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CÂMARA MUNICIPAL

SÃO PAULO TRANSPORTE

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE
LICITAÇÕES

GABINETE DO PRESIDENTE

MESA DA CÂMARA
CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
CONTRATADA: MAQSET COMÉRCIO DE MÁQUINAS OFFSET LTDA - ME.
CNPJ: 57.825.143/0001-50.
TERMO: 1º Termo de Aditamento ao Contrato n° 53/2019.
OBJETO: Prestação de serviços de manutenção de máquinas e equipamentos do setor de zeladoria, incluindo o fornecimento de peças novas.
VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 85.968,00 (oitenta e cinco
mil, novecentos e sessenta e oito reais).
PROCESSO: CMSP-PAD-2019/00036.02.
NOTA DE EMPENHO: 460/2020.
DOTAÇÃO: 3.3.90.39 – OST/PJ.
VIGÊNCIA: Fica prorrogada por mais 12 (doze) meses a
partir de 24 de outubro de 2020
ASSINATURA: 28 de setembro de 2020.

COMPANHIA DE ENGENHARIA
DE TRAFEGO
GABINETE DO PRESIDENTE
EXPEDIENTE Nº 0284/20 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE NAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DA
COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET, - FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO Nº 41/20, celebrado com a empresaSACHO AUDITORES INDEPEDENTES, inscrita no CNPJ sob o
nº 11.040.096/0001-38, para a PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS DE AUDITORIA INDEPENDENTE NAS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS DA COMPANHIA DE ENGENHARIA DE TRÁFEGO CET, para atender às necessidades da CET, pelo valor total de R$
40.570,00 (quarenta mil, quinhentos e setenta reais), com prazo
total de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, nos termos do disposto no Decreto Municipal
nº 44.279/03, na Lei Municipal nº 13.278/02 e Lei Federal nº
13.303/16. Formalizado em 02/10/20.

AVISO
EXPEDIENTE Nº 0642/20
MODALIDADE: COTAÇÃO ELETRÔNICA Nº 28/2020
OBJETO: FORNECIMENTO DE 200 UNIDADES DE FONTE
PADRÃO ATX.
JULGAMENTO: “MENOR PREÇO TOTAL”
Encontra-se aberto a COTAÇÃO ELETRÔNICA acima mencionado, podendo os interessados obter a Descrição do Termo
de Referência no site da Prefeitura do Município de São Paulo
- PMSP http://www.e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br, site
da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET http://www.
cetsp.com.br e no site do Comprasnet www.comprasnet.gov.br.
A abertura da Sessão Pública da Cotação Eletrônica, ocorrerá a partir das 08h00 min do dia 05/10/ 2020 e encerrará às
14h00 min do dia 06/10/2020 no site www.comprasnet.gov.br.
São Paulo, 02 de Outubro de 2020.
Diretor Administrativo e Financeiro

EXPEDIENTE Nº 0576/20
COTAÇÃO ELETRÔNICA N° 26/20
OBJETO: FORNECIMENTO DE APITO PLÁSTICO PRETO
COM CORDÃO.
DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO
Após analisado o resultado da Cotação eletrônica nº 26/20
- Fornecimento de 2.375 unidades de Apito plástico preto com
cordão, ADJUDICO o objeto do certame à empresa RCK SOLUÇÕES E NEGOCIOS EIRELI, CNPJ. N° 37.685.672/0001-98, pelo
valor total de R$ 18.980,86 (Dezoito mil, novecentos e oitenta
reais e oitenta e seis centavos), prazo de entrega até 30 dias.
São Paulo, 22 de setembro de 2020.
Comprador
Depto.de Aquis.de Bens e Serviços Padronizados DBP
EXPEDIENTE Nº 0576/20
COTAÇÃO ELETRÔNICA N° 26/20
OBJETO: FORNECIMENTO DE APITO PLÁSTICO PRETO
COM CORDÃO.
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
À vista das informações constantes no expediente em
referência e nos termos da delegação de competência estabelecida no Ato do Presidente nº 061/19 de 04/09/2019 e
com fundamento no disposto no Artigo 29, inciso II da Lei
Federal nº 13.303/16, Lei Municipal nº 13.278/02, HOMOLOGO
o presente procedimento licitatório e AUTORIZO a contratação
da empresa RCK SOLUÇÕES E NEGOCIOS EIRELI, CNPJ. N°
37.685.672/0001-98, para fornecimento de 2.375 unidades
de Apito plástico preto com cordão, pelo valor total de R$
18.980,86 (Dezoito mil, novecentos e oitenta reais e oitenta e
seis centavos), prazo de entrega até 30 dias.
DA, 30/09/20.
Diretor Administrativo e Financeiro

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
GABINETE DO PRESIDENTE
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2020 –“
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04.004/2020- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MUDANÇA
COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, DESMONTAGEM E MONTAGEM
(ORIGEM/DESTINO), VEÍCULOS, MÃO DE OBRA E
EMBALAGENS, PARA TRANSPORTE DE MOBILIÁRIOS, APARELHOS ELETROELETRÔNICOS,
PROCESSOS, DOCUMENTOS, DOCUMENTOS EM
GERAL, MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, MATERIAIS
DE CONSUMO E BENS PERTENCENTES AO PATRIMÔNIO DA PRODAM, ATUALMENTE LOCALIZADA NA AV. FRANCISCO MATARAZZO, Nº 1.500,
ÁGUA BRANCA, CEP 05001-100, SÃO PAULO/
SP (UNIDADE BARRA FUNDA), PARA O EDIFÍCIO
GRANDE SÃO PAULO, LOCALIZADO NA RUA
LÍBERO BADARÓ, Nº 425, CENTRO, SÃO PAULO/
SP (UNIDADE LÍBERO BADARÓ”.
O Pregoeiro designado pelo Sr. Diretor de Administração e
Finanças e pela Sra. Diretora Jurídica EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A., informa que a empresa
MULTI PRIME TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA , vencedora
do certame supramencionado, cumpriu todas as exigências
do Edital, bem como, todas as etapas do certame licitatório,
sendo-lhe ADJUDICADO o objeto deste certame no valor total
de R$ 44.882,88 (quarenta e quatro mil, oitocentos e oitenta
e dois reais e oitenta e oito centavos), para o período de 90
(noventa) dias .

GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES
ADMINISTRATIVAS
LICITAÇÃO Nº 013/2020
AVISO
A SÃO PAULO TRANSPORTE S/A – SPTrans, inscrita no
CNPJ-MF sob o nº 60.498.417/0001-58, comunica que se encontra aberta a LICITAÇÃO sob nº 013/2020 na forma ELETRÔNICA, pelo modo de disputa FECHADO, do tipo MENOR PREÇO,
vinculado ao PALC nº 2020/0463 cujo objeto será realizado
por execução indireta sob o regime de empreitada por preços
unitários e será regido pela Lei Federal no 13.303, de 30/06/16,
Lei Complementar nº 123, de 14/12/06 e alterações; Decreto
Municipal nº 56.475, de 05/10/15; Lei Municipal no 14.094,
de 06/12/05 e Regulamento Interno de Licitações e Contratos
da SPTrans - RILC, disponível no link http://www.sptrans.com.
br/media/1158/regulamento_interno_licitacoes_e_contratos_
out18.pdf, que foi publicado no Diário Oficial da Cidade em
18/10/18, bem como demais diplomas aplicáveis à espécie e
disposições do Edital.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO
DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS COMPLEMENTARES E SERVIÇOS DO CORREDOR DE ÔNIBUS LESTE - ITAQUERA NO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO
Limite para recebimento das propostas: 28/10/20 às 10h,
por meio da página eletrônica “www.licitacoes-e.com.br”
Abertura das propostas: 28/10/20 às 10h
Os interessados poderão obter gratuitamente os arquivos
eletrônicos com a íntegra do edital e seus anexos, nos sites
www.licitacoes-e.com.br e www.sptrans.com.br dentro do
"link" LICITACÕES.
Alternativamente, os mesmos arquivos eletrônicos poderão
ser obtidos diretamente na SPTrans, mediante a entrega de um
exemplar de DVD-ROM, virgem e lacrado.
A retirada do edital gravado em DVD-ROM será feita na
Gerência de Contratações Administrativas – DA/SAM/GCA da
SPTrans, localizada na Rua Boa Vista, nº 236 – 2º andar – Centro – São Paulo/SP, de segunda a sexta-feira, no horário entre
9h e 12h e 14h e 17h.
São Paulo, 02 de outubro de 2020.
Maria Carolina Tiemy Naia M. da Silva
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

TRIBUNAL DE CONTAS
GABINETE DO PRESIDENTE
COMISSÃO DE LICITAÇÕES 2
PREGÃO Nº 20/2020
ATA nº 102/2020 – RETOMADA DA SESSÃO
PROCESSO Nº TC/006584/2020
OBJETO: Registro de preços de até 03 (três) empresas
especializadas para a realização de serviços de topografia no
Município de São Paulo, de acordo com as necessidades da
Subsecretaria de Fiscalização e Controle (SFC) do Tribunal de
Contas do Município de São Paulo – TCMSP.
No segundo dia do mês de outubro de dois mil e vinte, às
nove horas, reuniram-se por meio de teletrabalho, conforme
Portaria nº 144/2020, o Pregoeiro da Comissão nº 2, Senhor
CLÁUDIO VICENTE PALADINO BARONE – CPF nº 273.359.36845, os membros da Equipe de Apoio, Senhores FERNANDO
CELSO MORINI – CPF nº 113.880.328-64, DANIEL REGIS E
SILVA – CPF 033.712.195-85, FREDY HENRIQUE MILLER, CPF
nº 700.850.132-34 e SILVANA RODRIGUES DE CASTRO – CPF
116.324.008-71, designados pela Port. 134/2018, para sistematizar todos os atos praticados na retomada da Sessão Pública
do Pregão em epígrafe, visando à divulgação do resultado da
análise das propostas das empresas Gama Geotech Serviços
Topográficos de Engenharia e Projetos Ambientais Eireli, CTA
Consultoria Técnica e Assessoria Eireli e Dallabrida Avaliações
e Perícias e Projetos Eireli ME pela área técnica demandante.
O Pregoeiro informou que a empresa Gama Geotech Serviços
Topográficos de Engenharia e Projetos Ambientais Eireli teve
a sua proposta desclassificada por não ter comprovado a sua
exequibilidade, com fulcro no subitem 7.6.3.1 do edital e no
inciso II do artigo 48 da Lei Federal nº 8.666/93. As propostas
das empresas CTA Consultoria Técnica e Assessoria Eireli e
Dallabrida Avaliações e Perícias e Projetos Eireli ME foram consideradas aceitas e seus documentos de habilitação já inseridos
no sistema passaram a ser analisados pela Comissão de Licitações nº 2. Com a regularidade atestada dos documentos ambas
as empresas foram habilitadas. O prazo para manifestação de
interesse motivado na interposição de recursos foi aberto, com
encerramento determinado para as 10h20, porém transcorreu
in albis. O Pregoeiro então adjudicou o objeto às empresas CTA
Consultoria Técnica e Assessoria Eireli e Dallabrida Avaliações e
Perícias e Projetos Eireli ME nos valores de R$ 119.984,52 e R$
137.340,00, respectivamente, representando o coeficiente “K”
de 0,5080 e 0,5815 e encaminhará o processo a Subsecretaria
Administrativa do Tribunal de Contas do Município de São Paulo
para conhecimento e providências atinentes à homologação
pela autoridade superior. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro e pelos
membros da Equipe de Apoio.

EMPRESA DE CINEMA E
AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO
GABINETE DO PRESIDENTE
PROCESSO ELETRÔNICO Nº
8610.2019/0000051-0
À vista dos elementos constantes do processo eletrônico
nº 8610.2019/0000051-0, em especial da manifestação da
área técnica responsável pela análise da prestação de contas
(030929940) e do parecer da assessoria jurídica (033614303),
tendo em vista o atraso na entrega da prestação de contas
da obra "Entre nós e o mundo" em descumprimento ao item
7.1, §2º, do Termo de Contrato nº 23/2019/Spcine, com fundamento no art.83, I e §2º, da Lei Federal nº 13.303/2016, e
no item 18.1 e 18.2, I, do Edital nº 03/2018/Spcine - Produção
de obra audiovisual: Histórias de bairros de São Paulo, fica a
contratada CINEGRAMA FILMES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
04.351.082/0001-70, INTIMADA a, querendo, apresentar defesa
prévia no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar do primeiro dia
útil subsequente à publicação deste despacho, à luz da proposta de aplicação da sanção de advertência

PROCESSO ELETRÔNICO Nº
8610.2019/0000090-1
À vista dos elementos constantes do processo eletrônico
nº 8610.2019/0000090-1, em especial da manifestação da
área técnica responsável pela análise da prestação de contas
(032231208) e do parecer da assessoria jurídica (033611953),
com fundamento no item 8.4 da Portaria nº 01/2015/Spcine
combinado com o item 7.2, II, do Termo de Contrato nº 38/2019/
Spcine, formalizado com FILMES DE VAGABUNDO LTDA, inscrita
no CNPJ sob o nº 15.512.603/0001-40, que tem como objeto a
produção da obra “Jaraguá, território em disputa", NOTIFICO

a contratada para que apresente os esclarecimentos cabíveis
sobre as divergências apontadas na prestação de contas conforme correspondência eletrônica encaminhada em 13/07/2020
e 14/08/2020, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do primeiro
dia útil subsequente à publicação deste despacho, sob pena de
possível glosa das despesas e demais consectários contratuais e
editalícios aplicáveis.

PROCESSO ELETRÔNICO Nº
8610.2016/0000049-3
À vista dos elementos constantes do processo eletrônico
nº 8610.2016/0000049-3, em especial da manifestação da
área técnica responsável pela análise da prestação de contas
(032069770) e do parecer da assessoria jurídica (033757384),
com fundamento no item 8.4 da Portaria nº 01/2015/Spcine combinado com o item 15.5 do Termo de Contrato nº
96/2016/Spcine, formalizado com O2 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E CINEMATOGRÁFICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o
nº 67.431.718/0001-03, que tem como objeto a distribuição
da obra “Do pó da terra", NOTIFICO a contratada para que
apresente os esclarecimentos cabíveis sobre as divergências
apontadas na prestação de contas conforme correspondências
eletrônicas encaminhadas em 19/05/2020 e 09/07/2020, no prazo de 30 (trinta) dias a contar do primeiro dia útil subsequente
à publicação deste despacho, sob pena de glosa das despesas
divergentes.

PROCESSO ELETRÔNICO Nº
8610.2017/0000368-0
À vista dos elementos constantes do processo eletrônico
nº 8610.2017/0000368-0, em especial da manifestação da
área técnica responsável pela análise da prestação de contas
(033658876) e do parecer da assessoria jurídica (033834531),
com fundamento no item 8.4 da Portaria nº 01/2015/Spcine,
NOTIFICO a interessada TIAGO AUGUSTO FERREIRA NEVES
38368370809, inscrita no CNPJ sob o nº 18.967.096/0001-27,
para que apresente os esclarecimentos cabíveis sobre as divergências apontadas na prestação de contas referente ao Termo
de Contrato nº 202/2017/Spcine, que tem por objeto a produção
da obra "Eu pareço suspeito", conforme correspondência eletrônica encaminhada em 27/02/2020 e 28/07/2020, no prazo
de 30 (trinta) dias a contar do primeiro dia útil subsequente à
publicação deste despacho, sob pena de possível não aprovação
da prestação de contas, glosa das despesas e demais consectários contratuais e editalícios aplicáveis.

PROCESSO ELETRÔNICO Nº
8610.2019/0000072-3
0 À vista dos elementos constantes do processo eletrônico
nº 8610.2019/0000072-3, em especial da solicitação da contratada (033687235), da manifestação favorável da área técnica
responsável pelo acompanhamento da execução contratual
(033691922) e do parecer da assessoria jurídica (033864570),
com fundamento no artigo 72 da Lei Federal nº 13.303/2016,
no item 5.2 do Edital nº 09/2018/Spcine - Programa de Investimento/2018, Linha 01: Complementação de produção de longas
metragens (GAP 03), e no artigo 48-A, II e III, da Lei Municipal
nº 14.141/2006, considerando ainda os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e formalismo moderado, convalido e
autorizo a prorrogação do prazo de entrega do produto final do
Termo de Contrato nº 33/2019/Spcine, formalizado com DANIEL
SOLA SANTIAGO PRODUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº
00.623.018/0001-40, que tem por objeto a produção da obra
"Ecos do teatro experimental negro", ratificando o termo final
da emissão do CPB para até o dia 13/09/2021

PROCESSO ELETRÔNICO Nº
8610.2019/0000072-3
À vista dos elementos constantes do processo eletrônico
nº 8610.2019/0000072-3, em especial da manifestação da
área técnica responsável pelo acompanhamento da execução
contratual (033691922) e do parecer da assessoria jurídica
(033864570), tendo em vista o atraso no pedido de prorrogação para entrega do produto final objeto do Termo de Contrato
nº 33/2019/Spcine, com fundamento nos itens 18.1 e 18.2, I,
do Edital nº 09/2018/Spcine - Programa de Investimento/2018,
Linha 01: Complementação de produção de longas metragens
(GAP 03), e no art.83, I e §2º, da Lei Federal nº 13.303/2016,
fica a contratada DANIEL SOLA SANTIAGO PRODUÇÕES LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº 00.623.018/0001-40, INTIMADA a,
querendo, apresentar defesa prévia no prazo de 10 (dez) dias
úteis a contar do primeiro dia útil subsequente à publicação
deste despacho, à luz da proposta de aplicação da sanção de
advertência

PROCESSO ELETRÔNICO Nº
8610.2019/0000740-0
À vista dos elementos constantes do processo eletrônico nº
8610.2019/0000740-0, em especial da justificativa da área técnica responsável (033733728), com fundamento no item 3.3 do
Edital nº 07/2019/Spcine – Chamamento para credenciamento
de interessadas em participar do Circuito Cineclubista, AUTORIZO a prorrogação de validade do credenciamento por um novo
período de 12 (doze) meses

PROCESSO ELETRÔNICO Nº
8610.2019/0000234-3
À vista dos elementos constantes do processo eletrônico nº
8610.2019/0000234-3, em especial da informação da contratada (033556807), da aprovação na ANCINE (033557299), da manifestação da área técnica responsável pelo acompanhamento
da execução contratual (033872544) e do parecer da assessoria
jurídica (033895993), AUTORIZO o apostilamento ao Termo de
Contrato nº 82/2019/Spcine, formalizado com BIONICA CINEMA
E TV LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.570.789/0001-65, que
tem por objeto investimento para produção de obra audiovisual selecionada pelo Edital nº 09/2018/Spcine - Programa de
Investimento/2018, Linha 01: Complementação de produção
de longas metragens (GAP 03), para fazer constar alteração no
nome da obra audiovisual de "Eu não sou cachorro não" para
"Meu álbum de amores".

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo Eletrônico nº: 8610.2020/0000588-3
Extrato do Termo de Aditamento nº 01/2020/Spcine ao
Termo de Contrato nº 051/2020/Spcine.
Contratante: Empresa de Cinema e Audiovisual de São Paulo S.A.-Spcine., inscrita no CNPJ sob o nº 21.278.214/0001-02
Contratada: Lenira Brandão Silva Grinspum-Produções,
inscrita no CNPJ/CPF sob o nº 04.740.911/0001-06.
Vigência original: 20/07/2020 e permanecerá em vigor até
o cumprimento de todas as contrapartidas.
Valor original: R$105.573,41 (cento e cinco mil e quinhentos e setenta e três reais e quarenta e um centavos).
Valor do Termo Aditivo nº 01/2020: R$ 100.000,00 (cem
mil reais)
Objeto: : O presente tem por objeto a suplementação de
recursos advindos da Secretaria Municipal de Cultura na execução de emenda parlamentar, sob a forma de patrocínio, nas
ações integrantes do 13º Festival de Filmes Curtas e Direitos
Humanos Entretodos 2020
Prazo de Vigência: O presente Contrato entrará em vigor na
data de sua assinatura 02 de Outubro de 2020 e permanecerá
em vigor até o cumprimento integral e a contento do objeto
e das contrapartidas acordadas, sem prejuízo da validade das
obrigações incorridas durante sua vigência e que, por sua natureza, sobrevenham o prazo contratual.

sábado, 3 de outubro de 2020
EXTRATO DE CONTRATO
Processo Eletrônico nº: 8610.2020/0001185-9
Extrato do Termo de Contrato nº 087/2020/Spcine
Contratante: Empresa de Cinema e Audiovisual de São Paulo S.A.-Spcine., inscrita no CNPJ sob o nº 11.452.317/0001-85
Contratada: ASSOCIAÇÃO CULTURAL MIX BRASIL, inscrita
no CNPJ/CPF sob o nº 04.127.580/0001-33.
Objeto: O presente tem por objeto o investimento da
Spcine, sob a forma de patrocínio, nas ações integrantes na
realização do evento “Festival Mix Brasil 2020”
Valor: R$ 127.074,76 (cento e vinte e sete mil, setenta e
quatro reais e setenta e seis centavos)
Prazo de Vigência: O presente contrato entrará em vigor
na data de sua assinatura e permanecerá em vigor até o cumprimento integral e a contento do objeto e das contrapartidas
acordadas, sem prejuízo da validade das obrigações.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo Eletrônico nº: 8610.2019/0000018-9
Extrato do Termo de Aditamento nº 01/2020/Spcine ao
Termo de Contrato nº 04/2019/Spcine.
Contratante: Empresa de Cinema e Audiovisual de São Paulo S.A.-Spcine., inscrita no CNPJ sob o nº 21.278.214/0001-02
Contratada: UM FILME LTDA, inscrita no CNPJ/CPF sob o nº
02.231.569/0001-93.
Valor do contrato: R$468.568,80 (quatrocentos e sessenta
e oito mil, quinhentos e sessenta e oito reais e oitenta centavos)
Objeto: Fazer constar a prorrogação do prazo de entrega de
CPB da obra para até 21/05/2021, permanecendo inalteradas as
demais clausulas do ajuste.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo Eletrônico nº: 8610.2019/0001269-1
Extrato do Termo de Aditamento nº 01/2020/Spcine ao
Termo de Contrato nº 02/2020/Spcine.
Contratante: Empresa de Cinema e Audiovisual de São Paulo S.A.-Spcine., inscrita no CNPJ sob o nº 21.278.214/0001-02
Contratada: OLHAR DE CINEMA DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA, inscrita no CNPJ/CPF sob o nº 28.083.221/0001-90.
Valor do contrato: R$100.000,00 (cem mil reais)
Objeto: Fazer constar a modificação do plano de lançamento da obra objeto do contrato de acordo com a nova proposta
e cronograma apresentado pela contratada. Todas as clausulas
contratuais que fazem referência ao lançamento, exibição ou
comercialização na janela de cinema passam a ser interpretadas e aplicáveis de acordo com a nova janela de lançamento e
exibição proposta pela contratada.

EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo Eletrônico nº: 8610.2019/0000603-9
Extrato do Termo de Aditamento nº 01/2020/Spcine ao
Termo de Contrato nº 140/2019/Spcine.
Contratante: Empresa de Cinema e Audiovisual de São Paulo S.A.-Spcine., inscrita no CNPJ sob o nº 21.278.214/0001-02
Contratada: CAMISA 13 CULTURA LTDA, inscrita no CNPJ/
CPF sob o nº 05.387.293/0001-25.
Valor do contrato: R$100.000,00 (cem mil reais)
Objeto: Fazer constar a prorrogação do prazo de entrega e
cumprimento do produto final para até 30/08/2020, permanecendo inalteradas as demais clausulas do ajustes.

TURISMO
GABINETE DO SECRETÁRIO
EXTRATO DE TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DE CONTRATO
Processo n.º 6076.2019/0000171-4
Contrato Nº CCN/GCO nº003/2018 e 1º Termo de Aditamento nº CGN/GCO 074 e Termos de Aditamento nº01/2018/
SPObras e 02/2019/SPObras no bojo de Processo n°118183910
Contratante: Prefeitura do Município de São Paulo – Secretaria Municipal de Turismo.
Contratada: LUME SERVIÇOS GERAIS LTDA - EPP, inscrita
no C.N.P.J. n.º 14.599.466/0001-60
Objeto do Contrato: Prestação de serviços de limpeza, jardinagem, coleta e remoção de lixos, do Autódromo de Interlagos,
incluindo o fornecimento de equipamentos, materiais e veículos.
Signatários:
a) Vicente Rosolia - Chefe de Gabinete da Secretaria Municipal de Turismo
b) Rodrigo da Ressurreição - Sócio Diretor da empresa
LUME Serviços Gerais Ltda
Data de Assinatura: 30 de Setembro de 2020.

CÂMARA MUNICIPAL
Presidente: Eduardo Tuma

GABINETE DO PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL
SECRETARIA GERAL PARLAMENTAR
SECRETARIA DE REGISTRO PARLAMENTAR E
REVISÃO - SGP-4
19ª TRIBUNA LIVRE
10/09/2020
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Tuma - PSDB) - Esta é a
19ª Tribuna Livre, da 17ª Legislatura, realizada em 10 de setembro de 2020, conforme Precedente Regimental nº 02/2019.
Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.
Convoco os Srs. Vereadores para a próxima sessão ordinária, de terça-feira, dia 15 de setembro, com a Ordem do Dia a
ser publicada.
Aproveito para convocar seis sessões extraordinárias para
quarta-feira, dia 16 de setembro, todas com a Ordem do Dia a
ser publicada.
Tem a palavra o nobre Vereador Camilo Cristófaro.
O SR. CAMILO CRISTÓFARO (PSB) - Sr. Presidente, Sras.
Vereadoras, Srs. Vereadores, público que nos acompanha, a
preocupação que traz este Vereador à Tribuna, na data de hoje,
quinta-feira, dia 10 de setembro de 2020, é a volta às aulas.
Nós tivemos notícias, por toda imprensa do planeta, da volta às aulas nas escolas de Londres, na Inglaterra, onde crianças
se contaminaram em quantidade nas salas de aula. Tanto é que
já foram fechadas as escolas, isoladas, e as crianças entraram
em quarentena.
Mas nós temos um Secretário da Educação, em São Paulo,
que é o pior da história em 467 anos. Com seus 39 anos de
idade, é motociclista; que ele curta bastante a sua motocicleta,
deve ser um grande motociclista, porque como Secretário da
Educação mostra que não conhece absolutamente nada.
Creio que ele nunca conviveu numa sala de aula de escola
pública desta Cidade ou do Estado.
Pedimos ao Prefeito Bruno Covas, pai do Tomás, filho
educado, menino honrado e querido, que sabe o que é ser pai
de família, que não permita a volta às aulas das crianças nesta
Cidade, neste ano. Este ano já findou. Este ano está acabando.
Vamos esquecer de forçar e deixar os professores em situação
mais estressante do que a que eles se encontram.
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