
8.8 - Caso a Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento
reconsidere sua decisão ou a autoridade superior competente
acate o recurso, nova relação dos credenciados será publicada
no Diário Oficial da Cidade;

8.9 - Os credenciados serão convocados de acordo com a
necessidade da Secretaria Municipal de Educação e Diretorias
Regionais de Educação, respeitada a ordem estabelecida por
sorteio público;

8.9.1 - Sorteio público deverá ser precedido de aviso publicado
no Diário Oficial da Cidade de São Paulo com a antecedência
de, no mínimo, 02 (dois) dias úteis, sendo o resultado
estabelecido por área de conhecimento bem como o local de
atuação;

8.9.2 - O resultado do sorteio a que se refere o subitem 8.9.1
deverá ser igualmente publicado, ficando a Administração
vinculada à ordem estabelecida pelo sorteio para a efetivação
das contratações;

8.9.3 - Em casos excepcionais, devidamente justificados nos
autos em que a contratação será formalizada, a ordem
estabelecida no sorteio poderá ser alterada, por decisão
fundamentada da autoridade superior competente.

8.10 - Decididos os recursos eventualmente interpostos, ou
não havendo estes, e realizado o sorteio público nos termos do
item 8.9, a autoridade superior competente, Senhor Secretário
Municipal de Educação, homologará a decisão pelo
credenciamento, devendo a referida homologação ser
publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo;

8.11 - O Credenciamento não gerará direito automático à
contratação;

8.12 - O Credenciamento será válido por 06 (seis) meses, a
contar da publicação do ato homologatório expedido pela
autoridade superior competente no Diário Oficial da Cidade de
São Paulo, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual
lapso de tempo;

8.13 - Durante o período de validade a que se refere o item
8.12, será permitido o credenciamento de novos profissionais,
que serão analisados pela Comissão Especial de Avaliação e
Credenciamento, de acordo com os pertinentes atos
normativos e com as condições estabelecidas neste Edital.

8.13.1 - Cabe ao Secretário Municipal de Educação deliberar sobre
o credenciamento de novo profissional, por meio de ato decisório
a ser publicado no Diário Oficial da Cidade de São Paulo;

8.13.2 - Credenciado o profissional, este passará a figurar na
última colocação da ordem de contratação a que alude o item 8.9;

8.13.3 - Realizado o credenciamento de novo profissional, nova
listagem dos credenciados com a ordem de contratação atualizada
será publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo.

9. DA CONTRATAÇÃO
9.1 - As contratações dos formadores/palestrantes serão cele-
bradas com fundamento no artigo 25, caput, da Lei Federal nº
8.666/93;
9.2 - Para cada contratação será autuado processo administra-
tivo próprio, apartado daquele que tratou do credenciamento,
devendo, no entanto, ser instruído com a lista dos creden-
ciados, o resultado do sorteio público, a homologação da auto-
ridade superior competente e com a justificativa para a contra-
tação, além dos demais documentos pertinentes;
9.3 Os profissionais credenciados passarão a ser Formadores
de acordo com as necessidades do Programa, sendo acionados
pela SME/DOT e pelas Diretorias Regionais de Educação, à me-
dida dessa necessidade, consideradas as características apre-
sentadas para o Credenciamento;
9.4 Os Formadores credenciados estarão aptos a serem contra-
tados pela Secretaria Municipal de Educação representada por
SME/DOT e pelas Diretorias de Orientação Técnica das Direto-
rias Regionais de Educação, devendo assumir as obrigações
conforme Anexo II;

9.5 - Toda contratação estará condicionada à prévia apre-
sentação dos seguintes documentos, devidamente em vigor:
9.5.1 - Comprovante de situação cadastral do CPF, que pode
ser obtido no “site” da Receita Federal (www.receita.fa-
zenda.gov.br);

9.5.2 - Comprovante de regularidade perante a Fazenda do
Município de São Paulo no tocante aos tributos mobiliários.
Caso não esteja cadastrado como contribuinte no Município de
São Paulo, deverá ser apresentada declaração, devidamente
assinada, sob as penas da lei, de não-cadastramento e de que
nada deve à Fazenda do Município de São Paulo;

9.5.3 - Declaração, sob as penas da lei, de que não está inscrito
no Cadastro Informativo Municipal - CADIN MUNICIPAL;

9.5.4 - Declaração, sob as penas da lei, de que não é
funcionário público municipal e de que não possui impedimento
legal para contratar com o Município de São Paulo.

9.6 - O contrato deverá conter o cronograma de execução das
atividades a serem desenvolvidas;

9.7 - O contratado receberá por hora da formação/palestra,
efetivamente realizada, o valor para Pós-Graduado Lato Sensu
R$ 60,00; Pós-Graduado Stricto Sensu (Mestrado) R$ 80,00;
Pós-Graduado Stricto Sensu (Doutorado) R$ 100,00, sendo o

pagamento efetuado em até 30 (trinta) dias a contar da
apresentação da respectiva solicitação à Secretaria Municipal
de Educação - SME ou Diretoria Regional de Educação,
acompanhada de relatório das atividades desenvolvidas no
mês, ou menor período, e da Nota Fiscal, quando necessária,
desde que a execução do(s) serviço(s) tenha sido regularmente
atestada por servidor ou equipe responsável pela fiscalização;

9.8 - Pela inexecução da formação/palestra ou ainda, pela sua
execução em desacordo com a descrição contida na proposta
apresentada para o credenciamento, o Contratado estará
sujeito à penalidade de multa correspondente a 20% (vinte
inteiros por cento) do valor da formação/palestra em relação
ao qual se deu a inexecução ou execução inadequada;

9.9 - Será tolerado atraso de até 15 (quinze) minutos para o
início da formação/ palestra. Em caso de atraso superior a 15
(quinze) minutos, o Contratado estará sujeito à penalidade de
multa no valor correspondente a 1% (um inteiro por cento) da
formação/palestra considerada, para cada 5 (cinco) minutos de
atraso, até o máximo de 20 (vinte) minutos, que, se ultra-
passados, será considerada inexecutada a formação/ palestra,
aplicada a penalidade prevista no item 9.8;

9.10 - Multa de 20% (vinte inteiros por cento) sobre o valor da
formação/palestra no caso de demais descumprimentos
contratuais;

9.11 - Havendo mais de 50% (cinqüenta inteiros por cento) das
formações/palestras inexecutadas, a Secretaria Municipal de
Educação ou a Diretoria Regional de Educação será consultada
sobre o interesse na realização das demais formações/
palestras. Não havendo interesse, o caso será considerado
como inexecução total;

9.12 - Pela inexecução total será aplicada a penalidade de
multa de 20% (vinte inteiros por cento) do valor total da Nota
de Empenho;

9.13 - Multa de 20% (vinte inteiros por cento) sobre o valor da
Nota de Empenho na hipótese de rescisão unilateral,
observado o disposto na cláusula oitava do Termo de
Contrato/Anexo da Nota de Empenho;

9.14 - A critério da autoridade superior competente, de forma
fundamentada, a sanção de descredenciamento do contratado
poderá ser aplicada conjuntamente quando evidenciada
qualquer das sanções previstas nos itens 9.8, 9.11, 9.12 e 9.13;

9.15 - As penalidades tratadas nos itens 9.8, 9.9, 9.10, 9.11,
9.12, 9.13 e 9.14 serão aplicadas sem prejuízo das demais
sanções previstas na legislação que rege a matéria. As
penalidades são independentes e aplicação de uma não exclui
as demais;

9.16 - O procedimento a ser observado para aplicação de
penalidades será aquele previsto no art. 54 e seguintes do
Decreto Municipal nº 44.279/03, bem assim o estabelecido na
Lei Federal nº 8666/93 e alterações posteriores, assegurados o
contraditório e a ampla defesa;

9.17 - Fica vedado o cometimento a terceiros (subcontratação)
da execução do(s) serviço(s) objeto(s) do contrato;

9.18 - A contratação não gera vínculo trabalhista entre a
Municipalidade e o Contratado.

10. DO DESCREDENCIAMENTO

10.1 - O descredenciamento poderá ocorrer:

10.1.1 - Por parte do Credenciado, mediante notificação
dirigida a Diretoria de Orientação Técnica ou Diretoria
Regional de Educação, com 30 dias de antecedência;

10.1.2 - Por parte da Secretaria Municipal de Educação, por
intermédio da Diretoria de Orientação Técnica, com auxilio da 
Diretoria Regional de Educação, se necessário, quando
evidenciada a incapacidade técnica durante a execução do
contrato, descumprimentos de clausula contratuais ou na
hipótese de aplicação de penalidade prevista no item 9.14.

11. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
11.1 - O ato de inscrição implica a sujeição às condições esta-
belecidas neste Edital;

11.2 - O Credenciado será responsável pela formação/palestra,
bem como pelas informações e documentos ofertados,
excluída qualquer responsabilidade civil ou penal para a
Secretaria Municipal de Educação - SME;

11.3 - Todas as atividades desenvolvidas durante a execução
do contrato serão fiscalizadas pela Diretoria de Orientação
Técnica ou Diretoria Regional de Educação;

11.4 - O presente Edital não exclui a possibilidade da
Administração Pública contratar profissionais com fundamento
no art. 25, II, da Lei Federal nº 8.666/93, visando ao
atendimento das necessidades específicas das diretrizes e
metas propostas pela Diretoria de Orientação Técnica ou
Diretoria Regional de Educação;

11.5 - Fica eleito, desde logo, o foro da comarca da cidade de São
Paulo para dirimir eventuais questões decorrentes deste Edital;

11.6 - A Secretaria Municipal de Educação - SME, por
intermédio da Diretoria de Orientação Técnica ou Diretoria
Regional de Educação, apreciará e resolverá os casos omissos.

Diário Oficial da Cidade de São Pauloterça-feira, 14 de julho de 2009 São Paulo, 54 (127) – 71

ANEXO I 

CONHECIMENTO  

FORMAÇÃO PERFIL DO CREDENCIADO 

 

EDUCOMUNICAÇÃO 

 

Educomunicação : área de 

educação ( Pedagogia, Letras, 

Arte, História, Geografia, com 

especialização em 

educomunicação) Comunicação 

com especialização na área de 

Educação. 

 

Experiência na formação e 
desenvolvimento de projetos 
Educomunicativos  ligados  as linguagens 
Rádio, Vídeo, Tv , Jornal , Cinema , Blog.  

TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO  

Tecnologia da informação: na 

área de educação (Pedagogia, 

Letras, Arte, História, Geografia, 

com especialização em 

Tecnologia da Informação); 

 

Domínio no uso de recursos tecnológicos 
para produção midiática  para o 
desenvolvimento de projetos tais como 
Rádio Escolar, Podcast, Blog, Jornal Mural, 
Produção em Vídeo.  

Conhecimentos  no uso de softwares tais 
como Audacity, Zara Radio, Movie Maker, 
Gimp.   

6.4 O prazo para pagamento das multas será de 5 (cinco) dias
úteis a contar da intimação do contratado apenado e será des-
contado do pagamento devido. Não havendo pagamento, o
valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando o devedor ao
processo executivo.
6.5. No caso das propostas em co-autoria, não obstante o pa-
gamento ser realizado na conta corrente do indicado como res-
ponsável, 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 número........

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 Ad-
ministração especificados no mesmo diploma legal.

CLÁUSULA NONA
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1. Nos termos do disposto nos artigos 67 e 68 da Lei Federal
nº 8.666/93 para a fiscalização da execução do Contrato as
partes elegem para fiscalização do presente pela Curadoria de
Dança do CCSP
9.2. Elegem as partes o Foro do Município de São Paulo - Vara
da Fazenda Pública, para dirimir eventual controvérsia decor-
rente do presente ajuste, o qual preferirá a qualquer outro, por
mais privilegiado que possa se afigurar.
9.3. Nos termos da legislação vigente, foi recolhida a impor-
tância de R$ (.........), referente aos emolumentos sobre a lavra-
tura deste contrato.
9.4. Fica a contratada ciente de que a assinatura deste con-
trato indica que tem pleno conhecimento dos elementos nele
constantes, bem como de todas as suas condições gerais e pe-
culiares, não podendo invocar qualquer desconhecimento
quanto às mesmas, como elemento impeditivo do perfeito
cumprimento deste contrato.
9.5. Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições
contratuais em face da superveniência de normas federais e
municipais disciplinando a matéria.
9.6. Nenhuma tolerância das partes quanto à falta de cumpri-
mento de quaisquer das cláusulas do ajuste poderá ser enten-
dida como aceitação, novação ou precedente.
9.7. A Prefeitura do Município de São Paulo se reserva o direito
de executar através de outras Contratadas, nos mesmos locais,
serviços distintos dos abrangidos no presente Contrato.
9.8. E, por estarem justas e contratadas, exaram as partes suas
assinaturas no presente instrumento, na presença de duas tes-
temunhas que também o subscrevem, lavrado somente no an-
verso de laudas, sendo as primeiras rubricadas, e extraído em
04 (quatro) vias de igual teor.

São Paulo, de de 2009.

_________________________________________
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

CENTRO CULTURAL SÃO PAULO

_________________________________________

CONTRATADO

TESTEMUNHAS:
1. ______________________

2. ______________________

Depto do Patrimônio Histórico

DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO
COMUNICADO
Comunicamos que o Sítio dos Morrinhos situado na Rua
Santo Anselmo nº 102 - Jardim São Bento, pertencente à Di-
visão de Iconografia e Museus, estará fechado para visitação,
no período de 13/07 a 04/08/2009, por motivo de manutenção.

EDUCAÇÃO

EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 03/2009 - SME/DOT G.
Torna-se público, para conhecimento dos interessados que a
Secretaria Municipal de Educação - SME, por meio da Diretoria
de Orientação Técnica, receberá no período de 20 a 24 de
julho, no horário das 09h00 às 17h00, no endereço Rua Doutor
Diogo de Faria, 1247, 2º andar, sala 306, Vila Clementino, São
Paulo-SP, as inscrições para credenciamento de
formadores/palestrantes, para atuarem no âmbito da Secre-
taria Municipal de Educação e Diretorias Regionais de Edu-
cação, de acordo com que determina a Lei Federal nº 8.666/93
e alterações posteriores, as normas legais e regulamentares
municipais aplicáveis, o atendimento traçado pela Procura-
doria Geral do Município na Emenda nº 10.178, acolhida pela
Secretaria Municipal dos Negócios Jurídicos, as claúsulas e
condições deste Edital.
1. DO OBJETO DO EDITAL
O presente Edital visa ao credenciamento de formador/pales-
trante para desenvolver cursos e palestras que visam à imple-
mentação do Programa do Programa Nas Ondas do Rádio.
2. DAS ATRIBUIÇÕES
2.1 Desenvolver ações de formação continuada com as equipes
técnicas e professores que devem atender às necessidades in-
dicadas por SME/DOT e Diretorias Regionais de Educação e de-
verão ser planejadas e executadas em consonância com o
perfil proposto para a contratação por SME dos Formadores do
Programa Nas Ondas do Rádio;
2.2 Mostrar comprometimento no desenvolvimento das ações
(assiduidade, pontualidade etc);
2.3 Participação nas reuniões de planejamento e avaliação
junto a Equipe da SME/DOT G e equipe de gestão regional do
Programa Nas Ondas do Rádio das DREs e a disponibilidade e
compromisso para realizar os ajustes necessários para atender
as necessidades do Programa Nas Ondas do Rádio nas Direto-
rias Regionais de Educação;
2.4 Caberá a instância responsável pela contratação do profis-
sional o acompanhamento e avaliação da ação bem como rea-
lizar os ajustes necessários para que as ações desenvolvidas al-
cancem as expectativas propostas no planejamento;
2.5 Alcançar metas e as expectativas propostas no planeja-
mento da ação para a formação.
3. DA REMUNERAÇÃO
3.1 O contratado receberá por hora da formação/palestra, efe-
tivamente realizada, o valor de:
- Pós-Graduado Lato Sensu R$ 60,00
- Pós-Graduado Stricto Sensu (Mestrado) R$ 80,00
- Pós-Graduado Stricto Sensu (Doutorado) R$ 100,00

3.2 O Preço a ser pago abrangerá todos os custos e despesas
direta e indiretamente envolvidos, não sendo devido nenhum
outro valor ao contrato, seja a que título for;
3.3 Sendo efetivadas as contratações derivadas deste creden-
ciamento será onerada a dotação de Formação e aperfeiçoa-
mento dos profissionais da Educação das suas respectivas uni-
dades orçamentárias, para a cobertura dos custos;
4. DAS INSCRIÇÕES
4.1 As inscrições serão realizadas no período de 20 a 24 de
julho, no horário das 09h00 às 17h00, no endereço Rua Doutor
Diogo de Faria, 1247, 2º andar, sala 306, Vila Clementino, São
Paulo-SP;
4.2 O interessado deverá preencher formulário de inscrição for-
mulado pela Diretoria de Orientação Técnica, conforme Anexo III
do presente Edital, informando RG, CPF, endereço, formação es-
colar/acadêmica, qualificação técnica, experiência, bem como
apresentar os documentos exigidos do item 7.2 e 7.1.1.3;
4.2.1 O interessado deverá no ato do preenchimento do formu-
lário de inscrição, fazer uma ou opções de Diretorias Regionais
de Educação em que tenha interesse em atuar como formador,
bem assim indicar a ou as áreas de conhecimento de sua
opção para atuar conforme previsto no anexo I.
5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO.
5.1 Poderão participar deste Credenciamento pessoas físicas
que conheçam e estejam de acordo com as disposições con-
tidas neste Edital e que apresentem a documentação exigida;
5.2 Os membros da Comissão Especial de Avaliação e Creden-
ciamento e servidores públicos municipais não poderão parti-
cipar do presente Credenciamento;
6. DA COMISSÃO ESPECIAL DE CREDECIAMENTO.
A Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento, com nú-
mero ímpar de integrantes, composta, pelo menos por dois ser-
vidores efetivos, será responsável pela avaliação da documen-
tação apresentada e pelo credenciamento, de acordo com a
sistemática objetiva estabelecida neste Edital.
7. DAS CONDIÇÕES DO CREDENCIAMENTO.
7.1 São requisitos mínimos do credenciamento:
7.1.1 De formadores/palestrantes:
7.1.1.1 Pós - graduação “stricto sensu ou pós - graduação lato
sensu pertinente à atividade a ser desenvolvida conforme área
de conhecimento elencadas no anexo I;
7.1.1.2 Experiência documentalmente comprovada na área de 
formação continuada de professores em Educomunicação e/ou
Domínio teórico-metodológico nos conteúdos de tecnologia da
comunicação e informação que será objeto da formação;
7.1.1.3 Apresentar produção de uma seqüência de atividades
de formação de professores da área Educomunicação, digitado
em corpo 12, em folha de papel A4, escrito em parágrafo sim-
ples em até 2 (duas) laudas.
7.1.1.4 Declaração da disponibilidade em trabalhar no período
de junho a dezembro de 2009, na organização proposta, con-
forme Anexo III.
7.2 Os interessados deverão apresentar os seguintes docu-
mentos:
7.2.1 - Proposta de como serão desenvolvidas as forma-
ções/palestras, pertinentes à temática versada neste Edital;

7.2.2 - Cópia da Carteira de Identidade;

7.2.3 - Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

7.2.4 - Comprovante de situação cadastral do CPF, que pode ser
obtido no “site” da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br);

7.2.5 - Comprovante de endereço;

7.2.6 - Currículo atualizado;

7.2.7 - Cópias de diplomas ou certificados que comprovem a
formação/escolaridade exigida no item 7.1;

7.2.8 - Documentos que possam demonstrar a experiência para
desenvolver o trabalho proposto;

7.3 - Os seguintes critérios serão adotados como parâmetros
objetivos para aferição dos interessados pela Comissão
Especial de Avaliação e Credenciamento, estabelecidos pela
Diretoria de Orientação Técnica:

7.3.1 - Pertinência da proposta apresentada;

7.3.2 Formação/escolaridade do profissional, seu
conhecimento técnico e metodológico, habilidade e
experiência;

7.3.3 - Os candidatos serão selecionados considerando os
seguintes itens: perfil do candidato, experiência como
formador/palestrante e o texto apresentado, conforme
estabelece o item 7.1.1.3.

7.4 - A documentação a que se refere o item 7.2 e o item
7.1.13 deverá ser entregue no momento da inscrição;

7.5 - A Secretaria Municipal de Educação, por intermédio da
Diretoria de Orientação Técnica, encaminhará os formulários
de inscrição, acompanhados da documentação exigida no item
7.2 e o item 7.1.13, para a Comissão de Avaliação e
Credenciamento;

7.6 - A Comissão Especial de Avaliação e Credenciamento
procederá à conferência da proposta e dos demais
documentos, certificando-se do atendimento às exigências
especificadas neste Edital;

7.7 - A ausência ou irregularidade de qualquer dos
documentos exigidos no item 7.2 e o item 7.1.13, impedirá o
credenciamento;

8. DO CREDENCIAMENTO

8.1 - Serão credenciados apenas os interessados que forem
considerados aptos em todos os requisitos do item 7.1 e
apresentarem a documentação exigida no item 7.2 e o item 7.1.13;
8.2 - A lista dos credenciados será publicada no Diário Oficial
da Cidade de São Paulo, de acordo com cada área de conheci-
mento, bem assim a opção da Diretoria Regional de Educação;

8.3 - Caberá recurso contra a deliberação da Comissão Especial
de Avaliação e Credenciamento referida no item 8.2, que deverá
ser dirigido ao Senhor Secretário Municipal de Educação;
8.4 - O prazo para interposição de recurso de que trata o item
8.3 será de 03 (três) dias úteis a contar da data da publicação
da deliberação;

8.5 - O recurso deverá ser devidamente protocolado na
Diretoria de Orientação Técnica no horário das 09h00 às
17h00, no endereço Rua Doutor Diogo de Faria, 1247, 2º
andar, sala 306, Vila Clementino, São Paulo-SP;

8.6 Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, fac-
símile, correio eletrônico, ou qualquer outro meio de
comunicação;

8.7 - Interposto o recurso, a Comissão Especial de Avaliação e
Credenciamento poderá reconsiderar sua decisão, ou
encaminhá-lo à autoridade superior competente, Senhor
Secretário Municipal de Educação, devidamente informado,
para deliberação. Em qualquer dos casos, no entanto, a decisão
será publicada no Diário Oficial da Cidade de São Paulo;



ANEXO II

MINUTA TERMO DE CONTRATO/ANEXO DA NOTA DE EMPENHO

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente tem por objeto a contratação de formador/palestrante
para desenvolver cursos e palestras que visam à implementação
do Programa Nas Ondas do Rádio, com fundamento no art. 25,
caput, da Lei Federal n° 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DA
EXECUÇÃO DO CONTRATO
2.1 - A vigência do contrato é de __________________ a
_________________.

2.2 - As atividades serão desenvolvidas de acordo com o
cronograma abaixo discriminado:

_____________

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS VALORES E CONDIÇÕES DE
PAGAMENTO
3.1 - O contratado receberá por hora da formação/palestra,
efetivamente realizada, o valor para Pós-Graduado Lato Sensu
R$ 60,00; Pós-Graduado Stricto Sensu (Mestrado) R$ 80,00;
Pós-Graduado Stricto Sensu (Doutorado) R$ 100,00, sendo o
pagamento efetuado em até 30 (trinta) a contar da apresen-
tação da respectiva solicitação à SME/ Diretoria de Orientação
Técnica ou Diretoria Regional de Educação, acompanhada de
relatório das atividades desenvolvidas no mês, ou menor pe-
ríodo, e da Nota Fiscal, quando necessária, desde que a exe-
cução do(s) serviço(s) tenha sido regularmente atestada por
servidor ou equipe responsável pela fiscalização.

3.2 - O preço a ser pago abrangerá todos os custos e despesas
direta e indiretamente envolvidos, não sendo devido nenhum
outro valor ao Contratado, seja a que título for.

3.3 - As despesas decorrentes desta contratação onerarão a
dotação orçamentária nº____________________.

3.4 - O pagamento será efetuado, exclusivamente, por crédito
em conta corrente mantida no BANCO BRADESCO S.A, nos
termos do Decreto nº 46.528/05, publicado no Diário Oficial da
Cidade de São Paulo de 21/10/05.

3.5 - Quaisquer pagamentos não isentarão o Contratado das
responsabilidades contratuais, nem implicarão em aceitação
dos serviços.

CLÁUSULA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

4.1 - Realizar o acompanhamento e avaliação das atividades.

4.2 - Promover e efetivar as atividades de planejamento.

4.3 - Comunicar ao Contratado quando houver parecer
desfavorável à liberação do pagamento, com o motivo e o
respectivo período.

4.4 - Proceder à avaliação da efetividade das atividades
desenvolvidas.

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
5.1 O credenciado, formador/palestrante, desenvolverá cursos
e palestras que visam à implementação do Programa Nas
Ondas do Rádio;
5.2 Desenvolver ações de formação continuada com as equipes
técnicas e professores que devem atender às necessidades in-
dicadas por SME/DOT e Diretorias Regionais de Educação e de-
verão ser planejadas e executadas em consonância com o
perfil proposto para a contratação por SME dos Formadores do
Programa Nas Ondas do Rádio;
5.3 Mostrar comprometimento no desenvolvimento das ações
(assiduidade, pontualidade etc);
5.4 Participar das reuniões de planejamento e avaliação junto
a Equipe da SME/DOT G e equipe de gestão regional do Pro-
grama Nas Ondas do Rádio das DREs e a disponibilidade e
compromisso para realizar os ajustes necessários para atender
as necessidades do Programa Nas Ondas do Rádio nas Direto-
rias Regionais de Educação;
5.5 Caberá a instância responsável pela contratação do profis-
sional o acompanhamento e avaliação da ação bem como rea-
lizar os ajustes necessários para que as ações desenvolvidas al-
cancem as expectativas propostas no planejamento;
5.6 Alcançar metas e as expectativas propostas no planeja-
mento da ação para a formação.
5.7 - Estar disponível para trabalhar em qualquer Diretoria Re-
gional de Educação quando solicitado;
5.8 Conhecer os conteúdos e a metodologia proposto no Pro-
grama Nas Ondas do Rádio
5.9 Assegurar a qualidade do trabalho desenvolvido;
5.10 Sensibilizar os participantes para as atividades;
5.11 Desenvolver atividades elaboradas de acordo com dire-
trizes que serão fixadas no decorrer do processo;
5.12 Manter avaliação diária da freqüência dos participantes;
5.13 Prever e solicitar ao representante da Diretoria regional
de Educação os materiais necessários;
5.14 Auxiliar na organização, distribuição e recolhimento dos
materiais, zelando pela integridade dos mesmos;

5.15 Cumprir as atividades combinadas com a COORDENAÇÃO
GERAL, nos locais por estes indicados;
5.16 Zelar e manter o prédio, os equipamentos e o material de con-
sumo em condições de higiene e segurança, de forma a garantir o
desenvolvimento das atividades programadas, com qualidade;
5.17 Zelar pelo imóvel e mobiliário municipal, quando for o
caso, os quais deverão ser mantidos em adequadas condições
de uso e perfeito funcionamento;
5.18 Auxiliar na divulgação e informação sobre as atividades;
5.19 Ser assíduo e pontual em todas as etapas do projeto.
5.20 - Submeter-se às reuniões de planejamento junto à
SME/Diretoria de Orientação Técnica ou Diretoria Regional de
Educação.

CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO
Todas as atividades desenvolvidas serão acompanhadas pela
Unidade Requisitante.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS SANÇÕES
7.1 - Pelo não cumprimento das cláusulas contratuais, a Secre-
taria Municipal de Educação - SME, por intermédio da Diretoria
Regional de Educação nas contratações por ela realizadas, ou-
vida a ___________ [Unidade Interessada], e assegurados o
contraditório e a ampla defesa, aplicará ao Contratado as se-
guintes sanções:

7.1.1. - Multa de 20% (vinte inteiros por cento) sobre o valor
da Nota de Empenho na hipótese de não retirada da Nota de
Empenho;

7.1.2. - Multa de 20% (vinte inteiros por cento) sobre o valor
da formação/palestra inexecutada, ou, ainda, quando
executada em desacordo com a descrição contida na proposta
apresentada para o credenciamento;

7.1.3. - Em caso de atraso superior a 15 (quinze) minutos, o
Contratado estará sujeito à penalidade de multa no valor
correspondente a 1% (um inteiro por cento) da formação/
palestra considerada, para cada 5 (cinco) minutos de atraso,
até o máximo de 20 (vinte) minutos, que, se ultrapassados,
será considerada inexecutada a formação/palestra e aplicada à
penalidade prevista no item 7.1.2. ;

7.1.4. - Multa de 20% (vinte inteiros por cento) sobre o valor
da formação/palestra considerada, no caso de demais
descumprimentos contratuais;

7.1.5. - Havendo mais de 50% (cinqüenta inteiros por cento)
das formações/palestras inexecutadas, a SME/ DOT G ou
Diretoria Regional de Educação será consultada sobre interesse
na realização das demais formação/palestras. Não havendo
interesse, o caso será considerado como inexecução total;

7.1.6. - Multa de 20% (vinte inteiros por cento) sobre o valor
da Nota de Empenho no caso de inexecução total do serviço;

7.1.7. - Multa de 20% (vinte inteiros por cento) sobre o valor
da Nota de Empenho na hipótese de rescisão unilateral,
observado o disposto na cláusula oitava;

7.1.8. - Descredenciamento, quando evidenciada a
incapacidade técnica na execução do contrato ou quando
aplicado conjuntamente a qualquer das sanções previstas nos
subitens, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.5, 7.1.6 e 7.1.7, conforme o
determinado no Edital de Credenciamento SME /DOT nº
03/2009, item 9.14.

7.2 - As penalidades tratadas no item 7.1 serão aplicadas sem
prejuízo das demais sanções previstas na legislação que rege a
matéria. As penalidades são independentes e aplicação de
uma não exclui as demais.

7.3 - Para aplicação das sanções administrativas será o
observado o disposto a respeito no Decreto Municipal nº
44.279/03 e na Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO CONTRATUAL
8.1 - O Contrato poderá ser rescindido nos seguintes casos:

8.1.1 - Unilateralmente, pela Secretaria Municipal de Educação
- SME, por intermédio da Diretoria Regional de Educação nas
contratações por ela realizadas, ouvida a SME/ DOT quando:

8.1.1.1 - Houver inadimplência de cláusulas contratuais.

8.1.1.2 - Ficar evidenciada a incapacidade técnica ou a
inidoneidade do Contratado.

8.1.1.3 - Ocorrer atraso injustificado na execução dos serviços,
a juízo da SME/DOT.

8.1.1.4 - Os serviços forem paralisados sem justa causa ou prévia
comunicação à SEM/DOT ou Diretoria Regional de Educação.

8.1.2 - Por determinação judicial.

8.1.3 - A qualquer tempo, por mútuo acordo.

8.1.4 - Outras formas previstas em lei.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
É parte integrante do presente, independentemente de trans-
crição, o Edital de Credenciamento nº 03/2009 - SME/DOT G
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ANEXO III  

 FICHA CADASTRAL  

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NAS ONDAS DO RÁDIO 

 

Nome completo: 

E mail: 

Telefone fixo: Telefone celular: 

Endereço: 

Município: Bairro: 

CEP: Ponto de referência:  

RG: Órgão Emissor: 

CPF: PIS/ PASEP: 

Conta bancária: Banco: Agência: Conta corrente:  

Escolaridade 

Superior completo 1  

curso 

instituição 

ano de conclusão 

Superior completo 2 

curso 

instituição 

ano de conclusão 

Estuda 0atualmente? Não 0Sim  

curso 

instituição 

Indique as Diretorias Regionais de Educação ou SME/DOT que deseja ministrar o curso 

1ª opção: 

2ª opção: 

3ª opção: 

Declarações 

. Declaro possuir disponibilidade para trabalhar na IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA NAS 
ONDAS DO RÁDIO no período de junho  a dezembro de 2009, conforme edital de 
credenciamento. 

2. Declaro que nada devo para a Fazenda Pública Municipal de São Paulo. 

3. Declaro não ser funcionário público municipal. 

4. Declaro que estou em situação regular junto à Receita Federal. 

Data: _____/______/______  

Assinatura do Candidato: ___________________________  

IMPORTANTE: Juntar documentos listados no item 7.1.2 e 7.1.1.3 do Edital 

Coordenadoria dos Núcleos de Ação Educativa

DIRETORIA REGIONAL DE EDUCAÇAO DO IPIRANGA
Demonstrativo de Compras Efetuadas e Serviços Contratados pela DRE-IP, relativos ao mês de junho/2009, de acordo
com artigo 16 da Lei Federal 8.666/93 e Artigo 116 - L.O.M.S.P.
Outros Material de consumo (30)
NE Empresas/Fornecedores Tipo Objeto Valor
46319 COMERCIAL LUX CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA-EPP Global Aquisição de papel higiênico 3.360,00
44491 MAURICIO APARECIDO DA SILVA ALMEIDA - ME Global Aquisição de aparelhos telefônicos 2.953,00
45802 SUPRIMASTER COMÉRCIO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA EPP Global Aquisição de materiais de papelaria 3.805,35
46324 COMERCIAL LUX CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA-EPP Global Aquisição de papel higiênico 560,00
48303 SUPRIMASTER COMÉRCIO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA EPP Global Aquisição de caixas plásticas 5.980,00
46317 COMERCIAL LUX CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA-EPP Global Aquisição de papel higiênico 2.800,00
45045 SUPRIMASTER COMÉRCIO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA EPP Global Aquisição de fitas para vídeo e dvd 4.420,00
45036 SUPRIMASTER COMÉRCIO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA EPP Global Aquisição de materiais diversos p/ filmagem 1.596,90
46969 COMERCIAL LAYU LTDA - EPP Ordinário Aquisição de viseiras 950,00
50284 ESTACAO DO ESP.COM.E ART.ESP.LTDA. Global Aquisição de material esportivo 1.437,50
48045 ELISA ANDRÉ OKI - EPP Global Aquisição de memória p/computador 7.080,00
48087 ELISA ANDRÉ OKI - EPP Global Aquisição de memória p/ computador 7.080,00
48114 ELISA ANDRÉ OKI - EPP Global Aquisição de memória p/ computador 7.080,00
46267 COMERCIAL LUX CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA-EPP Global Aquisição de papel higiênico 82.320,00
46264 COMERCIAL LUX CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA-EPP Global Aquisição de papel higiênico 22.400,00
46300 COMERCIAL LUX CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA-EPP Global Aquisição de papel higiênico 22.400,00
46304 COMERCIAL LUX CLEAN MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTDA-EPP Global Aquisição de papel higiênico 98.000,00

TOTAL 274.222,75
Outros serviços de terceiros - Pessoa Física (36)
NE Empresas/Fornecedores Tipo Objeto Valor
44757 RINA PANTAROTTO BREANZA Estimativo Locação de imóveis 19.566,97
44761 BASILIO PANTAROTTO Estimativo Locação de imóveis 19.566,97
44630 ORLANDO VICENTE Estimativo Locação de imóveis 59.450,96
44775 AYRTON JESUS DE OLIVEIRA Estimativo Locação de imóveis 25.273,33
44934 ORLANDO VICENTE Estimativo Locação de imóveis 59.450,96
44941 AKIMI KOKANJ KOCHI Estimativo Locação de imóveis 39.747,92

TOTAL 223.057,11
Outros Serviços - Pessoa Jurídica (39)
NE Empresas/Fornecedores Tipo Objeto Valor
45106 MONICA LEMOS AMOROSO Global Adiantamento bancário 6.000,00
45100 MIRNA SUEMI IDA NAKAMAE Global Adiantamento bancário 10.000,00
45102 ESMERALDA DA SILVA RIBEIRO Global Adiantamento bancário 7.500,00
49110 MOV. MOR. ENC. ST. C.P.R CENTREL SP Global Convênios/Mova 47.712,00
49317 CASA DA SOLIDARIEDADE DA REGIÃO EPISCOPAL IPIRANGA Global Convênios/Mova 42.514,80
47639 F. G. R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA - EPP Estimativo Fornecimento de Coffee work 967,50
49230 F. G. R. SILVA BUFFET E EVENTOS LTDA - EPP Estimativo Fornecimento de Coffee work 1.419,00
45098 CARLOS ALBERTO MARCHETTI Global Adiantamento bancário 10.000,00
45099 MARTA ARANTES Global Adiantamento bancário 7.500,00
45046 MÁRCIA SANAE KAGUE YONEZAWA Global Adiantamento bancário 4.500,00
45053 SILVANA MORA Global Adiantamento bancário 4.500,00
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