
GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA

Gabinete do Secretario

RESOLUQAO SC N.° 26/2019, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2019

Convoca•o P•blica a que alude o artigo 6° § 3°,
da Lei Complementar Estadual n.° 846, de 04 de
junho de 1998.

O SECRETARIO DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO ESTADO DE SAO PAULO,
no uso da compet•ncia que Ihe 6 conferida pelo artigo 100, inciso I, alinea "f', e inciso II,
alinea "h", do Decreto Estadual n. ° 50.941 de 05 de julho de 2006, o disposto no artigo 6°, §
3°, da Lei Complementar Estadual n. ° 846, de 04 de junho de 1998, RESOLVE:

Titulo I - Do Certame

Artigo 1 °
- Realizar a presente convoca(•&o pQblica, nos termos do artigo 6°, § 3°, da Lei

Complementar Estadual n. ° 846, de 04 de junho de 1998, para que as entidades privadas
sem fins lucrativos que possuam qualifica(•o como Organiza#&o Social de Cultura, na
hip6tese de interesse em celebrar contrato de gest•o com a Secretaria de Cultura e
Economia Criativa para gerenciamento do equipamento cultural infracitado, manifestem,
pot escrito seu intento junto a esta Pasta, na data de 29/01/2020.

§ 1 °
- As institui(•Ses interessadas dever•o apresentar as suas propostas para

gerenciamento do MUSEU DA LINGUA PORTUGUESA;

§ 2°- As orienta£•Ses e a apresenta(•&o correspondente ao equipamento cultural
mencionado no paragrafo anterior, incluindo seu hist6rico de cria(•&o, caracteristicas
t6cnicas, principais dados e resultados e demais informa£Ses necess•rias & elabora;&o da
proposta, est•o discriminadas no Termo de Referencia e seus anexos que integram esta

Resolu•&o.

§ 3°
- As Organiza£Ses Sociais de Cultura interessadas dever•o apresentar proposta para o

objeto cultural referido no artigo 1 °, § 1 ° desta Resolu£&o, contendo todos os custos e
especificidades relacionadas a sua gest&o, atendendo todas as exigencias estabelecidas na
presente Resolu£&o e anexos.

§ 4°
- Ser&o desclassificadas as propostas que n&o atendam ao disposto no § 3° deste

artigo.

Titulo II - Do Obieto

Artigo 2°
- O contrato de gest&o ao qual se refere o artigo 1 ° desta Resolu£•o tera por

objetivo pactuar as atribui£Ses, responsabilidades e obriga(•Ses das pares na
operacionaliza£&o do gerenciamento do equipamento cultural indicados no § 1 ° do Artigo 1 °,
compreendendo a realiza•o de um conjunto de a£Ses na area cultural, bern como a
sistematica administrativa e econ6mico-financeira da gest•o, conforme detalhamento
contido no Terrno de Referencia para a Elabora(•o da Proposta T6cnica e Or£amentaria -

anexo a esta Resolu;&o.

§ 1 ° -Integram o Contrato de Gest&o os documentos a seguir mencionados, disponiveis na ,.

internet por meio do portal www.transparenciacultura.s.12__.gov.br:
/

i
Z

a) Anexo I - Piano Estrat•gico de Atua(;•o / •

b) Anexo II - Piano de Trabalho -A•Ses e MensuragSes
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c) Anexo III- Piano Or(;;amentario
d) Anexo IV- Compromissos de Informa(;&o
e) Anexo V- Cronograma de Desembolso
f) Anexo VI - Termo de Permiss&o de Uso dos Bens M6veis
g) Anexo VII - Termo de Permiss•o de Uso dos Bens Im6veis

§ 2°
- O contrato a ser celebrado para a gest•lo do MUSEU DA LINGUA PORTUGUESA

tera vig•ncia de 60 meses, a contar da Ordem de Inicio da Pr• -operacionaliza(;•o do Museu.

Titulo III - Da Habilita•o

Artigo 3°
- A Organiza(;•o Social de Cultura interessada em se habilitar para participar da

presente convoca(;&o pt)blica devera encaminhar uma proposta para o equipamento cultural
mencionado no § 1 ° do artigo 1 ° desta Resolu(;&o, em dois envelopes lacrados, com os
dizeres a seguir mencionados e conter os documentos abaixo relacionados, enumerados de
"a" a "w", a saber:

I - Envelope Lacrado n.° 1, sera endere(;;ado ao Secretario de Cultura e Economia Criativa,
indicando externamente a referencia:

"Convoca(;&o PQblica - Resolu(;•o SC n. ° 26/2019 - MUSEU DA LINGUA PORTUGUESA -

Documenta(;•o Comprobat6ria e Institucional".

DOS DOCUMENTOS

a) sum&rio corn a indica(;&o da p•gina/folha em que se encontram cada um dos documentos
das demais alineas deste inciso;

b) c6pia simples de comprova(;&o de qualifica(;•o da entidade como Organiza(;•o Social de
Cultura, devidamente publicada no Di•lrio Oficial do Estado de S•o Paulo;

c) c6pia simples do Estatuto Social atualizado e consolidado, devidamente registrado;

d) c6pia simples da ata registrada, pela qual o Conselho de Administra(;•o aprova a
participa(;&o da entidade na presente convoca£•o pQblica, bem como aprova a proposta
t6cnica e or(;ament&ria apresentada no envelope 2 para celebra(;&o de contrato de gest&o;

e) c6pia simples da Qltima ata registrada, de elei(;•o, indica(;•o e/ou nomea(;:&o dos diretores
e demais inst&ncias consultivas, normativas e/ou deliberativas, incluindo-se Conselho de
Administra(;&o e Conselho Fiscal (se houver), da Organiza(;•o Social de Cultura;

f) rela(;•io de todos os conselheiros de Administra£;•o e Fiscal (se houver) em exercicio, com
indica(•&o do periodo de mandato, conforme disposi(;;•o do Estatuto Social, acompanhada
dos respectivos curriculos resumidos;

g) declara(;Ses, em papel timbrado da Organiza(;•lo Social, subscritas pelos conselheiros, de
que atendem ao contido no artigo 3°, inciso II, da Lei Complementar Estadual n. ° 846, de 04
de junho de 1998, e ao artigo 4° do Decreto Estadual n. ° 43.493, de 29 de setembro de
1998, corn reda(;&o dada pelo Decreto Estadual n. ° 50.611, de 30 de mar(•o de 2006;

h) c6pias simples das c6dulas de identidade, dos cartSes de Cadastro de Pessoas Fisicas
(caso o nt)mero n•o conste das c6dulas de identidade) e dos comprovantes de endere(;o
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(emitidos ha no m&ximo seis meses da data de abertura dos envelopes) dos atuais
dirigentes da entidade;

i) declara96es, em papel timbrado da Organizag&o Social, subscritas pelos atuais dirigentes
da entidade, de que atendem ao contido no artigo 40 do Decreto Estadual n. ° 43.493, de 29
de setembro de 1998;

j) c6pia simples do manual de Recursos Humanos da entidade, contendo piano de cargos e
sal&rios que especifique as formas de contratag&o os valores em vigor ou que ser&o
praticados na OS para remunerag&o mensal (bruta, mais encargos e beneficios, se houver)
de cada um dos cargos de direg&o e de empregados previstos no contrato de gest&o,
devendo o referido documento preferencialmente ja estar adequado ao Referencial de Boas
Pr•ticas para os Manuals de Recursos Humanos das Organiza96es Socials de Cultura do
Estado de S&o Paulo (disponivel em: http://www.trans arenciacultura.s, ov.br/w-
contentluploadsl2015/11/2015.12.09-ReferenciaI-Boas-Praticas-Manuais-de-Recu rsos-
Humanos-OS-Cultura.pdf),com copia simples da respectiva ata de aprovag&o pelo Conselho
de Administrag&o, registrada ou corn protocolo de registro em cart6rio;

k) c6pia simples do regimento interno da entidade, com c6pia simples da respectiva ata de
aprovag&o pelo Conselho de Administrag&o, registrada;

I) c6pia simples do regulamento de compras e contratag6es de servigos da entidade,
preferencialmente ja adequado ao Referencial de Boas Pr•ticas para os Manuals de
Compras e Contrata96es das Organiza96es Socials de Cultura do Estado de S•o Paulo
(disport ivel era: httjo://www, transparenciacultura .sp__.•
content/up!oads/2015/11/2015.12.09-ReferenciaI-Boas-Praticas-Regulamentos-de-Compras-
e-Contrata£•6es-OS-C•f), corn c6pia simples da respectiva ata de aprovag•o pelo
Conselho de Administra9•o registrada ou corn protocolo de registro em cart6rio,
acompanhada de comprovante de publicag&o do regulamento no Di&rio Oficial do Estado de
SP, ou de declarag•o subscrita pelos conselheiros da entidade de que atender&o ao prazo
disposto no artigo 13-A do Decreto Estadual n. ° 43.493/1998, corn redag&o dada pelo
Decreto Estadual n. ° 50.611/2006;

m) declara9•o em papel timbrado e subscrita pelo representante legal, de que a entidade
n•o possui impedimento para contratar corn a Administrag&o, em virtude das disposig6es da
Lei Estadual n. ° 10.218/1999, inclusive;

n) declarag•o em papel timbrado e subscrita pelo representante legal• de que a entidade
esta regular perante o Ministerio do Trabalho, nos termos do artigo 7°, inciso XXXIII, da
Constituig&o Federal; e de que a entidade atende o art. 117, paragrafo 0nico, da
Constituig•o de S. Paulo;

o) copia simples do Balan9o Patrimonial e da Demonstrag•o de Resultados do Exercicio -

DRE do Ultimo exercicio fiscal concluido, subscrito obrigatoriamente pot contador corn
registro no Conselho Regional de Contabilidade e pelo representante legal da entidade.

p) comprovante de inscrig•o e de situag•o cadastral de pessoa juridica - CNPJ da matriz e
filial (se houver);

q) Certid&o Conjunta Negativa de D6bitos Relativos aos Tributos Federals e & Divida Ativa
da Uni•o;

/-
r) Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Servigo - FGTS/CRF/.
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s) Certid&o Negativa de D6bitos Tribut&rios da Divida Ativa do Estado de S&o Paulo;

t) Comprovante de n&o inscri£•o no Cadastro Informativo dos Creditos n&o Quitados de
Org&os e Entidades Estaduais- CADIN Estadual;

u) Certid•o Negativa de Debitos Relativos aos Tributos Municipais do domicilio da sede da
entidade;

v) Certid&o Negativa de Debitos Trabalhistas - CNDT;

w) comprovantes de que a entidade n&o consta como sancionada no sitio eletrSnico de
san(•Ses administrativas do Estado de S&o Paulo, bem como que n&o consta da lista de
apenados do Tribunal de contas do Estado de S&o Paulo.

§ 1 °
- As Organiza(•Ses Sociais participantes ficam cientes de que a documenta(•&o

solicitada no Envelope I n•o set& devolvida em nenhuma hip6tese.

§ 2°
- As Organiza£Ses Sociais participantes ficam cientes de que, para celebra(•&o do

contrato de gest&o, a proponente selecionada dever& apresentar, alem da documenta£;•o
acima indicada, o Certificado de Regularidade Cadastral da Entidade, emitido pela SEFAZ e
CGA, nos termos do Decreto n° 57.501/2011.

§ 3°
- As propostas das interessadas poder&o ser instruidas com os protocolos dos registros

dos documentos da organiza£&o social mencionados neste artigo, desde que o efetivo
registro seja realizado ate a data da celebra£&o do contrato de gest•o.

§ 4°
- A proponente dever& seguir as recomenda(•Ses do Arquivo do Estado na

apresenta(•&o da documenta(•&o, a fim de garantir a preserva(•o do documento pQblico e
facilitar o encarte no processo correspondente deste chamamento, cabendo-lhe:

a) Utilizar trilhos (tipo "Romeu e Julieta" ou "macho e femea") grampos ou clipes pl&sticos,
evitando-se o uso de materiais met&licos que provocam manchas de ferrugem nos
documentos;

b) Utilizar cola metilcelulose (a base de &gua), que e neutra e reversivel, sempre que for
necess&rio colar documentos de tamanhos menores em folhas em branco. N&o utilizar
colas pl&sticas e em bast&o, que favorecem a degrada£•o dos documentos, nem fitas
adesivas ou gomadas de qualquer especie, que se alteram e provocam manchas
permanentes, bem como a fragiliza(•o do suporte;

c) Utilizar folhas em formato A4 e evitar o envio de documentos encadernados;
d) Evitar envio de folhetos, livretos e publica(•Ses. Nestes casos e preferivel enviar link de

acesso ao documento eletrSnico;

II - O Envelope Lacrado n.° 2 ser& endere£ado ao Secret&rio de Cultura e Economia
Criativa, indicando externamente a referencia a seguir mencionada e contendo os
documentos listados de "a" a "e", a saber:
"Convoca£&o Pt3blica - Resolu£&o SC n. ° 26/2019 - MUSEU DA LINGUA PORTUGUESA -

Propostas Tecnica e Orq,ament&ria", contendo os seguintes documentos.

DOS DOCUMENTOS

a) sum&rio com a indica£&o da p&gina/folha em que se encontram cada urn dos documento•
das demais alineas deste inciso; /;
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b) proposta t6cnica e or(•amentaria que atenda aos criterios estabelecidos no Termo de
Referencia - anexo a esta Resolu£•o, devidamente assinada pelo representante legal da
entidade e devidamente aprovada pelo Conselho de Administra£&o (conforme c6pia simples
da ata constante do Envelope no 1 previsto no artigo 3°, item 1, alinea "d" desta Resolu£•o);

c) portf61io de realiza(•Ses da entidade, que demonstre sua experiencia t6cnica em gest•o
nas areas afins ao objeto cultural de interesse e sua atua£&o na area cultural nos Qltimos

tres anos, contendo expressamente o elenco de projetos aprovados e captados por meio de
leis de incentivo e/ou de outras fontes de financiamento, em ordem cronol6gica,
devidamente especificados, com indica(•&o dos montantes de recursos captados, dos
patrocinadores ou financiadores e das a£Ses realizadas;

d) curdculos dos dirigentes e dos profissionais que ocupar•o os principais cargos t6cnicos e
administrativos (coordenadores ou afins de areas e programas de trabalho) na realiza£&o
dos objetivos previstos no contrato de gest&o e seus anexos;

e) c6pia em vers•o digital (CD ou pen drive) dos itens constantes do Envelope n° 2 -"a" at6
"d" - gravados no formato PDF pesquisavel, devendo a proposta tecnica estar gravada no
formato Word e a proposta or•amentaria no formato aberto excel.

§ 1 °
- As participantes sediadas fora do Estado de S&o Paulo dever•o apresentar, quando

couber, alem da documenta£&o emitida pelo Governo Paulista, documentos equivalentes
expedidos pelos 6rg&os competentes do Estado onde a Organiza•o Social de Cultura tern
a sua sede.

§ 2°
- As participantes sediadas fora do Estado de S&o Paulo ou do Municfpio de S&o Paulo,

ou ainda aquelas que tenham contrato de gest•o vigente com a Secretaria de Cultura e
Economia Criativa do Estado de S&o Paulo referente a outro(s) objeto(s) cultural(is),
dever&o comprovar todas as condi£:Ses para execu£•o presencial do objeto de contrata£&o,
inclusive com exist6ncia de equipe especializada, ou previs&o de contrata£&o de equipe,
assegurada a dedica£&o especifica diferente daquela que esteja Iotada no Estado de
origem, no Municipio de atua£&o ou no(s) outro(s) objeto(s) gerenciado(s).

§ 3°
- A documenta£•o constante dos envelopes 1 e 2 deste "caput" devera ser entregue em

sua totalidade, na ordem estabelecida nesta Resolu£:&o e corn numera£•o de p&ginas.

§ 4°
- A documenta£&o constante dos envelopes 1 e 2 deste "caput" n&o devera ser

espiralada ou transfixada por material analogo.

§ 5°
- Caso a Organiza£•&o Social opte por apresentar comprova(•Ses para atendimento ao

item II -"d" em material e formato incompativeis com o acondicionamento na documenta£:•o
textual com nt•mero de p&ginas, por meio, por exemplo, de DVDs, livros e outros materiais,

ela podera entregar essas comprova(•Ses em caixa & parte, corn a mesma identifica£&o do
Envelope no 2, mais a palavra "Anexos".

§ 6°
- As Organiza£Ses Sociais participantes ficam cientes que a documenta;&o solicitada

no Envelope 2 n•o sera devolvida em nenhuma hip6tese.

§ 7°
- A proponente deve apresentar a documenta£•o, seguindo as recomenda£Ses do

Arquivo do Estado, a fim de garantir a preserva•o do documento pt3blico e facilitar
encarte no processo correspondente deste chamamento. Sendo assim deve:
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a) Utilizar trilhos (tipo "Romeu e Julieta" ou "macho e femea") grampos ou clipes pl•sticos,
evitando-se o uso de materiais met&licos que provocam manchas de ferrugem nos
documentos;

b) Utilizar cola metilcelulose (a base de agua), que 6 neutra e reversivel, sempre que for
necessario colar documentos de tamanhos menores em folhas em branco. N&o utilizar
colas plasticas e em bast•o, que favorecem a degrada£&o dos documentos, nem fitas
adesivas ou gomadas de qualquer especie, que se alteram e provocam manchas
permanentes, bem como a fragiliza(•o do suporte;

c) Utilizar folhas em formato A4 e evitar o envio de documentos encadernados;
d) Evitar envio de folhetos, livretos e publica£Ses. Nestes casos e preferivel enviar link de

acesso ao documento eletrSnico.

Titulo IV - Do referencial de repasse financeiro do Estado gara o Contrato de Gest•o

Artigo 4°
- A operacionaliza£&o das metas, rotinas e obriga(•Ses contratuais previstas no

contrato de gest•o para gerenciamento do equipamento cultural descrito nesta convoca£&o
pQblica dever• seguir os par&metros or£ament&rios discriminados abaixo:

I - MUSEU DA LINGUA PORTUGUESA tera como referencial or•amentario de repasse de
recursos por parte da Secretaria de Cultura e Economia Criativa para a Organiza•&o Social
escolhida, a import&ncia global estimada em at6 R$ 95.668.944,00, sendo que a proposta
dever• contemplar um valor de repasse, n•o superior a R$14.000.000,00 para o ano de
2020 (considerando as fases de Pr• Opera•&o e Funcionamento Normal do Museu);

§ 1 °
- O montante global acima descrito representa os valores a serem repassados para o

contrato de gest•o ao Iongo de 60 meses, em parcelas peri6dicas, condicionadas
disponibilidade financeira do Estado e mediante apresenta•&o e aprova•o de relat6rios de
resultados.

§ 2°
- Os valores indicados neste artigo levam em considera;•o a previs•o or;amentaria

submetida a manifesta•&o pr6via da Secretaria da Fazenda e Planejamento para o periodo
2020 a 2.023.

§ 3°
- A criterio da Administra(•o e mediante pr6via negocia£;&o, os valores indicados neste

artigo poder&o ser revistos.

§ 4°
- As propostas tecnicas e or(•amentarias dever•o ainda observar as regras do Decreto

Estadual 64.056, de 28/12/2018 e as altera•Ses por ele introduzidas no Decreto Estadual
43.943/1998, especialmente:

a) Limites e criterios para despesa com remunera£&o e vantagens de qualquer natureza
a serem percebidas pelos diretores e empregados das Organiza£Ses Sociais no
exercicio de suas fun;Ses, tendo como referencias dos padrSes praticados por
entidades cong6neres;

b) Aprova£&o anual das despesas de remunera£&o a apresenta£&o de pesquisa salarial
atualizada que evidencie o enquadramento das remunera£Ses praticadas na media
dos valores praticados no terceiro setor para cargos com responsabilidades
semelhantes;

c) A Ioca£•o de imovel pela Organiza£•o Social com recursos do Contrato de Gest•o
depender• de previa pesquisa de mercado, contendo ao menos 3 (tres) im6veis de
interesse, a ser submetida a secretaria de Estado da area correspondente, que set,
pronunciar• em ate 30 (trinta) dias ap6s consulta ao PatrimSnio Imobiliario pa•
verificar a existencia de pr6prio estadual disponivel para uso; /.

/'6
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d) A Ioca(;•o de im6vel de que trata a alinea "c" deste artigo se destinar& & execu(;&o
das atividades finalisticas do contrato de gest&o.

§ 5°
- As Organiza(;Ses Sociais interessadas ficam cientes desde j•l que, em caso de

varia(;•o no tocante a disponibilidade or(;ament&ria anual por parte do Estado, o contrato de
gest&o devera ser aditado.

Titulo V - Do Recebimento e da Abertura das Propostas

Artigo 5°
- A documenta•;&o mencionada no artigo 3° dever& ser entregue na Rua Mau&, n. °

51, 1 ° andar, Luz, S&o Paulo - SP - CEP 01028-900, no Auditbrio da Secretaria de
Cultura e Economia Criativa, no dia 29 de janeiro de 2020, alas 13h00 at6 &s 13h50.

§ 1 °
- No momento da entrega dos envelopes sera feito o credenciamento do representante

da entidade proponente.

§ 2°
- A sess&o de abertura dos envelopes 6 pt•blica, sendo livre o acesso e perman•ncia de

pessoas no audit6rio onde ser• realizada, por6m, somente o representante credenciado
podera se manifestar pelos interesses da entidade que representa.

§ 3°
- A sess&o de abertura ser• registrada em Ata e podera ser registrada em audio e

video.

Artigo 6°
- A sess•o peblica de abertura dos envelopes lacrados sera conduzida por

Comiss•o de Servidores e ocorrera no local, data e hor&rio indicados no artigo 5°.

§ 1 °
- Todas as Organiza(;Ses Sociais de Cultura que apresentarem proposta para a

presente convoca(;•o peblica poder&o se fazer representar por conselheiro, dirigente ou
preposto autorizado por procura(;•o, para fins de credenciamento, perante a Comiss•lo de
Servidores.

§ 2°
- Os envelopes ser•o recebidos, impreterivelmente, ate o horario constante do caput

deste artigo, ap6s o qual n&o ser& permitido o recebimento de novos envelopes, nem o
credenciamento de retardat•rios.

Artigo 7°- Encerrado o credenciamento e recebimento dos envelopes, a Comiss•o de
Servidores procedera a abertura dos envelopes &s 14h00. Concluida a abertura dos
envelopes e realizada a confer6ncia dos contet•dos de cada um, todas as paginas/folhas
das propostas ser•o rubricadas por todos os credenciados, pelo presidente e por dois
membros da Comiss•o de Servidores e a Comiss•lo de Servidores devera:

I - Posicionar-se-•i quanto ao atendimento aos itens I e II do artigo 3° da presente
Resolu(;•o pelos proponentes e quanto a regularidade formal dos documentos
apresentados, relatando irregularidades ou omissSes contatadas, declarando os
proponentes aptos & habilita(;•o;

II - Manifestar-se-a sobre eventual possibilidade de concess&o de prazo suplementar para
entrega ou regulariza(;&o de documentos;

/-

III - Registrar e deliberar sobre eventual manifesta•:•o de insurgencia de proponen•es
quanto & avalia(;•o da documentag•lo. /,'7
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IV - Encerrar a sess&o de abertura dos envelopes, fixando prazo • Unidade de Preserva•o
do Patrim6nio Museol6gico para analise e parecer tecnico sobre as propostas tecnicas e
or(•ament&rias e data para divulga(•&o do resultado da convoca•&o p•blica, que n•o podera
ser superior a 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do primeiro dia Qtil ap6s a data de
abertura dos envelopes.

§ 1 °
- O prazo estabelecido no inciso IV deste artigo poder• ser prorrogado por at6 30

(trinta) dias corridos, a criterio do Titular da Pasta.

§ 2°
- Sera elaborada ata circunstanciada dos fatos ocorridos na sess•o pQblica, incluindo,

entre outras ocorrencias:

I - O recebimento dos envelopes;

II- O credenciamento de representantes das Organiza£:6es Sociais de Cultura participantes
do certame;

III - Resultado da confer•ncia da documenta;&o apresentada por cada Organiza£•o Social
de Cultura interessada;

IV- Eventuais manifesta£6es dos presentes;

V- Eventuais impugna£Ses ou concessSes de prazo por parte da Comiss&o;

VI - A indica(•o da data de divulga£•o do resultado da convoca£•o pt)blica;

VII -A incorpora(•o, como anexo, da lista de presentes & sess&o pQblica de abertura.

§ 3°
- Na eventualidade de n•o realizag&o da sess,•o pL•blica na data e hora estabelecidas,

ser• marcada nova data e hora, utilizando-se dos mesmos procedimentos de divulga£•o
anterior.
§ 4°

- A Secretaria de Cultura e Economia Criativa publicara a relag•o de Organiza£Ses
Sociais que manifestaram seu interesse, nos termos do art. 6 °, § 4°, II, da Lei Complementar
Estadual n. ° 846 de 04 de junho de 1998.

Artigo 8°
- Se, ao final do prazo adicional de que trata o inciso II do artigo 7° desta

Resolu•&o, n&o forem sanadas pelos proponentes as eventuais pend6ncias apontadas pela
Comiss•o de Servidores da Pasta, a Organiza£•o Social de Cultura cuja documenta{;•o
estiver em desconformidade sera inabilitada.

Titulo VI - Dos Crit•rios para Ju_.•lamento das Propostas T•cnicas e Or•;amentarias

avalia(•o das propostas tecnicas e
Monitoramento, que emitir• parecer
or£amentarias apresentadas.

Artigo 9°
- O Titular da Pasta selecionara a Organiza£&o Social de Cultura qualificada na

area museol6gica, nos termos do artigo 3° do Decreto Estadual 43.493/1998, com
altera£6es posteriores, que gerenciar• os objetos culturais a partir de parecer tecnico da
Unidade de Preserva£•o do Patrim6nio Museol6gico, a qual cabera realizar a analise e

oroamentarias, com auxilio da Unidade de
econ6mico-financeiro referente &s proposta•/
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§ 1 °
- O parecer tecnico da Unidade Gestora de que trata o caput desse artigo conter•, para

cada proposta t6cnica e or(•amentaria recebida, uma avalia£•o individualizada, com base
nos criterios constantes da Tabela a seguir, mais adiante explicitados:
Tabela

ITENS DE CRITERIOS PONTUA•AO
JULGAMENTO POR ITEM

Avalia£:&o da
proposta t6cnica,
elaborada conforme
Termo de Referencia

Avalia£•o da
proposta
or£ament&ria,
elaborada conforme
Termo de Referencia

Comprovag&o da
experiencia tecnica
institucional

Comprova£•o da
experiencia tecnica
dos dirigentes e
principais quadros
tecnicos

¯ Qualidade tecnica da proposta global apresentada no
atendimento &s diretrizes delineadas pela SEC,
especialmente no Piano Estrategico de Atuag•o (ate 2,0)

¯ Qualidade e quantidade das a(•6es e mensura96es propostas
no Plano de Trabalho - A£6es e Mensura(•Ses, inclusive
Metas Condicionadas e Anexo Descritivo da Programa(;•o

! apresentado para o primeiro ano do contrato de gest•o (ate
2,0)

¯ Eficiencia or£:amentaria - rela£&o custo x beneficio (1,0)
¯ Exequibilidade or£amentaria (ate 0,5)
¯ Detalhamento do Piano Or#amentario (ate 0,5)
¯ Proposta para capta£•o de recursos para a realiza£&o do
contrato de gest&o - estrategias e a£6es indicadas e
mensura?&o r!?..r?_posta (ate 1,0)

¯ PortfSlio de realiza£Ses da entidade referente, no minimo, a
3 (tres) anos de experiencia, com apresenta£•o de:
¯ Comprova£•o da experiencia e capacidade tecnica de

gerenciamento de objetos culturais pQblicos ou privados
de porte/complexidade equivalente (da mesma area de
atua{;•o ou de areas diferentes), indicando o periodo de

realiza£•o / dura£:•o dos servi£os realizados (ate 0,20)
¯ Comprova£•o da experiencia e capacidade tecnica de

gerenciamento de objetos culturais pQblicos ou privados
de mesmo perfil de atua£&o / area tematica (com porte e
complexidade equivalente ou de portes e complexidades
diferentes), indicando o per[odo de realiza£•o / dura£•o
dos servi£os realizados (ate 0,20)

¯ Comprova£•o de realiza;Ses de carater educativo
reconhecido (ate 0,10)

¯ Indica£&o das principais realizagSes culturais e dos
principais resultados alcan£ados (ate 0,50)

¯ Comprova£•o de experiencia institucional de capta£&o de
recursos (explicitando projetos aprovados; recursos
caj0tados e aczSes realizadas)(ate

¯ Experiencia comprovada por meio de curriculo de:
¯ Dirigentes, evidenciando s61ida forma£•o academica e/ou

qualifica•o tecnica na area de gest•o cultural e
comprova£&o de, no minimo, 3 anos de atua•o de cada
dirigente na area cultural e em cargos de chefia/dire£•o
(0,75)

¯ Principals quadros tecnicos (equipe especializada atual
e/ou equipe prevista), evidenciando s61ida forma£•o
academica e/ou qualificag&o tecnica na area de atua£•o
prevista e comprova;•o de, no minimo, 3 anos de atua£•o
em cargos afins aos pretendidos por cada um dos quadros
(0,75 

PONTUA(•AO MAXIMA TOTAL

4,0

3,0

1,5

1,5
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§ 2°
- As propostas t6cnicas e or(;ament&rias ser&o consideradas de acordo com a

pontua(•o total obtida com base na Tabela 1, sendo considerada desclassificada a proposta
cuja pontua(•o total for inferior a 7 (sete) pontos ou aquela que tenha pontua•o
equivalente a 0 (zero) em um ou mais itens de julgamento.

§ 3°
- A proponente que obtiver a maior pontua(•&o na avalia(•o em rela£;&o a cada um dos

criterios indicados na Tabela 1, contida no § 1 ° deste artigo ou a que melhor atender aos
criterios de desempate indicados no par&grafo 3° deste artigo, ser& considerada primeira
colocada pela Unidade Gestora.

§ 4°
- No caso de empate entre 02 (duas) ou mais propostas t6cnicas e or(•amentarias, o

desempate sera feito com base nos seguintes criterios e na ordem a seguir apresentada:

a) maior pontua;&o obtida no crit6rio "Atendimento &s diretrizes delineadas pela
Secretaria de Cultura e Economia Criativa na proposta estrat6gica global
apresentada";

b) persistindo o empate, vencera a maior pontua(•&o no crit6rio "Quantidade e qualidade
das metas totais propostas";

c) persistindo o empate, vencera a proposta que apresentar "Comprova•;&o da
experi•ncia e capacidade t6cnica de gerenciamento de objetos culturais pt•blicos ou
privados de mesma tematica do equipamento cultural";

d) reiterado o empate, sera declarada vencedora a proposta que apresentar o menor
custo de &rea meio (despesas de RH e de custos administrativos, conforme indicado
na planilha or(•amentaria).

§ 5°
- Na hip6tese de a Organiza(•o Social de Cultura selecionada apresentar ou sofrer

impedimento de qualquer ordem para a celebra£•o do contrato de gest•o, a Secretaria de
Cultura e Economia Criativa podera proceder & negocia£:•o e pactua•:&o necessarias corn as
demais Organiza98es Sociais que apresentaram proposta, por ordem de classifica£&o.

§ 6°
- Caso nenhuma das propostas analisadas atenda plenamente aos objetivos desta

convoca(•&o pt•blica ou os or£amentos apresentados superem a disponibilidade

or£ament&ria do Estado para o contrato de gest&o a ser celebrado, a Secretaria de Cultura e
Economia Criativa podera solicitar as Organiza£Ses Sociais de Cultura concorrentes que
procedam a ajustes nas propostas apresentadas ou realizar nova convoca£&o pQblica.

§ 7°
- A crit6rio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, poder•o ser exigidos

documentos ou esclarecimentos complementares as Organiza£;Ses Sociais de Cultura,
sendo, neste caso, garantida a dila£&o de prazo para sua entrega.

Artigo 10°
- Durante o processo de avalia£&o das propostas, de que trata o artigo 90 desta

Resolu(•o, podera ser disponibilizado & Unidade Gestora e a Unidade de Monitoramento, a
criterio do Titular da Pasta, assessoramento tecnico, juridico e econ6mico; poder&o, ainda,
ser solicitados & Organiza£&o Social de Cultura, pela Secretaria de Cultura e Economia
Criativa, documentos ou esclarecimentos adicionais.

Artigo 11 °
- O julgamento final das propostas compete ao Titular da Pasta de Cultura e

Economia Criativa, a quem cabera, com base em parecer tecnico, declarar vencedora a
Organiza•o Social de Cultura que gerenciar• os equipamentos culturais descritos no §/•-
do artigo 1 ° da presente Resolug•o. /

/
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Capitulo I - Primeiro Criterio - Avalia(;•o da Proposta Tdcnica

Artigo 12°
- A proposta tecnica deve expor o planejamento estrat6gico, bem como as a(;Ses

e o or(;amento que a Organiza(;;&o Social se propSe a executarjunto ao equipamento cultural
durante o periodo de vig•ncia contratual indicado no artigo 2°, par&grafo 2° desta
Resolu(;•o, seguindo as orienta(;Ses apresentadas no Termo de Refer6ncia para Elabora(;•o
da Proposta T6cnica e Or•amentaria - Anexo a esta Resolu(;&o - e considerando o
atendimento as diretrizes e orienta(;Ses delineadas pela Secretaria de Cultura e Economia
Criativa, consoante o referido documento.

Artigo 13°
- Ser&o considerados relevantes para a avalia(;&o da qualidade da proposta

t•cnica global:

I - O nivel de atendimento as diretrizes da Secretaria de Cultura e Economia Criativa,
espec,ialmente no Piano Estrat6gico de Atua(;•o, observando-se:

a) a clareza, nivel de detalhamento e objetividade das informa(;Ses e propostas
apresentadas (o piano deve ser bem formulado e atender com consistencia a todas as
diretrizes da Pasta);

b) a vis&o sist6mica da conjuntura sociocultural e territorial em que se inserem os objetos
culturais e as perspectivas indicadas para atua(;&o nesse cenario. O piano deve trazer um
bom diagn6stico, que considere as particularidades do objeto cultural e do seu entorno ou
area de influencia, bem como seus pL•blicos e seus desafios, no contexto atual. Tendo em
vista, perspectivas de continuidade e/ou melhoria entre a situa(;&o inicial- ano 1 do contrato
de gest•o - e a situa(;:•o final - •ltimo ano de vig•ncia contratual - que o piano propSe, no
atendimento as diretrizes da SEC;

c) a indica(;&o das estrategias a serem utilizadas para aprimorar o relacionamento com os
pQblicos-alvo, conquistar novos segmentos de pL•blico e ampliar o pt•blico geral presencial e
virtual. O piano deve apresentar estrat6gias diversificadas, bem formuladas e passiveis de
monitorarnento e avalia£;•lo continuada para fideliza(;&o e amplia(;&o de pt•blicos;

d) a identifica(;&o das praticas e tecnicas mais eficazes para o cumprimento dos objetivos
especificos de cada programa ou eixo de atua(;•o previsto no Piano de Trabalho, tanto na
execu(;&o das a(;Ses e metas anuais quanto das rotinas e compromissos de informa(;•o. O
piano deve indicar a ado(;&o de t6cnicas, estrat6gias e equipes especializadas para a
execu(;&o das atividades previstas;

e) o grau de inova(;&o que a proposta apresenta em rela(;•lo ao hist6rico de realiza(;Ses do
objeto cultural, na dire(;&o de melhor cumprir as diretrizes assinaladas. O piano deve
apresentar inova(;Ses, em rela(;•o &s realiza(;Ses do objeto cultural no contrato de gest&o
anterior, que podem ser consultadas por meio do portal www.transparenciacultura.slo._ClOV.br;

f) a capacidade de proposi(;•o e de articula(;&o de parcerias relevantes que possam
contribuir com a maximizag&o dos resultados previstos;

II - A qualidade e quantidade das metas totais propostas, especialmente no Piano de
Trabalho - A(;6es e Mensura•;6es, considerando-se:

./

a) a adequa(;•lo das a(;Ses e metas objetivas apresentadas em rela(;&o aos objetiv/oS/"
especificos e estrat6gias indicadas no Piano Estrat•gico de Atua(;&o; /.
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b) a perspectiva de continuidade ou supera(•o, em termos quantitativos e qualitativos, das
a•6es e mensura(•Ses relacionadas as principais series hist6ricas do objeto cultural, em
rela•o As atividades realizadas e p5blicos alcan•ados;

c) a indica(•&o de metas inovadoras, em rela(•o as principais series hist6ricas do objeto
cultural;

d) a previs•o de metas condicionadas que contribuam para o alcance das diretrizes
apresentadas pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa e que estejam alinhadas as
estrat6gias de capta£•o de recursos previstas no Piano Estrategico de Atua£&o;

e) o dimensionamento das equipes para alcance das metas, por programa ou eixo de
trabalho, com indica(•o das iniciativas previstas de capacita£&o continuada dos funcionarios
em suas areas de atua•&o, bem como indica(•o da rotina de treinamentos peri6dicos que
ser• estabelecida referente & seguran(•a e salvaguarda de Iocais de atua(•o, pt•blicos e
acervos, e da rotina de treinamento peri6dico associado a c6digos de etica, integridade e
conduta.

Capitulo II - Se.qundo Critdrio - Avalia•o da Proposta Or•ament&ria

Artigo 14°
- A proposta orgamentaria devera ser elaborada seguindo as orienta£Ses

constantes do Termo de Referencia e contemplar todos os recursos necessarios para a
realiza£•o das a£Ses e metas propostas no Piano de Trabalho e demais obriga£6es
contratuais.

Paragrafo Unico - A proposta or£amentaria dever& considerar os custos previstos para a
realiza£•o das a£Ses e metas pactuadas durante o periodo de vigencia contratual indicado
no artigo 2°, paragrafo 2° desta Resolu£&o.

Artigo 15°- Ser&o reputados como relevantes para a avalia£:&o da proposta orgamentaria:

I - A efici6ncia da proposta, visando • melhor rela(•&o entre os custos e beneficios previstos,
considerando a adequa(•&o do volume de recursos financeiros a ser destinado a cada tipo
de despesa / Programa ou Eixo de Trabalho, com vistas a aloca£•o de recursos adequados
para a realiza£•o integral e no prazo das metas propostas e para o cumprimento satisfat6rio
das rotinas e obriga£Ses contratuais previstos no contrato de gest&o, inclusive nos
compromissos de informa£&o.

II - A exequibilidade da proposta, compreendida como a factibilidade de realiza(•o das
metas propostas e das rotinas e obriga£Ses contratuais previstas, nos prazos e condi£Ses
expressos, atendo-se ao dimensionamento de pessoal indicado na proposta tecnica, com os
recursos financeiros indicados na proposta or£amentaria.

III - O nivel de detalhamento da planilha or£;amentaria, evidenciando coerencia e
alinhamento entre o planejamento or£amentario e o piano de a£Ses e mensura£5es, com
consist•ncia e objetividade da previs&o or;amentaria, por meio da indica£•o das principais
rubricas de receitas e despesas previstas.

IV - A qualidade da proposta e das metas para capta•;&o de recursos, visando ampliar e
diversificar as fontes de recursos para realiza£;•o do contrato de gest•o, considerando-s•

/
a) as estrategias de identifica£•o, conquista e fideliza;•o de fontes alternatiy&s de

recursos financeiros e outros, tais como: materiais e humanos; / '
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b)

c)

o desejavel aumento em percentual de recursos financeiros captados e em
diversifica£•o das fontes de recursos em rela(•o &s s6ries hist6ricas de capta£&o do
objeto cultural, verific&veis no portal www.transparenciacultura.s•;

a desejavel diminui£•o anual da participa£&o proporcional do Estado no montante de
recursos envolvidos na consecu£•o das a•:Ses, no cumprimento das rotinas e
obriga;Ses contratuais e na ampliag&o das realiza£Ses culturais de cada um dos objetos
culturais descritos no Titulo I desta convoca£&o pQblica;

Capitulo III - Terceiro Crit•rio -C••o da experi•ncia t•cnica institucional

Artigo 16°
- A comprova£•o de experiencia t6cnica institucional se fara mediante a

apresenta£;&o de portf61io de realiza(•Ses, assim compreendido como uma apresenta£&o
institucional objetiva do hist6rico da entidade desde a sua cria•:&o, a fim de atestar
comprovada experiencia e qualifica£&o na gest&o de equipamentos culturais, grupos
artisticos e programas de arte e cultura, bem como demonstrar as condi£Ses tecnicas e
gerenciais preexistentes para execu£&o da proposta, relatando suas principais realiza£Ses e
experi6ncias anteriores, cabendo o detalhamento dessas experi6ncias nos Qltimos tres
anos.

Artigo 17°
- Ser&o considerados relevantes para a avalia£•o do portf61io de realiza£Ses da

entidade visando a comprova(•o da experi6ncia tecnica e institucional:

a) A comprova£&o do nt•mero de anos/meses de atua£•o, evidenciando a experi6ncia no
gerenciamento de equipamentos, grupos artisticos e/ou programas pQblicos ou privados de
porte equivalente (independentemente da &rea tematica), considerando-se, para
comparativo de "porte" a indicag&o da complexidade, tamanho da estrutura e do orgamento
gerenciados;

b) A comprova£&o do nQmero de anos/meses de atua£&o na area de interesse,
evidenciando a experi6ncia no gerenciamento de equipamentos, grupos artisticos e/ou
programas pQblicos ou privados de mesmo pencil de atua£&o (independentemente do porte),
considerando-se, para comparativo de "penCil" a indica£•o da afinidade tematica cultural, em

rela£&o aos objetos culturais indicados na presente convoca£&o pt•blica;

c) O descritivo sumario das realiza(•Ses mais significativas e principais resultados e impactos
alcan(•ados pela entidade na &rea cultural nos Qltimos 03 (tres) anos;

d) A comprova£&o de experiencia institucional de capta(•o de recursos, mediante
apresenta£&o do elenco de projetos aprovados nas leis de incentivo e em outras fontes de
financiamento, com indica£&o dos montantes de recursos captados e das a£Ses realizadas,
de acordo corn o solicitado no artigo 3°, inciso II, alinea "c".

§ 1 °
- A criterio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, as informa(•Ses constantes do

portf61io de realiza£Ses da entidade poder&o ser checadas por meio de pesquisa telefSnica,
virtual ou presencial, a ser devidamente registrada no processo de convoca£•o pL•blica.

/.
§ 2°

- A apresentag&o de informa£Ses falsas ou que induzam a interpreta(•Ses equivo•das
quanto a experi•ncia institucional acarretara a desclassifica•o da proposta. /•,
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§ 3°
- Ser&o consideradas mais vantajosas as propostas cujos proponentes comprovarem

ter gerenciado equipamentos e/ou programas em area tematica afim com or•amento anual
equivalente a, no minimo, metade dos recursos previstos no contrato de gest•o objeto desta
convocag•o pt•blica, desde que sejam apresentadas evid•ncias de boa gest&o dos recursos
por meio de parecer de auditoria independente e/ou manifesta•&o da entidade ou 6rg•o
mantenedor ou parceiro.

Cagitulo IV - Quarto crit•rio - Analise dos curriculos dos dirig.entes e_ da eu.q_•p• •ue
ocu ap__a.•_ os• caraos de I_ideranca da entidade na realiza(•,•o dos objetivos

grevistos no Contrato de Gest•o e no Piano de Trabalho

Artigo 18°
- A avaliag&o das propostas, no que tange ao criterio de que trata o presente

Capitulo, ocorrera a partir do exame dos curriculos dos dirigentes e da equipe que ocupara
os principais cargos de tecnicos e administrativos.

Paragrafo Primeiro - A analise de que trata este artigo pretende verificar se o quadro de
pessoal proposto pela entidade (equipe especializada atual e previs&o de equipe a ser
contratada) tern comprovada experi•ncia e qualifica(•o na area de interesse correspondente
ao objeto da presente convoca•o, no intuito de demonstrar as condi(•Ses tecnicas e
gerenciais preexistentes para a execu(•o da proposta.

Par•grafo Segundo - A equipe especializada minima a ser proposta pela entidade devera
observar os preceitos do artigo 5°, inciso III do Decreto Estadual 43.493/1998, com
altera•;Ses posteriores, que determina a comprova(•o, por ocasi&o da celebra£&o do
contrato, de que integram seus quadros permanentes o especialista denominado
Muse61ogo.

Artigo t9°
- Ser&o considerados relevantes para a avalia<;&o dos Curriculos apresentados:

a) A comprova(•o de s61ida forma£&o acad•mica e/ou qualifica(•o tecnica na area de
gest•o cultural e a comprova•&o de, no minimo, 3 anos de atua(•o de cada dirigente na
&rea cultural e em cargos de chefia/dire•;&o;

b) A comprova£:•o de s61ida forma•&o acad•mica e/ou qualifica£;•o tecnica na area de

atua£•o prevista e comprova£:&o de, no minimo, 3 anos de atua£&o em cargos afins aos
pretendidos por cada um dos principais quadros tecnicos e administrativos, devendo ser
apresentados os curriculos, no minimo (mas n&o somente), dos responsaveis pelas areas
indicadas no Termo de Referencia.

§ 1 °
- A crit•rio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa, as informa•Ses constantes

dos curriculos apresentados poder&o ser checadas por meio de pesquisa telefSnica, virtual
ou presencial, a ser devidamente registrada no processo de convoca(•&o pt•blica.

§ 2°
- A apresenta£&o de informa(•Ses falsas ou que induzam a interpreta•Ses equivocadas

quanto & experi6ncia profissional e/ou qualifica£&o tecnica de dirigente(s) e/ou quadro(s)
t•cnico(s) e administrativo(s) acarretara a desclassifica(;•o da proposta.

§ 3°
- A Organiza•&o Social poder& indicar, a seu crit6rio, interesse na manuten£•o de

funcionarios que j& atuem nos equipamentos e programas, quer estejam sob sua gest•o/,.
atual ou sob gest•o de outra Organiza•&o Social, neste caso manifestando interesse ,e•
negociar eventual subrroga£&o dos contratos de trabalho dos referidos emprega/go.,s,
justificando a pertin•ncia. / 14
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§ 4°
- A Organiza£•o Social devera informar os casos em que os cargos tecnicos e/ou

administrativos ser&o preenchidos mediante processo seletivo, indicando, nessa situa£&o,
os perils a serem contratados.

§ 5°
- Os curriculos de profissionais que ser•o contratados, na hip6tese de a organiza£&o

social ser selecionada para a celebra£•o do contrato de gest•o, dever•o vir acompanhadas
de declara(•o do profissional referido de que aceita integrar os quadros funcionais da
entidade, bem como declara£•o da proponente de que somente substituira - quando
necess•rio - os profissionais indicados na proposta por outros profissionais de qualidade
t6cnica e experiencia profissional equivalentes.

Titulo VII- Da Div• do Resultado da Convoca•:•o Pdblica

Artigo 20°
- Findo o prazo definido para an&lise tecnica das propostas apresentadas, o

resultado da delibera£&o do Titular da Pasta sera proferido, nos moldes estabelecidos no
artigo 11 ° desta Resolu(•&o, em ate 10 (dez) dias corridos, e publicado no s[tio eletrSnico da
Secretaria de Cultura e Economia Criativa e no Diario Oficial do Estado.

Titulo VIII - Das D•6es Finais

Artigo 21 °
- Alem do que consta no Termo de Referencia, as Organiza£Ses Sociais

interessadas poder&o acessar mais informa(•Ses relacionadas aos equipamentos culturais
por meio do portal www.transparenciacultura.sp..c!ov•br (pesquisar o objeto contratual em
"Contratos de Gest&o - Busca"), onde est•o disponiveis o contrato de gest&o vigente, seus
anexos e termos aditivos, os relat6rios anuais apresentados pela atual Organiza£•o Social
Gestora e demais informa£Ses e documentos referentes & parceria.

Artigo 22°- �: facultado a todas as Organiza£:Ses Sociais interessadas na presente

convoca£•o pt•blica o agendamento de visita t6cnica ao local de realiza¢;&o das atividades
dos objetos culturais, bem como a obten£;•o de mais informa(•Ses e esclarecimentos,

mediante a apresenta£:&o de questionamento por escrito a ser enviado para o endere£o
eletrSnico •ov.br.

Par&grafo 0nico - Todos os questionamentos e pedidos de esclarecimentos recebidos no

endere£o eletr6nico acima, bem como suas respostas, ser•o publicados em:
http://www.transparenciacultura.sp..qov, br/organizacoes-sociais-de-cultura/convocacoes-
publicas/em ate cinco dias corridos.

Artigo 23°
- As Organiza•Ses Sociais interessadas dever•o comprometer-se a realizar a

programa£&o que eventualmente ja tenha sido acordada pela Unidade Gestora para o
primeiro ano do contrato de gest•o, a fim de garantir a continuidade das a(•Ses para o
exercicio de 2020 relacionadas ao objeto contratual, a bem do interesse pQblico.

Artigo 24°
- A Organiza£&o Social selecionada dever& apresentar o Cadastro de

Regularidade Cadastral de entidades - CRCE atualizado ate a data de celebra(•o do
contrato.

§ 1 °
- Caso a entidade selecionada n•o apresente o CRCE em tempo regulamentar, ou

documento substitutivo provis6rio emitido pelo 6rg•o responsavel pelo referido documento, a/
Organiza£&o Social cuja proposta ficou em segundo lugar ser& chamada para os tr•mites d/e"
celebra•o de contrato e assim sucessivamente. /
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§ 2°
- Se n•o houver outra proposta ou se nenhuma das entidades apresentarem o CRCE,

a Secretaria de Cultura e Economia Criativa indicara as medidas a serem tomadas, podendo
ser iniciado novo tr&mite para convoca£•o pQblica.

Artigo 25°
- A participa£&o das Organiza(•Ses Sociais de Cultura interessadas no processo

de sele£&o previsto nesta convoca£•o pQblica implica a aceita£•o integral e irretratavel dos
termos, artigos, condi£Ses, criterios de julgamento e anexos desta Resolu£•o, que passar&o
a integrar o procedimento de contratualiza•;&o de resultados para a gest•o dos objetos
culturais indicados no Titulo I, bem como na observ&ncia dos regulamentos administrativos,
das normas t6cnicas e da legisla£:•o aplicavel a mat6ria.

Paragrafo Unico - N•o ser•o aceitas, sob quaisquer hip6teses, em quaisquer fases do
procedimento de convoca•&o pL•blica e/ou de execuc;&o do contrato de gest&o, alega(;Ses de
desconhecimento das determina•Ses aqui expressas e da legisla;•o aplicavel.

Artigo 26°
- Todos os custos decorrentes da elabora£•o das propostas t6cnicas e

or(•ament•rias ser•o de inteira responsabilidade das Organiza£Ses Sociais de Cultura
interessadas, n•o cabendo nenhuma remunera£&o, apoio ou indeniza(•&o pela aquisi#&o ou
contrata•;&o de elementos necessarios a elabora£•o ou apresenta£;&o das propostas,
tampouco quaisquer despesas correlatas a participa£•o na convoca£;&o pt3blica de que trata
esta Resolu£•o.

Artigo 27°
- I• facultada & Secretaria de Cultura e Economia Criativa, em qualquer fase do

processo de sele£&o, promover diligencias destinadas a esclarecer ou a complementar a

instru£&o do procedimento de convoca£•o pQblica.

Artigo 28°
- Das decisSes da Comiss•o de Servidores da Pasta, prevista no artigo 7° desta

Resolu£•o, cabera um t•nico recurso administrativo ao Secretario de Cultura e Economia
Criativa, que podera ser interposto no prazo de 5 (cinco) dias t•teis da publica£•o do
resultado da convoca£&o pQblica no Di&rio Oficial do Estado.

§ 1 °
- Havendo outras Organiza£:Ses Sociais devidamente habilitadas na convoca;•o pt•blica

em quest•o, ser•o estas intimadas, com prazo comum de 5 (cinco) dias, para eventual
oferecimento de contrarrazSes, sendo-lhes desde logo facultada vista dos autos na
reparti(•o.

§ 2°
- A Comiss•o de Servidores ter& o prazo de 5 (cinco) dias Qteis, ap6s o prazo de

recebimento das contrarrazSes, para proferir sua manifesta•&o, que sera submetida
aprecia£&o do Titular da Pasta, nos termos do artigo 39 da Lei Estadual n. ° 10.177, de 30 de
dezembro de 1998.

Artigo 29°
- A presente convocac;•o pQblica poder• ser revogada a criterio do Titular da

Pasta, mediante a devida fundamenta(•&o.

Artigo 30° -Ate a assinatura do(s) contrato(s) de gest•o, a Secretaria de Cultura e
Economia Criativa poder• desclassificar propostas de Organiza(•Ses Sociais de Cultura
participantes, em despacho motivado, sem direito a qualquer indeniza£&o ou ressarcimento
e sem prejuizo de outras san(•Ses, se tiver ciencia de fato ou circunst•ncia, anterior ou

/-

posterior ao julgamento da sele(•&o, que represente infra(•o aos termos desta convoca(•,•
pQblica, respeitado o contradit6rio. /
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Artigo 31 °
- Constitui anexo da presente Resolu£:&o o "Termo de Refer6ncia para

elabora£&o da proposta tecnica e or£amentaria", o qual contem a minuta do contrato
referencial de gest•o a ser firmado.

Artigo 32°- As Organiza£Ses Sociais de Cultura, interessadas na presente convoca£•o
pQblica, dever•o observar toda a legisla(•o federal e estadual pertinente.

Artigo 33°- As situa(•Ses n•o disciplinadas por nesta Resolu£•o ser•o decididas pelo
Secretario de Cultura e Economia Criativa.

Artigo 34°
- Esta Resolu£•o entrara em vigor na data de sua publica£&o e estar• disponivel

ao pQblico em geral, durante todo o periodo de dura(•&o da convoca(•o pQblica, em
httLo://www.transparenciacultura.sp.qov, br/orqanizacoes-sociais-de-cultura/convocacoes-
publicas/.

S•rgio S& Leit•o
Secretario de Cultura e Economia Criativa
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