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PREFEITO MUNICIPAL: VITOR LIPPI

VICE-PREFEITO: GERALDO DE MOURA CAIUBY

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

MARCELO TADEU ATHAYDE
Secretário dos Negócios Jurídicos

FERNANDO MITSUO FURUKAWA
Secretário de Finanças

LUIZ CHRISTIANO LEITE DA SILVA
Secretário do Desenvolvimento Econômico

Publicado  na Divisão de Protocolo Geral, na data supra
MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Protocolo Geral
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VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

MARCELO TADEU ATHAYDE
Secretário dos Negócios Jurídicos

JOSÉ ANTONIO BOLINA
Secretário de Edificações e Urbanismo

CARLOS ALBERTO MARIA
Secretário da Cidadania

Publicado  na Divisão de Protocolo Geral, na data supra
MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Protocolo Geral

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

MARCELO TADEU ATHAYDE
Secretário dos Negócios Jurídicos

JOSÉ ANTONIO BOLINA
Secretário de Edificações e Urbanismo

CARLOS ALBERTO MARIA
Secretário da Cidadania

Publicado  na Divisão de Protocolo Geral, na data supra
MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Protocolo Geral

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

MARCELO TADEU ATHAYDE
Secretário dos Negócios Jurídicos

JOSÉ ANTONIO BOLINA
Secretário de Edificações e Urbanismo

CARLOS ALBERTO MARIA
Secretário da Cidadania

Publicado  na Divisão de Protocolo Geral, na data supra
MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Protocolo Geral
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VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

MARCELO TADEU ATHAYDE
Secretário dos Negócios Jurídicos

FERNANDO MITSUO FURUKAWA
Secretário de Finanças

LUIZ CHRISTIANO LEITE DA SILVA
Secretário do Desenvolvimento Econômico

Publicado  na Divisão de Protocolo Geral, na data supra
MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Protocolo Geral

PORTARIAS
PORTARIA Nº 22.473

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.081/DAP

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.082/DAP

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.083/DAP

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.084/DAP

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.118/DAP

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.119/DAP

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.120/DAP

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.121/DAP

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 50.122/DAP

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal
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FUNSERV - Fundação de Seguridade dos Servidores Públicos de Sorocaba
Concessões de Pensão

MARCO ANTONIO FIGUEIREDO BISTÃO
Presidente da FUNSERV
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SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE RECURSOS HUMANOS

Célia Regina F. Corniani
Chefe da DRH

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4997/DRH

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 4998/DRH

PORTARIA Nº 4999/DRH

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 5000/DRH

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 5001/DRH

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 5002/DRH

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 5003/DRH

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 5004/DRH
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JOSÉ VICENTE DIAS MASCARENHAS
Secretário da Administração

PORTARIA Nº 5005/DRH

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 5006/DRH

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 5007/DRH

PORTARIA Nº 5008/DRH

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 5009/DRH

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 5010/DRH

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 5011/DRH

VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 5012/DRH
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VITOR LIPPI
Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 5013/DRH

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS

Cláudia Patrício Pereira
Chefe da Divisão de Licitação e Compras

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

ROSEMEIRE NUNES DE OLIVEIRA
Chefe da Seção de Licitações e Compras

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS

Cláudia Patrício Pereira
Chefe da Divisão de Licitação e Compras

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Em 25/02/2005
ROSEMEIRE NUNES DE OLIVEIRA

Chefe da Seção de Licitações e Compras

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS

Em 21/02/2005
ROSEMEIRE NUNES DE OLIVEIRA

Chefe da Seção de Licitações e Compras

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS

Cláudia Patrício Pereira
Chefe da Divisão de Licitação e Compras

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS

Cláudia Patrício Pereira
Chefe da Divisão de Licitação e Compras

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS

Cláudia Patrício Pereira
Chefe da Divisão de Licitação e Compras
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DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS

Cláudia Patrício Pereira
Chefe da Divisão de Licitação e Compras

DIVISÃO DE LICITAÇÕES E COMPRAS
SEÇÃO DE GESTÃO DE CONTRATOS

Cláudia Patrício Pereira
Chefe da Divisão de Licitação e Compras

�����������	
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DIVISÃO DE PROTOCOLO GERAL

Processos Despachados pelo Sr. Secretário dos Negócios Jurídicos

MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Protocolo Geral

DIVISÃO DE PROTOCOLO GERAL
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MARIA APARECIDA RODRIGUES
Chefe da Divisão de Protocolo Geral

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA

EDITAL  CDC N.º 01/2005

A COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL, criada pela Lei n.º 5.736, de 10 de agosto de 1998,
regulamentada pelo Decreto 14.086 de 13 de abril de 2004, faz saber a todos os interessados que se encontram
abertas as inscrições para projetos culturais, nas condições que especifica:

PPPPPeríodo de Inscreríodo de Inscreríodo de Inscreríodo de Inscreríodo de Inscrição:ição:ição:ição:ição:
04 de março de 2005 a
18 de abril   de 2005

1.1.1.1.1. DISPOSIÇÕES  PRELIMINDISPOSIÇÕES  PRELIMINDISPOSIÇÕES  PRELIMINDISPOSIÇÕES  PRELIMINDISPOSIÇÕES  PRELIMINARESARESARESARESARES

1.1 - Os projetos podem inserir-se em uma ou mais áreas da cultura, a saber: Artes Cênicas (teatro,
performance, circo, dança e ópera); Artes Visuais (fotografia, artes plásticas, design, arquitetura, artes
gráficas); Cinema, Vídeo e Comunicação; Artes, Letras e Ciências Humanas, Bibliotecas e Livros; Música;
Crítica e Formação Cultural (arte-educação, história e crítica da arte, pesquisa na área artística e formação
artística em geral); Patrimônio Histórico e Cultural (centros culturais, filatelia, folclore, artesanato,
acervos e patrimônio histórico); Museus.

1.2 - Os projetos serão entregues em duas peças  contendo:  primeiro os documentos de HABILITAÇÃO
do(s) autor(es), e  segundo, o formulário-guia, devidamente datilografado ou digitado, com informações
complementares (se necessárias) detalhando a natureza do evento para fins de PRÉ-QUALIFICAÇÃO e
APROVA-ÇÃO FINAL.

1.3 - As informações complementares, apresentadas com o formulário-guia, devem conter documentos
elucidativos, orçamentos, elementos adicionais sobre o projeto, sobre profissionais nele envolvidos e
outros que venham facilitar a avaliação de seu conteúdo cultural.

1.4 - Com exceção dos documentos exigidos para a HABILITAÇÃO do (s) autor (es) todas as demais peças
para PRÉ - QUALIFICAÇÃO, deverão ser entregues em três (3) vias.

1.5 - A inscrição de projetos será feita mediante apresentação de formulário-guia, devidamente preenchido,
que é parte integrante deste Edital. O formulário-guia deverá ser retirado e entregue na Secretaria Executiva
da CDC, à Rua Brigadeiro Tobias, n.º 73 – Centro – FUNDEC, de segunda à sexta, das 09:00 às 12:00
horas e das 13:30 às 17:00 horas, no prazo de inscrição estabelecido neste Edital.

2.2.2.2.2. HABILITHABILITHABILITHABILITHABILITAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃOAÇÃO

2.1 – O(s) autor (es) deverá (ão) entregar os documentos necessários à sua habilitação em conformidade
com o previsto no Decreto n°14.086, de 13 de abril de 2004.

I – I – I – I – I – se pessoa física:

a) Xerox autenticadas de: cédula de identidade; CPF; Titulo de Eleitor; comprovante de domicílio no
Município de Sorocaba;

b) Certidões negativas, referentes aos últimos cinco anos, emitidas pelos Cartórios Distribuidores
Cível; Criminal e de Protesto (títulos e documentos);

c) Certidão negativa de débito fiscal municipal;
d) Currículo profissional  e/ou artístico.

II – se pessoa jurídica:II – se pessoa jurídica:II – se pessoa jurídica:II – se pessoa jurídica:II – se pessoa jurídica:

a) Cópia autenticada do instrumento constitutivo da empresa ou estatuto social, devidamente registrado,
se associação ou fundação, inclusive contendo a última alteração social;

b) Cópia da ata de eleição da diretoria em exercício;
c) Xerox  do certificado de Inscrição no CNPJ;
d) Xerox do certificado de Inscrição Municipal (quando  exigida);
e) Currículo da empresa ou instituição ou de  seus sócios principais;
f) Certidões negativas de débitos ou de inadimplência perante a Prefeitura Municipal; INSS e FGTS;
g) Prova de que a empresa, associação ou fundação está em atividade  há mais de 04(quatro) anos, no

Município de Sorocaba;
h) Certidões negativas de protestos emitidas pelos Cartórios de Títulos e Documentos;

2.2 –  O incentivo fiscal referido no artigo anterior para a realização de projetos culturais será concedido à
pessoa física com domicílio eleitoral de 02 anos, ou jurídica, com um período de 04 anos de comprovada
idoneidade.

2.3 – Não serão protocolados os projetos que não satisfizeram as exigências do dispositivo  legal  mencionado
no sub-item anterior (2.1 e 2.2)

3.3.3.3.3. PRÉ-QPRÉ-QPRÉ-QPRÉ-QPRÉ-QUUUUUALIFICAÇÃO E ALIFICAÇÃO E ALIFICAÇÃO E ALIFICAÇÃO E ALIFICAÇÃO E APRAPRAPRAPRAPROOOOOVVVVVAÇÃO FINAÇÃO FINAÇÃO FINAÇÃO FINAÇÃO FINALALALALAL

3.1 – O (s) autor(es) deverá (ao) anexar ao Projeto, juntamente  com o formulário-guia, devidamente
preenchido, todas as informações, documentos, ilustrações, estudos, ou outro qualquer elemento que

venha facilitar a análise, julgamento e a aprovação final do mesmo.

3.1.1- A pré-qualificação de qualquer projeto, não assegura a sua aprovação automática, devendo ser observados
os critérios de prioridade e o limite dos recursos destinados para o incentivo no presente Edital.

3.....2-  A PRÉ-QUALIFICAÇÃO dos projetos atenderá aos seguintes critérios:
a) caráter cultural do projeto;
b) benefícios de sua produção;
c) extensão de seu interesse;
d) efeito multiplicador da produção;
e) participação da coletividade;
f) atendimento de áreas culturais com menores possibilidades de desenvolvimento com recursos

próprios;
g) acesso das populações de baixa renda;
h) viabilidade, adequação orçamentária e compatibilidade com os fins objetivados;
i) exeqüibilidade dos prazos propostos em seu cronograma.

3.3 – As verbas destinadas aos projetos deverão ser utilizadas dentro do exercício financeiro em que foram
repassadas, com respectiva prestação de contas apresentada até 60(sessenta) dias após o  seu encerramento,
não podendo, em hipótese alguma, ultrapassar o dia 20 de janeiro do exercício subseqüente.

3.4 - Não será permitida a juntada de novos documentos ou informes após a inscrição do projeto e até que se
encerre sua análise, salvo por solicitação da CDC.

3.5 - Os projetos que não forem aprovados deverão ser retirados pelos responsáveis até 30 dias após a publicação
referida no item anterior, ficando uma via no arquivo da CDC. Os projetos não reclamados nesse período
serão inutilizados.

3.6 - A relação dos projetos aprovados     será publicada na Imprensa Oficial do Município, devendo o(s) autor
(es) assinar CONTRATO, na Secretaria Executiva da CDC no prazo máximo de 30 (trinta)  dias após
essa publicação.

4.  DISPOSIÇÕES GERAISDISPOSIÇÕES GERAISDISPOSIÇÕES GERAISDISPOSIÇÕES GERAISDISPOSIÇÕES GERAIS

4.1 - Para conhecimento dos interessados, passa a fazer parte do presente Edital em todos os seus termos o
Contrato a ser firmado entre a Fundec – Fundação de Desenvolvimento Cultural de Sorocaba e o(s) autor(es)
candidato(s) da Lei 5736/98.

4.2 - As despesas decorrentes do presente edital onerarão as dotações – Secretaria da  Educação e Cultura –
Área de Cultura – Subvenções Sociais.

InfInfInfInfInfororororormações:mações:mações:mações:mações:
Telefone: (15) 3233.6448
E-mail: linc.cdc@terra.com.br
Horário de Atendimento ao Público: 09:00 às 12 horas e 13:30 às 17 horas.

Marcelo Sodré
Presidente da CDC

FORMULÁRIO GUIA

Sorocaba, ___ de _______________ de 2005.

À
CDC – LINC – Comissão de Desenvolvimento Cultural – Lei de Incentivo à Cultura

Ref.: Projeto _____________________________________________

Pela presente, requeiro do projeto em epígrafe, com vistas à obtenção dos recursos previstos na Lei nº
5.736, de 10 de agosto de 1998.

Declaro estar ciente e de acordo com as normas previstas no Edital 01 de 2005 da CDC – LINC.

ATENCIOSAMENTE

_________________________
    Responsável pelo Projeto
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1 – DADOS DO EMPREENDEDOR

PESSOA FÍSICA

Nome Completo:

Endereço:

CEP:

Cidade: Sorocaba

Estado: SP

Telefones

Comercial: Residencial:

Celular: Recados:

Fax:

RG:

CPF:

 Anexar documentos, conforme item 2.1 do Edital. 

1 – DADOS DO EMPREENDEDOR

PESSOA  JURÍDICA

Razão social:

Endereço:

CEP:

Cidade: Sorocaba

Estado: SP

Telefone Comercial :

Fax.:

CNPJ/MFnº.:

Inscrição Municipal nº :

Objetivos estatutários:

Nome do responsável pelo projeto:

Cargo que exerce na empresa:

 Anexar documentos, conforme item 2.2 do Edital. 

2 – DADOS RESUMIDOS DO PROJETO

2.1 Nome do projeto: _____________________________________________________
______________________________________________________________________

2.2 Em que área o projeto se enquadra, prioritariamente?

(  ) Artes Cênicas ( teatro, performance, circo, dança e ópera)
(  ) Artes Visuais ( fotografia, artes plásticas, design, arquitetura e artes gráficas)
(  ) Cinema , Vídeo, Comunicação
(  ) Artes, Letras e Ciências Humanas, Biblioteca e Livros
(  ) Música
( ) Crítica e Formação Cultural ( arte- educação, história e crítica da arte, pesquisa na      área artística e

formação artística em geral)
(  ) Patrimônio Histórico e Cultural (centros culturais, filatelia, folclore, artesanato, acervos e patrimônio

histórico)
(  ) Museus

2.3 Qual é o produto cultural do projeto? ________________________________________

2.4 Onde será realizado? ____________________________________________________

2.5 Data prevista para início do projeto: _________________________________________

2.6 Data prevista para o término do projeto: _____________________________________

2.7 Valor total do projeto: R$ _________________________________________________

2.8 Valor solicitado como incentivo à CDC : R$ ___________________________________

2.9 Contato: ______________________________________________________________
      Telefone: __________________________ Fax.: ______________________________

 2.1 Cite o nome do projeto 
2.2 Assinale com um (x) a área em que se enquadra com maior propriedade 
2.3 Informe qual produto cultural principal resultante do projeto 
2.4 Informe em que local/locais o projeto será realizado. 
2.5 Informe o período de início do projeto (mês e ano) 
2.6 Informe o período de término do projeto (mês e ano) 
2.7 Informe o valor total do projeto 
2.8 Informe o valor solicitado como incentivo junto à CDC – LINC 
2.9 Nome, telefone e fax do responsável pelo projeto ou de seu administrador. 

3 – DESCRIÇÃO DO PROJETO

3.1 O PROJETO

 Descreva o projeto, justificando sua realização do ponto de vista cultural. Anexe
roteiro, projetos gráfico, cenográfico ou arquitetônico, textos e outros elementos que
facilitem sua perfeita compreensão, de acordo com as peculiaridades da área em que

3.2 O PRODUTO

 Descreva o produto cultural principal resultante do projeto – espetáculo, livro,
exposição, filme, etc. – informando suas características técnicas, de acordo com a
área em que ele se enquadra. Por exemplo, no caso de livro, formato, número de
páginas, papel a ser utilizado, tiragem, etc; no caso de filme: bitola, duração, etc.
Informar também as caraterísticas técnicas de produtos culturais secundários, tais

3.3 A PRODUÇÃO

3.3.1 Recursos materiais e direitos de autor

3.3.2 Recursos humanos envolvidos na realização do projeto

3.3.3 Cronograma de realização do empreendimento

3.3.1 Descreva os meios materiais necessários à realização do projeto e que dependem da
autorização de terceiros. Por exemplo: O projeto prevê utilização de determinado teatro para a
realização de um espetáculo teatral: neste caso, apresentar atestado de anuência do responsável
pelo teatro. O empreendedor deverá também, neste caso, apresentar documento de cessão de
direitos autorais, a menos que seja ele o autor do texto.

3.3.2 Relacione a equipe que realizará o projeto e suas respectivas funções tais como:
diretores, autores, atores, curadores, etc. Anexe atestados dos principais no sentido de que
eles Têm conhecimento do projeto e estão, em princípio, de acordo em participar do mesmo.

3.3.3 Apresente o Cronograma de realização do projeto e suas respectivas fases.
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3.3 O PÚBLICO

3.3.1 Perfil do Público

3.3.2 Plano de Distribuição

3.3.3 Plano de Divulgação

 3.4.1  Informe qual o número de pessoas que o projeto pretende atingir e caraterize o tipo de público. 
3.4.2  Apresente o Plano de distribuição do produto cultural, de acordo com o caso. Informe se público

será pagante. Informe ainda a redução de preço em função do incentivo, ou outro modo de
facilitar o acesso mais amplo da população. 

3.4.3 Apresente o Plano de Divulgação do projeto (anúncios, mala direta, folhetos,
assessoria de imprensa., etc. 

3  –  ORÇAMENTO DO PROJETO

4.1. ORÇAMENTO RESUMIDO DO PROJETO

4.1.1 Valores necessários

Valor solicitado como incentivo à CDC-LINC .................................... R$
Valor disponível .................................................................................... R$
Valores obtidos (ou pleiteados) mediante outras leis de incentivo ...... R$
Total ...................................................................................................... R$

4.1.2 Previsão de Receitas

4.1.1  Informar o valor solicitado como incentivo à CDC-LINC.
          Informar valor disponível, resultante de investimento próprio do empreendedor, de

empréstimo bancário, de co-produção, etc.
          Informar valores obtidos (ou pleiteados) através de outras leis de incentivo à cultura

(LINC, Lei Roaunet, Lei do Audiovisual), de acordo com o caso, apresentando as respectivas
comprovações.

          Soma dos 3 itens anteriores.

4.1.2  Apresente uma previsão de receita com venda de ingressos, livros, vídeos, CDs, etc.
A existência de lucro não inviabiliza a aprovação do projeto pela CDC-LINC.

4.2 ORÇAMENTO DETALHADO DE TODO O PROJETO

Itens e subitens de despesas Valor em R$

 Discriminar todas as despesas do projeto, incluindo as cobertas pelo incentivo e as
pleiteadas e/ou obtidas de outras fontes em reais.  

TERMO DE CONTRATO Nº 0 /2005

Termo de Contrato que entre si celebram a Fundec – Fundação de Desenvolvimento Cultural de
Sorocaba,  a CDC - Comissão de Desenvolvimento Cultural da Lei de Incentivo à Cultura e ——————
—————————————————  tendo  por objeto o projeto  “ ——————————————
—————————--.”

Aos ———— dias do mês de  —————— do ano de dois mil  e cinco ,  a FUNDEC - FUNDAÇÃO
DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DE SOROCABA, sociedade civil, inscrita no Cadastro Nacional
de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda sob o nº 67.361.691/0001-20, com sede à Rua Brigadeiro
Tobias, nº 73, Centro, em Sorocaba, Estado de São Paulo, responsável pelo recebimento dos recursos oriundos
da Lei Municipal da cidade de Sorocaba nº 5.736 de 10 de Agosto de 1998, conforme seu Artigo 1º, representada

neste ato e na forma de seus Estatutos Sociais por seu diretor presidente ALEXANDRE ISSA LATUF, RG nº
8.310.810 e CPF nº 026.837.448-11e por seu diretor tesoureiro WILSON VIEIRA, RG nº 10.505.157 e CPF
nº 930.978.758-91, a CDC – COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURA DA LEI DE INCENTIVO
À CULTURA, criada a partir da Lei Municipal da cidade de Sorocaba nº 5.736, de 10 de agosto de 1998, e
regulamentada através do Decreto nº 14.086, de 13 de abril de 2004, em substituição ao Decreto nº 11.232, de
21 de outubro de 1998, situada no mesmo endereço da FUNDEC,  representada neste ato pelo seu Presidente
MARCELO SODRÉ OLIVEIRA,  RG nº 6.871.247 e CPF  nº 031.704.788-42,  doravante denominados
CONTRATANTES  e de outro lado como CONTRATADO ———————————————————
—————————————————————-, (entidade registrada no CNPJ sob nº  ———————
—————, Insc. Est. ————————, com sede à rua ———————————————————
———— nesta cidade) representada neste ato pelo Sr. —————————————————————
—————————————————————, brasileiro, portador do RG nº ——————————
——,  CPF nº —————————, residente e domiciliado à rua —————————————————
———, nesta cidade, na qualidad e de EMPREENDEDOR, firmam de comum acordo, o presente
CONTRATO, que se regerá pelas cláusulas e condições a seguir expostas:

Cláusula Primeira - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a realização do projeto “——————————————————
——————————— ”, protocolo de inscrição nº ————-, do Edital da CDC nº 001/2005, e aprovado
pela CDC - COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DA LEI DE INCENTIVO À CULTURA,
nº 5.736/98,  dentro do prazo e em consonância com os planos e custos contidos no projeto respectivo, que
passa a integrar este ajuste.

Cláusula Segunda - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Para cumprimento do objeto a que se refere a cláusula anterior, obriga-se o CONTRATADO:

  I -  Realizar o Projeto conforme aprovado;

 II -  Obedecer fielmente o roteiro e o cronograma constantes do projeto, salvo autorização prévia e expressa
da  CDC – COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO CULTURAL DA LEI DE INCENTIVO À
CULTURA, reconhecendo neste ato que o edital Nº 001/2005 publicado em ———————, no jornal
oficial do Município de Sorocaba faz parte integrante deste contrato para todos seus efeitos legais.

III -  Comprovar, no prazo estabelecido pela Lei, a contar da liberação dos recursos, as fases do trabalho já
realizados conforme cronograma apresentado a CDC – COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO
CULTURAL DA LEI DE INCENTIVO À CULTURA. A não comprovação constituirá causa de rescisão do
CONTRATO.

IV – Deverá  constar de  todo material  de divulgação e promoção do projeto: APOIO INSTITUCIONAL
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOROCABA. LEI Nº 5.736/98 – LINC.

 V - Fazer a prestação de contas da realização do projeto, até 60 (sessenta) dias após o seu encerramento,
não podendo, em hipótese alguma, ultrapassar o dia 20 de janeiro do exercício subsequente, na seguinte
conformidade:

a) Demonstrativo analítico da despesa com sua especificação, número do documento e identificação de
pessoa física ou jurídica recebedora do pagamento.

Cláusula Terceira - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

A CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância de R$ —————————— (———
———————————————————), para cumprimento do objeto do presente contrato, em três
parcelas, sendo a primeira  no valor de R$ ——————— (———————————————),a ser
entregue na data da assinatura deste contrato, a segunda, no valor de R$ ——————— (———————
————————) a ser entregue no dia ..................... e a terceira, no valor de R$ ——————— (———
————————————) a ser entregue no dia .................. 2005.

Cláusula Quarta - DO PRAZO
 I - O prazo de vigência do presente CONTRATO é de, no máximo ——— (————————) meses,

com início na data do recebimento da primeira parcela prevista na cláusula terceira e estará vinculado ao
cronograma apresentado no projeto;

II - O prazo de —— (—————) meses poderá excepcionalmente sofrer prorrogação, para conclusão do
objeto avençado, desde que o CONTRATADO, fazendo pedido por escrito a CDC – COMISSÃO DE
DESENVOLVIMENTO CULTURAL DA LEI DE INCENTIVO À CULTURA - e, antes do término do
prazo de vigência contratual apresente motivo de força maior ou ocorrência de fato de difícil previsão que
dificulte a realização do projeto, não sendo considerado motivo ensejador de prorrogação a inexistência de
recursos financeiros.

Cláusula Quinta - DA RESCISÃO

 I - A  inexecução  total  ou  parcial  do  presente  CONTRATO,  por  inadimplência  do CONTRATADO,
implicará em sua imediata rescisão, sujeitando-se ele à devolução das importâncias recebidas, devidamente
corrigidas e acrescidas de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor apurado;

 II -  A não comprovação do início dos trabalhos previsto na cláusula segunda, inciso III, implicará na
imediata rescisão, facultada a defesa prévia do CONTRATADO;

III -  Sem prejuízo do disposto no inciso anterior desta cláusula, a rescisão por inadimplência do
CONTRATADO, implicará também na sua proibição de participar de quaisquer outros eventos que venham a
ser patrocinados pela CONTRATANTE, por até 02 (dois) anos;

IV - A aplicação das penalidades, sempre se dará após prévio procedimento administrativo, no bojo dos
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autos da contratação, garantindo-se ampla defesa;

 V - Caso de inadimplência ocorra por parte da CONTRATANTE, o CONTRATADO terá direito ao
recebimento atualizado das despesas até então comprovadamente realizadas, dentro do cronograma e até o
limite máximo do incentivo.

Cláusula Sexta - DO FORO

Fica eleito o Foro da Comarca de Sorocaba, Estado de São Paulo, com expressa renúncia de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as questões ou dúvidas decorrentes deste CONTRATO, e
que não puderem ser resolvidas administrativamente.

Cláusula Sétima - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS.

O presente contrato foi elaborado em consonância com o Edital publicado no Jornal Oficial do Município
de Sorocaba de .................... e interpreta-se como contrato administrativo de trato privado, aplicando-se-lhe,
os princípios da teoria geral dos contratos e as normas de direito público incidentes na espécie, notadamente as
disposições da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Estadual nº 8.819/94 e seu Decreto regulamentador nº 40.981/96,
Lei Municipal nº 5.736, de 10 de agosto de 1998 e seu Decreto regulamentador nº 14.086, de 13 de abril de
2004, (em substituição ao Decreto 11.232, de 21 de outubro de 1998), Decreto nº 12.275, 22 de agosto de
2000,  Decreto nº 14131, de 26 de maio de 2004,  publicado no Jornal do Município de Sorocaba, dia 28 de
maio de 2004, Decreto 13.532, de 24 de julho de 2002 e os dispositivos contidos no Edital.

E por assim estarem de pleno acordo, justas e contratadas, firmam as partes o presente instrumento para
produzir os efeitos legais de direito em 4 (quatro) vias de igual teor para um só efeito, na presença de 2 (duas)
testemunhas que também assinam;

Sorocaba (SP) ...................

ALEXANDRE ISSA LATUF
RG nº 8.310.810
CPF nº 026.837.448-11

WILSON VIEIRA
RG: 10.505.157
CPF: 930.978.758-91

MARCELO SODRÉ OLIVEIRA
RG:  6.871.247
CPF:  031.704.788-42

CONTRATANTES

RG:
CPF:
CONTRATADO

Testemunhas:

MARIA TERESINHA DEL CÍSTIA
Secretária da Educação e Cultura
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CIBELE SOARES PENTEADO
Secretária

1ª J.A.R.I. Municipal de Sorocaba
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SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER

Sorocaba, 04 de março de 2005

José Ricardo Rezende
Chefe da Divisão de

Desenvolvimento dos Esportes

José Antonio Matiello
Secretário de

Esportes e Lazer

SECRETARIA DE FINANÇAS

Marcelo Giardini
Chefe da Seção de Fluxo Financeiro



PÁGINA 16 MUNICÍPIO DE SOROCABA 4 DE MARÇO DE 2005

HEITOR NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Chefe de Seção de Emissão e Entrega de Avisos
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HEITOR NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Chefe de Seção

Sorocaba, 02 de março de 2005

ÁREA DE RECEITAS
PROCESSOS DESPACHADOS PELA ÁREA DE RECEITAS
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HEITOR NASCIMENTO DE OLIVEIRA
Chefe de Seção
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Sorocaba, 25 de fevereiro de 2005

Renato Gianolla
Presidente



MUNICÍPIO DE SOROCABA PÁGINA 194 DE MARÇO DE 2005

�������������
������
�
�	������������
�
 �
	�������������


WALDOMIRO RAIMUNDO DE FREITAS
Presidente
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WALDOMIRO RAIMUNDO DE FREITAS
Presidente

WALDOMIRO RAIMUNDO DE FREITAS
Presidente

WALDOMIRO RAIMUNDO DE FREITAS
Presidente

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Sorocaba, na data supra.

JOSÉ CABRAL DA SILVA DIAS
Diretor Geral

WALDOMIRO RAIMUNDO DE FREITAS
Presidente

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Sorocaba, na data supra.

JOSÉ CABRAL DA SILVA DIAS
Diretor Geral


