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Este, apesar de ter previsto a continuidade do pagamento 
dos salários e benefícios previdenciários não contemplou a 
questão da ajuda de custo como no caso do programa em ques-
tão. Daí a importância da presente propositura.

Destarte, peço a atenção dos Nobres Pares para a aprova-
ção desta emenda.”

INDICAÇÕES RECEBIDAS PARA PUBLICAÇÃO
VEREADOR CELSO GIANNAZI (PSOL)
09-00542/2020 - Implantação de lombadas próximo às Es-

colas Jardim Moraes Prado I e Profª Claudirene Ap. José da Silva 
- Rua Gonzalo Berceo, nº 22 e nº 476 - Jardim Moraes Prado

VEREADOR GILBERTO NATALINI (PV)
09-00541/2020 - Tapa Buraco - R. Londres, alt. nº 201 - Vila 

Londrina
09-00543/2020 - Tapa Buraco - Avenida Pires do Rio, 4150 

- Jd. Liderança
09-00544/2020 - Tapa Buraco - Rua Adelino, 177 - Vila 

Regina
09-00545/2020 - Tapa Buraco - Rua dos Buritis 54 e 401 - 

Vila Parque Jabaquara
09-00546/2020 - Tapa Buraco - Em frente ao EMEF Profª 

Liliane Verzini Silva - Av. Francesco Maria Melani, - Jardim Luso
09-00547/2020 - Veículo Abandonado - R. dos Mandis - 

Balneário São Francisco
09-00548/2020 - Tapa Buraco - Rua Salvador Dali nº 720 

- Jardim Apurá
09-00549/2020 - Tapa Buraco - Rua Manoel Gutierrez Naje-

ra nº 13 - Jardim Bandeirantes
09-00550/2020 - Tapa Buraco - Rua da Olaria nº 5 - Parque 

Tamari
09-00551/2020 - Tapa Buraco - Rua Adelina Maria de Jesus 

Nº 126 - Jd. Apura
09-00552/2020 - Tapa Buraco - R. Juventino Taváres nº 174 

e 52 - Parque Doroteia
09-00553/2020 - Retirada de Lixo - R. das Bijupirás - Jardim 

Guacuri
09-00554/2020 - Recapeamento - Rua Rust nº 100 ao 

300 - Eldorado
09-00555/2020 - Retirada lixo e Tapa Buraco - Rua Doutor 

José Sílvio de Camargo nº 134 - Eldorado
09-00556/2020 - Retirada de lixo e Tapa Buraco - Estrada 

do Alvarenga - Jardim da Pedreira
09-00557/2020 - Veículos Abandonados - Rua Amad Mas-

sud - Jardim Apurá
09-00558/2020 - Veículo Abandonado - Rua Marginal Três 

nº 52 - Jardim Apurá
09-00559/2020 - Recapear em torno da Praça Coronel 

Gordiano Pereira - Praia do Leblon
09-00560/2020 - Retirar lixo e resto de resíduo de árvore - 

Rua Engenheiro Caio Dias Batista, 75 - Jardim Apurá
09-00561/2020 - Tapa Buraco - Rua Francisco da Cunha nº 

410 - Jardim Itapemirim
09-00562/2020 - Diagnóstico da árvore (tratamento, poda 

e/ou remoção) - Em cima da calçada da Rua Mariano Moro nº 
74 - Vila Regina

09-00563/2020 - Tapa Buraco - R. dos Artífices, alt. nº 213 
- Eng. Goulart

09-00564/2020 - Tapa Buraco - R. Firmiano Cardoso, alt. nº 
534 - Chácara Cruzeiro do Sul

09-00565/2020 - Tapa Buraco - R. Francisco Damante, alt. 
nº 646 - Vila Londrina

09-00566/2020 - Tapa Buraco - R. Jacira Artacho, alt. nº 
243 - Jardim Piratininga

09-00567/2020 - Tapa Buraco - R. José Vicente Ferreira, alt. 
nº179 - Eng. Goulart

09-00568/2020 - Tapa Buraco - R. Londres, alt. nº201 - Vila 
Londrina

09-00569/2020 - Tapa Buraco - R. Marieta Xavier, alt. nº 
116 e 214 - Jardim de Lorenzo

09-00570/2020 - Tapa Buraco - Rua dos Professores, alt. nº 
43 e 252 - Engenheiro Goulart

09-00571/2020 - Tapa Buraco - Rua Quarunás, alt. nº 162 e 
271 - Vila Rui Barbosa

09-00572/2020 - Tapa Buraco - Trav. Cap. Sebastião Bernar-
dino dos Santos, alt. nº 30 - Cangaiba

09-00573/2020 - Tapa Buraco - Rua Mauricio Francisco 
Klabin, altura do nº 92 - Vila Mariana

09-00574/2020 - Tapa Buraco - Alameda dos Guatás, 527 
- Planalto Paulista

09-00575/2020 - Retirada de Galhos - Rua Barrânia, 205 
- Jd. Oriental

09-00576/2020 - Falta de Iluminação - Praça Antonio Ra-
mon - R. Barrânia - Jd. Oriental

09-00577/2020 - Substituição de lâmpada queimada - Rua 
Barrânia, 28A - Jd. Oriental

09-00578/2020 - Substituição de lâmpada queimada - Rua 
Barrânia, 319 - Jd. Oriental

09-00579/2020 - Recapeamento - Rua Samuel Arnold - 
Jardim Orly

09-00580/2020 - Substituição de lâmpada queimada - Rua 
José Moreira dos Santos (viela) - Jardim Martini

09-00581/2020 - Recapeamento - Rua Selma Kurtz - Jardim 
Maria Luiza

09-00582/2020 - Retirada de entulho - Rua Selma 
Kurtz,178 - Jardim Maria Luiza

09-00583/2020 - Capinação e Limpeza - Praça João Chile 
- Jardim Piratininga

09-00584/2020 - Tapa Buraco - Av. Vinte e Quatro de Feve-
reiro, alt. nº151 - Vila Rui Barbosa

09-00585/2020 - Tapa Buraco - R. Catatéus, alt. nº 13 e 
80 - Cangaiba

09-00586/2020 - Tapa Buraco - R. Anacleto Fernandes, alt. 
nº17 - Chácara Cruzeiro do Sul

09-00587/2020 - Poda de Árvore - Av. Maestro Villa- Lobos, 
em frente ao nº 391 - Vila Gustavo

09-00588/2020 - Transformar rotatórias de trânsito em 
rotatórias ajardinadas com jardins de chuva - R. Mario Guastini 
e R. Prof. Muniz - Pinheiros

09-00589/2020 - Transformar rotatórias de trânsito em 
rotatórias ajardinadas com jardins de chuva - Rua João Moura x 
Rua Francisco Farel - Pinheiros

09-00590/2020 - Transformar rotatórias de trânsito em 
rotatórias ajardinadas com jardins de chuva - R. Padre Carvalho 
x R. Tucambira - Pinheiros

09-00591/2020 - Transformar rotatórias de trânsito em 
rotatórias ajardinadas com jardins de chuva - Rua Fidalga- x 
Rua Wisard - Pinheiros

09-00592/2020 - Transformar rotatórias de trânsito em 
rotatórias ajardinadas com jardins de chuva - Rua Décio Reis x 
Pç Coronel Custódio F. Pinheiro - Alto de Pinheiros

09-00593/2020 - Transformar rotatórias de trânsito em 
rotatórias ajardinadas com jardins de chuva - R. Pascoal Vita x 
Pç Coronel Custódio F. Pinheiro - Alto de Pinheiros

09-00594/2020 - Transformar rotatórias de trânsito em 
rotatórias ajardinadas com jardins de chuva - Rua Berlioz x Rua 
Sucuriú - Alto de Pinheiros

09-00595/2020 - Transformar rotatórias de trânsito em 
rotatórias ajardinadas com jardins de chuva - Rua Pereira Leite 
x Rua Nazaré Paulista - Vila Madalena

09-00596/2020 - Instalar rotatórias ajardinadas com jardins 
de chuva - Confluência das ruas Avilândia e Professor Tulio 
Ascarelli - Vila Madalena

09-00597/2020 - Instalar rotatórias ajardinadas com jardins 
de chuva - Confluências das Ruas Prof. Nicolau de Moraes Bar-
ros, Iperó e João Alberto Moreira - Jardim das Bandeiras

09-00598/2020 - Veículo abandonado (BHQ-3998). - R. 
Helvetia, 241 - Campos Elíseos

  DESPACHO AUTORIZATÓRIO

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 
8610.2019/0000607-1

 À vista dos elementos constantes do processo eletrôni-
co nº 8610.2019/0000607-1, em especial da solicitação da 
interessada (028654854), da manifestação favorável da área 
responsável pelo acompanhamento da execução contratual 
(028655467) e do parecer da assessoria jurídica (028676714), 
com fundamento no art.72 da Lei Federal nº 13.303/2016 e 
no item 5.3 do Edital nº 10/2018/Spcine - Desenvolvimen-
to de roteiro audiovisual de longas metragens, AUTORIZO a 
prorrogação do prazo de entrega do produto final objeto do 
Termo de Contrato nº 122/2019/Spcine, formalizado com SALA 
12 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
09.640.643/0001-74, que tem como objeto o investimento no 
desenvolvimento do roteiro “As viúvos", estendendo o prazo 
para até 05/08/2020.

  DESPACHO AUTORIZATÓRIO

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 
8610.2019/0000290-4

 À vista dos elementos constantes do processo eletrônico 
nº 8610.2019/0000290-4, em especial da manifestação da área 
responsável pelo acompanhamento da execução contratual 
(028024129) e do parecer da assessoria jurídica (028555055), 
com fundamento no artigo 72 da Lei Federal nº 13.303/2016 e 
no artigo 48-A, II e III, da Lei Municipal nº 14.141/2006, consi-
derando ainda os princípios da proporcionalidade, razoabilida-
de, formalismo moderado e manutenção da segurança jurídica, 
convalido a prorrogação do prazo de vigência do Termo de 
Contrato nº 97/2019/Spcine, formalizado com NEWSMONITOR 
SOFTWARE E MÍDIA INTERATIVA S.A., inscrita no CNPJ sob o 
nº 09.178.319/0001-86, que tem por objeto o licenciamento de 
software de monitoramento de notícias e geração de boletins 
informativos, por novos 12 (doze) meses, com efeitos a partir de 
06/04/2020, pelo valor total de R$ 4.104,00 (quatro mil cento 
e quatro reais).

 CÂMARA MUNICIPAL
Presidente: Eduardo Tuma

 GABINETE DO PRESIDENTE
 CÂMARA MUNICIPAL

 SECRETARIA GERAL PARLAMENTAR

SECRETARIA DE REGISTRO PARLAMENTAR E 
REVISÃO - SGP-4

PROJETOS APRESENTADOS CONFORME O PRECEDEN-
TE REGIMENTAL Nº 1/2020, DISPENSADA A LEITURA NO 
PROLONGAMENTO DO EXPEDIENTE

PROJETO DE LEI 01-00307/2020 do Vereador Celso 
Giannazi (PSOL)

“Altera a Lei 17.335, de 27 de março de 2020, que dispõe 
sobre autorização de medidas excepcionais no âmbito dos 
contratos administrativos, para incluir autorização para manu-
tenção de pagamento de ajuda de custo no âmbito de parcerias 
do MOVA-SP durante o período de pandemia da COVID-19.

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:
Art. 1º Fica acrescentado ao art. 6º da Lei 17.335, de 27 de 

março de 2020, o seguinte §2º:
“Art. 6º [...]
§1º [...]
§2º O disposto no caput deste artigo não se aplica, quanto 

ao requisito de alocação de mão de obra não eventual, às 
parcerias firmadas para atendimento do Programa Movimento 
de Alfabetização de Jovens e Adultos (MOVA/SP), estando a 
Administração Pública Municipal autorizada a manter o repasse 
mensal de recursos referentes às ajudas de custo e demais au-
xílios destinados aos coordenadores e monitores do programa.”

Art. 2º As despesas geradas com a execução desta lei cor-
rerão por conta das dotações orçamentárias próprias, podendo 
ser suplementadas, se necessário.

Art. 3º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a 28 de março de 2020.

Às Comissões competentes.”
“Justificativa
O incluso projeto de lei, de caráter excepcional, tem como 

objetivo corrigir uma deficiência da Lei 17.335/2020 que, dentre 
outros, autorizou a Administração Pública Municipal a manter 
o pagamento mensal dos contratos de serviços terceirizados 
em valores referentes às despesas com pessoal, mesmo que os 
trabalhadores deixem de prestar efetivamente o serviço.

Ocorre que, por questões jurídicas e formais, os dispostos 
nos artigos 3º a 6º da referida Lei não se aplicam aos termos 
de celebração de parcerias do MOVA/SP, tendo em vista que 
não há vínculo empregatício entre os voluntários e a entidade, 
sendo devido apenas ajudas de custo e auxílios.

Na justificativa acostada ao Projeto de Lei nº 180/2020, 
que deu origem à Lei 17.335/2020, o Sr. Prefeito menciona 
que durante a pandemia “no âmbito dos contratos adminis-
trativos de execução continuada firmados pelo Município de 
São Paulo, a situação exige a implementação de um regime 
excepcional, com o objetivo de salvaguardar o interesse público 
e a continuidade da prestação dos serviços públicos, bem como 
a manutenção da renda dos trabalhadores e profissionais 
terceirizados que prestam serviços à Administração Pública de 
forma contínua.”

Desta forma, é necessária a aprovação desta proposta de 
alteração da legislação vigente para que a finalidade proposta 
pelo Poder Executivo, que é garantir a manutenção da renda 
dos coordenadores e monitores do MOVA/SP, seja mantida na 
sua integralidade.

Estas são as razões que me fizeram submeter o presente 
projeto à esta Câmara Municipal.”

PROJETO DE LEI 01-00308/2020 do Vereador Reis (PT)
“Dispõe sobre ajuda de custo emergencial aos voluntários 

do Programa Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos 
do Município de São Paulo - MOVA-SP.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DECRETA:
Art. 1º. Fica garantida ajuda de custo emergencial aos 

professores e demais voluntários do Programa Movimento de 
Alfabetização de Jovens e Adultos do Município de São Paulo - 
MOVA-SP durante 3 (três) meses da pandemia Covid-19.

Paragrafo único. O valor a ser pago deve ser equivalente ao 
valor que os professores e os demais voluntários recebem no 
Programa MOVA-SP.

Art. 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Às Comissões competentes.”
“JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Lei visa garantir o pagamento de 

ajuda de custo emergencial aos professores e demais volun-
tários do Programa Movimento de Alfabetização de Jovens e 
Adultos do Município de São Paulo - MOVA-SP.

O programa em tela cumpre papel destacado na educação 
em nosso município e os professores se encontram em dificul-
dade em virtude da suspensão das atividades em decorrência 
da excepcionalidade do surto da Covid-19 em atenção ao dis-
posto pelo Decreto nº 59.321, de 1º de Abril de 2020.

  DESPACHO AUTORIZATÓRIO

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 
8610.2020/0000589-1

 À vista dos elementos constantes do processo eletrônico 
nº 8610.2020/0000589-1, em especial das justificativas apre-
sentadas pela área responsável (028447026) e do parecer da 
assessoria jurídica (028748648), com fundamento no artigo 28, 
§3º, II, da Lei Federal nº 13.303/2016, observadas as demais 
disposições legais e regulamentares aplicáveis à espécie, AU-
TORIZO o prosseguimento para a formalização de parceria por 
inaplicabilidade de licitação com OLHARES - INSTITUTO CUL-
TURAL, inscrita no CNPJ sob o nº 12.521.546/0001-77, para o 
licenciamento de conteúdo integrante da Mostra Internacional 
de Teatro de São Paulo (MITsp) na plataforma SpcinePlay, não 
envolvendo transferência de recursos financeiros.

  DESPACHO AUTORIZATÓRIO

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 
8610.2020/0000618-9

 À vista dos elementos constantes do processo eletrônico 
nº 8610.2020/0000618-9, em especial da justificativa apre-
sentada pela área responsável (028545654) e do parecer da 
assessoria jurídica (028750453), com fundamento no artigo 30, 
I, da Lei Federal nº 13.303/2016 e no artigo 2º da Lei Municipal 
nº 15.929/2013, observadas as demais disposições legais e re-
gulamentares aplicáveis à espécie, AUTORIZO o prosseguimento 
para a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, 
de MERCURIO PRODUÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
04.760.800/0001-61, para o licenciamento de obras audiovisu-
ais para atendimento da programação da plataforma Spcine-
Play, conforme especificações da área responsável, pelo valor 
fixo de R$ 45.500,00 (quarenta e cinco mil e quinhentos reais).

  EXTRATO DE CONTRATO
 Processo Eletrônico nº: 8610.2020/0000074-1
Extrato do Termo de Contrato nº 043/2020/Spcine
Contratante: Empresa de Cinema e Audiovisual de São Pau-

lo S.A.-Spcine., inscrita no CNPJ sob o nº 21.278.214/0001-02
Contratada: Embauba Filmes Ltda. inscrita no CNPJ/CPF sob 

o nº 15.144.532/0001-70
Objeto: Licenciamento, pela Contratada, de direitos de 

exibição de obras cinematográficas para disponibilização em 
plataforma de streaming por parte da Spcine.

Valor: R$ 8.000,00 (oito mil reais)
Prazo de Vigência: A partir de 02 de maio de 2020 e 

permanecerá em vigor durante o prazo de licenciamento das 
respectivas obras.

  DESPACHO AUTORIZATÓRIO
 Processo eletrônico nº 8610.2018/0000627-4
I- À vista dos elementos constantes do processo eletrônico 

nº 8610.2018/0000627-4, em especial das justificativas da área 
responsável pelo acompanhamento da execução contratual 
(028113876) e do parecer da assessoria jurídica (028685028), 
com fundamento no art.72 e no art.81, IV e V, da Lei Federal nº 
13.303/2016, bem como no item 10.1 do Termo de Contrato nº 
104/2018/Spcine, formalizado com RAIZ DISTRIBUIDORA AU-
DIOVISUAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.331.280/0001-
22, que tem como objeto o licenciamento de obras audiovisuais 
diversas para a plataforma SpcinePlay, AUTORIZO o aditamento 
do instrumento contratual para modificação de seu item 2.2 e 
respectiva dinâmica de oferta das obras licenciadas e remunera-
ção, mantidas as demais condições e clausulas do ajuste.

II- Conforme parecer da assessoria jurídica (028685028) 
e tendo em vista a não manutenção das condições de regu-
laridade fiscal (028684893), com fundamento no item 4.1, V, 
combinado com o item 7.1 do Termo de Contrato nº 104/2018/
Spcine, fica a contratada RAIZ DISTRIBUIDORA AUDIOVISUAL 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.331.280/0001-22, INTIMADA 
a promover a regularização da certidão de tributos mobiliários 
no prazo de 30 (trinta) dias a contar do primeiro dia útil subse-
quente à publicação deste despacho, sob pena dos consectários 
contratuais cabíveis.

  DESPACHO AUTORIZATÓRIO

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 
8610.2019/0000542-3

 À vista dos elementos constantes do processo eletrônico 
nº 8610.2019/0000542-3, em especial das justificativas da área 
responsável pelo acompanhamento da execução contratual 
(028437665) e do parecer da assessoria jurídica (028683448), 
com fundamento no art.72 e no art.81, IV e V, da Lei Federal 
nº 13.303/2016, bem como no item 10.1 do Termo de Contrato 
nº 120/2019/Spcine, formalizado com IN BRASIL PRODUÇÃO 
CULTURAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 62.446.224/0001-89, 
que tem como objeto o licenciamento de obras audiovisuais 
diversas para a plataforma SpcinePlay, AUTORIZO o aditamento 
do instrumento contratual para modificação de seu item 2.2 e 
respectiva dinâmica de oferta das obras licenciadas e remune-
ração, bem como o licenciamento adicional de obra específica 
no valor total de R$ 1.000,00 (um mil reais) por ocasião do adi-
tamento, mantidas as demais condições e clausulas do ajuste.

  DESPACHO AUTORIZATÓRIO
Processo eletrônico nº 8610.2019/0001273-0
I- À vista dos elementos constantes do processo eletrônico 

nº 8610.2019/0001273-0, em especial das justificativas da área 
responsável pelo acompanhamento da execução contratual 
(028154139) e do parecer da assessoria jurídica (028692147), 
com fundamento no art.72 e no art.81, IV e V, da Lei Federal nº 
13.303/2016, bem como no item 10.1 do Termo de Contrato nº 
208/2019/Spcine, formalizado com ONIX - PRODUÇÃO DE ARTE 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 23.963.905/0001-62, que tem 
como objeto o licenciamento de obras audiovisuais diversas 
para a plataforma SpcinePlay, AUTORIZO o aditamento do ins-
trumento contratual para modificação de seu item 2.2 e respec-
tiva dinâmica de oferta das obras licenciadas e remuneração, 
mantidas as demais condições e clausulas do ajuste.

II- Conforme parecer da assessoria jurídica (028692147) 
e tendo em vista a não manutenção das condições de regu-
laridade fiscal (028692002), com fundamento no item 4.1, V, 
combinado com o item 7.1 do Termo de Contrato nº 208/2019/
Spcine, fica a contratada ONIX - PRODUÇÃO DE ARTE LTDA, 
inscrita no CNPJ sob o nº 23.963.905/0001-62, INTIMADA a 
promover a regularização da certidão de tributos mobiliários 
no prazo de 30 (trinta) dias a contar do primeiro dia útil subse-
quente à publicação deste despacho, sob pena dos consectários 
contratuais cabíveis.

  DESPACHO AUTORIZATÓRIO

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 
8610.2018/0000719-0

 À vista dos elementos constantes do processo eletrônico 
nº 8610.2018/0000719-0, em especial das justificativas da área 
responsável pelo acompanhamento da execução contratual 
(028401086) e do parecer da assessoria jurídica (028681783), 
com fundamento no art.72 e no art.81, IV e V, da Lei Federal 
nº 13.303/2016, bem como no item 10.1 do Termo de Contrato 
nº 122/2018/Spcine, formalizado com MARIA LAFAYETTE AU-
RELIANO HIRSZMAN, inscrita no CPF sob o nº 093.273.738-20, 
que tem como objeto o licenciamento de obras audiovisuais 
diversas para a plataforma SpcinePlay, AUTORIZO o aditamento 
do instrumento contratual para modificação de seu item 2.2 e 
respectiva dinâmica de oferta das obras licenciadas e remunera-
ção, mantidas as demais condições e clausulas do ajuste.

24 (VINTE E QUATRO) MESES, COMPREENDENDO O FORNE-
CIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE, SERVIÇOS DE 
INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, ATIVAÇÃO, MIGRAÇÃO E/OU 
CONVERSÃO DE DADOS E PROCEDIMENTOS DE AUTOMAÇÃO, 
DETALHADOS NO PROJETO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, 
SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E ATUALI-
ZAÇÃO DE VERSÕES.

VALOR: O VALOR TOTAL DO PRESENTE CONTRATO É DE 
R$ 408.000,00 (QUATROCENTOS E OITO MIL REAIS).

VIGÊNCIA: O CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DE 24 (VINTE E 
QUATRO) MESES, CONTADOS DA DATA DE SUA ASSINATURA 
(11/05/2020).

 EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO
CO/TA-12.04/2020
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04.016/2019
CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFOR-

MAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO 
– PRODAM-SP S/A.

CONTRATADA: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNO-
LÓGICAS LTDA.

CNPJ Nº: 07.797.967/0001-95
PARECER JURÍDICO GJU Nº 058/2020
OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO CO-01.05/19 POR MAIS 12 
(DOZE) MESES, CONTADOS DE 03 DE MAIO DE 2020 A 02 DE 
MAIO DE 2021.

VALOR: O VALOR TOTAL DO PRESENTE TERMO ADITIVO 
É DE R$ 5.990,00 (CINCO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA 
REAIS).

 TRIBUNAL DE CONTAS
 GABINETE DO PRESIDENTE

 DESPACHO DO PRESIDENTE
Documento Eletrônico 006445/2020 – Memorando Gab/

Pres nº 20/2020
Interessado: TCMSP / LEAD TERCEIRIZAÇÃO DE FROTA DE 

VEÍCULOS LTDA. (CNPJ 21.394.088/0001-43)
Objeto: Determinação
DESPACHO: Em decorrência do período de quarentena de-

terminado pela pandemia da COVID-19 e, notadamente, da re-
cente edição do Decreto Municipal nº 59.403/2020, ampliando 
as regras de rodízio na cidade, DETERMINO a suspensão 
imediata do Contrato celebrado entre este Tribunal e a em-
presa Lead Terceirização de Frotas de Veículos LTDA, tendo por 
objeto a locação de veículos, pelo prazo de 60 (sessenta dias), 
com fundamento no art. 78, inciso XIV da Lei nº 8.666/93.

 EMPRESA DE CINEMA E 
AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO
 GABINETE DO PRESIDENTE

  DESPACHO AUTORIZATÓRIO

PROCESSO ELETRÔNICO Nº 
8610.2020/0000510-7

 À vista dos elementos constantes do processo eletrônico 
nº 8610.2020/0000510-7, em especial das justificativas apre-
sentadas pela área responsável (028321016) e do parecer da 
assessoria jurídica (028741962), com fundamento no artigo 
28, §3º, II, e no artigo 30, I, da Lei Federal nº 13.303/2016, 
combinados com os artigos 1º e 2º do Decreto Municipal nº 
53.446/2012, com o artigo 5º, V, do Decreto Municipal nº 
56.905/2016 e com o artigo 3º, I e II, do Decreto Municipal 
nº 59.233/2020, observadas as demais disposições legais e 
regulamentares aplicáveis à espécie, AUTORIZO o prosse-
guimento para a filiação da Spcine à ASSOCIATION OF FILM 
COMMISSIONERS INTERNATIONAL (AFCI) pelo valor estimado 
de R$ 2.044,00 (dois mil quarenta e quatro reais) pela filiação 
e R$ 5.548,00 (cinco mil quinhentos e quarenta e oito reais) 
pela anuidade, podendo variar de acordo com a cotação da 
moeda no dia do efetivo pagamento e eventuais tributos e 
encargos aplicáveis.

  EXTRATO DE ADITAMENTO
 Processo Eletrônico nº: 8610.2020/0000004-0
Extrato do Termo Aditivo 01/2020/Spcine ao Termo de 

Contrato nº 004/2020/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: Oslo Produções Culturais, Artísticas e de Cine-
ma Eireli.; inscrita no CNPJ/CPF sob o nº 33.208.806/0001-29

Objeto: Licenciamento, pela Contratada, de direitos de 
exibição de obras cinematográficas para disponibilização em 
plataforma de streaming por parte da Spcine.

Prazo de Vigência: A partir de 17 de janeiro de 2020 e 
permanecerá em vigor pelo prazo de 12 (doze) meses.

  EXTRATO DE ADITAMENTO
 Processo Eletrônico nº: 8610.2020/0000066-0
Extrato do Termo Aditivo 01/2020/Spcine ao Termo de 

Contrato nº 024/2020/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: MERCÚRIO PRODUÇÕES LTDA., inscrita no 
CNPJ sob o nº 04.760.800/0001-61.

Objeto: Licenciamento, pela Contratada, de direitos de 
exibição de obras cinematográficas para disponibilização em 
plataforma de streaming por parte da Spcine.

Prazo de Vigência: A partir de 06 de março de 2020 e per-
manecerá em vigor pelo prazo de 12 (doze) meses.

  EXTRATO DE ADITAMENTO
 Processo Eletrônico nº: 8610.2018/0000777-7
Extrato do Termo Aditivo 01/2020/Spcine ao Termo de 

Contrato nº 175/2018/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: An jo  Azu l  Fi lmes  LTDA. , CNPJ  nº 
08.872.404/0001-87

Objeto: Licenciamento, pela Contratada, de direitos de 
exibição de obras cinematográficas para disponibilização em 
plataforma de streaming por parte da Spcine.

Prazo de Vigência: A partir de 10 de janeiro de 2020 e 
permanecerá em vigor pelo prazo de 12 (doze) meses.

  EXTRATO DE ADITAMENTO
 Processo Eletrônico nº: 8610.2019/0001035-4
Extrato do Termo Aditivo 01/2020/Spcine ao Termo de 

Contrato nº 159/2019/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: MIRA FILMES LTDA. ME. , CNPJ nº 
04.650.621/0001-71

Objeto: Licenciamento, pela Contratada, de direitos de 
exibição de obras cinematográficas para disponibilização em 
plataforma de streaming por parte da Spcine.

Prazo de Vigência: A partir de 10 de outubro de 2019 e 
permanecerá em vigor pelo prazo de 12 (doze) meses.
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