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CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E DEMAIS INFORMAÇÕES RE-
LEVANTES

A atuação e o rendimento de cada participante serão 
avaliados ao longo de cada semestre. Caso o desempenho seja 
considerado insatisfatório, a coordenação do Ateliê Contempo-
râneo se reserva o direito de desligá-lo do projeto a qualquer 
momento, podendo ou não chamar para o preenchimento da 
vaga algum candidato eventualmente relacionado na lista de 
suplentes ou mesmo realizar um novo processo seletivo.

O participante será automaticamente desligado do projeto 
se tiver, dentro de um mesmo semestre, mais de 2 (duas) fal-
tas sem justificativa nas atividades semanais previstas, cujos 
horários serão constituídos a partir da disponibilidade dos 
integrantes (atividades pedagógicas e atividades práticas). 
A justificativa de falta precisará ser devidamente aceita pela 
coordenação do Ateliê Contemporâneo.

Ao final de cada semestre, todos os participantes serão 
avaliados pelo critério de presença e segundo um conceito de 
desempenho. Os critérios terão por base a assiduidade, desen-
volvimento técnico e musical ao longo do ano, envolvimento 
nos projetos do ateliê e participação geral nas atividades do 
grupo.

A partir do estabelecimento dos horários das atividades 
práticas, de acordo com a disponibilidade de todos, os parti-
cipantes serão divididos em grupos, e a participação de cada 
integrante passa a valer como atividade presencial obrigatória.

Além do critério presencial, cada membro do grupo tam-
bém será avaliado pela participação em, ao menos, 1 (um) 
projeto artístico por semestre, de acordo com a área de concen-
tração (composição, regência, canto ou instrumento).

Casos omissos serão julgados pela coordenação.
Coordenador
Tiago Gati
Professores
Grupo de professores da Escola Municipal de Música de 

São Paulo e convidados.

 ATA DA 24º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSE-
LHO FISCAL DA FUNDAÇÃO THEATRO MUNCIPAL 
DE SÃO PAULO (“FTMSP”)

. Aos 17 dias do mês de abril do ano de dois mil e dezoito, 
às 15 horas, reuniram-se em reunião ordinária os seguintes 
Conselheiros: Sr. Ahmed Sameer El Khatib e Sr. Otávio Carneiro 
de Souza. A tomar posse como conselheiro suplente o Sr. Iago 
Rodrigues Ervanovite. Como convidados a Sra. Renata Apa-
recida Pereira da Silva Araújo – Diretora Geral da Fundação, 
Sr. Gerson Rodrigues – Diretor de Gestão e a Senhora Rosana 
Caramaschi – Diretora de Produção.

Deliberações:
1) Formalizou-se a renúncia do Conselheiro Almir Orestes 

Diogo, em face de seu desligamento da administração muni-
cipal;

2) Formalizou-se a posse do Conselheiro Suplente Iago 
Rodrigues Ervanovite;

3) Foi submetida aos Conselheiros, a minuta do edital de 
chamamento para doação de auditoria contábil para a Funda-
ção Theatro Municipal;

4) Foi dado aos Conselheiros conhecimento dos resultados 
do 03º bimestre da FTM;

5) Foi submetido aos Conselheiros os pareceres técnicos 
dos relatórios gerenciais mensais do Instituto Odeon referente 
aos meses de janeiro a abril de 2018;

6) O Conselho Fiscal se manifesta pelo aditamento ao 
Termo de Colaboração nº 01/FTMSP/2017, para inserção de 
cláusulas de penalidade pecuniárias nos termos do disposto na 
Lei Federal nº 8.666 e MROSC;

7) Os conselheiros recomendam uma auditoria na receita 
da bilheteria do Theatro Municipal. Ficando consignado que a 
FTM determinou que seus servidores acompanhem in loco o 
fechamento dos borderôs de bilheteria;

8) Os conselheiros consignam a necessidade de maior 
transparência e detalhamento nos gastos de pequeno valor fei-
tos pelo Instituto Odeon. Ficando registrado que a FTM deverá 
glosar os valores que ultrapassem os mínimos estabelecidos e 
não cumprem o regulamento de compras vigente;

9) Os conselheiros coadunam com a posição da FTM em 
relação à irregularidade de auto remuneração com valores 
decorrentes de captação de recursos oriundos da lei Rouanet;

10) O Conselho Fiscal consigna o convite ao Diretor Finan-
ceiro do Instituto Odeon Sr. Jimmy Keller para comparecer a 
próxima reunião em data a ser definida.

11) Outros assuntos: Foram entregues aos Conselheiros 
os relatórios do Compromisso de Desempenho Institucional 
2016 e 2017.

Nada mais havendo, o Presidente fez um resumo dos 
trabalhos do dia, bem como das deliberações e agradeceu a 
participação de todos os presentes. Encerrada a reunião foi la-
vrado a presente ata, após lida, foi aprovada pelos Conselheiros 
presentes.

São Paulo, 17 de agosto de 2018.
Ahmed Sameer El Khatib
Otávio Carneiro de Souza
Iago Rodrigues Ervanovite

 DEMONSTRATIVO DE COMPRAS EFETUADAS 
E SERVIÇOS CONTRATADOS PELA FUNDAÇÃO 
THEATRO MUNICIPAL DE ACORDO COM O ARTI-
GO 16 DA LEI FEDERAL 8.666/93 E ARTIGO 116 
- L.O.M.S.P. JULHO/2018
Empenho Objetos/Fornecedor  Tipo Valor
597 ALEXANDRO ROBSON BERTONCINI O  2.000,00
 96-1 Adto - Incisos I, II e III, Art. 2º da Lei nº 10.513/88
598 JEFFERSON SILVA BARBOSA G  2.489,75
 6.5 Orquestra Experimental de Repertório
599 LAILA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA G  54.794,00
 22.3 Eventos Esportivos, Culturais e Turísticos
601 ALEXANDRO ROBSON BERTONCINI O  2.000,00
 96-1 Adto - Incisos I, II e III, Art. 2º da Lei nº 10.513/88
 SUB TOTAL    61.283,75

Reversão
Empenho Objeto/Fornecedor NCE  Valor
331 ROSANGELA RHAFAELLE DA SILVA  133  687,95
 06.05 - Orquestra Experimental de Repertório
331 ROSANGELA RHAFAELLE DA SILVA 134  2.063,85
 06.05 - Orquestra Experimental de Repertório
600 CLARA ALVES MACHADO 135  1.743,28
 14.01 - Adto - Inciso VI, Art. 2º da Lei 10.513/88
 SUB TOTAL REVERSÃO     4.495,08
 TOTAL    56.788,67

 EDUCAÇÃO
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 DESPACHO DO SECRETÁRIO
SME
6016.2018/0046889-3 - Associação Paulista para Desenvol-

vimento da Medicina – SPDM (CNPJ nº 61.699.567/0033-70) 
- Homologação de Credenciamento Educacional- À vista dos 
elementos que instruem o presente processo, notadamente as 
manifestações técnicas da COGED/DIPAR, COPED/DIEE e COAD/
DICONT/Convênios, assim como o Parecer da Assessoria Jurídica 
a respeito, segundo os quais foram atendidos os requisitos pre-
vistos nos artigos 5º, 6º e 7º da Instrução Normativa nº 08, de 
18 de maio de 2018, HOMOLOGO o credenciamento educacio-
nal da entidade Associação Paulista para Desenvolvimento da 
Medicina – SPDM, inscrita no CNPJ sob o nº 61.699.567/0033-
70, nos termos do art. 9º, § 1º, da Instrução Normativa nº 08, de 
18 de maio de 2018.

decorrente do presente ajuste, o qual preferirá a qualquer outro, 
por mais privilegiado que possa se afigurar.

9.3 Fica(m) o(s) contratado(s) ciente(s) de que a assinatura 
deste contrato indica que tem pleno conhecimento dos ele-
mentos nele constantes, bem como de todas as suas condições 
gerais e peculiares, não podendo invocar qualquer desconhe-
cimento quanto às mesmas, como elemento impeditivo do 
perfeito cumprimento do mesmo.

9.4. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condi-
ções contratuais em face da superveniência de normas federais 
e municipais disciplinando a matéria.

9.5. Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de 
cumprimento de quaisquer das cláusulas do ajuste poderá ser 
entendida como aceitação, novação ou precedente.

9.6 E, por estarem justas e contratadas, exaram as partes 
suas assinaturas no presente instrumento, na presença de duas 
testemunhas que também o subscrevem, lavrado somente no 
anverso de laudas, sendo as primeiras rubricadas, e extraído em 
04 (quatro) vias de igual teor.

São Paulo, XXXXXXXXXXXXXXXXX
_________________________________________
PATRÍCIA MARIA DE OLIVEIRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA/CHEFE DE GABINE-

TE EM EXERCÍCIO
____________________________________________
CONTRATADO

 FUNDAÇÃO THEATRO MUNICIPAL

 GABINETE DO PRESIDENTE

 ABERTURA DO CURSO LIVRE - ESCOLA DE 
MÚSICA DE SÃO PAULO

8510.2018/0000195-3. I-À vista dos elementos cons-
tantes do presente e na competência a mim atribuída por 
intermédio do título de nomeação nº 5, publicado no DOC de 
07.02.2018, e do art. 28, inciso I, do Anexo I integrante do 
Decreto Municipal nº 53.225/12, AUTORIZO a abertura do pro-
cesso seletivo para o curso “Ateliê Contemporâneo” da Escola 
de Música de São Paulo, a ser realizada de forma gratuita nas 
dependências da instituição.

II - Consequentemente, neste mesmo ato, APROVO a minu-
ta do edital apresentada.

 EDITAL DE SELEÇÃO – ATELIÊ CONTEMPO-
RÂNEO DA ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA DE 
SÃO PAULO

8510.2018/0000195-3. A Fundação Theatro Municipal de 
São Paulo (“FTMSP”), por meio de sua Diretoria de Formação, 
comunica que, após a publicação deste, estarão abertas as ins-
crições para o processo seletivo de novas vagas de instrumento 
do Ateliê Contemporâneo da Escola Municipal de Música de 
São Paulo. O projeto é realizado de forma gratuita nas depen-
dências da Escola Municipal de Música de São Paulo entre 
agosto de 2018 e dezembro de 2019.

DESCRIÇÃO DO PROJETO
O Ateliê Contemporâneo visa à preparação artística de 

alunos selecionados nas áreas de instrumento, canto, regência 
e composição, para atuação no repertório musical de concerto 
dos séculos XX e XXI, estimulando uma postura criativa e um 
treinamento técnico especializado.

O participante contará com atividades semanais regulares 
sobre considerações históricas e estéticas, questões técni-
cas, interpretativas, além de ensaios de grupos camerísticos 
constituídos pela coordenação artística em face do perfil dos 
ingressantes. Esses grupos serão acompanhados no processo de 
ensaios ao longo do período letivo. A critério da coordenação 
do projeto, os grupos poderão realizar apresentações didáticas 
e ensaios abertos ao público. De acordo com as necessidades 
do ateliê, professores da Escola Municipal de Música de São 
Paulo amplamente versados no repertório contemporâneo tam-
bém realizarão atividades didáticas para dar suporte técnico e 
artístico. Sempre que oportuno, poderão ainda ser oferecidas 
masterclasses, aulas e palestras com músicos convidados.

Além da participação nas atividades pedagógicas, todos 
serão encorajados a participar ativamente dos projetos artísti-
cos elaborados ao longo do ano no Ateliê, tais como grupos de 
improvisação, pesquisa de repertório, laboratórios de criação, 
entre outros.

INSCRIÇÕES
Para se inscrever o(a) candidato(a) deverá acessar o link 

https://goo.gl/forms/ms9HKDAfTD4TKhbh1, preencher corre-
tamente todos os campos e clicar em "enviar" para efetivar 
sua inscrição. Importante: este documento será a única fonte 
de informação sobre o candidato. Portanto, leia atentamente o 
item a seguir sobre o processo seletivo para entender o correto 
preenchimento da ficha. Para o caso de dúvidas, o email atelie-
contemporaneo.ftm@gmail.com é o único canal de comunica-
ção válido entre o(a) candidato(a) e a instituição.

O período para o envio da ficha de inscrição ocorrerá entre 
a data de publicação desta chamada e o dia

26 de agosto de 2018.
PROCESSO SELETIVO
O processo seletivo ocorrerá por meio de análise da ficha 

de inscrição pelos membros da banca julgadora. Desta maneira, 
é fundamental o preenchimento completo e disponibilização de 
material artístico (áudio ou vídeo) a fim de prover uma base 
sólida para avaliação da experiência musical do candidato. 
Os inscritos deverão ter experiência na área de instrumento 
musical. Embora desejável, não é necessário possuir experiência 
comprovada no repertório contemporâneo.

A partir do dia 03 de setembro de 2018 será publicada a 
lista dos candidatos selecionados no site do Theatro Municipal 
de São Paulo na opção “Ateliê Contemporâneo” do link da Es-
cola Municipal de Música de São Paulo: http://theatromunicipal.
org.br/formacao/escola-municipal-de-musica/#atelie- contem-
poraneo.

A decisão da banca julgadora será soberana, não cabendo 
ao(à) candidato(a) nenhum recurso. No total serão oferecidas, 
no máximo, 4 (quatro) vagas, cabendo à banca examinadora 
a decisão do preenchimento completo ou parcial delas. Caberá 
também à banca examinadora a possibilidade de realizar uma 
lista de suplentes, que poderão ou não ser chamados para o 
preenchimento de vaga, bem como a eventual realização de um 
novo processo seletivo.

A matrícula será realizada no dia 06 de setembro de 2018, 
na secretaria da Escola Municipal de Música de São Paulo, às 
17h30.

CRONOGRAMA
As atividades do Ateliê Contemporâneo ocorrerão até de-

zembro de 2019, majoritariamente nas dependências da Escola 
Municipal de Música de São Paulo, situada na Praça das Artes, 
Av. São João, nº 281, podendo, no entanto, ocorrer em outros 
espaços da Fundação Theatro Municipal de São Paulo. Eventual-
mente, poderão ser propostas atividades ou apresentações em 
outros locais, a serem definidos e acordados com os participan-
tes ao longo do ano.

A carga horária semanal mínima do Ateliê Contemporâneo 
será de 4 (quatro) horas, dedicadas às atividades pedagógicas 
em sala e ao desenvolvimento prático (ensaios, masterclasses, 
reuniões sobre projetos artísticos, grupos de improvisação, 
ateliês de criação, entre outros).

As atividades pedagógicas em sala ocorrerão todas as 
quintas-feiras, das 18h às 20h. Já a carga horária das atividades 
práticas será estabelecida em comum acordo com os partici-
pantes, obedecendo ao mínimo de 2 (duas) horas semanais. 
Eventualmente, atividades extraordinárias como masterclasses, 
palestras e ensaios poderão ocorrer em dias e horários distintos. 
Mudanças pontuais no calendário regular poderão ocorrer a 
critério da coordenação do projeto.

CLÁUSULA SEGUNDA
DAS OBRIGAÇÕES DO(s) CONTRATADO(s)
2.1. Nos termos do art. 49 da Lei 9.610/98, na qualidade 

de único(s) autor(es), autorizar à Prefeitura de São Paulo o 
direito de publicação, reprodução, transmissão com ou sem fio, 
mediante o emprego de qualquer tecnologia (analógica, digital, 
com ou sem fio e outras), exposição, gravação, inclusão em 
base de dados, armazenamento em quaisquer meios, digitali-
zação e divulgação, dentro e fora do território nacional, por nú-
mero ilimitado de vezes e por todo o prazo de proteção autoral

2.2. Obter autorização de todos os artistas intérpretes e 
executantes dos direitos mencionados no item 2.1, retro.

2.3. Dedicar-se às atividades previstas no projeto, respei-
tando expressamente as normas internas do CCSP, o público 
local, bem como normas de segurança.

2.4. Cumprir o cronograma de espetáculos, em data e horá-
rio a ser definido pela Curadoria de Teatro.

2.5. Participar da reunião inicial com a Curadoria de Teatro 
e a Divisão de Produção e Apoio a Eventos do CCSP, além de 
eventuais outras reuniões necessárias à execução do projeto.

2.6. Responsabilizar-se pelos encargos relativos à produção 
das apresentações.

2.7. Citar o “EDITAL 2018 V Mostra de dramaturgia em 
pequenos formatos cênicos” em todos os meios em que o 
projeto for divulgado, assim como utilizar o logo do CCSP e da 
Secretaria Municipal de Cultura no material de divulgação, sob 
a chancela de “realização”.

2.8. Disponibilizar conteúdo do projeto em desenvolvimen-
to e finalizado no site do CCSP, com fotos e filmagem, ou outro 
formato digital a ser proposto pelo contratado e aprovado pelo 
CCSP.

2.9 Recolher eventuais direitos autorais ao ECAD, conforme 
listagem de músicas apresentada pelo contratado, a ser forne-
cida em até 05 dias antes da primeira apresentação pública.

2.10. Atender prontamente a todas as recomendações da 
contratante, visando a regular execução do presente contrato.

2.11. Tratar com urbanidade os funcionários da instituição, 
bem como, os funcionários das equipes terceirizadas.

2.12. Estar ciente que a ação ou omissão total ou parcial da 
fiscalização, não eximirá o Contratado da responsabilidade pela 
execução dos serviços contratados.

CLÁUSULA TERCEIRA
DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
3.1 Assegurar ao contratado condições para o regular cum-

primento das obrigações.
3.2 Solicitar informações ou documentos adicionais que 

julgar necessário.
3.3 Prestar apoio de Assessoria de Comunicação e divulgar 

o evento através de seu site e de outros meios institucionais 
disponíveis.

CLÁUSULA QUARTA
DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO:
4.1 O valor global da presente contratação é de R$ 

70.000,00 (Setenta mil reais), nele estando incluídos todos os 
custos e benefícios e constituirá, a qualquer título, a única e 
completa remuneração pela adequada e perfeita execução da 
proposta objeto deste – excetuados os valores auferidos em 
bilheteria - incluídos ainda, todos os custos decorrentes de 
transporte, alimentação, impostos, taxas, emolumentos, remu-
neração das equipes de criação e produção (direção, elenco, 
cenógrafo, iluminador, técnicos, produtores e outros), bem como 
os recursos materiais envolvidos nas montagens, e quaisquer 
outras despesas e encargos necessários, de modo que nenhuma 
outra remuneração seja devida ao Contratado, inclusive a título 
de direitos autorais.

4.2 O pagamento será realizado em 02 parcelas, a saber:
4.2.1 1ª parcela (60%) a ser paga em até 15 dias subse-

qüentes à assinatura do contrato;
4,2.2. 2ª parcela (40%) em até 15 dias após a última apre-

sentação pública e confirmação de sua correta execução pela 
Curadoria de Teatro.

4.3 O pagamento das parcelas será efetuado diretamente 
ao contratado, mediante depósito bancário em conta corrente 
do Banco do Brasil, conforme Decreto Municipal nº 51197/2010, 
cujos dados deverão ser informados quando da assinatura do 
presente ajuste.

4.4 O CCSP depositará as parcelas do pagamento na conta 
corrente indicada e não se responsabilizará pela forma como o 
mesmo será dividido entre os demais co-autores ou colabora-
dores do projeto.

CLÁUSULA QUINTA
DO PRAZO CONTRATUAL
5.1. As apresentações públicas deverão ocorrer em data e 

horário a ser definido pela Curadoria de Teatro, podendo ser 
alteradas excepcionalmente, a critério da Administração.

CLÁUSULA SEXTA
DAS PENALIDADES
6.1 São aplicáveis as sanções previstas no capítulo IV da 

Lei Federal nº 8.666/93, na Lei Federal n°10.520/02 e demais 
normas pertinentes, devendo ser observados os procedimentos 
contidos no capítulo X, do Decreto Municipal n° 44.279/2003.

6.2 A recusa injustificada do selecionado, regularmente 
convocado, em firmar o ajuste, dentro do prazo estabelecido, 
implicará na aplicação de multa de 20% (vinte por cento) do 
valor do contrato.

6.3. Pela inexecução total ou parcial do ajuste, a Adminis-
tração poderá aplicar ao selecionado as seguintes penalidades:

6.3.1 Multa por inexecução total do ajuste: 20% (vinte por 
cento) do valor do contrato;

6.3.2 Multa por inexecução parcial do ajuste: 10% (dez por 
cento) do valor do contrato;

6.3.3 Multa a cada 30 minutos de atraso em uma das 
apresentações programadas, a partir do 30º minuto; 5% sobre 
o valor do contrato;

6.3.4 Multa por descumprimento de qualquer das obriga-
ções descritas na cláusula segunda do termo de contrato: 5% 
do valor do contrato;

6.3.5. Multa de 10% sobre o valor do contrato em caso de 
falta de urbanidade praticados pelo contratado ou seus funcio-
nários aos funcionários da instituição ou terceiros.

6.4. A ocorrência de força maior, devidamente comprovada, 
isentará o contratado da aplicação das penalidades.

6.5. As sanções são independentes e a aplicação de uma 
não exclui a da outra.

6.6 No caso das propostas em coautoria, não obstante o 
pagamento ser realizado na conta corrente do indicado como 
responsável, todos os proponentes estão solidariamente obri-
gados pelo cumprimento do presente ajuste e ao pagamento 
de eventuais multas.

CLÁUSULA SÉTIMA
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
7.1. As despesas correspondentes deverão onerar a dotação 

orçamentária nº 25.10.13.392.3001.6354.3.3.90.39.00.00.
(pessoa jurídica).
CLÁUSULA OITAVA
DA RESCISÃO CONTRATUAL
8.1. Dar-se-á rescisão deste ajuste, 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.

8.2. Em caso de rescisão administrativa prevista no artigo 
79, inciso I da Lei 8.666/93, ficam reconhecidos os direitos da 
Administração especificados no mesmo diploma legal.

CLÁUSULA NONA
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. Nos termos do disposto nos artigos 67 e 68 da Lei Fe-

deral nº 8.666/93 para a fiscalização da execução do Contrato 
as partes elegem o Sr. Kildervan Abreu de Oliveira, da Curadoria 
de Teatro do CCSP, tendo como suplente Lizette Toledo de 
Negreiros.

9.2. Elegem as partes o Foro do Município de São Paulo 
– Vara da Fazenda Pública, para dirimir eventual controvérsia 

6.10. Os recursos para atendimento das despesas do pre-
sente Edital serão onerados por intermédio da dotação 25.10.1
3.392.3001.6354.3.3.90.39.00.00 (pessoa jurídica).

7. DAS PENALIDADES
7.1. São aplicáveis as seguintes sanções, previstas no capí-

tulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, na Lei Federal n° 10.520/02 
e demais normas pertinentes, devendo ser observados os 
procedimentos contidos no capítulo X, do Decreto Municipal 
n° 44.279/2003.

7.2. Pela inexecução total ou parcial do contrato:
7.2.1 Multa por inexecução total do ajuste: 20% (vinte por 

cento) do valor do contrato;
7.2.2 Multa por inexecução parcial do ajuste: 10% (dez por 

cento) do valor do contrato;
7.2.3 Multa a cada 30 minutos de atraso em uma das 

apresentações programadas, a partir do 30º minuto; 5% sobre 
o valor do contrato;

7.2.4 Multa por descumprimento de qualquer das obriga-
ções descritas na cláusula segunda do termo de contrato: 5% 
do valor do contrato;

7.2.5. Multa de 10% sobre o valor do contrato em caso de 
falta de urbanidade praticada pelo contratado ou seus funcio-
nários aos funcionários da instituição ou terceiros.

7.3. A ocorrência de força maior, devidamente comprovada, 
isentará o contratado da aplicação das penalidades.

7.4. As sanções são independentes e a aplicação de uma 
não exclui a das outras.

8. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1 As demais cláusulas referentes à contratação constam 

do ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato que faz parte 
integrante deste Edital para todos os fins.

8.2 Fica o proponente ciente de que a apresentação da 
proposta implica a aceitação de todas as condições deste Edital 
e seus anexos, bem como à submissão às disposições da Lei 
Municipal nº 13.278/2002, Decreto Municipal nº 44.279/2003, 
Lei Federal nº 8.666/93, e demais normas complementares, que 
disciplinam licitações e contratos.

8.3 Os proponentes devem ter pleno conhecimento de 
todas as disposições constantes do edital, não podendo invocar 
qualquer desconhecimento como elemento impeditivo da for-
mulação de sua proposta ou do perfeito cumprimento do ajuste.

8.4 As normas que disciplinam este Edital serão sempre in-
terpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interes-
sados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato.

8.5 Os selecionados deverão manter durante a execução 
do contrato todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas e em compatibilidade com as obrigações assumidas.

8.6 A PMSP poderá, a qualquer tempo, motivadamente, 
revogar ou anular, no todo ou em parte o concurso, sem que te-
nham os proponentes direito a qualquer indenização, observado 
o disposto no artigo 59 da Lei Federal 8.666/93.

8.7 Com base no parágrafo 3º do artigo 43, da Lei Federal 
nº 8.666/93, é facultada à Comissão de Seleção, em qualquer 
fase da seleção, promover diligência destinada a esclarecer ou a 
complementar a instrução do processo.

8.8 As responsabilidades civis, penais, comerciais e outras 
advindas de utilização de direitos autorais e/ou patrimoniais 
anteriores, contemporâneas ou posteriores à apresentação da 
proposta cabem exclusivamente ao proponente selecionado.

8.9 A Secretaria Municipal de Cultura não se responsabili-
zará em hipótese alguma pelos atos, contratos ou compromis-
sos anteriormente assumidos, de natureza comercial, financeira, 
trabalhista ou outra, realizados pelo contratado.

8.10 Os casos omissos e as dúvidas surgidas serão resolvi-
dos pela Comissão de Seleção juntamente com a Curadoria de 
Teatro do CCSP e SMC.

8.11 Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital 
e seus anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do 
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de 
expediente na PMSP.

8.12 Fica desde logo eleito o Foro do Município de São 
Paulo – Vara da Fazenda Pública para dirimir quaisquer contro-
vérsias decorrentes do presente.

São Paulo,
JULIANA VELHO
Chefe de Gabinete /Secretaria Municipal de Cultura
ANEXO I
FICHA DE INSCRIÇÃO
No. De Inscrição:
EU, _________________________________________
___________________
SOLICITO INSCRIÇÃO NO EDITAL DA “V MOSTRA DE DRA-

MATURGIA EM PEQUENOS FORMATOS CÊNICOS” DO CENTRO 
CULTURAL SÃO PAULO .

TÍTULO DO TEXTO
____________________________________________
___________________
DADOS DO AUTOR QUE REPRESENTARÁ O PROJETO:
NOME:
RG:
CPF:
ENDEREÇO:
CEP:
TELs :
EMAIL:
DEMAIS AUTORES (Se houver - preencher todos os dados 

anteriores para cada co-autor)
DECLARO CONHECER E ACEITAR INCONDICIONALMENTE 

AS REGRAS DO PRESENTE EDITAL, RESPONSABILIZANDO-ME 
PELA AUTORIA E INEDITISMO DA OBRA AQUI PROPOSTA.

Local e data:
Assinatura do Autor/representante:
ANEXO II
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO
CONTRATO No /
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº ................
EDITAL 2018 – V Mostra de dramaturgia em pequenos 

formatos cênicos do Centro Cultural São Paulo
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAU-

LO
CONTRATADO:
OBJETO: Contratação de prestação de serviços artísticos de 

criação dramatúrgica, a ser apresentado ao público do Centro 
Cultural São Paulo em forma de espetáculo/intervenção teatral.

VALOR GLOBAL: R$ 70.000,00 (Setenta mil reais).
Pelo presente instrumento, de um lado a Prefeitura do Mu-

nicípio de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cul-
tura, representada por sua Chefe de Gabinete, JULIANA VELHO, 
adiante designada apenas CONTRATANTE e, de outro, a socie-
dade empresária....... CNPJ, ..........., por seu representante legal, 
........RG nº,...................CPF nº.......... , com domicílio à.............
............................................................. SP – CEP......................: 
telefone nº ....., e-mail...... , doravante designado apenas CON-
TRATADO, tendo em vista o resultado do concurso publicado no 
D.O.C. de / / , foi ajustado o presente Contrato, que reger-se-á 
pela Lei Federal nº 8.666/93, Lei Municipal nº 13.278/02 e suas 
atualizações, bem como pelas cláusulas abaixo discriminadas, 
integrando o presente ajuste o edital de concurso, seus Anexos 
e a proposta do contratado anexada ao citado processo.

CLÁUSULA PRIMEIRA
DO OBJETO E DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS
1.1. Contratação de prestação de serviços artísticos de 

criação dramatúrgica, a ser apresentada ao público do Centro 
Cultural São Paulo, doravante designado como CCSP, em forma 
de espetáculo/intervenção teatral.

1.2. O(s) CONTRATADO(s) não poderá(ão) subcontratar, 
ceder ou transferir total ou parcialmente o objeto do contrato 
a terceiros ou a eles associar-se, sob pena da imediata rescisão 
do contrato e demais sanções aplicáveis ao caso, determinadas 
pela Lei Municipal nº 13.278/02 e subsidiariamente pela Lei 
Federal nº 8.666/93.
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