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Atenciosamente,
Assinatura do proponente: ________________________

______________________________________
Nome do proponente Pessoa Física ou da Empresa Pessoa 

Jurídica: ______________________________
CNPJ ou CPF proponente: _________________________

_______________________________________

 COMUNICADO - COMISSÃO DE AVALIAÇÃO 
DE PROPOSTAS DO CHAMADO Nº 02/2020 – 
SMC/GAB – TEATROS E CENTROS CULTURAIS NA 
REDE 2020

Processo nº 6025.2020/0006418-3
A Secretaria Municipal de Cultura, vem por meio deste 

apresentar a comissão de avaliação do CHAMADO Nº 02/2020 
– SMC/GAB – TEATROS E CENTROS CULTURAIS NA REDE

Erika Elisabeth Palomino Rehnman 857.356.5
Jurandy Valença Perciano 839.123.8
Rodolfo Ernani Beltrão Silva 858.192.4
Ramón Soares Cardoso da Silva 857.979.2
Aline Mohamad Lima 858.782.5
Marta de Oliveira Fonterrada 811.172.3
Rayanderson de Sousa Carvalho 878.679.8
Thiago Alberto de Carvalho 859.607.7
Celio Franceschet 788.710.8
Carlos Gabriel Pegoraro Paiva 840.961.7
Sonia Regina Sobral de Lima 858.227.1
André Luiz Fischer de Medeiros Pires 858.878-3
Elaine Gomes de Lima 839.216.1
Ingrid Soares Santos 822.139.1
Claudia Karina dos Santos Assef 53343-1
Valquiria Gama Nascimento 836.057.0
Antonia Soares André de Sousa 504.650.5
Maria Isabel Ferreira de Assumpção 843.499.9
Morizi Salles Martis 801.242.3
Daniel Pereira Souza 858.401.0
Verônica Tamaoki 777.197.5
Sueli Vicente Andreato 697.243-8
Diogo Viana da Cunha 789.771-5
Nilton Bicudo Cury 804.938-6
Nathália Gabriel 771.434.3
Patricia Borges Roggero 816.472-0
Edson Paulo de Souza 878.892-8
Leandro Lopes Resende 754.584.3
Monalisa Cota de Vasconcelos 839.198-0

 SISTEMA ELETRONICO DE INFORMACOES - SEI

COMUNIQUE-SE: LISTA 500
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
ENDERECO: AVENIDA SÃO JOÃO, 473
COMUNIQUE-SE - DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO HIS-

TÓRICO
6025.2019/0026232-3 - (Reforma )
Interessado: CARLOS ALBERTO DABUS MALUF
Local: Rua Barão de Duprat, 95
COMUNIQUE-SE:
1. Apresentar projeto completo, incluindo aí a proposta 

detalhada de fachada, considerando as questões de ambiência 
impostas pelo tombamento;

2. Esclarecer quais áreas são existentes e regulares, tendo 
em vista que conforme o levantamento fotográfico o lote não 
está ocupado.

Prazo: 30 dias
COMUNIQUE-SE - DEPARTAMENTO DO PATRIMÔNIO HIS-

TÓRICO
PA SEI n° 6025.2019/0018276-1
Interessado: Carla Zocchio Reisewitz
Local: Rua Professor Guilherme Milward, 222
COMUNIQUE-SE:
1. Apresentar declaração expressa a respeito da situação 

atual da vegetação arbórea e do ajardinamento no interior 
do lote tendo em vista o Artigo 3 da Resolução 14/CON-
PRESP/1992.

Prazo: 30 dias

14.2. A Secretaria Municipal de Cultura não se responsa-
bilizará, em hipótese alguma, pelos atos, contratos ou com-
promissos de natureza comercial, financeira, trabalhista ou 
outras assumidos pelo contratado para fins do cumprimento do 
contrato com a Prefeitura do Município de São Paulo (Secretaria 
Municipal de Cultura).

14.3. Os casos omissos relativos ao presente chamado se-
rão resolvidos pela Comissão Especial de Análise para o projeto 
TEATROS E CENTROS CULTURAIS NA REDE 2020, ouvidas as 
áreas competentes.

14.4. A inscrição do proponente implica na prévia e integral 
concordância com as normas deste chamado.

14.4.1. O proponente que se inscrever nesse chamado esta-
rá de acordo com as seguintes questões:

a) É responsável por todas as informações contidas no 
projeto;

b) É responsável pelo conteúdo e direitos autorais relacio-
nados a minha atividade;

c) Está ciente e tem condições de executar a atividade no 
formato online, em redes sociais, bem como enviar o vídeo da 
atividade desenvolvida para a Secretaria Municipal de Cultura.

d) Tem ciência de que a habilitação da atividade não gera 
automaticamente direito às contratações e que, mesmo habi-
litado e selecionado para contratação, a Secretaria Municipal 
de Cultura não tem obrigatoriedade de efetivar a contratação.

e) Em caso de contratação, se responsabiliza pelo cumpri-
mento da agenda acordada, no tocante ao local, data e horário, 
para a realização da atividade.

f) Declara que não é servidor público municipal.
g) Está ciente de que a contratação não gera vínculo traba-

lhista entre a municipalidade e o contratado.
h) Autoriza o uso de sua imagem, da sua voz, e do conteú-

do que estou inscrevendo para divulgação no projeto TEATROS 
E CENTROS CULTURAIS NA REDE 2020.

14.5. O habilitado será responsável pelas informações e 
conteúdo dos documentos apresentados, excluída qualquer res-
ponsabilidade civil ou penal da Secretaria Municipal de Cultura.

14.6. O selecionado para contratação não deverá contar 
com recursos materiais ou financeiros para executar o objeto do 
contrato, dado que o único recurso previsto é para pagamento 
de cachê artístico pela realização da atividade. Os demais 
eventuais custos para execução da atividade correm por conta 
do proponente.

14.7. A habilitação realizada nos termos deste chamado e 
as eventuais contratações dele derivadas não impedem a Admi-
nistração de realizar outras contratações para atendimento de 
suas necessidades.

14.8. A habilitação e/ou a contratação não geram vínculo 
trabalhista entre a Municipalidade e o contratado.

14.9. O presente chamado terá vigência durante o período 
que for determinado o isolamento social ou que ficar determi-
nado a proibição de qualquer programação cultural que envolva 
ou possibilite aglomeração de pessoas, podendo durar até 
15/12/2020.

14.10. Canal de comunicação para Informações e Dúvidas: 
centrosculturais.online.smc@gmail.com

***
ANEXO 1 - MODELO DE DECLARAÇÃO PARA AQUELES 

QUE NÃO POSSUEM CCM
CHAMADO Nº 02/2020 – SMC/GAB
TEATROS E CENTROS CULTURAIS NA REDE 2020
INSTRUÇÕES:
- Esse item é obrigatório e deve ser entregue no ato da ins-

crição, conforme disposto nos itens 8.6 e/ou 8.7 deste chamado.
- Deve ser preenchida pelo proponente.
São Paulo,____de ____________de 2020.
À
Secretaria Municipal de Cultura
Prezados Senhores,
Declaro sob penas da lei que não tenho débitos perante as 

FAZENDAS PÚBLICAS, em especial perante a PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.

Declaro ainda que não possuo Cadastro de Contribuinte 
Mobiliário – CCM, na PMSP e estou ciente de que o ISS inciden-
te sobre a operação será retido.

8.8. Não serão aceitas inscrições de projetos que não 
cumpram rigorosamente todas as exigências previstas neste 
chamado.

8.9. NÃO SERÃO HABILITADOS PROJETOS QUE, NO ATO 
DA INSCRIÇÃO, DEIXEM DE APRESENTAR DOCUMENTOS OBRI-
GATÓRIOS REQUISITADOS NESTE CHAMADO. ITENS 8.5 E 8.6 
QUANDO PESSOA FÍSICA E 8.7 QUANDO PESSOA JURÍDICA.

8.10. Dos resultados publicados para a habilitação, os 
interessados poderão recorrer no prazo de três dias, sem efeito 
suspensivo para o prosseguimento das contratações.

9. DA COMISSÃO DE ANÁLISE
9.1. À Comissão de Análise caberá a análise do cumprimen-

to dos requisitos dispostos neste chamado.
9.2. A Comissão de Análise será composta por 29 servido-

res da Secretaria Municipal de Cultura.
9.3. Nenhum membro da Comissão de Análise poderá par-

ticipar de forma alguma do presente chamado enquanto propo-
nente ou ter quaisquer vínculos profissionais ou empresariais 
com os projetos apresentados ou de parentesco em até terceiro 
grau com os proponentes.

9.4. As propostas de vivências, apresentações artísticas, 
intervenções artísticas e relacionadas ao livro, leitura e litera-
tura, inscritas neste chamado serão verificadas pela Comissão 
de Análise.

9.5. A seleção respeitará o cronograma das atividades e 
poderá ser iniciada antes do término do chamado.

9.6. Os artistas cujas propostas forem selecionadas serão 
contatados pela equipe da Secretaria Municipal de Cultura para 
se apresentarem a partir de suas residênciasem datas a serem 
acordadas entre o proponente e o Teatro ou Centro Cultural 
base de sua realização.

9.7. A seleção respeitará o cronograma do projetoTEATROS 
E CENTROS CULTURAIS NA REDE 2020e as apresentações serão 
iniciadas a partir das datas de publicações dos resultados quin-
zenais e encerrarão dia 15/12/2020.

10. CRITÉRIOS DE ANÁLISE
10.1. A Comissão realizará análise objetiva das inscrições, 

considerando o preenchimento das exigências deste chamado, 
em especial os elencados nos itens 8.5 e 8.6 quando pessoa 
física e 8.7 quando pessoa jurídica.

10.2. Serão considerados habilitados para análise da Co-
missão de Análise os proponentes que cumprirem os requisitos 
objetivos previstos neste chamado, em especial os elencados 
nos itens 8.5, 8.6 quando pessoa física e 8.7 quando pessoa 
jurídica.

10.3. O material encaminhado no cadastro on-line pelos 
proponentes será analisado pela Comissão de Análise que fará 
a curadoria para contratação, orientando-se pelo interesse pú-
blico pelas diretrizes da proposta, dentre elas:

a) Repertório;
b) Originalidade;
c) Conhecimento técnico do proponente;
d) Qualidade do material cadastrado;
e) A análise dos elementos previstos no item 8.5 e 8.6 des-

te chamado, em especial o histórico e portfólio do artista, grupo 
ou coletivo cultural, comprovando a experiência dos profissio-
nais envolvidos e o reconhecimento pelo público no respectivo 
território ou crítica especializada;

f) A importância do artista, grupo ou coletivo cultural para 
o respectivo território e a relevância da continuidade de sua 
produção cultural em função dos objetivos expostos no item 
3.2;

g) Coerência entre a atividade e/ou ação proposta com o 
histórico do artista, grupo ou coletivo cultural;

h) A diversidade de elementos, profissionais envolvidos e 
formas de expressão cultural que atividade/ação propõe.

i) Comprovar baixa renda, que é artistas periférico e resi-
dentes em bairro com alto índice de vulnerabilidade,

10.4. A lista de selecionadosserá publicada periodicamente 
a cada 15 dias no site da Secretaria Municipal de Cultura: (ht-
tps://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/cultura/)

11. DAS CONDIÇÕES DE CONTRATAÇÃO
11.1. As contratações serão realizadas nos termos do artigo 

25 caput e inciso III da Lei Federal nº 8666/1993 e demais nor-
mas estabelecidas por esse diploma, aplicando-se ainda, no que 
couber, a Lei Municipal nº 13.278/2002, o Decreto Municipal 
n.º 44.279/2003 e as condições a seguir descritas, observadas 
as linhas gerais traçadas pelo parecer da Procuradoria Geral do 
Município ementado sob o número 10.178.

11.2. Os projetos habilitados integrarão um banco de 
dados específico, por ordem de inscrição, que terá prazo de vali-
dade de 12 (doze) meses da data da publicação dos resultados.

11.3. Os habilitados serão convocados para contratação, 
conforme a curadoria feita nos termos do item 10 deste edital 
e das necessidades definidas para a Programação do projeto 
TEATROS E CENTROS CULTURAIS NA REDE 2020, sendo que a 
convocação se dará conforme a disponibilidade orçamentária 
e de acordo com a lista de habilitados por ordem de inscrição.

11.4. Todas as escolhas de contratações atenderão aos 
princípios de direito público, em especial a isonomia, a impar-
cialidade, a eficiência e o interesse público, com a devida justifi-
cativa fundamentada da escolha da contratação.

11.5. Os princípios da isonomia e imparcialidade se darão 
especialmente através da análise de todos os projetos segundo 
critérios objetivos relacionados à adequação e montagem da 
Programação do projeto TEATROS E CENTROS CULTURAIS NA 
REDE 2020, desde que cumpram o estabelecido no item 10.3, 
sem prejuízo da integral aplicação de tais princípios em outras 
situações que o caso concreto revelar necessário.

11.6. Os princípios da eficiência e do interesse público se 
darão através de:

11.6.1. Adequação da contratação ao interesse do público 
por programação cultural;

11.6.2. Formação de novos públicos;
11.6.3. Manutenção e ampliação do público apreciador de 

arte e cultura.
11.7. O habilitado neste chamado não garante ao pro-

ponente que seu projeto seja efetivamente contratado pela 
Administração.

11.8. Para fins de contratação, os habilitados selecionados 
serão convocados através de publicação no site da Secretaria 
Municipal de Cultura conforme mencionado no item 10.4.

12. DA COMPROVAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO OBJETO
12.1. A comprovação se dará pelo envio de vídeos das 

atividades realizadas, em formato digital conforme mencionado 
no item 4.2.2.

12.2. A não realização injustificada do objeto pode implicar 
em aplicação de penalidades, inclusive a rescisão contratual.

13. DA RESCISÃO CONTRATUAL
13.1. Dar-se-á a rescisão do contrato, independentemente 

de notificação ou interpelação judicial, nos termos do disposto 
nos artigos 77 a 80 da Lei Federal 8.666/93 e artigo 29 da Lei 
Municipal nº. 13.278/2002, desde que aplicáveis à situação.

13.2. A rescisão de contrato será amigável quando o con-
tratado, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, comuni-
car a SMC que pretende deixar de realizar a atividade.

13.3. A comunicação de que trata o item 12.2 deverá ser 
por escrito, entregue à SMC por correio eletrônico, mediante 
obrigatória confirmação do recebimento.

13.4. O CONTRATO SERÁ RESCINDIDO CASO SEJA DE-
TECTADO AGLOMERAÇÕES QUE INCLUAM PROFISSIONAIS 
QUE NÃO RESIDAM NO MESMO LOCAL DE REALIZAÇÃO DA 
ATIVIDADE.

14. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
14.1. O presente Chamado tem como objetivo dar ampla 

publicidade ao projeto oferecendo oportunidade de partici-
pação ao maior número possível de artistas e produtores da 
cultura da cidade de São Paulo.

envolvidas na realização das atividades, não sendo devido ne-
nhum outro valor, seja a que título for.

7.3. Os valores devidos serão apurados e pagos a partir 
da comprovada execução do objeto deste chamado de acordo 
com o item 12.

7.4. Os pagamentos se efetivarão em parcela única e em 
até 20 (vinte) dias úteis da comprovação da execução do objeto 
e retorno do “Kit pagamento” assinado, composto pelo pedido 
de pagamento, recibo de nota de empenho e recibo do paga-
mento, enviados pela coordenação do projeto em momento 
oportuno.

7.5. Do pagamento para pessoa física:
a) Os proponentes que tenham suas atividades habilitadas 

deverão apresentar conta corrente própria no Banco do Brasil 
para recebimento dos valores decorrentes da execução dos 
projetos, a serem pagos pela Secretaria Municipal de Cultura, 
em obediência ao Decreto Municipal nº 51.197/2010.

b) Os proponentes que não possuírem conta corrente 
própria no Banco do Brasil poderão receber por meio Ordem 
Bancária / Contra Recibo no guichê de caixa do Banco do 
Brasil S.A., em qualquer uma de suas agências, bastando para 
isso identificar-se por intermédio da apresentação dos seguin-
tes documentos originais: RG e CPF, conforme Portaria SF nº 
255/2015.

7.6. Do pagamento para pessoa jurídica:
a) Pagamentos até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), contra-

tações pessoas jurídicas, de natureza eventual e não continu-
ada, poderão ser creditadas em conta CORRENTE de qualquer 
Banco, por força de Decreto Municipal 51.197/10 - Portaria SF 
nº255/15. Entenda-se como natureza eventual aquela originária 
de até duas prestações de serviço, realizada no âmbito de uma 
unidade orçamentária, no período dos últimos doze meses.

b) Pagamentos superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 
somente serão creditados em conta corrente do BANCO DO 
BRASIL da própria pessoa jurídica representante do contrato, 
por força de Decreto Municipal 51.197/10 - Portaria SF nº33/10.

c) Contratações realizadas através de MEI deverão informar 
conta corrente em nome da própria PESSOA JURÍDICA, não sen-
do aceito, sob nenhuma hipótese, a indicação de conta corrente 
de pessoa física para recebimento.

8. DAS INSCRIÇÕES
8.1. Cada profissional poderá participar de até 6 (seis) 

atividades de acordo com o item 6.4.
8.1.1. O proponente, PESSOA JURÍDICA, MEI E/OU CO-

OPERATIVA, poderá representar diversos artistas, desde que 
cada profissional participe no máximo de 6 (seis) atividades, 
sendo apenas 1 (uma) por mês. Para tanto, na apresentação 
da ficha técnica da(s) atividade(s) deverá incluir o CPF de cada 
participante.

8.1.2. As atividades com 2 (dois) ou mais profissionais, 
deverão informar o CPF e comprovante de residência de cada 
profissional envolvido.

8.1.3. Proponente PESSOA FÍSICA só poderá se inscrever 
individualmente.

8.2. As inscrições poderão ser feitasaté 01/09/2020, por 
meio eletrônico.

8.3. Não serão realizadas inscrições após decurso do prazo.
8.4. Os projetos deverão ser submetidos através do formu-

lário eletrônico: https://bit.ly/TeatrosCentrosCulturaisNaRede
8.5. No ato da inscrição deverão ser apresentados os se-

guintes documentos:
a) Currículo completo e atualizado com trajetória dos pro-

fissionais envolvidos na atividade na modalidade que pretende 
se inscrever;

b) Foto, de boa qualidade, que ilustre a atividade no for-
mato paisagem (horizontal) em boa resolução (de 1 a 2 Mb);

c) Classificação indicativa;
d) Apresentação detalhada da atividade proposta e/ou 

materiais e links que contribuam para a análise da proposta;
e) Portfólio completo com materiais de jornais e outros 

materiais relacionados a qualificação, a trajetória e a compro-
vação de experiência artística dos profissionais envolvidos na 
atividade.

8.6. Além dos documentos elencados no item 8.5, todos 
os proponentes, que são PESSOAS FÍSICAS, deverão apresentar 
obrigatoriamente no ato da inscrição, para contratação, os 
seguintes documentos no formato PDF:

a) Documentos de identificação da pessoa responsável pela 
atividade: (cópia do RG e CPF).

b) Cópia do NIT/PIS/PASESP;
c) Comprovante de residência;
d) Comprovante de situação cadastral do CPF;
Link: https://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/CPF/

ConsultaSituacao/ConsultaPublica.asp
e) FDC – Ficha de Dados Cadastrais – PMSP;
L i n k :  h t t p s : / / c c m . p r e f e i t u r a . s p . g o v. b r / l o g i n /

contribuinte?tipo=F
f) Comprovante de regularidade perante a Fazenda do 

Município de São Paulo, emitindo Certidão Negativa de Débitos 
de Tributos Mobiliários;

Link: https://duc.prefeitura.sp.gov.br/certidoes/forms_anoni-
mo/frmConsultaEmissaoCertificado.aspx

g) Comprovante de que não está inscrito no Cadastro de 
Inadimplentes Municipal – CADIN;

Link: http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadin/Pesq_Deb.
aspx

h) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tribu-
tários Federais e à Dívida Ativa da União.

Link:http://www.receita.fazenda.gov.br/aplicacoes/atspo/
certidao/cndconjuntainter/informanicertidao.asp?tipo=2

i) Caso não esteja cadastrado como contribuinte no municí-
pio de São Paulo, declaração de não possuir inscrição no CCM, 
e não possuir débitos tributários junto a Fazenda do Município 
de São Paulo. (ANEXO 1);

8.7. Além dos documentos elencados no item 8.5, todos os 
proponentes, que são PESSOAS JURÍDICAS, deverão apresentar 
obrigatoriamente no ato da inscrição, para contratação, os 
seguintes documentos no formato PDF:

a) Documentos da Empresa: Documento de constituição da 
empresa (Contrato Social / Estatuto (associação, cooperativa, 
etc) e Ata de eleição, Requerimento, Certificado MEI.

b) RG e CPF do Representante legal.
c) CNPJ
d) FDC – Ficha de Dados Cadastrais – PMSP;
L i n k :  h t t p s : / / c c m . p r e f e i t u r a . s p . g o v. b r / l o g i n /

contribuinte?tipo=F
e) Comprovante de que não está inscrito no Cadastro de 

Inadimplentes Municipal – CADIN;
Link: http://www3.prefeitura.sp.gov.br/cadin/Pesq_Deb.

aspx
f) Certidão Negativa de Débitos Relativos a Créditos Tribu-

tários Federais e à Dívida Ativa da União.
Link: http://servicos.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certi-

dao/CndConjuntaInter/InformaNICertidao.asp?Tipo=1
g) Comprovante de regularidade perante a Fazenda do 

Município de São Paulo, emitindo Certidão Negativa de Débitos 
de Tributos Mobiliários;

Link: https://duc.prefeitura.sp.gov.br/certidoes/forms_anoni-
mo/frmConsultaEmissaoCertificado.aspx

h) Certidão de FGTS;
Link: https://www.sifge.caixa.gov.br/Cidadao/Crf/FgeCfSCri-

teriosPesquisa.asp
i) Caso não esteja cadastrado como contribuinte no municí-

pio de São Paulo, declaração de não possuir inscrição no CCM, 
e não possuir débitos tributários junto a Fazenda do Município 
de São Paulo. (ANEXO 1);

j) CPF e Comprovante de residência de todos profissionais 
envolvidos nas atividades.
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