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

VII- Certidão Negativa de Débitos junto à Prefeitura do 
Município de São Paulo (Tributos Mobiliários) ou Declaração 
de Não Cadastramento no Município de São Paulo (Anexo VIII);

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

IX- Certificado de Regularidade do FGTS;
X- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas do TST;
XI- Comprovante de que a entidade não está inscrita no 

CADIN municipal;
XII- Comprovação de regular funcionamento no endereço 

do CNPJ, por meio de contas de água, luz ou telefonia;
XIII- Comprovante de inscrição no Cadastro Municipal 

Único de Entidades Parceiras do Terceiro Setor – CENTS ou, 
caso não cadastrada, formulário de solicitação de inscrição no 
CENTS;

XIV- Declaração, sob as penas da Lei, de que não emprega 
menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo 
na condição de aprendiz (Anexo IX);

XV- Declaração da proponente conforme artigo 39 da Lei 
nº. 13.019/2014 (Anexo V);

XVI- Declaração da proponente, firmada por todos os 
membros da diretoria, de que não incidem nas hipóteses de 
inelegibilidade, conforme estabelecido na Emenda nº 35 à Lei 
Orgânica do Município de São Paulo (Anexo VI).

XVII- Declaração sob as penas da lei, de inexistência dos 
impedimentos para celebrar qualquer modalidade de parceria, 
conforme previsto no artigo 39 da Lei Federal nº 13.019, de 
2014.

5.7.1. Todas as certidões deverão estar no prazo de valida-
de, tanto para formalização do 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.

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

5.9. 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 5.7.

5.10. O Secretário Municipal de Cultura homologará e 
publicará no Diário Oficial da Cidade o resultado da seleção, 
observado o item 5.3.1.

5.11. Não havendo Proponente que a Comissão considere 
apta a desenvolver tal trabalho, fica a Administração desobri-
gada a contratar, ainda que exista recurso para tal finalidade.

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

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

6.1.1. Ainda que inscrito e selecionado, não será formaliza-
da a parceria relativa a projeto cujo 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.

6.1.2. A vigência do Termo de Colaboração será de 1 (um) 
ano, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorroga-
do nos termos do artigo 36 do Decreto Municipal nº. 57.575/16.

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

6.3.1. A prorrogação deverá ser objeto de aditamento pró-
prio e apenas se efetivará mediante concordância da selecio-
nada, observado os termos do artigo 36 do Decreto Municipal 
nº. 57.575/16.

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

6.4.1. 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.

6.4.2. 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.

6.4.3. 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.

6.5. Todo o material de divulgação das atividades desenvol-
vidas durante o projeto deverá conter as logomarcas da Secre-
taria Municipal de Cultura, seguindo o padrão de comunicação 
visual da Secretaria, conforme orientações da Coordenaria de 
Centros Culturais e Teatros - CCULT, sob pena de aplicação de 
sanções, conforme disposto no artigo 73 da Lei nº 13.019/2014.

6.6. 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 Colaboração cabem exclusivamente à proponente.

6.7. A Secretaria Municipal de Cultura não se responsa-
bilizará solidária ou subsidiariamente, em hipótese alguma, 
pelos atos, contratos ou compromissos de natureza comercial, 
financeira, trabalhista, previdenciária, fiscal ou outra, assumidos 
pela proponente para fins de cumprimento do ajuste com a Pre-
feitura do Município de São Paulo, ou ainda pela inadimplência 
da organização da sociedade civil em relação ao pagamento, 
aos ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou aos danos 
decorrentes de restrição à sua execução.

6.8. Caberá à organização da sociedade civil a responsabi-
lidade exclusiva pelo gerenciamento administrativo e financeiro 
dos recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despe-
sas de custeio, de investimento e de pessoal.

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- PRESTAÇÕES DE CONTAS
7.1. O proponente terá que comprovar a realização das ati-

vidades por meio das prestações de contas parcial e final, acom-
panhados de documentos, borderôs, material de divulgação e 
de imprensa, quando houver, à Secretaria Municipal de Cultura.

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

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

4.10. Proponentes que descumprirem as condições de 
participação neste edital, inclusive quanto às informações ne-
cessárias aos projetos dispostas nos itens 4.2 e 4.5 terão suas 
inscrições indeferidas.

4.11. O valor máximo de orçamento permitido é referente 
ao aporte da Prefeitura Municipal de São Paulo para o presente 
exercício, que não poderá ser superior R$ 345.000,00 (trezen-
tos e quarenta e cinco mil reais). A proposta somente poderá ter 
um orçamento superior, quando indicadas as fontes de recurso 
para arcar com as rubricas do valor excedente. Caso não haja 
indicação, terão suas inscrições indeferidas.

4.12. O projeto deve ser realizado de forma híbrida, 
a saber, parte presencial e parte em plataformas onli-
ne. Diante do contexto da pandemia de Covid-19, será 
necessário atentar-se às recomendações da Secretaria 
Municipal da Saúde referente à programação e formato 
das atividades presenciais. Caso o Decreto Municipal n. 
59.283/2020, que dispõe sobre o fechamento dos equipa-
mentos públicos municipais tendo em vista o COVID-19, 
permaneça vigente em fase de execução do projeto sele-
cionado pela Comissão de Seleção, o projeto deverá ser 
adaptado mediante apresentação à Coordenação Geral 
do CRDSP para que a proposta de execução das ativida-
des previstas seja feita de forma integralmente online e 
com acesso gratuito.

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

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

4.15. Terminado o prazo para o envio das propostas, o CRD, 
por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, publicará 
em sítio oficial na internet a listagem preliminar contendo o 
nome de todos os proponentes inscritos, 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 por 03 (três) 

membros, sendo um deles servidor ocupante de cargo de 
provimento efetivo ou emprego permanente do quadro de 
pessoal da Administração Pública Municipal, nomeados pelo 
Secretário Municipal de Cultura; um servidor comissionado 
e um membro representante da sociedade civil indicado por 
uma entidade de caráter representativo em dança 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 por 
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:
Critérios Pontuação 

máxima 
por critério 

(pontos)
a) Atendimento às diretrizes delineadas pela Secretaria Municipal de Cultura 10
b) Análise da proposta de trabalho, quantidade e qualidade das metas, no que 
se refere à excelência, relevância artística do projeto e diversidade temática

10

c) Compatibilidade orçamentária, compreendida como a factibilidade de 
realização das metas propostas com os recursos financeiros indicados na 
proposta orçamentária.

10

d) Nº de eventos, objeto do Edital, comprovado no currículo do presidente e/
ou diretor e/ou curador:

10

- participação em eventos:
de 1 a 5 – 2,5
de 6 ou mais – 5
- experiência de atuação – 5
5.3.1. As propostas serão avaliadas de acordo com os 

critérios estabelecidos e receberão nota de 0 a 40 pontos, 
sendo classificadas em ordem decrescente da maior para a 
menor nota.

5.3.2. Será classificado o proponente que obtiver a maior 
pontuação, sendo desclassificados os proponentes cuja pontua-
ção seja inferior a 20 (vinte) pontos.

5.3.3. Na hipótese de empate, decidir-se-á sucessivamente 
pelo proponente que melhor pontuou, respectivamente, nos 
tópicos:

a) Análise da proposta de trabalho, quantidade e qualidade 
das metas, no que se refere à excelência, relevância artística do 
projeto e diversidade temática.

b) Experiência de atuação.
5.3.4. A Comissão de Seleção deverá lavrar ata de suas reu-

niões e motivar suas decisões, indicando a relação dos projetos 
selecionados e a pontuação em ordem de classificação, desde 
que alcancem a nota mínima.

5.3.5. O resultado deste processo será publicado no Diário 
Oficial do Município de São Paulo em até 30 (trinta) dias após o 
término do período de inscrição.

5.4. A Comissão de Seleção terá o prazo de até 5 dias 
úteis para conclusão do julgamento das propostas e divulga-
ção preliminar do processo de seleção, podendo tal prazo ser 
prorrogado, de forma devidamente justificada, por até mais 10 
(dez) 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.

5.6. 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 5 (cinco) dias úteis contados do 
recebimento do recurso, sendo este entregue de forma eletrôni-
ca, pelo e-mail: crdsp.smcgestao@gmail.com

5.7. Decididos os eventuais recursos ou, não os havendo, a 
Secretaria Municipal de Cultura publicará o resultado no DOM 
e notificará a proponente vencedora mediante correspondência 
eletrônica para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, apresentar 
manifestação de aceite, acompanhada da documentação neces-
sária para formalização do ajuste, conforme segue:

I- cópia da inscrição no CNPJ, demonstrando sua existência 
jurídica há, no mínimo, 1 (um) ano;

II- Cadastro de Contribuinte Mobiliário-CCM;
III- Contrato ou Estatuto Social atualizado e devidamente 

registrado e de eventuais alterações ou, tratando-se de coope-
rativa, certidão simplificada emitida por junta comercial;

IV- Cópia da ata de eleição do quadro dirigente atual;
V- Relação nominal atualizada dos dirigentes da entidade, 

com endereço, número e órgão expedidor da carteira de identi-
dade de Pessoas Físicas – CPF da Secretaria da Receita Federal 
do Brasil de cada um deles;

c) com quem estiver inscrito no Cadastro Informativo Muni-
cipal - CADIN MUNICIPAL;

d) com entidade que tenha como dirigente, nos termos pre-
vistos no inciso III, do artigo 39 da Lei Federal nº 13.019/2014:

(i) membros dos Poderes Executivo, Legislativo, do Ministé-
rio Público e do Tribunal de Contas do Município de São Paulo;

(ii) cônjuges ou companheiros no poder público, bem como 
parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segun-
do grau;

(iii) servidor público vinculado ou lotado na Secretaria 
Municipal de Cultura, bem como seus respectivos cônjuges, 
companheiros, ascendentes ou descendentes.

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

f) com proponente cujas propostas tenham qualquer vín-
culo profissional ou empresarial com membros da Comissão 
Julgadora ou cujos dirigentes sejam parentes consanguíneos, 
colaterais ou por afinidade, até o segundo grau, de membros da 
Comissão Julgadora.

g) 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.

3.6.1 Os integrantes da proposta não poderão ser servido-
res públicos do Município de São Paulo

4. Fica vedada a participação, na condição de proponente, 
as organizações da sociedade civil contempladas em edições 
anteriores no período de até 2 (dois) anos, contados a partir da 
vigência do termo.

4 - INSCRIÇÕES
4.1. As inscrições serão gratuitas e estarão abertas pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir do primeiro dia útil 
após a data de publicação da Portaria que institui o edital no 
Diário Oficial da Cidade de São Paulo.

4.2. As inscrições começarão às 09h, horário de Brasília, a 
partir do primeiro dia útil após a data da publicação do edital 
no Diário Oficial da União; e se encerrarão no último dia às 18h, 
horário de Brasília.

4.3. As inscrições só poderão ser feitas de acordo com as 
características descritas nos demais subitens deste item 4 do 
Edital

4.4. As inscrições deverão ser feitas exclusivamen-
te via internet mediante o preenchimento e envio do for-
mulário eletrônico disponível no endereço - https://forms.
gle/6445nhzqBqGQoxMW8

4.5. No ato da inscrição, deverá ser anexado nos respecti-
vos campos do formulário de inscrição, 01 (uma) via do projeto 
completo (item 4.2. e 4.5 ) formato online, por meio de links de 
compartilhamento aberto contendo as seguintes informações:

I- Plano de Trabalho, explicitando seu desenvolvimento e 
duração, obrigatoriamente com prazo de duração de 12 (doze) 
meses e contendo a descrição das 2 (duas) etapas de trabalho, 
com duração de 06 (seis) meses cada, correspondendo à vigên-
cia total da parceria, contendo (Anexo II):

a) Identificação do Proponente;
b) Dados do Projeto;
c) Histórico do Proponente (Currículo completo);
d) Descrição do Objeto, em conformidade com o indicado 

no Termo de Referência (Anexo I);
e) Justificativa do Projeto;
f) Objetivos e Metas;
g) Descrição do Projeto e dos parâmetros a serem utiliza-

dos para aferição do cumprimento das metas;
h) Metodologia;
i) Previsão de atendimento/público;
j) Cronograma de realização do Projeto;
k) Cronograma de Receitas e Despesas;
l) Plano de Divulgação/Comunicação;
m) Patrocínio/Apoio (se houver);
n) Recursos Humanos (elaboração de ficha técnica, rela-

cionando os nomes e funções dos profissionais envolvidos na 
consecução do projeto, bem como dos demais profissionais 
já confirmados para desenvolverem atividades indicadas pelo 
projeto);

o) Materiais e Serviços.
II- Informações complementares que o proponente julgar 

necessárias para a elucidação do projeto;
III- Currículo dos integrantes da Organização da Sociedade 

Civil envolvidos para consecução do objeto;
IV- Currículo dos demais profissionais convidados que 

participarão das ações propostas, e que já estejam confirmados;
V- Comprovantes de experiência prévia na realização do 

objeto da parceria ou de objeto de natureza semelhante à ges-
tão artística - pedagógica em dança de, no mínimo, um ano de 
capacidade técnica e operacional, podendo ser admitidos, sem 
prejuízo de outros:

a) instrumentos de parceria firmados com órgãos e enti-
dades da administração pública, organismos internacionais, 
empresas ou outras organizações da sociedade civil;

b) relatórios de atividades com comprovação das ações 
desenvolvidas;

c) publicações, pesquisas e outras formas de produção de 
conhecimento realizadas pela organização da sociedade civil 
ou a respeito dela;

d) declarações de experiência prévia e de capacidade técni-
ca no desenvolvimento de atividades ou projetos relacionados 
ao objeto da parceria ou de natureza semelhante, emitidas por 
órgãos públicos, instituições de ensino, redes, organizações da 
sociedade civil, movimentos sociais, empresas públicas ou pri-
vadas, conselhos, comissões ou comitês de políticas públicas; ou

e) prêmios de relevância em dança recebidos no país ou no 
exterior pela organização da sociedade civil.

4.5.1. Somente serão permitidos anexos em formato “PDF 
– Portable Document Format” e o tamanho limite de cada docu-
mento deverá ser de até 10 (dez) MB – Megabytes

4.5.2. O Centro de Referência da Dança (CRD) sugere a 
utilização de plataformas de armazenamento de arquivos online 
ou armazenamento em nuvem de preferência do proponente.

4.5.3. Os links dos documentos enviados deverão ser man-
tidos ativos até o fim do processo de seleção. A desativação 
de links antes do fim do processo ocasionará a inabilitação da 
inscrição.

4.6. 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.

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

4.8. O projeto deverá ser entregue ao CRD acompanhado 
das seguintes informações e documentos:

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

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

 COORDENADORIA DE CENTROS 
CULTURAIS E TEATROS

 EDITAL Nº 002/2021/SMC-CPAR
Processo nº 6025.2021/0012674-1
A Prefeitura do Município de São Paulo, através da Secreta-

ria Municipal de Cultura (“SMC”), torna público que no período 
de 03 de agosto de 2021 a 03 de setembro de 2021 estarão 
abertas as inscrições, exclusivamente online de propostas dos 
interessados em formalizar parceria objetivando a gestão 
artística -pedagógica do Centro de Referência da Dança 
(“CRD”), situado nesta Capital, nos Baixos do Viaduto 
do Chá, s/n, Galeria Formosa, Centro, de responsabilidade 
da Secretaria Municipal de Cultura, de acordo com o disposto 
na Lei Federal nº. 13.019/2014 e com o Decreto Municipal nº 
57.575/2016.

JUSTIFICATIVA: O propósito da Secretaria Municipal de 
Cultura para realização da parceria é de proporcionar a fruição 
e difusão da dança e suas variações, alcançando o status de 
referência em dança para a cidade de São Paulo, como sugestão 
decorrente da própria denominação do CRD.

1 - OBJETIVOS E OBJETO DO EDITAL
1.1. O presente Edital tem por objetivos:
1.1.1. Difundir a dança enquanto bem cultural.
1.1.2. Fortalecer e valorizar ações que tenham o compro-

misso de promover a diversidade cultural.
1.1.3. Garantir acesso da população e público interessado 

às atividades de formação e difusão promovendo a diversidade 
na produção artística.

1.2. O presente Edital tem por objeto selecionar uma orga-
nização da sociedade civil que desenvolva em parceria com a 
Secretaria Municipal de Cultura, a gestão artística- pedagógica 
do CRD, pelo período de 01 (um) ano, prorrogável se for o caso, 
nos termos do artigo 36 do Decreto Municipal nº. 57.575/16.

2 - RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
2.1. O total de recursos disponíveis para a parceria durante 

o período de 1 (um) ano será no valor de R$ 345.000,00 (tre-
zentos e quarenta e cinco mil reais), e deverá onerar a seguinte 
dotação orçamentária nº 25.10.13.392.3001.6.379.33903900.0:

2.2 Os valores serão liberados em 02 (duas) parcelas, da 
seguinte forma:

a) 50% (cinquenta por cento) do valor, que corresponde a 
R$ 172.500,00 (cento e setenta e dois mil e quinhentos reais), 
após a assinatura do Termo de Colaboração;

b) 50% (cinquenta por cento) do valor, correspondente a 
R$ 172.500,00 (cento e setenta e dois mil e quinhentos reais), 6 
(seis) meses após assinatura do Termo de Colaboração.

2.3 Haverá reajuste dos valores financeiros disponíveis em 
cada exercício orçamentário para execução e manutenção da 
qualidade das atividades previstas em plano de trabalho e de 
acordo com o Termo de Referência.

3 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. As propostas inscritas deverão ter como proponente 

responsável Pessoa Jurídica sem fins lucrativos, demonstrando 
existência jurídica e atuação específica na área há pelo menos 
01 (um) ano que preencham as condições estabelecidas no ar-
tigo 2º, inciso I, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’ da Lei Federal 13.019/2014.

3.1.1. Considera-se organização da sociedade civil:
a) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua 

entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores, 
empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados, so-
bras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos, dividendos, 
isenções de qualquer natureza, participações ou parcelas do seu 
patrimônio, auferidos mediante o exercício de suas atividades, 
e que os aplique integralmente na consecução do respectivo 
objeto social, de forma imediata ou por meio da constituição de 
fundo patrimonial ou fundo de reserva;

b) as sociedades cooperativas previstas na Lei no 9.867, de 
10 de novembro de 1999; as integradas por pessoas em situa-
ção de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as alcançadas 
por programas e ações de combate à pobreza e de geração 
de trabalho e renda; as voltadas para fomento, educação e 
capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação de agentes 
de assistência técnica e extensão rural; e as capacitadas para 
execução de atividades ou de projetos de interesse público e 
de cunho social;

c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades 
ou a projetos de interesse público e de cunho social distintas 
das destinadas a fins exclusivamente religiosos.

3.1.2. As organizações da sociedade civil deverão ser re-
gidas por normas de organização interna que prevejam, ex-
pressamente:

(i) objetivos voltados à promoção de atividades e finalida-
des de relevância pública e social;

(ii) que, em caso de dissolução da entidade, o respectivo 
patrimônio líquido seja transferido a outra pessoa jurídica de 
igual natureza que preencha os requisitos desta Lei e cujo obje-
to social seja, preferencialmente, o mesmo da entidade extinta; 

(iii) escrituração de acordo com os princípios fundamentais 
de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade;

(iv) possuir, no mínimo, 1 (um) ano de existência, com 
cadastro ativo, comprovados por meio de documentação emi-
tida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, com base no 
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ;

(v) possuir experiência prévia na realização, com efetivida-
de, do objeto da parceria ou de natureza semelhante

(vi) possuir instalações, condições materiais e capacidade 
técnica e operacional para o desenvolvimento das atividades 
ou projetos previstos na parceria e o cumprimento das metas 
estabelecidas.

3.1.3. Serão dispensadas do atendimento ao disposto nos 
itens (i) e (ii) as organizações religiosas.

3.1.4. As sociedades cooperativas deverão atender às 
exigências previstas na legislação específica e ao disposto no 
item (iii), estando dispensadas do atendimento aos requisitos 
previstos nos itens (i) e (ii).

3.1.5. Para fins de atendimento do previsto item (vi), não 
será necessária a demonstração de capacidade instalada prévia.

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. Cada interessado poderá apresentar 1 (uma) única 
inscrição, com exceção de cooperativas e associações com sede 
no Município de São Paulo que congreguem e representem juri-
dicamente núcleos artísticos sem personalidade jurídica própria, 
que podem inscrever um projeto em nome de cada um destes 
núcleos, conforme previsto na Lei Municipal nº 14.071/2005.

3.4.1. Para este edital serão considerados até 5 projetos 
inscritos por núcleos artísticos representados pelas coopera-
tivas.

3.5. Somente pessoas jurídicas que atendam a todas as dis-
posições deste Edital e que não estejam impedidas de contratar 
ou formalizar ajustes de qualquer natureza com a Administra-
ção Pública poderão concorrer ao Edital.

3.6. Não será celebrada a parceria:
a) com quem tenha tido as contas rejeitadas pela Admi-

nistração 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 deci-
são pela rejeição; a apreciação das contas estiver pendente de 
decisão sobre recurso com efeito suspensivo;

b) com quem estiver em mora, inclusive com relação à 
prestação de contas, inadimplente em outra parceria ou que 
não esteja em situação de regularidade com o Município de 
São Paulo ou com entidade da Administração Pública Municipal 
Indireta;
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7.2.1. Caso a Secretaria Municipal de Cultura se manifeste 
contrariamente à alteração, o proponente será intimado a 
reconduzir o projeto às características originais, sob pena de 
rescisão do ajuste, sem prejuízo dos demais consectários legais 
aplicáveis.

7.3. A prestação de contas deverá ser feita em observância 
ao disposto na Lei Federal nº 13.019/2014 e ao Decreto Muni-
cipal nº 57.575/2016

7.4. O proponente (pessoa jurídica) do projeto deverá apre-
sentar prestação de contas parcial, no prazo de 30 (trinta) dias 
ao término do primeiro semestre, e final, em até 60 (sessenta) 
dias após o término do projeto, comprovando a utilização dos 
recursos conforme o orçamento aprovado.

7.5. 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.

7.5.1. 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.

7.6. 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.

7.7. 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.

7.8. As prestações de contas parcial e final serão analisadas 
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.

7.9. A Administração Pública realizará manifestação conclu-
siva sobre a prestação de contas final dispondo sobre:

a) aprovação da prestação de contas;
b) aprovação da prestação de contas com ressalvas, mes-

mo que cumpridos os objetos e as metas da parceria, estiver 
evidenciada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza 
formal de que não resulte dano ao erário;

c) rejeição da prestação de contas, com a imediata determi-
nação das providências administrativas e judiciais cabíveis para 
devolução dos valores aos cofres públicos, inclusive a determi-
nação de imediata instauração de tomada de contas especial.

7.9.1. São consideradas falhas formais sem prejuízo de 
outras:

a) nos casos em que o plano de trabalho preveja que as 
despesas deverão ocorrer conforme os valores definidos para 
cada elemento de despesa, a extrapolação, sem prévia autori-
zação, dos valores aprovados para cada despesa, respeitado o 
valor global da parceria.

b) a inadequação ou a imperfeição a respeito de exigência, 
forma ou procedimento a ser adotado desde que o objetivo ou 
resultado pretendido pela execução da parceria seja alcançado.

7.10. As contas serão rejeitadas quando:
a) houver omissão no dever de prestar contas;
b) houver descumprimento injustificado dos objetivos e 

metas estabelecidos no plano de trabalho;
c) ocorrer dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegí-

timo ou antieconômico;
d) houver desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores 

públicos;
e) não for executado o objeto da parceria;
f) os recursos forem aplicados em finalidades diversas das 

previstas na parceria.
7.11. Da decisão que rejeitar as contas prestadas caberá 

um único recurso à autoridade competente que deverá ser 
interposto no prazo de 10 dias úteis a contar da notificação 
da decisão.

7.12. Exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, o pro-
ponente poderá solicitar autorização para que o ressarcimento 
ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias de 
interesse público, mediante a apresentação de novo plano de 
trabalho, conforme o objeto descrito no termo de colaboração e 
a área de atuação do proponente, cuja mensuração econômica 
será feita a partir do plano de trabalho original, desde que não 
tenha havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição 
integral dos recursos.

7.13. Cabe à autoridade administrativa, sob pena de res-
ponsabilidade solidária, adotar as providências para apuração 
dos fatos diante da rejeição da prestação de contas, identifi-
cação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do 
ressarcimento.

7.13.1. O dano ao erário será previamente delimitado para 
embasar a rejeição das contas prestadas.

7.13.2. Os valores apurados serão acrescidos de correção 
monetária e juros, bem como inscritos no CADIN Municipal, por 
meio de despacho da autoridade administrativa competente.

7.14. O proponente deverá apresentar para fins de mo-
nitoramento e avaliação de suas ações a documentação e 
demais documentos apresentados no item 7.5, na periodicidade 
ajustada.

7.15. O proponente está obrigado a prestar contas da boa 
e regular aplicação dos recursos recebidos conforme estabeleci-
do no item 7.5 e, em caráter final, ao término de sua vigência.

7.15.1. O prazo poderá ser prorrogado por até 30 dias, a 
critério do titular do órgão ou ente da Administração parceiro, 
ou daquele a quem tiver sido delegada a competência, desde 
que devidamente justificado.

7.15.2. Na hipótese de devolução de recursos, a guia de 
recolhimento deverá ser apresentada juntamente com a pres-
tação de contas.

7.15.3. Se constatada pela Administração irregularidades 
financeiras, o valor respectivo deverá ser restituído ao Tesouro 
Municipal ou ao Fundo Municipal competente, no prazo impror-
rogável de 30 dias.

7.16. A administração Pública apreciará a prestação final 
de contas apresentada, no prazo de até 150 dias, contado da 
data de seu recebimento ou do cumprimento de diligência 
por ela determinada, prorrogável justificadamente por igual 
período.

7.17. 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.

7.18. A Secretaria Municipal de Cultura poderá solicitar, a 
qualquer tempo, os comprovantes mencionados no item 7.17. 
para aprovação das contas.

8- PENALIDADES
8.1. A execução da parceria em desacordo com o plano de 

trabalho e com as normas da Lei Federal nº. 13.019/2014 e do 
Decreto Municipal nº 57.575/2016, poderá acarretar, garantida 
a defesa prévia, na aplicação ao proponente das seguintes 
sanções:

8.1.1. Advertência;
8.1.2. Suspensão temporária de participar em chamamento 

público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com 
órgãos e entidades da esfera do governo da administração 
pública sancionadora, por prazo não superior a 2 anos;

8.1.3. Declaração de inidoneidade para participar de cha-
mamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos 
e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdu-
rarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o pro-
ponente ressarcir a administração pelos prejuízos resultantes 
e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no 
item anterior.

8.2. O prazo para apresentação de defesa consiste em 5 
dias úteis para a sanção prevista no item 8.1.1. e 10 dias úteis 
para as sanções previstas nos itens 8.1.2. e 8.1.3.

8.3. Compete ao gestor da parceria decidir pela aplicação 
de penalidade no caso de advertência.

8.4. Compete ao Secretário Municipal de Cultura decidir 
pela aplicação de penalidade nos casos de suspensão do di-
reito de participar de chamamento público e de declaração de 
inidoneidade.

8.5. As notificações e intimações serão encaminhadas ao 
proponente preferencialmente via correspondência eletrônica, 
sem prejuízo de outras formas de comunicação, assegurando-
-se a ciência do interessado para fins de exercício do direito de 
contraditório e ampla defesa.

8.6. Salvo motivo de força maior, plenamente justificado, 
a contratação poderá ser cancelada, a juízo da Administração 
Pública.

8.7. A imposição das sanções previstas será proporcional à 
gravidade do fato que a motivar, consideradas as circunstâncias 
objetivas do caso, e dela será notificado o proponente.

8.8. As sanções mencionadas no item anterior poderão ser 
acumuladas.

9 - DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. As normas disciplinadoras deste edital serão interpre-

tadas em favor da ampliação da disputa, respeitada a igual-
dade de oportunidade entre os participantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança 
da contratação.

9.2. Os prazos previstos neste edital serão contados ex-
cluindo o dia do início e incluindo o dia do vencimento.

9.3. Os participantes assumirão todos os custos de prepara-
ção e apresentação de suas propostas e a Secretaria Municipal 
de Cultura não será, em caso algum, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do 
chamamento público.

9.4. A participação neste processo seletivo implicará aceita-
ção integral e irretratável dos termos deste edital e seus anexos, 
bem como na observância dos regulamentos administrativos e 
demais normas aplicáveis.

9.5. Os participantes são responsáveis pela fidelidade e 
legitimidade das informações e dos documentos apresentados 
em qualquer fase do processo.

9.6. A Administração se reserva o direito de, a qualquer 
tempo e a seu exclusivo critério, por despacho motivado, adiar 
ou revogar a presente seleção, sem que isso represente motivo 
para que os proponentes participantes pleiteiem qualquer tipo 
de indenização.

9.7. As retificações do presente Edital, por iniciativa da Ad-
ministração Pública ou provocadas por eventuais impugnações, 
serão publicadas no Diário Oficial da Cidade de São Paulo.

9.8. A Secretaria Municipal de Cultura resolverá os ca-
sos omissos e as situações não previstas no presente Edital, 
observadas as disposições legais e os princípios que regem a 
administração pública.

9.9. Os pedidos de esclarecimentos, decorrentes de dúvidas 
na interpretação deste Edital e de seus anexos, deverão ser en-
caminhados com antecedência mínima de 5 dias da data-limite 
para envio da proposta, de forma eletrônica, pelo e-mail: crdsp.
smcgestao@gmail.com.

9.10. Para solicitação de reuniões presenciais ou remotas 
(online) para pedidos de esclarecimento decorrentes de dúvidas 
na interpretação deste Edital e seus anexos, ou até mesmo 
solicitação de visita técnica no Centro de Referência da Dança 
deverão ser encaminhados pelo mesmo e-mail com antecedên-
cia mínima de 10 dias da data-limite para envio da proposta.

9.11. Os pedidos de esclarecimentos não suspendem os 
prazos previstos no Edital. As respostas e os esclarecimentos 
prestados serão juntados nos autos do processo de Chama-
mento Público e estarão disponíveis para consulta por qualquer 
interessado.

9.12. Agentes da administração Pública, do controle interno 
e do Tribunal de Contas terão livre acesso aos processos, aos 
documentos e às informações relacionadas a termos de colabo-
ração, bem como aos locais de execução do respectivo objeto.

9.13. Fica eleito o foro do Município de São Paulo para di-
rimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente certame.

Anexos:
I- Termo de Referência para Elaboração de Plano de Tra-

balho;
II- Plano de Trabalho;
III- Requerimento de Inscrição;
IV- Declaração do Proponente Pessoa Jurídica;
V- Declaração Artigo 39, inciso III, da Lei nº 13.019/2016;
VI- Declaração de Inelegibilidade;
VII- Declaração de Todos os Integrantes da Ficha Técnica;
VIII- Declaração de Não Cadastramento no Município de 

São Paulo;
IX- Declaração de Trabalho para Menor de Idade;
X- Minuta do Termo de Colaboração.
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA PARA ELABORA-

ÇÃO DE PLANO DE TRABALHO
Introdução
O presente documento tem por objetivo oferecer referên-

cias para as organizações jurídicas com atividades na área 
da dança, interessadas em formalizar Termo de Colaboração 
da gestão artística - pedagógica do Centro de Referência da 
Dança da Cidade de São Paulo (CRDSP), localizado nos Baixos 
do Viaduto do Chá, s/n, Galeria Formosa, Centro, São Paulo - SP, 
conforme Edital de Chamamento nº. 001/2019/SMC-CPAR de 
responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura – SMC.

Do objeto
A Gestão Artística Pedagógica do Centro de Referência da 

Dança terá como objetivo criar um programa que contribua 
para a formação em dança de profissionais, estudantes e 
iniciantes na área. Compreende-se como formação em dança 
os cursos práticos, teóricos, palestras, workshops, grupos de 
estudos e orientação de processos de criação, de curta ou longa 
duração, que acrescentem maiores conhecimentos aos parti-
cipantes das atividades que serão promovidas no espaço, nos 
níveis básico, intermediário e profissional.

A formação poderá estender-se também ao âmbito da 
apreciação de trabalhos de dança envolvendo espetáculos e 
performances. Neste caso, caberá análise em conjunto com a 
coordenação do CRDSP.

É imprescindível a garantia da diversidade e pluralidade de 
linguagens da dança nas propostas apresentadas para este edi-
tal, abarcando as danças contemporâneas, modernas, clássicas, 
bem como as danças brasileiras, étnicas e folclóricas, danças 
afrodiáspóricas, danças urbanas, voguing, wacking, e outras 
vertentes que couberem.

Além disso, é necessário que as propostas considerem as 
questões de gênero (mulheres e LGBTQI+) no ambiente da dan-
ça, e que reflitam sobre a construção dos discursos corporais a 
partir de representações sociais de grupos que caracterizam o 
espaço e a expressão de identidade dos seus usuários.

O projeto deve ser realizado de forma híbrida, a saber, 
parte presencial e parte em plataformas online.

Diante do contexto da pandemia de Covid-19, será ne-
cessário atentar-se às recomendações do Secretaria Municipal 
da Saúde referente à programação e formato das atividades 
presenciais. Caso o Decreto Municipal n. 59.283/2020, que 
dispõe sobre o fechamento dos equipamentos públicos muni-
cipais tendo em vista o COVID-19, permaneça vigente em fase 
de execução do projeto selecionado pela Comissão de Seleção, 
o projeto deverá ser adaptado mediante apresentação à Coor-
denação Geral do CRDSP para que a proposta de execução das 
atividades previstas seja feita de forma integralmente online e 
com acesso gratuito.

Das Atribuições da Gestão Artística – Pedagógica
O Proponente contemplado para a Gestão Artística Pedagó-

gica do Centro de Referência da Dança terá como atribuição a 
elaboração de um plano de atuação pedagógica que contemple 
as necessidades do público interessado nas atividades, assim 
como, pela execução e acompanhamento das ações e ativida-
des propostas. Serão atribuições dessa gestão ainda:

* A indicação da equipe que propõem para a gestão do 
edital: coordenação, professores, assistentes, produtores, con-
forme julgar necessária, apresentando as funções a serem exer-
cidas, desde que não prejudiquem a execução dos processos 
formativos.

* A elaboração de chamamentos públicos para inscrição 
e seleção de interessados nas atividades oferecidas, através 
de endereços físicos ou eletrônicos previamente definidos em 
conjunto com a Coordenação do CRDSP.

* A entidade parceira deverá realizar ainda o mínimo de 
1200 horas/aula ao longo do presente contrato.

1. Eixo de atuação: Formação
Ação pedagógica artística continuada com duração de 12 

meses.
1.1. Formação Contínua
Os projetos pedagógicos artísticos deverão oferecer ativi-

dades ligadas à formação em dança, contemplando cursos de 
longa duração. Entende-se por cursos de longa duração aqueles 
que tenham tempo superior a 03 (três) meses de atividade 
semanal ininterrupta.

1.1.2 Aulas Eventuais ou Aleatórias: Consistem em aulas 
que terão duração menor ou igual a 03 (três) meses e que 
deverão ser oferecidas nos seguintes formatos: oficinas ou 
workshops.

Oficinas: Curso de atividades semanais com duração de 2 
a 3 meses.

Workshops: Curso de atividades com 1 (um) ou até 4 (qua-
tro) dias de duração.

Residências Artísticas - Curso intensivo com profissional 
convidado com atividades que ocorram de 3 (três) a 5 (cinco) 
dias por semana, com no mínimo 3 horas de duração no pe-
ríodo que poderá ser de no mínimo 1 (uma) semana. Podendo 
ou não ter uma devolutiva pública ou compartilhada no final 
do curso.

1.1.3 Orientação de Processos – Contará com um eixo de 
orientação de processos artísticos que será acompanhado por 
um ou mais orientadores escolhidos pela coordenação artística 
- pedagógica. O número de orientadores, a carga horária de 
orientação, o número de vagas disponibilizadas e as disposições 
de funcionamento do eixo serão de responsabilidade da coorde-
nação artística - pedagógica.

1.1.4 Princípios e Memória da dança - Devem ser ofereci-
das atividades que tenham por finalidade divulgar, preservar e 
refletir sobre a memória da dança, juntamente com outras que 
estejam preocupadas em pensar sobre a dança, seja na cena ou 
nas formas de transmissão como: palestras, mesas de conver-
sas, grupos de estudos, fóruns, seminários. Cabe também, ser 
oferecidas outras atividades que integrem a programação do 
CRD, como exposições, instalações cênicas, curadorias, debates 
públicos tendo como tema a dança, dentre outros, que devem 
ser negociadas, compartilhadas e estarem de comum acordo 
com a Coordenação Geral do CRD.

1.2. Cursos de Formação Complementar
Sugere-se a oferta de cursos que complementarão a forma-

ção em dança, mas que não estão diretamente ligados à área 
como: produção, cenografia e figurino, iluminação, sonoplastias 
e outros.

2. Disposições Finais
A Gestão Artística - Pedagógica contará com uma verba 

da SMC no valor de R$ 345.000,00 (trezentos e quarenta e 
cinco mil reais), com a qual deverá realizar todas as atividades 
previstas nesse edital incluindo o pagamento dos profissio-
nais envolvidos conforme acordo estabelecido entre as partes 
envolvidas. Essa verba será administrada pela coordenação 
pedagógica do projeto que ao final do mesmo deverá realizar 
a prestação de contas.

A gestão artística - pedagógica atuará em parceria com a 
Coordenação Geral do CRDSP que irá garantir a parceria entre 
a instituição de ordem jurídica e a SMC, assim como terão 
que organizar, em contínuo diálogo, a distribuição e ocupação 
do espaço para as atividades que ambas as coordenações 
desenvolverão.

O funcionamento de Centro de Referência da Dança con-
tará com a atuação, em parceria e diálogo, da equipe de 
produção da coordenação geral, vinculada a SMC, coordenação 
artística - pedagógica contemplada de forma via este edital 
e Conselho Público Participativo do CRDSP, o qual se reunirá 
mensalmente para acompanhamento e sugestão dos encami-
nhamentos. Tanto a coordenação artística - pedagógica, como 
a coordenação geral do CRDSP estarão sobre o acompanha-
mento, sugestões e críticas do Conselho Público Participativo 
do CRDSP, buscando aprofundar o diálogo e o pertencimento de 
todos frequentadores do CRDSP.
 Todas as atividades oferecidas ao público interes-
sado deverão ser gratuitas.

ANEXO II - PLANO DE TRABALHO
(OBRIGATÓRIO UTILIZAR ESTE MODELO)
Identificação do proponente
Nome:

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

Responsável pela OSC:
CPF: RG: Órgão Expedidor:

Endereço do Responsável:
Dados do projeto
Nome do projeto:

Local de realização: Baixos do Viaduto do Chá, s/n, Galeria 
Formosa, Centro, São Paulo – SP. Período de realização: 
01 ano

Nome do responsável técnico do projeto: Nº do registro 
profissional:

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

anteriores)
Selecionar uma organização que desenvolva em parceria 

com a Secretaria Municipal de Cultura, a gestão artística - pe-
dagógica do CRD, pelo período de 01 (um) ano, prorrogável se 
for o caso, nos termos do artigo 36 do Decreto Municipal nº. 
57.575/16.

Descrição do Objeto
Justificativa do projeto
O propósito da Secretaria Municipal de Cultura para rea-

lização da parceria é o de proporcionar a fruição e difusão da 
dança e suas variações, alcançando o status de referência em 
dança para a cidade de São Paulo, como sugestão decorrente 
da própria denominação do CRD.

Objetivos e Metas (metas e objetivos pretendidos)
Descrição do projeto e dos parâmetros a serem utilizados 

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

mento das metas a ela atreladas)
Previsão de Atendimento/Público
Cronograma de realização do projeto (forma de execução 

do projeto 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
Cronograma de receitas e despesas

Receitas (descrição) Valor (R$) Despesas (descrição) Valor (R$)
  Total:   Total:

PATROCÍNIO (apenas se houver)
Especificação Descrição detalhada de cada item Unidade de
medida Quantidade Valor
Unitário Valor Total
 TOTAL

Plano de divulgação
RECURSOS HUMANOS

QUANTIDADE CARGO CARGA HORÁRIA REMUNERAÇÃO INSS PATRONAL CUSTO
TOTAL

 TOTAL:
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

Cronograma de Desembolso
Ano 2021

PARCELA DATA VALOR
1 ª  p a r-
cela

Assinatura do Termo de Cola-
boração

R$ 172.500,00 (cento e setenta e dois mil e qui-
nhentos reais)

2 ª  p a r-
cela

Após 06 (seis) meses de vigência 
da parceria.

R$ 172.500,00 (cento e setenta e dois mil e qui-
nhentos reais)

? A Administração pública analisará cada prestação de 
contas apresentada, para fins de avaliação do cumprimento 
das metas do objeto vinculado às parcelas liberadas, em até 30 
dias sendo prestação de contas parcial e em até 150 dias sendo 
prestação de contas final.

ANEXO III – REQUERIMENTO DE INSCRIÇÃO
Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo
Exmo. Sr. Secretário
Referência: Centro de Referência da Dança - CRD
Edital n.º ______________________
Proponente:___________________________________
_________________
CNPJ nº________________________ CCM nº________
______________________
Endereço:_____________________________________
______CEP: ____________
Telefone: _______________________ e-mail: ________
_______________________
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 - DECLARAÇÃO DO PROPONENTE PESSOA 

JURÍDICA
São Paulo, de de 2021
(nome pessoa jurídica proponente do projeto), inscrita no 
CNPJ n.º _________________, com sede à ___________
______________________(endereço completo, CEP, te-

lefone), aqui representado pelo Sr. ____________________
_____________(representante legal), portador da Cédula de 
Identidade RG nº ____

_______________________________ e CPF/MF n.º___
_______________________, DECLARA(M) que 

conhece(m) e aceita(m), incondicionalmente, as regras do 
Edital de Chamamento nº 002/2021/SMC-CPAR – Centro de 
Referência da Dança, bem como responsabiliza(m)-se por todas 
as informações contidas no projeto e pelo cumprimento do 
respectivo plano de trabalho apresentado.

__________________________________________
assinatura do(s) representante(s) legal(is)
ANEXO V – DECLARAÇÃO ARTIGO 39 DA LEI Nº. 

13.019/16
(Pessoa jurídica), inscrito(a) no CNPJ/MF sob o 

nº.__________, por meio de seu representante legal (nome 
completo), CPF/MF nº. ____________, sediada à (endereço 
completo), DECLARA, sob as penas da lei, para os fins do 
disposto no art. 39 da Lei Federal nº 13.019/2016 que referida 
entidade (i) está regularmente constituída e possui autorização 
para funcionar no território nacional; (ii) não está omissa no 
dever de prestar contas de parcerias eventualmente celebra-
das anteriormente; (iii) não tem como dirigente: a) membros 
dos Poderes Executivo, 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 respectivos cônjuges, companheiros, ascendentes 
ou descendentes.

Em _____de______________de 2021
__________________________________________
Nome da entidade privada
Nome do representante
RG nº
CPF/MF nº
ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE INELEGIBILIDADE
1. Identificação do interessado:
Nome:______________ RG:________________ 
CPF/MF:___________
Cargo/Função:___________________
Entidade:____________________ CNPJ/MF:_________
________
Telefone:_________________ 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:
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g) cumprir integralmente as metas definidas no Plano de 
Trabalho que constituem obrigações desta parceria;

h) atualizar o Plano de Trabalho cumprindo-o integral-
mente;

i) cumprir as obrigações determinadas nas demais cláusu-
las e anexos deste termo;

j) Responsabilizar-se civil e criminalmente por eventual 
indenização de danos materiais e/ou morais decorrentes da 
execução deste Termo de Colaboração.

5.2. Não contratar, no âmbito desta parceria: cônjuge, com-
panheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou 
colateral, até o terceiro grau de ocupante(s) de cargo(s) em co-
missão, função(ões) de confiança ou função(ões) gratificada(s) 
no âmbito da Secretaria Municipal de Cultura e suas entidades 
vinculadas.

5.3. Manter em seu poder cadastro atualizado dos profis-
sionais contratados, que deverá conter, no mínimo:

a) Dados Pessoais;
b) Endereço Domiciliar e telefones para contato.
CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA SMC
6.1. A SMC em atendimento a presente parceria se obriga 

a:
a) manter o empenho para o recurso necessário ao desen-

volvimento deste ajuste;
b) repassar à PARCEIRA o recurso decorrente do presente;
c) fornecer dados, relatórios e demais informações necessá-

rias à execução da parceria;
d) decidir e indicar soluções aos assuntos que lhe forem 

submetidos;
e) manter, em sítio oficial na internet, a relação das parce-

rias celebradas e dos respectivos Planos de Trabalho, até 180 
dias após o respectivo encerramento, contendo as informações 
dispostas no artigo 6º, do Decreto Municipal nº 57.575/2016;

f) Supervisionar e monitorar rotineiramente o termo de co-
laboração e constituir Comissão de Monitoramento e avaliação 
e o gestor da parceria;

g) Realizar a administração deste Termo de Colaboração, 
especialmente com vistas a: (i) verificar se os relatórios entre-
gues pela PARCEIRA estão em formato adequado para o mo-
nitoramento e avaliação contratual, bem como a utilização de 
medidas para verificar a confiabilidade das informações pres-
tadas; (ii) acompanhar e avaliar os indicadores e as prestações 
de contas da PARCEIRA, bem como monitorar atentamente a 
execução dos serviços; (iii) constituir adequadamente e fazer 
cumprir as deliberações emanadas neste Termo de Colaboração; 
(iv) promover a resolução das demais questões administrativas 
correlatas aos trâmites do Termo de Colaboração.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO ACOMPANHAMENTO
7.1. Compete à Comissão de Monitoramento e Avaliação 

o aprimoramento dos procedimentos, unificação dos entendi-
mentos, a solução de controvérsias, a padronização de objetos, 
custos e indicadores, fomento do controle de resultados e ava-
liação dos relatórios técnicos de monitoramento.

7.2. Será efetuada visita in loco no Centro de Referência da 
Dança para fins de monitoramento e avaliação do cumprimento 
do objeto.

7.3. 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 par-
ceria, aferindo-se o padrão de qualidade definido em consonân-
cia com a política pública setorial.

7.4. O relatório técnico de monitoramento e avaliação será 
homologado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, 
independente da obrigatoriedade de apresentação da prestação 
de contas devida pelo proponente.

7.5. O relatório técnico de monitoramento e avaliação da 
parceria 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 

apresentadas pela PARCEIRA na prestação de contas, quando 
não for comprovado o alcance das metas e resultados estabe-
lecidos neste termo;

e) análise de eventuais auditorias realizadas pelos con-
troles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, 
bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em 
decorrência dessas auditorias.

7.6. Da decisão da Comissão de Monitoramento e Avalia-
ção caberá a interposição de um único recurso, no prazo de 5 
dias úteis, contado da intimação da decisão.

7.6.1. A Comissão de Monitoramento e Avaliação poderá 
reformar a sua decisão ou encaminhar o recurso, devidamente 
informado, á autoridade competente para decidir.

CLÁUSULA OITAVA – DO GESTOR
8.1. A gestão da parceria será exercida por intermédio 

da servidora Sueli Vicente Andreato, RF: 697.243-8 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 presta-
ção de contas final, levando em consideração o conteúdo das 
análises previstas, bem como dos relatórios técnicos de moni-
toramento e avaliação;

d) disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos 
necessários às atividades de monitoramento e avaliação;

e) atestar a regularidade financeira e de execução do obje-
to da prestação de contas.

8.2. Os pareceres técnicos conclusivos deverão, obrigatoria-
mente, mencionar:

a) os resultados já alcançados e seus benefícios;
b) os impactos econômicos ou sociais.
8.3. Em se tratando de fiscalização, monitoramento e exe-

cução deste termo de colaboração, a PARCEIRA deverá:
8.3.1. Adotar todas as medidas necessárias para que as 

instâncias fiscalizadoras deste Termo de Colaboração acessem 
todas as informações de posse da PARCEIRA resultantes da 
execução do objeto deste termo;

8.3.2. Disponibilizar todas as informações jurídicas e finan-
ceiras, de acordo com critérios e periodicidade estabelecidos 
pela SMC e sempre que solicitadas para a realização do acom-
panhamento, controle e avaliação das ações e serviços contra-
tados, colaborando com a fiscalização no emprego de recursos 
públicos e no integral cumprimento deste termo;

8.3.3. Entregar tempestivamente os Relatórios previstos 
neste termo da forma mais completa possível, atendendo às 
solicitações de formato e conteúdo da SMC referentes aos Rela-
tórios e pedidos de esclarecimentos adicionais;

8.3.4. Emitir todos os comprovantes fiscais em nome da 
PARCEIRA e manter seus originais sob sua guarda e à disposi-
ção dos órgãos fiscalizadores;

8.3.5. Manter as notas fiscais devidamente quitadas, con-
tendo aposição de carimbo identificador da PARCEIRA, bem 
como a data e a assinatura de seu preposto.

8.3.6. Elaborar relatórios técnicos de monitoramento e ava-
liação das atividades/metas apresentadas no plano de trabalho.

CLÁUSULA NONA – DO PRAZO DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA 
DO CONVÊNIO

9.1. O presente Termo de Colaboração vigerá pelo período 
de 01 (um) ano, a contar da data de sua assinatura, mas apenas 
após final aprovação da prestação de contas estará a PARCEIRA 
desobrigada das cláusulas do presente termo.

9.1.1. O mesmo poderá ser prorrogado nos termos do arti-
go 36 do Decreto Municipal nº. 57.575/2016.

9.2. A vigência da parceria poderá ser alterada mediante so-
licitação da organização da sociedade civil devidamente forma-

gestor público, dos recebidos, documentos contábeis e relativos 
a pagamentos e outros relacionados às compras e contratações.

3.7. A análise da prestação de contas levará em conta os 
documentos solicitados e os pareceres e relatórios dos itens 3.3.

3.8. Havendo indícios de irregularidade durante a análise 
da execução do objeto da parceria, o gestor público poderá, 
mediante justificativa, rever o ato de aprovação e proceder à 
análise integral dos documentos fiscais da prestação de contas.

3.9. A PARCEIRA está obrigada a apresentar prestação de 
contas parcial, no prazo de 30 (trinta) dias ao término do pri-
meiro semestre, e final, em até 60 (sessenta) dias após o térmi-
no do projeto, comprovando a utilização dos recursos conforme 
o orçamento aprovado.

3.9.1. O prazo poderá ser prorrogado por até 30 (trinta) 
dias, a critério da SMC, desde que devidamente justificado.

3.9.2. Na hipótese de devolução de recursos, a guia de 
recolhimento deverá ser apresentada juntamente com a pres-
tação de contas.

3.9.3. Após a prestação de contas final, sendo apuradas 
pela Administração irregularidades financeiras, o valor respec-
tivo deverá ser restituído ao Tesouro Municipal ou ao Fundo 
Municipal competente, no prazo improrrogável de 30 dias.

3.10. A manifestação conclusiva sobre a prestação de con-
tas pela Administração Pública deverá dispor sobre:

a) aprovação da prestação de contas;
b) aprovação da prestação de contas com ressalvas, mesmo 

que cumpridos o objeto e as metas da parceria, estiver eviden-
ciada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal 
de que não resulte dano ao erário; ou

c) rejeição da prestação de contas, quando houver omis-
são no dever de prestar contas, descumprimento injustificado 
dos objetivos e metas estabelecidos no plano de trabalho, 
desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores públicos e 
dano ao erário, com a imediata determinação das providências 
administrativas e judiciais cabíveis para devolução dos valores 
aos cofres públicos.

3.10.1. São consideradas falhas formais, para fins de apro-
vação da prestação de contas com ressalvas, sem prejuízo de 
outras:

a) nos casos em que o plano de trabalho preveja que as 
despesas deverão ocorrer conforme os valores definidos para 
cada elemento de despesa, a extrapolação, sem prévia autori-
zação, dos valores aprovados para cada despesa, respeitado o 
valor global da parceria.

b) a inadequação ou a imperfeição a respeito de exigência, 
forma ou procedimento a ser adotado desde que o objetivo 
ou resultado final pretendido pela execução da parceria seja 
alcançado.

3.11. As contas serão rejeitadas quando:
a) houver omissão no dever de prestar contas;
b) houver descumprimento injustificado dos objetivos e 

metas estabelecidos no plano de trabalho;
c) ocorrer dano ao erário decorrente de ato de gestão ilegí-

timo ou antieconômico;
d) houver desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores 

públicos;
e) não for executado o objeto da parceria;
f) os recursos forem aplicados em finalidades diversas das 

previstas na parceria.
3.12. A administração pública apreciará a prestação final 

de contas apresentada, no prazo de até 150 (cento e cinquenta) 
dias, contado da data de seu recebimento ou do cumprimento 
de diligência por ela determinada, prorrogável justificadamente 
por igual período.

3.12.1. O transcurso do prazo estabelecido no item anterior 
sem que as contas tenham sido apreciadas não significa impos-
sibilidade de apreciação em data posterior ou vedação a que 
se adotem medidas saneadoras, punitivas ou destinadas a res-
sarcir danos que possam ter sido causados aos cofres públicos.

3.12.2. Nos casos em que não for constatado dolo da 
proponente ou de seus prepostos, sem prejuízo da atualização 
monetária, impede a incidência de juros de mora sobre débitos 
eventualmente apurados, no período entre o final do prazo re-
ferido no item 3.12. e a data em que foi ultimada a apreciação 
pela administração pública.

3.13. Caberá um único recurso à autoridade competente 
da decisão que rejeitar as contas prestadas, a ser interposto no 
prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da notificação da decisão.

3.13.1. Exaurida a fase recursal, se mantida a decisão, a 
PARCEIRA poderá solicitar autorização para que o ressarcimen-
to ao erário seja promovido por meio de ações compensatórias 
de interesse público, mediante a apresentação de novo Plano 
de Trabalho, conforme o objeto descrito neste termo e a área de 
atuação do proponente, cuja mensuração econômica será feita 
a partir do plano de trabalho original, desde que não tenha 
havido dolo ou fraude e não seja o caso de restituição integral 
dos recursos.

3.13.2. Cabe à autoridade administrativa, sob pena de res-
ponsabilidade solidária, adotar as providências para apuração 
dos fatos diante da rejeição da prestação de contas, identifi-
cação dos responsáveis, quantificação do dano e obtenção do 
ressarcimento.

3.13.2.1. O dano ao erário será previamente delimitado 
para embasar a rejeição das contas prestadas.

3.13.2.2. O débito decorrente da ausência ou rejeição da 
prestação de contas, quando definitiva, será inscrito no CADIN 
Municipal, por meio de despacho da autoridade competente.

3.13.2.3. Os valores apurados serão acrescidos de correção 
monetária e juros.

CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO
4.1. A execução do objeto da presente parceria se dará 

conforme o estabelecido no Plano de Trabalho, constante do 
processo administrativo em referência.

4.2. As aquisições e contratações realizadas com recursos 
da parceria deverão observar os princípios da impessoalidade, 
moralidade e economicidade, bem como deverá a PARCEIRA 
certificar-se e responsabilizar-se pela regularidade jurídica e 
fiscal das contratadas.

4.2.1. Para a aquisição de bens e contratação de serviços, 
será exigida pesquisa ao mercado prévia à contratação, que 
deverá conter, no mínimo, orçamentos de três fornecedores.

4.2.2. Os bens remanescentes adquiridos, produzidos ou 
transformados com recursos da parceria, ao término da vi-
gência, serão obrigatoriamente destinados ao patrimônio da 
Secretaria Municipal de Cultura.

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA PARCEIRA
5.1. A PARCEIRA em atendimento a presente parceria se 

obriga a:
a) executar satisfatória e regularmente o objeto deste 

ajuste;
b) responder perante a SMC pela fiel e integral realização 

dos serviços contratados com terceiros, na forma da legislação 
em vigor;

c) responsabilizar-se por todos os encargos de natureza tra-
balhista, previdenciária e tributária, decorrentes da execução do 
objeto desta parceria, bem como por todos os ônus ordinários 
ou extraordinários eventualmente incidentes;

d) facilitar a supervisão e fiscalização da SMC, permitindo-
-lhe efetuar o acompanhamento “in loco” e fornecendo, sempre 
que solicitado, as informações e documentos relacionados com 
a execução do objeto deste instrumento, bem como apresentar 
relatório de atividades, contendo o desenvolvimento do crono-
grama do projeto;

e) elaborar a prestação de contas a SMC, nos termos do De-
creto Municipal nº 57.575/2016, da Lei Federal nº 13.019/2014 
e item 7.5. do edital de chamamento;

f) divulgar, em seu sítio na internet, caso mantenha, e em 
locais visíveis de suas sedes sociais e dos estabelecimentos em 
que exerça suas ações, as parcerias celebradas com o poder 
público, contendo as informações dispostas no artigo 6º, do 
Decreto Municipal nº 57.575/2016;

daquelas que não estiverem previstas e aprovadas em Plano 
Orçamentário constante no Programa de Trabalho pactuado 
com a PARCEIRA.

2.6. Durante a vigência deste termo é permitido o remane-
jamento de recursos constantes do plano de trabalho, de acordo 
com os critérios e prazos a serem definidos pela SMC, desde 
que não altere o valor total da parceria.

2.6.1. A PARCEIRA poderá solicitar a inclusão de novos 
itens orçamentários desde que não altere o orçamento total 
aprovado.

2.7. Os recursos da parceria geridos pela PARCEIRA não 
caracterizam receita própria, mantendo a natureza de verbas 
públicas.

2.7.1. Não é cabível a exigência de emissão de nota fiscal 
de prestação de serviços tendo a Municipalidade como toma-
dora nas parcerias celebradas com organizações da sociedade 
civil.

2.8. É permitida a aquisição de equipamentos e materiais 
permanentes essenciais à consecução do objeto e a contratação 
de serviços para adequação de espaço físico, desde que ne-
cessários à instalação dos referidos equipamentos e materiais.

2.9. Poderá ser paga com recursos da parceria a remune-
ração da equipe dimensionada no plano de trabalho, inclusive 
de pessoal próprio da organização da sociedade civil, obser-
vadas as disposições do artigo 40 do Decreto Municipal nº 
57.575/2016 e do artigo 46 da Lei Federal nº 13.019/14.

2.10. Fica vedada à Administração Pública Municipal a prá-
tica de atos de ingerência direta na seleção e na contratação de 
pessoal pela organização da sociedade civil ou que direcione o 
recrutamento de pessoas para trabalhar ou prestar serviços na 
referida organização.

2.11. Quando for o caso de rateio, a memória de cálculo 
dos custos indiretos, previstos no plano de trabalho, deverá 
conter a indicação do valor integral da despesa e o detalha-
mento quantitativo da divisão que compõe o custo global, 
especificando a fonte de custeio de cada fração, com a identifi-
cação do número e o órgão da parceria, vedada a duplicidade 
ou a sobreposição de fontes de recursos no custeio de uma 
mesma parcela da despesa.

2.12. Os custos indiretos podem incluir, dentre outros, 
despesas de internet, transporte, aluguel e telefone, bem como 
remunerações de serviços contábeis, de assessoria jurídica e 
serviços administrativos.

2.12.1. Nas hipóteses em que essas despesas caracteri-
zarem-se como despesas diretamente atribuídas ao objeto da 
parceria, tais despesas serão consideradas custos diretos.

2.12.2. Incluem-se como custos diretos, os custos de loca-
ção do imóvel onde funcionarão serviços públicos de natureza 
contínua viabilizados por parcerias, como os de educação, 
saúde e assistência social.

2.13. O atraso na disponibilidade dos recursos da parceria 
autoriza a compensação de despesas despendidas e devida-
mente comprovadas pela entidade, no cumprimento das obriga-
ções assumidas por meio do plano de trabalho, com os valores 
dos recursos públicos repassados assim que disponibilizados.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
3.1. A prestação de contas deverá conter adequada descri-

ção das atividades realizadas e a comprovação do alcance das 
metas e dos resultados esperados, até o período de que trata a 
prestação de contas.

3.1.1. Os dados financeiros são analisados com o intuito de 
estabelecer o nexo de causalidade entre a receita e a despesa 
realizada, a sua conformidade e o cumprimento das normas 
pertinentes, bem como a conciliação das despesas com a movi-
mentação bancária demonstrada no extrato.

3.1.2. Serão glosados valores relacionados a metas e resul-
tados descumpridos sem justificativa suficiente.

3.2. A prestação de contas e todos os atos que dela decor-
ram dar-se-ão em plataforma eletrônica, permitindo a visualiza-
ção por qualquer interessado.

3.3. A PARCEIRA deverá apresentar os seguintes documen-
tos para fins de prestação de contas parcial e final:

I – relatório de execução do objeto, elaborado pelo pro-
ponente, 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 do proponente;

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.

3.3.1. A memória de cálculo de que trata o item VIII deverá 
conter a indicação do valor integral da despesa e o detalha-
mento da divisão de custos, especificando a fonte de custeio de 
cada fração, com identificação do número e do órgão ou entida-
de da parceria, vedada a duplicidade ou a sobreposição de fon-
tes de recursos no custeio de uma mesma parcela da despesa.

3.3.2. Em caso de descumprimento parcial de metas ou re-
sultados fixados no plano de trabalho, poderá ser apresentado 
relatório de execução financeira parcial concernente a referidas 
metas ou resultados, desde que existam condições de segregar 
referidos itens de despesa.

3.4. Constatada irregularidade ou omissão na prestação de 
contas, será a PARCEIRA notificada para sanar a irregularidade 
ou cumprir a obrigação, no prazo de 30 dias, prorrogável por 
igual período.

3.4.1. Transcorrido o prazo, não havendo saneamento, a 
autoridade administrativa competente, sob pena de responsabi-
lidade solidária, deve adotar as providências para apuração dos 
fatos, identificação dos responsáveis, quantificação do dano e 
obtenção do ressarcimento.

3.5. Cabe à Administração pública analisar cada relatório 
e prestação de contas apresentada, para fins de avaliação 
do cumprimento das metas do objeto vinculado às parcelas 
liberadas.

3.6. A análise da prestação de contas constitui-se das 
seguintes etapas:

3.6.1. Análise de execução do objeto: quanto ao cumpri-
mento do objeto e atingimento dos resultados pactuados no 
plano de trabalho aprovado pela SMC, devendo o eventual 
cumprimento parcial ser devidamente justificado;

3.6.2. Análise financeira: verificação da conformidade entre 
o total de recursos repassados, inclusive rendimentos financei-
ros, e os valores máximos das categorias ou metas orçamen-
tárias, executados pela PARCEIRA, de acordo com o plano de 
trabalho aprovado, bem como conciliação das despesas com 
extrato bancário de apresentação obrigatória.

3.6.2.1. Nos casos em que a PARCEIRA houver compro-
vado atendimento dos valores aprovados, bem como efetiva 
conciliação das despesas efetuadas com a movimentação 
bancária demonstrada no extrato, a prestação de contas será 
considerada aprovada, sem a necessidade de verificação, pelo 

( ) 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.

Em _____de______________de 2021
__________________________
Assinatura do interessado
RG:
CPF/MF:
ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE TODOS OS INTEGRAN-

TES DA FICHA TÉCNICA
Nós abaixo identificados, envolvidos na ficha técnica do 

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

São Paulo, _____ de ________________2021.
________________ _______________ ____________
(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)
________________ _______________ ____________
(nome civil e n.º do RG) (nome artístico) (assinatura)
ANEXO VIII – DECLARAÇÃO DE NÃO CADASTRAMEN-

TO NO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
O proponente (nome completo), com sede na (endereço 
completo), inscrito no CNPJ/MF sob nº. _______________
__, DECLARA, sob as penas da lei e por ser a expressão da 

verdade, que não está cadastrada e não possui débitos junto à 
Fazenda do Município de São Paulo.

São Paulo, _____ de ________________2021.
Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)
ANEXO IX – DECLARAÇÃO DE TRABALHO PARA ME-

NOR DE IDADE
O proponente (nome completo), inscrito no CNPJ/MF sob 
nº ________________________, por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a)._____________________,
 DECLARA, nos termos do artigo 33, inciso VII, do Decreto 

Municipal nº 57.575/2016, que não emprega menor de dezoito 
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não empre-
ga menor de dezesseis anos.

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

(observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva aci-
ma)

São Paulo, _____ de ________________2021.
Assinatura do Responsável pela Empresa
(Nome Legível/Cargo/Carimbo do CNPJ)
ANEXO X - MINUTA DO TERMO DE COLABORAÇÃO
Termo de Colaboração nº.
Processo SEI 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.

De um lado,
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, por intermé-

dio da SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, situada na Rua 
Líbero Badaró, 340/346, – Centro, São Paulo-SP, neste ato re-
presentada pelo Secretário Municipal de Cultura, Sr. Alexandre 
Youssef, conforme título de nomeação nº. 12, de 14 de janeiro 
de 2019, doravante denominada SMC;

De outro,
A proponente (nome completo), com sede na (endere-

ço completo), inscrito no CNPJ/MF nº ___________, neste 
ato representado pelo seu Presidente (ou representante le-
gal), Senhor(a) _______________ RG nº _________, CPF nº 
____________, doravante denominada PARCEIRA;

À vista do constante no processo administrativo SEI 
nº.___________, têm entre si ajustada a presente parceria, 
que se regerá pela legislação aplicável à espécie e pelas cláusu-
las abaixo, que mutuamente outorgam e aceitam:
 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1. Através do presente, a SMC e a PARCEIRA, registram 
interesse para o desenvolvimento da proposta objetivando a 
gestão artística - pedagógica do Centro de Referência da Dança 
da cidade de São Paulo (“CRD”), localizado nos Baixos do 
Viaduto do Chá, s/n, Galeria Formosa, Centro, São Paulo - SP, de 
acordo com o disposto na Lei Federal nº. 13.019/2014 e com o 
Decreto Municipal nº 57.575/2016, conforme Plano de Trabalho 
anexo, o qual é parte integrante do presente Termo.

CLÁUSULA SEGUNDA – DOS RECURSOS FINANCEIROS
2.1. O valor total do Termo de Colaboração é de R$ 

345.000,00 (trezentos e quarenta e cinco mil reais) a serem 
desembolsados em 02 (duas) parcelas, da seguinte forma:

a) R$ 172.500,00 (cento e setenta e dois mil e quinhentos 
reais) após a assinatura do Termo de Colaboração;

b) R$ 172.500,00 (cento e setenta e dois mil e quinhentos 
reais) após 06 (seis) meses de vigência da parceria.

2.2. Os recursos recebidos em decorrência da parceria 
serão depositados em conta corrente específica, isenta de tarifa 
bancária, em instituição financeira pública, se obrigando a reali-
zar a manutenção e movimentação dos recursos financeiros do 
Termo de Colaboração exclusivamente nos moldes previstos no 
artigo 51 da Lei nº 13.019/14, seguindo o tratamento excepcio-
nal as regras do Decreto Municipal nº 51.197/10.

2.2.1. Os rendimentos de ativos financeiros serão aplicados 
no objeto da parceria, estando sujeitos às mesmas condições 
de prestação de contas exigidas para os recursos transferidos.

2.2.2. Eventuais saldos financeiros remanescentes dos 
recursos públicos transferidos, inclusive os provenientes das 
receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão 
devolvidos, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, à admi-
nistração pública por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão 
ou extinção da parceria, nos termos do artigo 52 da Lei nº 
13.019, de 2014.

2.3. É vedada a utilização dos recursos repassados pela 
SMC em finalidade diversa da estabelecida na atividade a que 
se refere este instrumento, bem como no pagamento de despe-
sas efetuadas anterior ou posteriormente ao período acordado 
para a execução do objeto desta parceria.

2.4. Toda movimentação de recursos no âmbito da parceria 
será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à iden-
tificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito 
em sua conta bancária.

2.5. Pela execução das atividades e serviços objeto desta 
parceria, a SMC pagará à PARCEIRA os valores definidos no 
Plano de Trabalho e seu respectivo orçamento aprovados nesta 
parceria.

2.5.1. Eventuais despesas que excedam as previstas devem 
ser justificadas e previamente aprovadas pela SMC mediante 
eventual revisão de metas.

2.5.2. Poderão ser glosadas pela SMC as despesas que 
não se enquadrarem no objeto do Termo de Colaboração, além 
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lizada e justificada, a ser apresentada à administração pública 
em, no mínimo, 30 dias antes do término inicialmente previsto.

9.2.1. A prorrogação de ofício da vigência deste termo deve 
ser feita pela administração pública quando ela der causa a 
atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao exato 
período do atraso verificado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA ALTERAÇÃO, DENÚNCIA E RES-
CISÃO

10.1. A critério da Administração admite-se a alteração da 
parceria, devendo a proposta ser acompanhada de revisão do 
Plano de Trabalho, desde que não seja transfigurado o objeto 
da parceria.

10.1.1. Poderá haver redução ou majoração dos valores 
inicialmente pactuados para redução ou ampliação de metas 
ou capacidade do serviço, ou para qualificação do objeto da 
parceria, desde que devidamente justificados.

10.1.2. Faculta-se aos órgãos e entidades municipais o 
repasse de eventual verba adicional, não prevista no valor total 
da parceria, para a melhor execução de seu objeto e aperfeiço-
amento dos serviços, nos moldes definidos pelo parceiro público 
em portaria específica, desde que observada a disponibilidade 
financeiro-orçamentária.

10.2. Para aprovação da alteração, os setores técnicos com-
petentes devem se manifestar acerca de:

a) interesse público na alteração proposta;
b) a capacidade técnica-operacional da PARCEIRA para 

cumprir a proposta;
c) a existência de dotação orçamentária para execução da 

proposta.
10.2.1. Após a manifestação dos setores técnicos a propos-

ta de alteração poderá ser encaminhada para a análise jurídica 
previamente à deliberação da autoridade competente.

10.3. Para prorrogação de vigência das parcerias celebra-
das é necessário parecer da área técnica competente atestando 
que a parceria foi executada a contento ou justificando o atraso 
no início da execução.

10.4. Este termo poderá ser denunciado a qualquer tempo, 
ficando os partícipes responsáveis somente pelas obrigações 
em que participaram voluntariamente da avença, não sendo ad-
missível cláusula obrigatória de permanência ou sancionadora 
dos denunciantes.

10.5. Constitui motivo para rescisão da parceria o inadim-
plemento injustificado das cláusulas pactuadas, e também 
quando constatada:

a) a utilização dos recursos em desacordo com o Plano de 
Trabalho;

b) a falta de apresentação das prestações de contas.
10.6. Em caso de denúncia unilateral não enquadrada nas 

hipóteses do item anterior, deverá a parte comunicar à outra 
com antecedência mínima de 60 dias.

10.7. Em caso de rescisão unilateral por parte da SMC que 
não decorra de má gestão, culpa ou dolo da PARCEIRA, a Pre-
feitura Municipal de São Paulo efetuará os repasses de recursos 
devidos pela execução do Contrato até a data da rescisão, de 
acordo com o cronograma de desembolso.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS SANÇÕES
11.1. Pela execução da parceria em desacordo com o Plano 

de Trabalho e com as normas legais, a Administração poderá, 
garantida a prévia defesa, aplicar ao proponente as seguintes 
sanções:

11.1.1. advertência;
11.1.2. suspensão temporária da participação em chama-

mento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato 
com órgãos e entidades da esfera de governo da administração 
pública sancionadora, por prazo não superior a 2 anos;

11.1.3. declaração de inidoneidade para participar de 
chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com 
órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquan-
to perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja movida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
proponente ressarcir a administração pública pelos prejuízos 
resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com 
base no item anterior.

11.2. As sanções estabelecidas nos itens 11.1.2. e 11.1.3. 
são de competência exclusiva do Secretario Municipal de Cultu-
ra, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no 
prazo de dez dias úteis, contados da abertura de vista, podendo 
a reabilitação ser requerida após dois anos de aplicação da 
penalidade.

11.2.1. Prescreve em cinco anos, contados a partir da 
data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de 
penalidade decorrente de infração relacionada à execução da 
parceria.

11.2.2. A prescrição será interrompida com a edição de ato 
administrativo voltado à apuração da infração.

11.3. A sanção estabelecida no item 11.1.1. é de compe-
tência exclusiva do gestor da parceria, facultada a defesa do 
interessado no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, 
contados da abertura de vista.

11.4. Os órgãos técnicos deverão se manifestar sobre a 
defesa apresentada, em qualquer caso, e a área jurídica quando 
se tratar de possibilidade de aplicação das sanções previstas 
nos itens 11.1.2 e 11.1.3.

11.5. A PARCEIRA deverá ser intimada acerca da penali-
dade aplicada.

11.6. A PARCEIRA terá o prazo de 10 (dez) dias úteis para 
interpor recurso à penalidade aplicada.

11.7. As notificações e intimações de que trata este ar-
tigo serão encaminhadas à PARCEIRA preferencialmente via 
correspondência eletrônica, sem prejuízo de outras formas de 
comunicação, assegurando-se a ciência do interessado para fins 
de exercício do direito de contraditório e ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. No ato da assinatura deste instrumento foram apre-

sentados todos os documentos exigidos pelo item 5.7. do Edital.
12.2. A PARCEIRA caso seja organização da sociedade 

civil, deverá apresentar no ato da assinatura deste instrumento 
o comprovante de inscrição no Cadastro Municipal Único de 
Entidades Parceiras do Terceiro Setor – CENTS.

12.3. A SMC não será responsável por quaisquer compro-
missos assumidos pela PARCEIRA, com terceiros, ainda que vin-

culados à execução desta parceria, nem por danos que venham 
a serem causados em decorrência de atos dos seus propostos 
ou associados.

12.4. A SMC não se responsabiliza por quaisquer danos, 
prejuízos causados, ônus, direitos ou obrigações decorrentes da 
legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, 
nem aqueles derivados da execução da presente parceria, ainda 
com seus empregados, prepostos ou subordinados, cujo cumpri-
mento e responsabilidade caberão exclusivamente à PARCEIRA.

12.5. O pagamento de remuneração da equipe pela PAR-
CEIRA não gera vínculo trabalhista com o poder público.

12.6. Para a execução deste contrato, nenhuma das partes 
poderá oferecer, dar ou se comprometer a dar a quem quer que 
seja, ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que 
seja, tanto por conta própria quanto por intermédio de outrem, 
qualquer pagamento, doação, compensação, vantagens finan-
ceiras ou não financeiras ou benefícios de qualquer espécie 
que constituam prática ilegal ou de corrupção, seja de forma 
direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato, ou de outra 
forma a ele não relacionada, devendo garantir, ainda, que seus 
prepostos e colaboradores ajam da mesma forma.

12.7. Os agentes da administração pública, do controle 
interno e do Tribunal de Contas têm livre acesso aos processos, 
aos documentos e às informações relacionadas a este termo, 
bem como aos locais de execução do respectivo objeto.

12.8. A administração poderá assumir ou transferir a res-
ponsabilidade pela execução do objeto, no caso de paralisação, 
de modo a evitar a sua descontinuidade.

12.9. A prévia tentativa de solução administrativa será 
realizada pela SMC com participação de órgão encarregado de 
assessoramento jurídico integrante da estrutura da administra-
ção pública.

12.10. Integram o presente Termo de Colaboração, as dis-
posições contidas no Edital de Chamamento nº 001/2019/SMC-
-CPAR – Centro de Referência da Dança e Plano de Trabalho 
apresentado pela PARCEIRA.

12.11. Fica eleito o foro do Município de São Paulo para di-
rimir quaisquer controvérsias decorrentes do presente certame.

E, por estarem assim justas e contratadas, foi lavrado este 
instrumento que, após lido, conferido e achado conforme vai as-
sinado e rubricado em 3 vias de igual teor, pelas partes e duas 
testemunhas abaixo identificadas.

São Paulo, de de 2021.
___________________________________
(nome completo)
PARCEIRA
___________________________________
Secretaria Municipal de Cultura
Testemunhas:
1.__________________________________
Nome:
RG:
CPF/MF:
2._________________________________
Nome:
RG:
CPF/MF:

 EDUCAÇÃO
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DESPACHO DO SECRETÁRIO

SME
6016.2021/0075274-0 - CENTS: Solicitação de cadastro ou 

recadastramento - INTERESSADO: SPDM - Associação Paulista 
para o Desenvolvimento da Medicina - ASSUNTO. : inscrição 
no CENTS - Diante dos elementos informativos que instruem o 
presente (6016.2021/0075274-0), notadamente, nesta oportu-
nidade, o posicionamento conclusivo e favorável das instâncias 
técnicas competentes desta Pasta (docs. SEI 048882840 e 
048958903) e a manifestação da Assessoria Jurídica a respei-
to (049000715), que adoto como razões de decidir, DEFIRO 
a solicitação apresentada pela SPDM - Associação Paulista 
para o Desenvolvimento da Medicina, inscrita no CNPJ sob 
n? 61.699.567/0001-92, para sua inscrição no Cadastro Único 
das Entidades Parceiras do Terceiro Setor - CENTS, concedido 
nos termos do Decreto n.º 52.830/11 e da Portaria n.º 34/
SMG/2017, alterada pela Portaria n.º 10/SMG/2018, na catego-
ria OSC - Organização da Sociedade Civil.

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DO 
IPIRANGA

 CADASTRO ÚNICO DAS ENTIDADES PARCEI-
RAS DO TERCEIRO SETOR – CENTS

(6016.2021/0077937-4) – (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 
IMACULADA CONCEIÇÃO) – No uso das atribuições a mim de-
legadas pela Portaria nº 5.318, de 24 de Agosto de 2020, com 
fundamento no Decreto nº 52.830/11 e Portaria 34/SMG/2017, 
alterada pela Portaria nº 10/SMG/2018 e nos termos da mani-
festação do Setor de Parcerias/CENTS e da Assessoria Jurídica, 
DEFIRO a inscrição da (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE IMACULA-
DA CONCEIÇÃO) – CNPJ nº 55.223.457/0001-57 , no Cadastro 
Único das Entidades Parceiras do Terceiro Setor – CENTS.

CADASTRO ÚNICO DAS ENTIDADES PARCEI-
RAS DO TERCEIRO SETOR – CENTS

(6016.2021/0078003-5) – (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 
MELHOR IDADE DO PARQUE) – No uso das atribuições a 
mim delegadas pela Portaria nº 5.318, de 24 de Agosto de 
2020, com fundamento no Decreto nº 52.830/11 e Portaria 34/
SMG/2017, alterada pela Portaria nº 10/SMG/2018 e nos termos 
da manifestação do Setor de Parcerias/CENTS e da Assessoria 
Jurídica, DEFIRO a inscrição da (ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE 
MELHOR IDADE DO PARQUE) – CNPJ nº 05.705.920/0001-29 
, no Cadastro Único das Entidades Parceiras do Terceiro Setor 
– CENTS.

8 CEI - EDNA ROSELY ALVES 6016.2020/0020694-9 11.314,80 45.259,20 - 56.574,00
9 CEI - JARDIM COTINHA 6016.2020/0017821-0 11.127,60 44.510,40 - 55.638,00
10 CEI - JARDIM HERCILIA 6016.2020/0017868-6 11.214,00 44.856,00 - 56.070,00
11 CEI - JARDIM MATARAZZO 6016.2020/0021046-6 11.203,20 44.812,80 - 56.016,00
12 CEI - JARDIM POPULAR 6016.2020/0018411-2 11.170,80 44.683,20 - 55.854,00
13 CEI - JARDIM TRES MARIAS 6016.2020/0017872-4 11.304,00 45.216,00 - 56.520,00
14 CEI - JARDIM VERONIA 6016.2020/0018422-8 11.271,60 45.086,40 - 56.358,00
15 CEI - JOSE BUSTAMANTE, VER. 6016.2020/0020499-7 11.325,60 45.302,40 - 56.628,00
16 CEI - MANOEL DA NOBREGA, PDE. 6016.2020/0021617-0 11.152,80 44.611,20 - 55.764,00
17 CEI - MARIA DA GLORIA FREIRE LEMOS 6016.2020/0019682-0 11.314,80 45.259,20 - 56.574,00
18 CEI - MARIO CALDANA 6016.2020/0018427-9 11.242,80 44.971,20 - 56.214,00
19 CEI - MATIAS BONAR GONZALEZ, PE. 6016.2020/0023485-3 11.224,80 44.899,20 - 56.124,00
20 CEI - NAZIR MIGUEL, VER. 6016.2020/0018430-9 11.502,00 46.008,00 - 57.510,00
21 CEI - PARQUE BOTURUSSU 6016.2020/0018453-8 11.196,00 44.784,00 - 55.980,00
22 CEI - PARQUE DAS PAINEIRAS 6016.2020/0020587-0 11.358,00 45.432,00 - 56.790,00
23 CEI - PENHA 6016.2020/0018467-8 11.214,00 44.856,00 - 56.070,00
24 CEI - SAMIR RACHID SALIBA 6016.2020/0018470-8 11.336,40 45.345,60 - 56.682,00
25 CEI - SANTA BARBARA 6016.2020/0018475-9 11.206,80 44.827,20 - 56.034,00
26 CEI - SAO LUIZ 6016.2020/0018478-3 11.286,00 45.144,00 - 56.430,00
27 CEI - VILA CONSTANCIA 6016.2020/0020797-0 11.192,40 44.769,60 - 55.962,00
28 CEI - VILA LIBANESA 6016.2020/0019650-1 11.365,20 45.460,80 - 56.826,00
29 CEI - VILA SALETE 6016.2020/0019670-6 11.271,60 45.086,40 - 56.358,00
30 CEI - VILA SAO FRANCISCO 6016.2020/0018482-1 11.206,80 44.827,20 - 56.034,00
31 CEI - ZILDA ARNS NEUMANN, DRA. 6016.2020/0021708-8 11.350,80 45.403,20 - 56.754,00
32 CEI CEU - QUINTA DO SOL 6016.2020/0021016-4 12.523,20 50.092,80 - 62.616,00
33 CEI CEU - WALTER DE ANDRADE, PROF. 6016.2020/0019648-0 12.584,40 50.337,60 - 62.922,00
34 CEU - QUINTA DO SOL 6016.2020/0020494-6 29.668,80 118.675,20 - 148.344,00
35 CEU - TIQUATIRA 6016.2020/0021183-7 26.067,00 104.268,00 - 130.335,00
36 CIEJA - CENTRO INT ED JOVENS E ADULTOS - 
 ERMELINO MATARAZZO 6016.2020/0018326-4 20.361,60 81.446,40 11.253,00 113.061,00
37 EMEBS - NEUSA BASSETTO, PROFA. 6016.2020/0025433-1 18.826,20 75.304,80 1.488,00 95.619,00
38 EMEF - 19 DE NOVEMBRO 6016.2020/0018331-0 20.480,40 81.921,60 6.448,00 108.850,00
39 EMEF - ABRAO DE MORAES, PROF. 6016.2020/0018590-9 20.345,40 81.381,60 6.386,00 108.113,00
40 EMEF - ALEX MARTINS COSTA, PROF., MAESTRO 6016.2020/0021443-7 22.764,60 91.058,40 7.161,00 120.984,00
41 EMEF - AMADEU AMARAL 6016.2020/0022454-8 20.766,60 83.066,40 7.502,00 111.335,00
42 EMEF - ANALIA FRANCO BASTOS 6016.2020/0021662-6 23.239,80 92.959,20 7.781,00 123.980,00
43 EMEF - ANTONIO VIEIRA, PE. 6016.2020/0018333-7 22.672,80 90.691,20 7.936,00 121.300,00
44 EMEF - ARTHUR ALVIM 6016.2020/0022972-8 22.548,60 90.194,40 7.595,00 120.338,00
45 EMEF - ARTHUR AZEVEDO 6016.2020/0020702-3 20.782,80 83.131,20 6.386,00 110.300,00
46 EMEF - ASSAD ABDALA 6016.2020/0019663-3 19.999,80 79.999,20 5.611,00 105.610,00
47 EMEF - CAIRU, VISC. DE 6016.2020/0020270-6 17.974,80 71.899,20 4.712,00 94.586,00
48 EMEF - CECILIA MEIRELES 6016.2020/0021574-3 25.405,20 101.620,80 9.951,00 136.977,00
49 EMEF - EDGARD CAVALHEIRO 6016.2020/0018593-3 26.463,60 105.854,40 14.508,00 146.826,00
50 EMEF - EMILIANO DI CAVALCANTI 6016.2020/0019661-7 22.024,80 88.099,20 3.379,00 113.503,00
51 EMEF - FABIO DA SILVA PRADO, DR. 6016.2020/0020198-0 22.797,00 91.188,00 8.339,00 122.324,00
52 EMEF - FIRMINO TIBURCIO DA COSTA 6016.2020/0019890-3 20.361,60 81.446,40 5.983,00 107.791,00
53 EMEF - FRANCISCO DE MONT' ALVERNE, FREI 6016.2020/0020972-7 26.476,20 105.904,80 8.029,00 140.410,00
54 EMEF - GUILHERME DE ALMEIDA 6016.2020/0018336-1 25.210,80 100.843,20 9.083,00 135.137,00
55 EMEF - HENRIQUE PEGADO, PROF. 6016.2020/0018339-6 25.713,00 102.852,00 6.541,00 135.106,00
56 EMEF - HENRIQUE, INFANTE D. 6016.2020/0020375-3 25.956,00 103.824,00 7.812,00 137.592,00
57 EMEF - HUMBERTO DE CAMPOS 6016.2020/0020808-9 25.513,20 102.052,80 5.952,00 133.518,00
58 EMEF - JACKSON DE FIGUEIREDO 6016.2020/0019674-9 22.678,20 90.712,80 8.277,00 121.668,00
59 EMEF - JANUARIO MANTELLI NETO, DEP. 6016.2020/0018341-8 26.568,00 106.272,00 8.153,00 140.993,00
60 EMEF - JENNY GOMES, DA. 6016.2020/0020273-0 23.358,60 93.434,40 9.672,00 126.465,00
61 EMEF - JOAO FRANZOLIN NETO, PROF. 6016.2020/0019643-9 23.522,40 94.089,60 5.642,00 123.254,00
62 EMEF - JOAO PINHEIRO, PRES. 6016.2020/0018632-8 25.297,20 101.188,80 10.726,00 137.212,00
63 EMEF - JOSE BONIFACIO 6016.2020/0018343-4 18.088,20 72.352,80 5.053,00 95.494,00
64 EMEF - JOSE CARLOS DE FIGUEIREDO FERRAZ, PREF. 6016.2020/0018596-8 23.428,80 93.715,20 9.052,00 126.196,00
65 EMEF - JUAREZ TAVORA, MAL. 6016.2020/0019645-5 22.899,60 91.598,40 8.432,00 122.930,00
66 EMEF - LEONOR MENDES DE BARROS 6016.2020/0020699-0 17.850,60 71.402,40 4.805,00 94.058,00
67 EMEF - LUIS WASHINGTON VITA 6016.2020/0018601-8 20.615,40 82.461,60 7.843,00 110.920,00
68 EMEF - MAUA, BR. DE 6016.2020/0021703-7 19.870,20 79.480,80 6.045,00 105.396,00
69 EMEF - OCTAVIO MANGABEIRA 6016.2020/0018344-2 20.458,80 81.835,20 6.324,00 108.618,00
70 EMEF - OTHELO FRANCO, GEN. 6016.2020/0018346-9 17.796,60 71.186,40 5.425,00 94.408,00
71 EMEF - SERAFIN MARTINEZ GUTIERREZ, PE. 6016.2020/0020079-7 22.861,80 91.447,20 7.843,00 122.152,00
72 EMEF - SILVIO FLEMING, MJ. 6016.2020/0019679-0 20.658,60 82.634,40 7.068,00 110.361,00
73 EMEF - WANNY SALGADO ROCHA, PROFA. 6016.2020/0018604-2 23.013,00 92.052,00 11.222,00 126.287,00
74 EMEF CEU - ANTONIO CARLOS ROCHA, PROF. 6016.2020/0019651-0 26.492,40 105.969,60 7.471,00 139.933,00
75 EMEF CEU - ROSANGELA RODRIGUES VIEIRA, PROFA. 6016.2020/0018324-8 34.329,60 137.318,40 12.617,00 184.265,00
76 EMEI - ALFREDO DA ROCHA VIANA FILHO - 
 PIXINGUINHA 6016.2020/0024170-1 16.588,80 66.355,20 - 82.944,00
77 EMEI - ALUISIO DE AZEVEDO 6016.2020/0017890-2 13.222,80 52.891,20 - 66.114,00
78 EMEI - ANA MARCHIONE SALLES, PROFA. 6016.2020/0018069-9 18.478,80 73.915,20 - 92.394,00
79 EMEI - AUGUSTO FROEBEL 6016.2020/0019667-6 15.098,40 60.393,60 - 75.492,00
80 EMEI - CASPER LIBERO 6016.2020/0020662-0 14.824,80 59.299,20 - 74.124,00
81 EMEI - CEZAR ROGERIO OLIVEIRA PERAMEZZA, PROF. 6016.2020/0017902-0 14.878,80 59.515,20 - 74.394,00
82 EMEI - CORNELIO PIRES 6016.2020/0017905-4 13.917,60 55.670,40 - 69.588,00
83 EMEI - DINAH FERNANDES COSTA , PROFA. 6016.2020/0020489-0 14.806,80 59.227,20 - 74.034,00
84 EMEI - DINAH GALVAO, PROFA. 6016.2020/0018074-5 16.614,00 66.456,00 - 83.070,00
85 EMEI - DUTRA, PRES. 6016.2020/0018077-0 14.551,20 58.204,80 - 72.756,00
86 EMEI - ELDY POLI BIFONE, PROFA. 6016.2020/0020564-0 18.460,80 73.843,20 - 92.304,00
87 EMEI - EVARISTO DA VEIGA 6016.2020/0018135-0 15.087,60 60.350,40 - 75.438,00
88 EMEI - FERNANDO SABINO 6016.2020/0018485-6 18.532,80 74.131,20 - 92.664,00
89 EMEI - GOMES CARDIM, INTENDENTE 6016.2020/0021050-4 13.298,40 53.193,60 - 66.492,00
90 EMEI - GOULART, ENG. 6016.2020/0018137-7 16.682,40 66.729,60 - 83.412,00
91 EMEI - GUILHERME RUDGE 6016.2020/0022505-6 11.491,20 45.964,80 - 57.456,00
92 EMEI - IBIAPABA MARTINS 6016.2020/0018491-0 13.129,20 52.516,80 - 65.646,00
93 EMEI - IRENE FAVRET LOPES, PROFA. 6016.2020/0018492-9 11.383,20 45.532,80 - 56.916,00
94 EMEI - ISA SILVEIRA LEAL 6016.2020/0018532-1 16.563,60 66.254,40 - 82.818,00
95 EMEI - LEILA MARIA FONTELES FARIAS, PROFA. 6016.2020/0021440-2 14.976,00 59.904,00 - 74.880,00
96 EMEI - JOAO MENDONCA FALCAO 6016.2020/0020402-4 16.610,40 66.441,60 - 83.052,00
97 EMEI - JOSE ALOYSIO RODRIGUES CORREA, PROF. 6016.2020/0021038-5 11.469,60 45.878,40 - 57.348,00
98 EMEI - JOSE RUBENS PERES FERNANDES, PROF. 6016.2020/0018142-3 16.837,20 67.348,80 - 84.186,00
99 EMEI - LEONARDO ARROYO 6016.2020/0018670-0 13.197,60 52.790,40 - 65.988,00
100 EMEI - LUCIANO ROBERTO, PROF. 6016.2020/0021783-5 11.437,20 45.748,80 - 57.186,00
101 EMEI - LUIZ GOMES CARDIM SANGIRARDI, ENG. 6016.2020/0021340-6 13.107,60 52.430,40 - 65.538,00
102 EMEI - MARCILIO DIAS 6016.2020/0021589-1 16.664,40 66.657,60 - 83.322,00
103 EMEI - MARIA LACERDA DE MOURA 6016.2020/0022613-3 16.696,80 66.787,20 - 83.484,00
104 EMEI - MARIA VITORIA DA CUNHA, PROFA. 6016.2020/0018717-0 11.253,60 45.014,40 - 56.268,00
105 EMEI - MARIO ALVES DE CARVALHO, DR. 6016.2020/0018534-8 13.129,20 52.516,80 - 65.646,00
106 EMEI - MARIO GRACIOTTI 6016.2020/0020497-0 13.035,60 52.142,40 - 65.178,00
107 EMEI - MARY BUARQUE 6016.2020/0019891-1 14.594,40 58.377,60 - 72.972,00
108 EMEI - MAX WOLF FILHO, SGT. 6016.2020/0021649-9 13.129,20 52.516,80 - 65.646,00
109 EMEI - MIGUEL COSTA, GEN. 6016.2020/0021713-4 14.839,20 59.356,80 - 74.196,00
110 EMEI - NENE DO AMANHA 6016.2020/0020634-5 18.378,00 73.512,00 - 91.890,00
111 EMEI - NEUSA CONCEICAO STINCHI, PROFA. 6016.2020/0020085-1 16.588,80 66.355,20 - 82.944,00
112 EMEI - PEDRO BRASIL BANDECCHI 6016.2020/0018566-6 13.154,40 52.617,60 - 65.772,00
113 EMEI - QUINTINO BOCAIUVA 6016.2020/0021819-0 13.071,60 52.286,40 - 65.358,00
114 EMEI - RAFAEL TOBIAS DE AGUIAR, BRIG. 6016.2020/0018576-3 13.086,00 52.344,00 - 65.430,00
115 EMEI - ROBERTO VICTOR CORDEIRO 6016.2020/0018584-4 13.122,00 52.488,00 - 65.610,00
116 EMEI - RODRIGO SOARES JUNIOR 6016.2020/0018320-5 18.475,20 73.900,80 - 92.376,00
117 EMEI - RUTH GONCALVES CHAVES DE SIQUEIRA, PROFA. 6016.2020/0022177-8 15.102,00 60.408,00 - 75.510,00
118 EMEI - SILVIO ROMERO 6016.2020/0019654-4 11.257,20 45.028,80 - 56.286,00
119 EMEI - TAMANDARE, ALM. 6016.2020/0018588-7 13.222,80 52.891,20 - 66.114,00
120 EMEI - TOMAS ANTONIO GONZAGA 6016.2020/0018322-1 14.947,20 59.788,80 - 74.736,00
121 EMEI - MARCIANO VASQUES PEREIRA, PROF. 6016.2020/0018198-9 15.084,00 60.336,00 - 75.420,00
122 EMEI CEU - BRAZ JAIME ROMANO 6016.2020/0021185-3 18.550,80 74.203,20 - 92.754,00
123 EMEI CEU - PAULO FREIRE, PROF. 6016.2020/0020629-9 18.684,00 74.736,00 - 93.420,00
124 CEMEI CEU - HORIZONTE AZUL 6016.2021/0075560-0 11.422,80 45.691,20 - 57.114,00
125 CEMEI CEU - MONTE SERRAT 6016.2021/0075572-3 14.860,80 59.443,20 - 74.304,00

 6016.2021/0079427-3
PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO
Nos termos do disposto no artigo 16 do DECRETO 48.592/07 de 06 de agosto de 2007, APROVO a prestação de contas do 

processo de ADIANTAMENTO referente ao mês de Maio/2021 relacionado abaixo:
RESPONSÁVEL PROCESSO VALOR
ROSANA LIMA DE SOUZA 6016.2021/0045369-7 R$ 2.000,00

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DE ITAQUERA
 CADASTRO ÚNICO DAS ENTIDADES PARCEIRAS DO TERCEIRO SETOR-CENTS
6016.2021/0010970-8 – OSC ASSOCIAÇÃO E CENTRO DE APOIO SOCIAL DE EDUCAÇÃO PARAISO INFANTIL - ACASEPI. Com 

fundamento no Decreto nº 52.830/11, Portaria SMG 34/17, alterada pela Portaria SMG 10/2018 e nos termos da manifestação do 
Setor de Parcerias/CENTS, Setor de Parcerias/Contabilidade e Assessoria Jurídica, DEFIRO a inscrição da OSC ASSOCIAÇÃO E CEN-
TRO DE APOIO SOCIAL DE EDUCAÇÃO PARAISO INFANTIL - ACASEPI – CNPJ 15.477.758/0001-92, no Cadastro Único das Entidades 
Parceiras do Terceiro Setor – CENTS.

 DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇÃO DA PENHA
 6016.2021/0079323-4
PROGRAMA DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS – PTRF
APM das Unidades Educacionais da Diretoria Regional de Educação – Penha.
Tendo em vista os elementos constantes do presente e o disposto nos termos da Lei Municipal nº 13.991/05; Decreto Municipal 

nº 60.331/21; a Portaria SME nº 1.561/21 alterada pela Portaria SME nº 1.840/21, que divulga os valores do programa de Transfe-
rência de Recursos financeiros – PTRF, a Instrução Normativa SME nº 26/20, alterada pela Instrução Normativa SME nº 30/20 , a 
instrução Normativa SME nº 31/21, AUTORIZO nos termos da Lei 13.991/2005 e especialmente nas Portarias SME nº 1.561/21 e 
4.749/21; a emissão das Notas de Empenho, referente ao “2º Repasse do exercício de 2021, acrescido de recursos extra-
ordinários” , onerando as dotações:
Educação Infantil Custeio 16.17.12.365.3010.2840.3.3.50.39.00.00;
Ensino Fundamental Custeio 16.17.12.361.3010.2841.3.3.50.39.00.00;
Gestão - Centro Educacional Unificado Custeio 16.17.12.368.3010.2839.3.3.50.39.00.00.
ID Unidade Educacional PROCESSO " BÁSICO 2º REPASSE " " BÁSICO
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS " "Lei nº 17.574/2021
PROGRAMA de Cuidados com as estudantes" VALOR TOTAL DO REPASSE
1 CEI - ABGAIL DA ROCHA MORENO, PROFA. 6016.2020/0017885-6 11.217,60 44.870,40 - 56.088,00
2 CEI - ALASTAIR QUINTAS GONCALVES 6016.2020/0017729-9 11.293,20 45.172,80 - 56.466,00
3 CEI - AMERICO DE SOUZA 6016.2020/0024626-6 11.444,40 45.777,60 - 57.222,00
4 CEI - ANNA FLORENCIO ROMAO 6016.2020/0020901-8 11.314,80 45.259,20 - 56.574,00
5 CEI - ANTONIA MARIA TORRES DA SILVA 6016.2020/0018398-1 11.314,80 45.259,20 - 56.574,00
6 CEI - ANTONIA MUOTRI LAMBERGA 6016.2020/0017807-4 11.368,80 45.475,20 - 56.844,00
7 CEI - DELSON DOMINGUES 6016.2020/0018405-8 11.224,80 44.899,20 - 56.124,00


