor interessado, 
a ODEON deverá reabrir o procedimento de compras, desde que 
isso não lhe cause excessivo prejuízo. Havendo o risco de prejuí-
zo, este procedimento ficará dispensado e a contratação poderá 
ser direta com qualquer interessado, desde que sejam mantidas 
as condições estabelecidas no ato convocatório.

§5º - As decisões de compras e contratações realizadas 
por qualquer critério que não o de melhor preço deverão ser 
expressamente justificadas, o mesmo valendo para as compras 
e contratações referentes ao art. 5º.

Art. 9º - É expressamente vedada a realização de compras 
e contratações nos casos em que se constatar a utilização de 
produtos pirateados, contrabandeados, provenientes de for-
necedores que empreguem trabalho infantil ou que realizem 
qualquer outro ato que possa gerar desequilíbrio comercial e 
socioeconômico.

Art. 10 - A realização do processo de compras e contrata-
ções não obriga a ODEON a formalizar a compra ou a contra-
tação junto aos fornecedores, podendo o processo ser anulado 
pelo Diretor responsável ou por pessoa a quem ele delegar 
poderes para tanto, sendo dada ciência aos interessados.

Art. 11 - A participação de fornecedores no processo de 
compras implica na aceitação integral e irretratável dos termos, 
dos elementos técnicos e das instruções fornecidas pela ODE-
ON, bem como das disposições trazidas neste Regulamento e 
nas demais normas aplicáveis.

Art. 12 - Somente serão aceitos para comprovação da ven-
da, locação ou aquisição de bens e serviços, documentos fiscais, 
devendo ser desqualificada a proposta de fornecedor que não 
atenda a esta condição.

Art. 13 - Quando forem contratados serviços de consultoria, 
o pagamento somente será realizado mediante a entrega dos 
produtos e/ou relatórios completos e finalizados.

Parágrafo único - Ainda que seja necessário parcelar o valor 
do pagamento referente à consultoria, a quitação integral só 
será realizada mediante a entrega dos produtos e/ou relatórios 
completos e finalizados.

Art. 14 - Todo o processo de compras, contratações e loca-
ções de que trata este Regulamento deverá estar devidamente 
documentado, a fim de facilitar futuras averiguações pelos 
membros e órgãos da ODEON, por parte dos órgãos parceiros 
da entidade e pelos demais responsáveis pelo controle e fiscali-
zação dos Contratos de Gestão.

CAPÍTULO IV DOS CONTRATOS
Art. 15 - Os contratos firmados com base neste Regulamen-

to estabelecerão, com clareza e precisão, as condições para sua 
execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, as 
obrigações e responsabilidades das partes, em conformidade 
com os termos do ato convocatório e da proposta a que se 
vinculam.

Art. 16 - Os contratos deverão conter, minimamente:
a) Qualificação completa das partes.
b) Seu objeto.
c) Prazo de entrega do bem e/ou serviço.
d) Vigência.
e) Preço e forma de pagamento.
f) Deveres e responsabilidades das partes.
g) Cláusula penal contendo sanções pelo descumprimento 

das obrigações.
h) Hipóteses de rescisão.
i) Foro.
Art. 17 - Exige-se a celebração de contrato formal para os 

serviços continuados ou quando houver entrega parcelada de 
bens ou a exigência de fornecimento de garantias.

Art. 18 - Todos os contratos deverão ser aprovados por 
assessoria jurídica ou, na falta desta, pelo dirigente máximo da 
ODEON, a fim de garantir a adequada formalização dos termos 
avençados.

Art. 19 - No caso de contratos celebrados com pessoas 
jurídicas, deverão ser apresentados a cópia de seu ato consti-
tutivo e alterações, ou ato constitutivo consolidado, bem como 
atas de eleição dos dirigentes, além de outros documentos que 
a ODEON julgar necessários, de acordo com o tipo de contrato 
a ser celebrado.

Art. 20 - Todos os contratos deverão ser numerados e rubri-
cados em todas suas páginas.

CAPÍTULO V DO REEMBOLSO
Art. 21 - As despesas realizadas pela Diretoria Executiva 

no exercício de suas funções estatutárias, tais como, mas não 
limitadas a almoço executivo, estacionamento, alimentação e

transporte deverão ser relacionados em formulário pró-
prio e anexadas as comprovações de gastos para efeito de 
reembolso.

§1º - As despesas realizadas por qualquer outro empregado 
da ODEON deverão seguir o mesmo procedimento indicado no 
caput e serão aprovadas pelo Diretor Administrativo – Financei-
ro e/ou pelo Diretor Presidente.

§2º - Somente poderão ser reembolsadas despesas que 
guardem relação com os objetivos estatutários da ODEON, ob-
servadas, ainda, eventuais limitações devido a imposições legais, 
assim como determinações previstas nos Contratos de Gestão.

§3º - As comprovações de gastos deverão ser feitas por 
meio de documento fiscal faturado contra a ODEON, podendo 

de transporte e seguro até o local da entrega, os custos para 
operação do

produto bem como sua durabilidade, assistência técnica, 
seguro, reposição de peças, credibilidade mercadológica da 
empresa proponente, credibilidade mercadológica do fabri-
cante, disponibilidade de serviços, atendimento de urgência, 
eventual necessidade de treinamento de pessoal, garantia de 
manutenção, dentre outros critérios definidos pela ODEON, que 
garantam a melhor utilização dos recursos para o alcance dos 
seus objetivos sociais e dos objetivos das parcerias firmadas.

Parágrafo Único – Este Regulamento levará sempre em 
conta as especificações técnicas e cotações de preços ou pa-
râmetros referenciais como regra, devidamente justificando 
e documentando as exceções, quando cabíveis e necessárias, 
assegurando sempre ênfase no zelo pelo uso responsável dos 
recursos públicos, inclusive com a observância do Código de 
Conduta e Ética do Instituto Odeon, elaborado nos termos da 
Lei Federal nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

CAPÍTULO II DAS MODALIDADES
Art. 4º - Para os fins deste Regulamento, constituem-se as 

seguintes modalidades de compras, obras e serviços:
I. Compras, obras e serviços de valor inferior: são compras, 

obras e serviços de valor superior a um salário mínimo vigente 
na data da compra e de até R$10.000,00 (dez mil reais), inclu-
sive, que serão realizados mediante pesquisa simples de preços 
no mercado envolvendo, no mínimo, 03 (três) cotações com 
fornecedores, feita por telefone, internet, fax ou qualquer outro 
meio de apuração de preços.

II. Compras, obras e serviços de valor médio: são compras, 
obras e serviços de valor superior a R$10.000,00 (dez mil reais) 
e de até R$120.000,00 (cento e vinte mil reais), inclusive, que 
serão realizados mediante coleta de no mínimo 03 (três) pro-
postas orçamentárias de diferentes fornecedores.

III. Compras, obras e serviços de valor superior: são com-
pras e serviços de valor acima de R$120.000,00 (cento e vinte 
mil reais), que serão realizados mediante publicação de ato 
convocatório no website da ODEON, com a participação de 
no mínimo 03 (três) propostas orçamentárias de diferentes 
fornecedores.

§1º - Qualquer que seja a modalidade adotada no processo 
seletivo, não será admitido o uso de critério ou condição que 
possa frustrar o seu caráter competitivo.

§2º - As cotações de preços obtidas nos moldes do inciso I 
do caput poderão ser listadas em simples formulário, contendo 
informações quanto ao fornecedor e às condições comerciais 
por ele apresentadas.

§3º - As propostas orçamentárias previstas nos incisos II e 
III do caput serão apresentadas pelos fornecedores por escrito, 
preferencialmente em papel timbrado, sendo admitido o envio 
por e-mail ou fax.

§4º - O ato convocatório a que se refere o inciso III do 
caput deverá ser publicado com antecedência mínima de 03 
(três) dias consecutivos da data estipulada como limite para 
recebimento das propostas orçamentárias, e conterá a descrição 
detalhada do objeto de aquisição ou contratação e as demais 
informações relevantes para o processo de compras e contrata-
ção de obras e serviços.

§5º - Para as compras, obras e serviços indicados no inciso 
III do caput serão exigidas, sem prejuízo dos demais documen-
tos eventualmente solicitados pela ODEON, Certidões Negativas 
de Débito nos âmbitos Federal, Estadual, Municipal, Trabalhista, 
Previdenciário e perante o FGTS.

§6º - Dependendo do tipo, do porte e/ou da característica 
do bem a ser adquirido, da obra ou dos serviços a serem contra-
tados, o ato convocatório poderá ser acompanhado de projeto 
e memorial descritivo, bem como das necessidades técnicas a 
serem atendidas pelo fornecedor como, por exemplo, horário 
de funcionamento, recursos humanos envolvidos, materiais a 
serem empregados e consumidos, entre outros.

§7º - No caso de compras ou contratações que impliquem 
em mais de um desembolso, será levado em consideração o 
valor total da despesa anual para fins de enquadramento nos 
incisos previstos no caput.

Art. 5º - Será desnecessário (dispensado) o procedimento 
formal de realização de pesquisa de preços previsto nos incisos 
do caput do art. 4º, para as seguintes modalidades de compras 
e contratações:

I. Compra e despesa de pequeno valor, assim considerada 
a aquisição de materiais de consumo inexistentes no estoque 
ou outras despesas devidamente justificadas, cujo valor total 
não ultrapasse o do salário mínimo vigente no momento da 
aquisição.

II. Na aquisição de materiais, equipamentos ou serviços 
diretamente de produtor, fornecedor ou representante comercial 
exclusivo.

III. Em operação envolvendo concessionária de serviços pú-
blicos, cujo objeto do contrato seja pertinente ao da concessão.

IV. Em operação envolvendo empresas públicas, entidades 
paraestatais, entidades sem fins lucrativos na área de pesquisa 
científica e tecnológica, organizações sociais, universidades ou 
centros de pesquisa públicos nacionais.

V. Na aquisição de obras e acervos artísticos e contratação 
de serviços artísticos, bem como contratação de curadoria 
artística.

VI. Em complementação a obras ou serviços e aquisição de 
materiais, componentes e/ou equipamentos para substituição 
ou ampliação, relativamente a contratos anteriores da ODEON.

VII. Em caráter de emergência, quando caracterizada a 
urgência de atendimento de situação que possa ocasionar 
prejuízos à ODEON ou comprometer a segurança de pessoas, 
obras, serviços ou equipamentos.

VIII. Quando, em razão da natureza do objeto, não houver 
pluralidade de opções.

IX. Para a contratação de serviços técnico-profissionais 
especializados.

X. Nos casos em que não houver dispêndio de recursos 
financeiros por parte do Instituto Odeon, como o recebimento 
de doações ou comodatos, permutas, celebração de parcerias, 
convênios, termos de cooperação, locações, cessões de espaço, 
entre outros.

§ 1º - Entende-se por serviços técnico-profissionais es-
pecializados aqueles exercidos por profissionais e empresas 
cujo conhecimento específico ou conceito no campo de sua 
especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, 
experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe 
técnica ou outros requisitos relacionados à sua atividade, per-
mitam inferir que o seu trabalho é o mais adequado à plena 
satisfação do objeto a ser contratado, exemplificando-se, mas 
não se limitando, aos seguintes serviços e produtos:

I. Estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou 
executivos de quaisquer natureza, tais como arquitetura, cons-
trução, paisagismo, museologia e museografia,

criação gráfica, hidráulica, elétrica, segurança, entre outros.
II. Pareceres, perícias e avaliações em geral.
III. Assessorias ou consultorias técnicas, jurídicas, auditorias 

financeiras, contábeis e folha de pagamento.
IV. Coordenação,fiscalização,supervisão ou gerenciamento 

de obras ou serviços.
V. Patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administra-

tivas.
VI. Recrutamento,treinamento e aperfeiçoamento de pes-

soal.
VII. Informática, inclusive quando envolver aquisição de 

programas.
VIII. Serviços que envolvam criação artística, tais como 

desenhos, pinturas, gravuras, esculturas, fotografia e outros.
§ 2º - Em quaisquer dessas ocorrências (dispensas), deve 

ser realizado o registro e assegurada a necessária transparência 
dos atos de compras e contratações.

2. Considera-se na formação de um grupo a participação 
de no mínimo 3 pessoas.

1. E o presente edital visa também à formação de turmas 
de interessados em orientações artísticas pelo Programa de 
Formação Cultural – Vocacional/2018 nas seguintes linguagens 
artísticas:

I. Artes Visuais
II. Literatura
1. As linguagens de Artes Visuais e Literatura terão orienta-

ções voltadas para o aprimoramento e/ou desenvolvimento de 
projetos individuais desde que realizados a partir da formação 
de turmas.

1. Entende-se por turmas o agrupamento de pessoas inscri-
tas individualmente neste edital e que apresente carta de inten-
ção, interessadas em receber orientações nas linguagens de Ar-
tes Visuais ou Literatura, em equipamentos públicos de cultura.

2. A formação de turmas dependerá de um número de no 
mínimo 6 e no máximo 30 pessoas interessadas e inscritas para 
a mesma linguagem (Artes Visuais ou Literatura) e equipamen-
to cultural. 

2. DAS INSCRIÇÕES
2. Para participar os grupos e interessados deverão se 

inscrever através da plataforma "SP Cultura" disponível no 
link http://spcultura.prefeitura.sp.gov.br/. As inscrições ficarão 
abertas entre os dias 01 de fevereiro e 02 de março de 2018.

2. Para inscrição de representantes de um grupo ou indivi-
dual, o interessado deverá:

I. Fazer o cadastro na plataforma "SP Cultura" disponível 
no link http://spcultura.prefeitura.sp.gov.br/;

II. Buscar a opção – projetos – “Orientação Artística – Vo-
cacional/2018 - inscrições;

III. Preencher os campos com dados pessoais e apresentar 
anexos nos campos indicados – cópia de documentos Rg ou 
CPF – Carta de intenção ou projeto.

2. A carta de intenção deverá:
I. Justificar o interesse na orientação em uma lauda;
II. Conter o histórico de atuação do grupo (caso houver);
III. Qual o objetivo do grupo;
IV. O que motivou a inscrição no Programa Vocacional 

2018;
V. Quais expectativas o grupo espera alcançar após a orien-

tação pelo programa.
2. No caso de grupos com experiências anteriores que 

optem por apresentar o projeto do grupo, o mesmo poderá ser 
incluído no lugar da carta de intenção, desde que o arquivo em 
pdf tenha no máximo 1 (um) MB.

2. As inscrições individuais também terão que apresentar 
carta de intenção.

2. Poderão se inscrever turmas que sejam formadas previa-
mente, desde que haja a inscrição de todos os participantes de 
forma individual.

3.DA ORIENTAÇÃO
3. A orientação artística levará em consideração a Carta de 

Intenção, tanto para grupos quanto para turmas;
3. As orientações terão no mínimo 3h e no máximo 6h 

semanais, sendo 1 ou duas vezes por semana;
3. Os grupos e turmas deverão realizar encontros abertos 

para os demais vocacionados durante a edição do Programa;
1. Os encontros terão como principal objetivo a troca de 

experiências entre os participantes desta edição do programa 
podendo ser aberto ao público em geral interessado.

3. Os grupos e turmas poderão participar da Mostra do 
Programa Vocacional a ser programada no decorrer da edição;

1. A Mostra do Programa Vocacional terá como objetivo 
principal apresentar a finalização dos trabalhos de forma mais 
ampla possível, aberta ao público.

4. DOS CRITÉRIOS PARA VAGAS
4. A distribuição e atendimento das vagas dependerá da 

avaliação feita por comissão especifica;
4. A comissão será formada pela Supervisão de Formação 

Cultural para a seleção de grupos, formação de turmas e plane-
jamento do atendimento e distribuição das vagas;

4. A comissão será formada por 5 (cinco) pessoas direta-
mente ligadas ao Programa.

4. A distribuição das vagas obedecerá:
I. O recurso que será investido na contratação dos artistas, 

sendo que cada artista fará duas orientações por semana;
II. O atendimento de forma ampla as diferentes regiões e 

equipamentos da cidade;
4. A Comissão respeitará os seguintes critérios, de acordo 

com a distribuição das vagas:
I. Alinhamento da proposta apresentada na carta de in-

tenção/projeto aos objetivos do programa conforme item 2.3 e 
objetivos estabelecidos neste edital;

II. Potencial do projeto para desenvolvimento visando 
aprimoramento e ampliação do espectro artístico do grupo 
ou turma;

III. Disponibilidade do orientador credenciado por edital 
específico na mesma linguagem, área, tema ou interesse;

IV. Disponibilidade de espaço adequado para atividades no 
equipamento público;

V. Disponibilidade orçamentária;
4. Após a avaliação da comissão, será feita a convocação 

dos inscritos julgados e indicados para as orientações com 
apontamento de qual o equipamento e artista que fará o 
atendimento.

4. A homolocação do resultado deste edital e a convocação 
para atendimento a vaga será feita através de D.O.C.

4. Serão apontados os grupos suplentes para atendimento 
em cada uma das regiões da cidade.

4. Para a efetivação da convocação será considerada a 
regularidade na apresentação dos documentos requeridos para 
a inscrição e o atendimento das condições de participação 
neste edital.

5. Caso o interessado, convocado, não demonstrar interesse 
na orientação conforme a convocação, este continuará no ban-
co de dados e poderá ser parte de nova convocação se houver 
vaga e será chamado o suplente para a orientação disponível.

 FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL

 GABINETE DO PRESIDENTE

 REGULAMENTO DE COMPRAS E CONTRATA-
ÇÕES DO INSTITUTO ODEON - (ESPECÍFICO PARA 
O TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 01/FTMSP/2017 
FIRMADO COM A FUNDAÇÃO THEATRO MUNICI-
PAL DE SÃO PAULO)

8510.2017/0000121-8. CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES 
GERAIS

Art. 1º - Este Regulamento tem por objetivo definir os 
critérios e as condições a serem observados pelo INSTITUTO 
ODEON, doravante denominado ODEON, para a realização de 
compras e contratações de quaisquer bens ou serviços destina-
dos ao regular atendimento das necessidades organizacionais 
e operacionais da entidade na execução dos seus objetivos 
institucionais, inclusive na execução de Contratos de Gestão 
firmados com o Poder Público.

Art. 2º - As compras de bens e as contratações de obras e 
serviços necessários às finalidades da ODEON reger-se-ão pelos 
princípios do interesse público, da finalidade, da motivação, 
da durabilidade, da qualidade, da legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, eficiência e razoabilidade.

Art. 3º - A contratação de serviços, inclusive de engenharia, 
as aquisições, a venda e a locação de bens efetuar-se-ão me-
diante seleção da melhor proposta orçamentária, avaliando-se 
o preço, a qualidade, a técnica, o prazo de fornecimento ou de 
conclusão do serviço e as condições de pagamento, os custos 

 CULTURA
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIM-
PROC COMUNIQUE-SE: EDITAL 2018-1-019

DEPARTAMENTO DO PATRIMONIO HISTORICO
ENDERECO: AV. SAO JOAO, 473 - 7 ANDAR
2013-0.098.164-0 CONSORCIO SHOPPING LIGHT
O INTERESSADO DEVERA APRESENTAR: 1) APROVACAO 

PREVIA DO RESPONSAVEL LEGAL PELO IMOVEL; 2) INDICACAO 
NA PLANTA OU FOTOGRAFIA AEREA DAS TORRES E ANTENAS 
EM UM RAIO DE 100(CEM) METROS; 3) JUSTIFICATIVA ASSI-
NADA POR PROFISSIONAL HABILITADO SOBRE A NECESSIDADE 
DA IMPLANTACAO DA ANTENA NESSE LOCAL E DA SOLUCAO 
APRESENTADA, CONSIDERANDO A TECNOLOGIA EXISTENTE 
E O ALCANCE NECESSARIO; 4) INFORMACAO ASSINADA POR 
PROFISSIONAL HABILITADO SOBRE SE HAVERA SOBRECARGA 
NA ESTRUTURA E SE SERA NECESSARIO QUALQUER TIPO DE 
INTERVENCAO NO IMOVEL. SE HOUVER NECESSIDADE DE 
INTERVENCAO NA ARQUITETURA ORIGINAL, APRESENTAR SO-
LUCAO DE REVERSIBILIDADE SEM DANOS AO BEM TOMBADO; 
5) PROJETO DE INSTALACAO ASSINADO POR PROFISSIONAL 
HABILITADO, COM PLANTAS E ELEVACOES DO IMOVEL, IN-
DICANDO DISTANCIAS E MEDIDAS DOS EQUIPAMENTOS EM 
RELACAO A CONSTRUCAO. O PROJETO DEVERA REPRESENTAR 
A INTERFERENCIA MAXIMA. QUANDO HOUVER POSSIBILIDADE 
DE COMPARTILHAR ESSAS ESTRUTURAS, REPRESENTAR EM 
SUA SITUACAO DE CAPACIDADE MAXIMA; 6) RELATORIO FO-
TOGRAFICO E FOTOMONTAGEM A PARTIR DE PONTOS FOCAIS 
EXTERNOS, A DISTANCIA, TENDO COMO REFERENCIA A TORRE, 
MASTRO E DEMAIS EQUIPAMENTOS NA PAISAGEM, NO NIVEL 
DO PEDESTRE E NO DA PAISAGEM.

 COORDENADORIA DE CIDADANIA 
CULTURAL

 HOMOLOGAÇÃO
PROCESSO: 6025.2017/0002563-8 
- À vista dos elementos constantes do presente, em espe-

cial a informação da Supervisão de Casas de Cultura e Centro 
Educacionais Unificados 6394505 na competência a mim dele-
gada por intermédio da Portaria nº 15/2017-SMC.G, consideran-
do o disposto no Edital de Chamamento para Credenciamento 
de Interessados para Prestação de Serviços de Desenvolvimento 
de Oficinas Livres para os Equipamentos da Coordenadoria do 
Sistema Municipal de Biblioteca - CSMB, Coordenadoria dos 
Centros Culturais e Teatros - CCult e Supervisão das Casas de 
Cultura e Centros Educacionais Unificados - SCC, integrantes 
da Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura de São Paulo, 
AUTORIZO a convocação de selecionados, em quarta chamada, 
conforme abaixo, visando a contratação como oficineiros:
Adionor Gonçalves de Souza SMC 191
Alan Rodrigues de Oliveira on-233858508
Bruno Galindo Gonçalves on-552811921
Carlos Alberto Borzeto SMC 180
Daiane Baumgartner de Souza on-741697319
Daniela de Fátima Bontempi Fonseca on-1826319842
Demetrio Furlan Filho on-1793813163
Douglas Thiago Pereira on-1938911127
Eliel Gregório da Silva SMC 136
Elizabete Barros de Almeida SMC 60
Erisvaldete de Castro Carneiro SMC 303
Ivamar santos SMC 215
Jenifer da Silva Santos Rufino on-1583481024
Joyce Izauri de Jesus on-958017162
Luciana Primante Costa Leite on-968953312
Luiza Marinho Perego SMC 111
Marcia Lima de Oliveira SMC 145
Maria Amélia Bethoven Farah SMC 184
Maria Cristina Bernardino SMC 115
Michel da Silva Ceriaco Almeida on-840968593
Mônica Helena Alves Ramos on-1205610848
Pamella Regina D'ornelas SMC 110
Raimundo Guimarães de Cerqueira Junior on-603795765
Raphael de Paula Ribeiro SMC 185
Wagner Gama do Nascimento on-52302203
Welisson Guedes SMC 58

 EDITAL DE CREDENCIAMENTO PARA GRUPOS E 
INTERESSADOS EM ORIENTAÇÃO ARTÍSTICA PELO 
PROGRAMA DE FORMAÇÃO CULTURAL – VOCA-
CIONAL/2018 DA SUPERVISÃO DE FORMAÇÃO 
ARTÍSTICA E CULTURAL 001/2018- SMC/CCULT/SF.

PROCESSO: 6025.2018/0000910-3 
A Secretaria Municipal de Cultura (SMC) e a Secretaria 

Municipal de Educação (SME) FAZEM SABER que, durante o 
período de 01 de fevereiro a 02 de março de 2018, estarão 
abertas as inscrições online pela plataforma "SP Cultura" 
disponível no link http://spcultura.prefeitura.sp.gov.br/, para 
grupos interessados em Orientações Artísticas nas linguagens 
de Dança, Música ou Teatro e pessoas interessadas em compor 
turmas para Orientações nas linguagens de Literatura ou Artes 
Visuais pelo Programa de Formação Cultural – Vocacional/2018 
da Supervisão de Formação Artística e Cultural que acontece 
nos equipamentos públicos da SMC e SME.

CONSIDERANDO QUE
I. O Programa Vocacional é um programa sob a gestão 

da Secretaria Municipal de Cultura com parceria da Secretaria 
Municipal de Educação, oferecido gratuitamente para grupos e 
turmas formados por pessoas maiores de 14 anos.

II. O programa contempla orientação artística para grupo 
nas linguagens de Dança, Música e Teatro, fundamentado 
nos interesses do grupo e, orientação artística para pessoas 
interessadas em Artes Visuais e Literatura, fundamentado nos 
interesses de uma turma.

III. O Programa Vocacional tem como objetivo auxiliar no 
aprimoramento de processos e/ou no desenvolvimento de pro-
jetos artísticos a partir do atendimento de diferentes grupos e/
ou turmas iniciantes ou não.

IV. As orientações terão como objetivo ampliar as perspec-
tivas artísticas sem necessariamente privilegiar estilos especí-
ficos, reconhecendo os aspectos a serem desenvolvidos e/ou 
aprimorados junto aos grupos ou turmas.

V. A partir da reflexão sobre os próprios modos de fazer, o 
Programa visa propiciar espaços de estímulo à criatividade e a 
linguagem artística pretendida.

VI. A regionalização do Programa Vocacional pretende am-
pliar o conhecimento sobre os territórios, espaços, equipamen-
tos culturais e outros agentes culturais da cidade, a partir de 
ações que se darão nas orientações, mostras e apresentações 
dos trabalhos junto aos grupos e turmas.

1.DO OBJETO
1. O presente edital visa à seleção de grupos interessados 

em orientações artísticas pelo Programa de Formação Cultural – 
Vocacional/2018 nas seguintes linguagens artísticas:

I. Dança
II. Música
III. Teatro
1. As linguagens de Dança, Música e Teatro terão suas 

orientações voltadas para o aprimoramento do trabalho de 
grupos iniciantes ou não, formados ou em formação.

1. Entende-se por grupos um conjunto organizado de pes-
soas, inscritas neste edital a partir de um representante pessoa 
física - e que apresente carta de intenção ou projeto de traba-
lho a ser desenvolvido em uma das linguagens – Dança, Música 
e Teatro, em equipamentos públicos de cultura.
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