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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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