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2. Manter, durante toda a execução do contrato, as condi-
ções exigidas para a habilitação e para a contratação.

3. Cumprir a proposta de Contrapartida.
5. - Para os fins de comprovação, o proponente deverá 

enviar em duas etapas os itens descritos abaixo:
• - Da execução parcial do projeto, o proponente contratado 

deverá enviar no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos após 
a conclusão do projeto parcial (80% da execução).

• - Da execução total do projeto, o proponente contratado 
deverá enviar no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos após 
o término do projeto (100% da execução).

a) - Relatório Parcial do projeto – Ver modelo em Anexo VII.
b) - Relatório Final do projeto – ver modelo em Anexo VIII.
c) - Registro documental da realização das atividades 

previstas no projeto, tais como cópias de críticas, material de 
imprensa, fotos, programa, folders, cartazes, DVD e/ou outras 
mídias similares contendo registro audiovisual, entre outros.

d) - Cópia do borderô, caso haja.
e) - Declaração (documento original em papel timbrado ou 

identificação similar com carimbo, devidamente assinado, com 
nome, RG e/ou CPF e cargo de quem assinou) das instituições 
culturais e/ou dos responsáveis pelos locais onde as atividades 
previstas no projeto foram realizadas, contendo quantidade de 
público atingido, data, local e valor do ingresso.

f) - Notas Fiscais, quando houver aquisição de equipa-
mentos.

g) - Informativo de despesas detalhando os gastos efetu-
ados na execução do projeto – ver Modelo em Anexo IX e X.

h) - Vídeo explicativo demonstrando a execução, ilustrando 
seu funcionamento. O proponente deve fornecer todas as infor-
mações necessárias para a avaliação, incluindo senhas, usuários 
e quaisquer outros recursos necessários a sua execução.

Unidade de Fomento à Cultura, em 04 de julho de 2019.
____________________________________________

______
Isabela Claudio Razera
Coordenadora da Unidade de Fomento à Cultura
 RETIFICAÇÃO
EDITAL Nº 28/2019 DO PROGRAMA DE AÇÃO CULTURAL 

- ProAC
“PRODUÇÃO E FINALIZAÇÃO DE LONGA”
A SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA reti-

fica o Edital no Item 6.1.2. (Parte I: Parâmetros Específicos) por 
motivo de erro formal;

Onde se lê:
6.1.2. ROTEIRO DO PROJETO. É obrigatória a apresentação 

nessa ordem:
i) - Anexos:
I. - Para projetos de finalização, exclusivamente, enviar no 

máximo 02 (duas) horas de material filmado.
Leia-se:
i) - Anexos:
I. - Para projetos de finalização, exclusivamente, enviar no 

máximo 02 (duas) horas de material filmado em link do www.
youtube.com, em local especificado no sistema online.

Unidade de Fomento à Cultura, em 04 de julho de 2019.
____________________________________________

______
Isabela Claudio Razera
Coordenadora da Unidade de Fomento à Cultura

 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

 CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO 
TECNOLÓGICA PAULA SOUZA

 ETEC GINO REZAGHI – CAJAMAR
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE 

CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E 
TÉCNICO, Nº 191/02/ 2019 – PROCESSO Nº 542517/2019

EDITAL DE DESIGNAÇÃO DA COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO 
E CONVOCAÇÃO PARA A AFERIÇÃO DA VERACIDADE DA AUTO-
DECLARAÇÃO

O Diretor da Etec de Francisco Morato, designado nos 
termos do Despacho nº 22/2019 - URH para responder pelo Pro-
cesso Seletivo Simplificado de Docentes da ETEC Gino Rezaghi, 
nos termos do item 6 do Anexo VIII do Edital de Abertura de 
Inscrições publicado no DOE de 08/03/2019:

1. DESIGNA, para compor a Comissão de Verificação do 
referido Processo Seletivo Simplificado, os seguintes membros, 
sob a presidência do primeiro:

TITULARES:
1. Agnaldo Vidali dos Santos Vidal, RG 24.991.443-8, Profes-

sor de Ensino Médio e Técnico;
2. Jair Neres de Souza, RG 25.364.485-9, Diretor de Serviço 

– área administrativa;
3. Everton Silva Santos Lopes, RG 45.326.028-7, Professor 

de Ensino Médio e Técnico;
SUPLENTES:
4. Wagner Antonio Rodrigues Vieira, RG 29.747.473-X, 

Professor de Ensino Médio e Técnico;
5. Rodrigo Assis da Silva, RG 33.759.557-4, Professor de 

Ensino Médio e Técnico;
6. Caroline Milone de Oliveira, RG 47.823.726-1, Professor 

de Ensino Médio e Técnico.
2. CONVOCA os candidatos abaixo relacionados para afe-

rição da veracidade da autodeclaração, a ser realizada na ETEC 
GINO REZAGHI, sita a Avenida Arujá, Jardim Maria Luiza, 175, 
cidade CAJAMAR, no dia 11/07/2019, às 13H00.

No dia e horário marcados, o candidato deverá comparecer 
na unidade de ensino munido do original de um documento de 
identidade (de acordo com o relacionado no Capítulo V do Edital 
de Abertura de Inscrições), bem como com documento idôneo, 
com foto, de pelo menos um dos genitores, uma vez que, caso 
subsistam dúvidas durante a veracidade da autodeclaração, 
será considerado o critério da ascendência, conforme previsto 
no item 8 e subitem 8.1. do Anexo VIII do Edital de Abertura 
de Inscrições.

A ausência do candidato implicará na eliminação do mesmo 
no Processo Seletivo Simplificado, conforme previsto no subitem 
7.2. do Anexo VIII do Edital de Abertura de Inscrições.

Implicará na eliminação do candidato, ainda, o não atendi-
mento a exigência da apresentação de documento idôneo, com 
foto, de pelo menos um dos genitores, na hipótese de subsistir 
dúvidas quanto a veracidade da autodeclaração mediante veri-
ficação da fenotipia.

CANDIDATO(S) CONVOCADO(S)
Nº de Inscrição / Nome ou Nome Social / RG / CPF
05-2019 / Katia Silvana Pereira de Vasconcelos / 32.622.692-

8 / 286.537.788-10
07-2019 / Renato Alves da Silva / 49.634.983-1 / 

341.138.398-40
08-2019 / Alessandro Francisco da Silva / 33.422.152-3 / 

297.164.108-24
10-2019 / Eric Rodrigues Gomes / 44.673.796-3 / 

384.175.408-22
 ETEC GINO REZAGHI - CAJAMAR
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA FORMAÇÃO DE 

CADASTRO RESERVA, PARA PROFESSOR DE ENSINO MÉDIO E 
TÉCNICO, Nº 191/02/2019 – PROCESSO Nº 542517/2019

EDITAL DE RESULTADO DO EXAME DE MEMORIAL CIR-
CUNSTANCIADO E CONVOCAÇÃO PARA A PROVA DE MÉTODOS 
PEDAGÓGICOS

O Diretor de Escola Técnica da Etec de Francisco Morato, 
designado nos termos do Despacho nº 22/2019 – URH para res-
ponder pelo Processo Seletivo Simplificado de Docentes da ETEC 
Gino Rezaghi, faz saber aos candidatos abaixo relacionados o 
resultado do Exame de Memorial Circunstanciado e convoca 
para o sorteio de tema e realização da PROVA DE MÉTODOS 

• - Doação das cópias a entes da Administração Pública ou 
a entidades privadas sem fins lucrativos.

• - Outras que a Administração entender conveniente e 
oportuna.

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDA-
DES DO CONTRATADO

4. Para os fins de comprovação, o proponente deverá enviar 
em duas etapas os itens descritos abaixo:

g) - Distribuição gratuita de pelo menos 100 exemplares 
da obra publicada.

h) - Entrega, para o acervo da Secretaria, de 50 (cinquenta) 
exemplares da obra publicada (em caso de publicação em 
formato físico) ou disponibilização de 50 (cinquenta) acessos 
gratuitos em bibliotecas públicas (em caso de publicação em 
formato digital), autorizando:

• - Exibição pública de caráter cultural e sem fins lucrativos.
• - Utilização do material em equipamentos culturais do 

Estado, inclusive com permissão de empréstimo aos usuários 
desses equipamentos.

• - Doação das cópias a entes da Administração Pública ou 
a entidades privadas sem fins lucrativos.

• - Outras que a Administração entender conveniente e 
oportuna

Leia-se:
6.1.3.2. O proponente definirá a contrapartida, contem-

plando:
 - Contrapartidas obrigatórias:
d) - Distribuição gratuita de pelo menos 100 (cem) exem-

plares da obra publicada (em caso de publicação em formato 
físico) ou disponibilização de 100 (cem) acessos gratuitos em 
terminais específicos em espaços de acesso público (em caso de 
publicação em formato digital).

e) - Entrega, para o acervo da Secretaria, de 50 (cinquenta) 
exemplares da obra publicada (em caso de publicação em 
formato físico) ou disponibilização de 50 (cinquenta) acessos 
gratuitos em bibliotecas públicas (em caso de publicação em 
formato digital), autorizando:

• - Exibição pública de caráter cultural e sem fins lucrativos.
• - Utilização do material em equipamentos culturais do 

Estado, inclusive com permissão de empréstimo aos usuários 
desses equipamentos.

• - Doação das cópias a entes da Administração Pública ou 
a entidades privadas sem fins lucrativos.

• - Outras que a Administração entender conveniente e 
oportuna.

8.1. Para os fins de comprovação da execução do projeto, 
o proponente deverá enviar em duas etapas os itens descritos 
abaixo:

f) - Comprovação da distribuição gratuita de 100 exem-
plares da obra publicada (em caso de publicação em formato 
físico) ou da disponibilização de 100 (cem) acessos gratuitos em 
terminais específicos em espaços de acesso público (em caso de 
publicação em formato digital), na entrega final.

g) - Entrega, para o acervo da Secretaria da Cultura, de 50 
(cinquenta) exemplares da obra publicada (em caso de publi-
cação em formato físico) ou disponibilização de 50 (cinquenta) 
acessos gratuitos em bibliotecas públicas (em caso de publica-
ção em formato digital), autorizando:

• - Exibição pública de caráter cultural e sem fins lucrativos.
• - Utilização do material em equipamentos culturais do 

Estado, inclusive com permissão de empréstimo aos usuários 
desses equipamentos.

• - Doação das cópias a entes da Administração Pública ou 
a entidades privadas sem fins lucrativos.

• - Outras que a Administração entender conveniente e 
oportuna.

Unidade de Fomento à Cultura, em 04 de julho de 2019.
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDA-

DES DO CONTRATADO
4. Para os fins de comprovação, o proponente deverá enviar 

em duas etapas os itens descritos abaixo:
g) Distribuição gratuita de pelo menos 100 (cem) exem-

plares da obra publicada (em caso de publicação em formato 
físico) ou disponibilização de 100 (cem) acessos gratuitos em 
terminais específicos em espaços de acesso público (em caso de 
publicação em formato digital).

h) Entrega, para o acervo da Secretaria, de 50 (cinquenta) 
exemplares da obra publicada (em caso de publicação em 
formato físico) ou disponibilização de 50 (cinquenta) acessos 
gratuitos em bibliotecas públicas (em caso de publicação em 
formato digital), autorizando:

• - Exibição pública de caráter cultural e sem fins lucrativos.
• - Utilização do material em equipamentos culturais do 

Estado, inclusive com permissão de empréstimo aos usuários 
desses equipamentos.

• - Doação das cópias a entes da Administração Pública ou 
a entidades privadas sem fins lucrativos.

• - Outras que a Administração entender conveniente e 
oportuna.

Unidade de Fomento à Cultura, em 04 de julho de 2019.
____________________________________________

______
Isabela Claudio Razera
Coordenadora da Unidade de Fomento à Cultura
 RETIFICAÇÃO
EDITAL Nº 25/2019 DO PROGRAMA DE AÇÃO CULTURAL
“IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECAS DIGITAIS”
A SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA reti-

fica por erro formal a Cláusula 5ª (Parte III: Anexos) do Edital 
nº 25/2019.

Onde se lê:
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDA-

DES DO CONTRATADO
I. Caberá ao CONTRATADO:
1. Executar o projeto consoante a proposta inscrita no Edital 

do Concurso.
2. Manter, durante toda a execução do contrato, as condi-

ções exigidas para a habilitação e para a contratação.
3. Cumprir a proposta de Contrapartida.
4. - Para os fins de comprovação, o proponente deverá 

enviar em duas etapas os itens descritos abaixo:
• - Da execução parcial do projeto, o proponente contratado 

deverá enviar no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos após 
a conclusão do projeto parcial (80% da execução).

• - Da execução total do projeto, o proponente contratado 
deverá enviar no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos após 
o término do projeto (100% da execução).

a) - Relatório Parcial do projeto – Ver modelo em Anexo VII.
b) - Relatório Final do projeto – ver modelo em Anexo VIII.
c) - Registro documental da realização das atividades 

previstas no projeto, tais como cópias de críticas, material de 
imprensa, fotos, programa, folders, cartazes, DVD e/ou outras 
mídias similares contendo registro audiovisual, entre outros.

d) - Cópia do borderô, caso haja.
e) - Declaração (documento original em papel timbrado ou 

identificação similar com carimbo, devidamente assinado, com 
nome, RG e/ou CPF e cargo de quem assinou) das instituições 
culturais e/ou dos responsáveis pelos locais onde as atividades 
previstas no projeto foram realizadas, contendo quantidade de 
público atingido, data, local e valor do ingresso.

f) - Notas Fiscais, quando houver aquisição de equipa-
mentos.

g) - Informativo de despesas detalhando os gastos efetu-
ados na execução do projeto – ver Modelo em Anexo IX e X.

Leia-se:
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDA-

DES DO CONTRATADO
I. Caberá ao CONTRATADO:
1. Executar o projeto consoante a proposta inscrita no Edital 

do Concurso.

8.1. Para os fins de comprovação da execução do projeto, 
o proponente deverá enviar em duas etapas os itens descritos 
abaixo:

f) - Comprovação da distribuição gratuita de 100 exempla-
res da obra publicada, na entrega final.

g) - Entrega, para o acervo da Secretaria da Cultura, de 50 
(cinquenta) exemplares da obra publicada, autorizando:

• - Exibição pública de caráter cultural e sem fins lucrativos.
• - Utilização do material em equipamentos culturais do 

Estado, inclusive com permissão de empréstimo aos usuários 
desses equipamentos.

• - Doação das cópias a entes da Administração Pública ou 
a entidades privadas sem fins lucrativos.

• - Outras que a Administração entender conveniente e 
oportuna.

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDA-
DES DO CONTRATADO

4. Para os fins de comprovação, o proponente deverá enviar 
em duas etapas os itens descritos abaixo:

g) - Distribuição gratuita de pelo menos 100 exemplares 
da obra publicada.

h) - Entrega, para o acervo da Secretaria, de 50 (cinquenta) 
exemplares da obra publicada (em caso de publicação em 
formato físico) ou disponibilização de 50 (cinquenta) acessos 
gratuitos em bibliotecas públicas (em caso de publicação em 
formato digital), autorizando:

• - Exibição pública de caráter cultural e sem fins lucrativos.
• - Utilização do material em equipamentos culturais do 

Estado, inclusive com permissão de empréstimo aos usuários 
desses equipamentos.

• - Doação das cópias a entes da Administração Pública ou 
a entidades privadas sem fins lucrativos.

• - Outras que a Administração entender conveniente e 
oportuna

Leia-se:
6.1.3.2. O proponente definirá a contrapartida, contem-

plando:
 - Contrapartidas obrigatórias:
d) - Distribuição gratuita de pelo menos 100 (cem) exem-

plares da obra publicada (em caso de publicação em formato 
físico) ou disponibilização de 100 (cem) acessos gratuitos em 
terminais específicos em espaços de acesso público (em caso de 
publicação em formato digital).

e) - Entrega, para o acervo da Secretaria, de 50 (cinquenta) 
exemplares da obra publicada (em caso de publicação em 
formato físico) ou disponibilização de 50 (cinquenta) acessos 
gratuitos em bibliotecas públicas (em caso de publicação em 
formato digital), autorizando:

• - Exibição pública de caráter cultural e sem fins lucrativos.
• - Utilização do material em equipamentos culturais do 

Estado, inclusive com permissão de empréstimo aos usuários 
desses equipamentos.

• - Doação das cópias a entes da Administração Pública ou 
a entidades privadas sem fins lucrativos.

• - Outras que a Administração entender conveniente e 
oportuna.

8.1. Para os fins de comprovação da execução do projeto, 
o proponente deverá enviar em duas etapas os itens descritos 
abaixo:

f) - Comprovação da distribuição gratuita de 100 exem-
plares da obra publicada (em caso de publicação em formato 
físico) ou da disponibilização de 100 (cem) acessos gratuitos em 
terminais específicos em espaços de acesso público (em caso de 
publicação em formato digital), na entrega final.

g) - Entrega, para o acervo da Secretaria da Cultura, de 50 
(cinquenta) exemplares da obra publicada (em caso de publi-
cação em formato físico) ou disponibilização de 50 (cinquenta) 
acessos gratuitos em bibliotecas públicas (em caso de publica-
ção em formato digital), autorizando:

• - Exibição pública de caráter cultural e sem fins lucrativos.
• - Utilização do material em equipamentos culturais do 

Estado, inclusive com permissão de empréstimo aos usuários 
desses equipamentos.

• - Doação das cópias a entes da Administração Pública ou 
a entidades privadas sem fins lucrativos.

• - Outras que a Administração entender conveniente e 
oportuna.

Unidade de Fomento à Cultura, em 04 de julho de 2019.
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDA-

DES DO CONTRATADO
4. Para os fins de comprovação, o proponente deverá enviar 

em duas etapas os itens descritos abaixo:
g) Distribuição gratuita de pelo menos 100 (cem) exem-

plares da obra publicada (em caso de publicação em formato 
físico) ou disponibilização de 100 (cem) acessos gratuitos em 
terminais específicos em espaços de acesso público (em caso de 
publicação em formato digital).

h) Entrega, para o acervo da Secretaria, de 50 (cinquenta) 
exemplares da obra publicada (em caso de publicação em 
formato físico) ou disponibilização de 50 (cinquenta) acessos 
gratuitos em bibliotecas públicas (em caso de publicação em 
formato digital), autorizando:

• - Exibição pública de caráter cultural e sem fins lucrativos.
• - Utilização do material em equipamentos culturais do 

Estado, inclusive com permissão de empréstimo aos usuários 
desses equipamentos.

• - Doação das cópias a entes da Administração Pública ou 
a entidades privadas sem fins lucrativos.

• - Outras que a Administração entender conveniente e 
oportuna.

Unidade de Fomento à Cultura, em 04 de julho de 2019.
____________________________________________

______
Isabela Claudio Razera
Coordenadora da Unidade de Fomento à Cultura
 RETIFICAÇÃO
EDITAIS NºS 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23/2019 DO PROGRA-

MA DE AÇÃO CULTURAL
A SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA retifica 

por erro formal o item 6.1.3.2 , 8.1 (Parte I: Parâmetros Especí-
ficos) e Cláusula 5ª (Parte III: Anexos) dos seguintes Editais: 17, 
18, 19, 20, 21, 22 e 23/2019.

Onde se lê:
6.1.3.2. O proponente definirá a contrapartida, contem-

plando:
 - Contrapartidas obrigatórias:
d) - Distribuição gratuita de pelo menos 100 exemplares 

da obra publicada.
e) - Entrega, para o acervo da Secretaria, de 50 (cinquenta) 

exemplares da obra publicada, autorizando:
• - Exibição pública de caráter cultural e sem fins lucrativos.
• - Utilização do material em equipamentos culturais do 

Estado, inclusive com permissão de empréstimo aos usuários 
desses equipamentos.

• - Doação das cópias a entes da Administração Pública ou 
a entidades privadas sem fins lucrativos.

• - Outras que a Administração entender conveniente e 
oportuna.

8.1. Para os fins de comprovação da execução do projeto, 
o proponente deverá enviar em duas etapas os itens descritos 
abaixo:

f) - Comprovação da distribuição gratuita de 100 exempla-
res da obra publicada, na entrega final.

g) - Entrega, para o acervo da Secretaria da Cultura, de 50 
(cinquenta) exemplares da obra publicada, autorizando:

• - Exibição pública de caráter cultural e sem fins lucrativos.
• - Utilização do material em equipamentos culturais do 

Estado, inclusive com permissão de empréstimo aos usuários 
desses equipamentos.

d) - Distribuição gratuita de pelo menos 100 exemplares 
da obra publicada.

e) - Entrega, para o acervo da Secretaria, de 50 (cinquenta) 
exemplares da obra publicada, autorizando:

• - Exibição pública de caráter cultural e sem fins lucrativos.
• - Utilização do material em equipamentos culturais do 

Estado, inclusive com permissão de empréstimo aos usuários 
desses equipamentos.

• - Doação das cópias a entes da Administração Pública ou 
a entidades privadas sem fins lucrativos.

• - Outras que a Administração entender conveniente e 
oportuna.

8.1. Para os fins de comprovação da execução do projeto, 
o proponente deverá enviar em duas etapas os itens descritos 
abaixo:

f) - Comprovação da distribuição gratuita de 100 exempla-
res da obra publicada, na entrega final.

g) - Entrega, para o acervo da Secretaria da Cultura, de 50 
(cinquenta) exemplares da obra publicada, autorizando:

• - Exibição pública de caráter cultural e sem fins lucrativos.
• - Utilização do material em equipamentos culturais do 

Estado, inclusive com permissão de empréstimo aos usuários 
desses equipamentos.

• - Doação das cópias a entes da Administração Pública ou 
a entidades privadas sem fins lucrativos.

• - Outras que a Administração entender conveniente e 
oportuna.

CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDA-
DES DO CONTRATADO

4. Para os fins de comprovação, o proponente deverá enviar 
em duas etapas os itens descritos abaixo:

g) - Distribuição gratuita de pelo menos 100 exemplares 
da obra publicada.

h) - Entrega, para o acervo da Secretaria, de 50 (cinquenta) 
exemplares da obra publicada (em caso de publicação em 
formato físico) ou disponibilização de 50 (cinquenta) acessos 
gratuitos em bibliotecas públicas (em caso de publicação em 
formato digital), autorizando:

• - Exibição pública de caráter cultural e sem fins lucrativos.
• - Utilização do material em equipamentos culturais do 

Estado, inclusive com permissão de empréstimo aos usuários 
desses equipamentos.

• - Doação das cópias a entes da Administração Pública ou 
a entidades privadas sem fins lucrativos.

• - Outras que a Administração entender conveniente e 
oportuna

Leia-se:
6.1.3.2. O proponente definirá a contrapartida, contem-

plando:
 - Contrapartidas obrigatórias:
d) - Distribuição gratuita de pelo menos 100 (cem) exem-

plares da obra publicada (em caso de publicação em formato 
físico) ou disponibilização de 100 (cem) acessos gratuitos em 
terminais específicos em espaços de acesso público (em caso de 
publicação em formato digital).

e) - Entrega, para o acervo da Secretaria, de 50 (cinquenta) 
exemplares da obra publicada (em caso de publicação em 
formato físico) ou disponibilização de 50 (cinquenta) acessos 
gratuitos em bibliotecas públicas (em caso de publicação em 
formato digital), autorizando:

• - Exibição pública de caráter cultural e sem fins lucrativos.
• - Utilização do material em equipamentos culturais do 

Estado, inclusive com permissão de empréstimo aos usuários 
desses equipamentos.

• - Doação das cópias a entes da Administração Pública ou 
a entidades privadas sem fins lucrativos.

• - Outras que a Administração entender conveniente e 
oportuna.

8.1. Para os fins de comprovação da execução do projeto, 
o proponente deverá enviar em duas etapas os itens descritos 
abaixo:

f) - Comprovação da distribuição gratuita de 100 exem-
plares da obra publicada (em caso de publicação em formato 
físico) ou da disponibilização de 100 (cem) acessos gratuitos em 
terminais específicos em espaços de acesso público (em caso de 
publicação em formato digital), na entrega final.

g) - Entrega, para o acervo da Secretaria da Cultura, de 50 
(cinquenta) exemplares da obra publicada (em caso de publi-
cação em formato físico) ou disponibilização de 50 (cinquenta) 
acessos gratuitos em bibliotecas públicas (em caso de publica-
ção em formato digital), autorizando:

• - Exibição pública de caráter cultural e sem fins lucrativos.
• - Utilização do material em equipamentos culturais do 

Estado, inclusive com permissão de empréstimo aos usuários 
desses equipamentos.

• - Doação das cópias a entes da Administração Pública ou 
a entidades privadas sem fins lucrativos.

• - Outras que a Administração entender conveniente e 
oportuna.

Unidade de Fomento à Cultura, em 04 de julho de 2019.
CLÁUSULA QUINTA: DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDA-

DES DO CONTRATADO
4. Para os fins de comprovação, o proponente deverá enviar 

em duas etapas os itens descritos abaixo:
g) Distribuição gratuita de pelo menos 100 (cem) exem-

plares da obra publicada (em caso de publicação em formato 
físico) ou disponibilização de 100 (cem) acessos gratuitos em 
terminais específicos em espaços de acesso público (em caso de 
publicação em formato digital).

h) Entrega, para o acervo da Secretaria, de 50 (cinquenta) 
exemplares da obra publicada (em caso de publicação em 
formato físico) ou disponibilização de 50 (cinquenta) acessos 
gratuitos em bibliotecas públicas (em caso de publicação em 
formato digital), autorizando:

• - Exibição pública de caráter cultural e sem fins lucrativos.
• - Utilização do material em equipamentos culturais do 

Estado, inclusive com permissão de empréstimo aos usuários 
desses equipamentos.

• - Doação das cópias a entes da Administração Pública ou 
a entidades privadas sem fins lucrativos.

• - Outras que a Administração entender conveniente e 
oportuna.

Unidade de Fomento à Cultura, em 04 de julho de 2019.
____________________________________________

______
Isabela Claudio Razera
Coordenadora da Unidade de Fomento à Cultura
 RETIFICAÇÃO
EDITAIS NºS 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23/2019 DO PROGRA-

MA DE AÇÃO CULTURAL
A SECRETARIA DA CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA retifica 

por erro formal o item 6.1.3.2 , 8.1 (Parte I: Parâmetros Especí-
ficos) e Cláusula 5ª (Parte III: Anexos) dos seguintes Editais: 17, 
18, 19, 20, 21, 22 e 23/2019.

Onde se lê:
6.1.3.2. O proponente definirá a contrapartida, contem-

plando:
 - Contrapartidas obrigatórias:
d) - Distribuição gratuita de pelo menos 100 exemplares 

da obra publicada.
e) - Entrega, para o acervo da Secretaria, de 50 (cinquenta) 

exemplares da obra publicada, autorizando:
• - Exibição pública de caráter cultural e sem fins lucrativos.
• - Utilização do material em equipamentos culturais do 

Estado, inclusive com permissão de empréstimo aos usuários 
desses equipamentos.

• - Doação das cópias a entes da Administração Pública ou 
a entidades privadas sem fins lucrativos.

• - Outras que a Administração entender conveniente e 
oportuna.

Eric
Realce


