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caras de tecido e cirúrgica), como também proteger quem usa, 
filtrando gotículas e aerossóis.

Vejamos entendimento da OMS sobre o uso da PFF:
“Respiradores com peça facial filtrante (PFF), ou respira-

dores, também oferecem um equilíbrio entre filtração e respi-
rabilidade; no entanto, enquanto as máscaras cirúrgicas filtram 
gotículas de 3 micrômetros, os respiradores conseguem filtrar 
partículas sólidas mais difíceis, de 0,075 micrômetro. Os respira-
dores PFF europeus, de acordo com o padrão EN 149, com nível 
de desempenho PFF2, filtram no mínimo 94% das partículas 
sólidas de NaCl e gotículas de óleo, e os respiradores US N95, 
de acordo com o padrão NIOSH 42 CFR Parte 84, filtram no 
mínimo 95% das partículas de NaCl. Os PFFs certificados tam-
bém devem garantir uma boa respiração, com valores máximos 
de resistência durante a inalação e exalação. Outra diferença 
importante é a forma como a filtração é testada; os testes de 
filtração de máscaras cirúrgicas são realizados em um corte 
transversal da máscara, enquanto os PFFs são testados quanto 
à filtração ao longo de toda a superfície. Portanto, as camadas 
do material de filtração e o formato do PFF, com garantia de 
boa vedação entre as bordas do PFF e o rosto do usuário, é 
que tornam verdadeira a filtração declarada durante o uso 
em comparação ao formato aberto, ou estrutura com frestas, 
das máscaras cirúrgicas. Outros requisitos de desempenho de 
PFFs incluem atender aos parâmetros especificados de acúmulo 
máximo de CO2 , vazamento total de entrada e resistência à 
tração das tiras (36, 37).”

Link de acesso do documento da OMS:
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/52254/

OPASWBRACOVID-1920071_por.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Diante do exposto, os Nobres Vereadores desta Casa Legis-

lativa, propõem o presente Projeto de Lei.”
PROJETO DE LEI 01-00324/2021 do Vereador Aurélio 

Nomura (PSDB)
“Dispõe sobre a inclusão das pessoas com doenças raras, 

deficiência permanente ou grave, compreendendo aquelas com 
Transtorno de Espectro Autista (“TEA”), níveis 2 e 3, e seus res-
ponsáveis como grupo prioritário no plano de vacinação contra 
a Covid-19 no Município de São Paulo e dá outras providências.

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:
Art. 1º - Ficam incluídos no Grupo prioritário de Vacinação 

do Município, as pessoas com doenças raras, deficiência per-
manente ou grave, compreendendo aquelas com Transtorno de 
Espectro Autista (“TEA”), níveis 2 e 3.

Parágrafo único. Ficam abrangidos pelo caput deste artigo 
os genitores, curadores e cuidadores, que auxiliam nos cuidados 
e bem-estar das pessoas descritas no caput.

Art. 2º Esta Lei poderá ser regulamentada, no que couber, 
pelo Poder Executivo.

Art. 3º As despesas com a execução desta Lei correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias, podendo ser suple-
mentadas se necessário.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.

Sala das Sessões, às Comissões competentes.”
“JUSTIFICATIVA
O presente projeto de lei dispõe que ficam incluídos no 

Grupo prioritário de Vacinação do Município, as pessoas com 
deficiência permanente ou grave, doenças raras, Transtorno de 
Espectro Autista (“TEA”) e seus cuidadores.

A Lei nº 13.146 de 6 de julho de 2015 assegura que as pes-
soas com deficiência em caso de situações de risco, emergência 
ou calamidade pública serão consideradas vulneráveis, devendo 
o poder executivo adotar medidas de proteção e segurança, 
com prioridade.

Com efeito, o projeto em apreço busca trazer para o grupo 
de vacinação prioritário essas pessoas tendo em vista que os 
mesmos se encontram em extrema situação de vulnerabilidade 
sanitária e suscetibilidade ao Coronavírus.

Outros Estados e Municípios incluíram pessoas com defici-
ência e, por vezes, também seus cuidadores, dentre os grupos 
prioritários na vacinação contra a Covid19.

O Estado do Piauí foi o pioneiro no assunto (http://www.
saude.pi.gov.br/noticias/2021-03-17/10510/piaui-inicia-vacina-
cao-de-pessoas-com-deficiencia-neste-domingo.html).

No Estado do Rio de Janeiro foram considerados prio-
ritários as pessoas com deficiência e os genitores, tutores, 
curadores, cuidadores, técnicos de enfermagem e enfermei-
ros, que auxiliam nos cuidados e bem-estar de pessoas com 
deficiência intelectual (https://gov-rj.jusbrasil.com.br/legisla-
cao/1202389849/lei-9264-21-rio-de-janeiro-rj).

Em Curitiba foi proposto Projeto de Lei semelhante, com 
bons argumentos para a priorização desses grupos: “Além disso, 
algumas deficiências apresentam um estresse oxidativo maior, 
de seis a oito vezes, do que na população fora desse grupo, o 
que faz com que eles tenham atenuadas as funções vitais do 
sistema imunológico, como é o caso das pessoas com transtor-
no do espectro autista e aqueles com síndrome de Down” (ht-
tps://www.curitiba.pr.leg.br/informacao/noticias/proposta-prio-
ridade-a-pessoa-com-deficiencia-na-vacina-contra-covid-19 ).

O Município de Juiz de Fora (MG) também se baseou no 
sistema imunológico e no estresse oxidativo para buscar a prio-
rização das pessoas com deficiência intelectual (https://www.
camarajf.mg.gov.br/covid.php?p=notcov&cod=10936 ).

A presente proposição encontra, ainda, amparo no art. 196 
da Constituição Federal que dispõe que a saúde é direito de 
todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais 
e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No tocante ao aspecto jurídico e legal, deve o PL prosperar, 
uma vez que o Município possui competência para legislar 
sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, Constituição da Re-
pública) bem como suplementar a legislação federal e estadual 
no tocante à saúde pública.

Assim sendo, tendo em vista a importância constitucional 
do direito em questão, conto com o apoio dos Nobres Pares.”

PROJETO DE LEI 01-00325/2021 do Vereador Carlos 
Bezerra Jr. (PSDB)

“Acrescenta artigo à Lei nº 8989, de 29 de outubro de 1979 
- Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de São Paulo.

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA:
Art. 1º A Lei nº 8989, de 29 de outubro de 1979 - Estatuto 

dos Funcionários Públicos do Município de São Paulo, fica 
acrescida de um artigo 13-A, com a seguinte redação:

“Art. 13-A. Fica instituído o sistema de pontuação di-
ferenciada em concursos públicos destinados à investidura 
em cargos e empregos no serviço público paulistano para os 
candidatos que comprovarem serviço voluntário, consistente 
no acréscimo de 5 (cinco) pontos percentuais na média final 
das provas.

§ 1º Será considerado o acréscimo de 10 (dez) pontos per-
centuais na média final das provas em caso de serviço voluntá-
rio realizado no período da pandemia da covid-19.

§ 2º A comprovação de serviço voluntário deverá servir 
como critério de desempate no presente sistema de pontuação 
diferenciada.

§ 3º Serão considerados serviços voluntários, para os efei-
tos deste artigo, os prestados por no mínimo 90 (noventa) dias 
ou com carga horária superior a 240 (duzentas e quarenta) 
horas em instituições públicas federais, estaduais, municipais, 
bem como em organizações da sociedade civil regularmente 
cadastradas no CENTS (Cadastro Único das Entidades do Ter-
ceiro Setor).

§ 4º O candidato que tiver prestado os serviços voluntários 
terá direito à pontuação diferenciada mediante comprovação 
da veracidade dos serviços prestados por declaração da entida-
de beneficiada dos serviços voluntários. (NR)”

espécie, AUTORIZO o prosseguimento para a contratação direta, 
por inexigibilidade de licitação, de DANIELA DE OLIVEIRA CYRI-
NO GUARIBA, inscrita no CNPJ sob o nº 09.536.701/0001-14, 
para formalizar o investimento da Spcine, sob a forma de 
patrocínio, na realização de ações integrantes do evento "10ª 
Mostra Ecofalante de Cinema 2021", pelo valor total de R$ 
75.322,00 (setenta e cinco mil trezentos e vinte e dois reais) a 
cargo da Spcine nos termos da proposta, onerando a dotação 
orçamentária correspondente conforme Nota de Reserva nº 
25/2021 (043061330).

 EXTRATO DE CONTRATO
Processo Eletrônico nº: 8610.2021/0000064-6
Extrato do Termo de Contrato nº 012/2021/Spcine
Contratante: Empresa de Cinema e Audiovisual de São Pau-

lo S.A.-Spcine., inscrita no CNPJ sob o nº 11.452.317/0001-85
Contratada: AIUE PRODUTORA E EDITORA LTDA, inscrita no 

CNPJ/CPF sob o nº 09.225.539/0001-13
Objeto: O presente tem por objeto o investimento da 

Spcine, sob a forma de patrocínio, nas ações integrantes na 
realização da 7ª edição do evento “Ciranda Filme”

Valor: R$34.677,97 (trinta e quatro mil, seiscentos e seten-
ta e sete reais e noventa e sete centavos)

Prazo de Vigência: O presente Contrato entrará em vigor 
na data de sua assinatura e permanecerá em vigor até o cum-
primento 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.

 CÂMARA MUNICIPAL
Presidente: Milton Leite

 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 01-00322/2021 do Vereador Rodrigo 
Goulart (PSD)

“Estabelece prioridade de vacinação contra a COVID-19 
para as gestantes, puérperas e lactantes no âmbito do Municí-
pio de São Paulo.

A Câmara Municipal de São Paulo decreta:
Art. 1º Fica estabelecida a prioridade de vacinação contra a 

COVID-19 para as gestantes, puérperas e lactantes, no âmbito 
do Município de São Paulo.

Parágrafo único. Para fins previstos em Lei, define-se as 
gestantes, puérperas e lactantes como grupo prioritário para 
vacinação, considerando a necessidade de combater a pan-
demia causada pelo SARS CoV-2 e devido ao maior risco de 
complicações obstétricas e aos seus bebês quando infectados 
pelo vírus, aumentando a probabilidade de óbitos maternos e 
infantis, partos prematuros e abortamento.

Art. 2º Caberá à Secretaria Municipal de Saúde estabelecer 
as diretrizes para operacionalização e cumprimento do disposto 
nesta Lei.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará a presente lei no 
prazo de 30 dias a contar da data de sua publicação.

Art. 4º As despesas com a execução desta lei correrão por 
conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, em Maio de 2021.
Às Comissões competentes.”
“JUSTIFICATIVA
O presente projeto de lei pretende estabelecer a prioridade 

de vacinação contra a COVID-19 para as gestantes, puérperas e 
lactantes, no âmbito do Município de São Paulo.

Segundo o Observatório Obstétrico Brasileiro Covid-19, a 
média semanal de mortes de gestantes e puérperas, que era de 
10,5 no ano passado, saltou para 22,2 mortes em 2021 - dados 
até o dia 7 de abril. No ano atual, houve um aumento de 61,6% 
na taxa de morte semanal da população em geral em relação 
a 2020. Para as grávidas e mães que acabaram de dar à luz, a 
elevação foi de 145,4%.

Estudos publicados, em abril, na revista científica america-
na “The Journal of the American Medical Association (JAMA)”, 
identificou anticorpos contra o novo coronavírus (IgA e IgG) no 
leite materno produzido por mulheres que receberam a vacina. 
Nesta semana, foi noticiado que um bebê, filho de uma médica 
vacinada, nasceu em Santa Catarina com anticorpos contra a 
Covid.

Tendo em conta o relevante aspecto preventivo contra a 
doença e, portanto, de interesse público, conto com o apoio dos 
nobres pares para aprovação do projeto.”

PROJETO DE LEI 01-00323/2021 da Vereadora Luana 
Alves (PSOL)

“Dispõe sobre a distribuição gratuita de máscaras PFF2 nos 
espaços de grandes circulação da Cidade de São Paulo, durante 
a pandemia.

A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO DECRETA:
Art. 1º - O Poder Executivo fornecerá gratuitamente más-

caras com peça facial filtrante (PFF2) nos espaços públicos de 
grande circulação da cidade de São Paulo, durante pandemia ou 
epidemia de doenças contagiosas por vias respiratórias.

Parágrafo único - A máscara com peça facial filtrante (PFF2) 
deverá ser sem válvulas, distribuída em embalagens individuais 
com informações sobre seu uso.

Art. 2º - As despesas decorrentes da execução desta Lei 
correrão por conta de dotação orçamentária própria, podendo 
ser suplementadas se necessário.;

Art. 3 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, 24 de maio de 2021.
Às Comissões competentes.”
“JUSTIFICATIVA
Diante da intensificação da pandemia de Covid-19 no país, 

estado e município de São Paulo, submetemos esta proposição 
com o objetivo situar mais uma vez a Câmara em local de 
protagonismo e máxima responsabilidade, enquanto agente 
propulsor de instrumentos legislativos que auxiliem a gestão 
pública no enfrentamento a essa situação de emergência sani-
tária de escala global.

O Artigo 196 da Constituição, que estabelece o direito à 
saúde como universal e igualitário deveria ser suficiente para 
que os governos buscassem meios de evitar que as situações 
de desigualdade social fossem projetadas no acesso à saúde. A 
Constituição Federal também garante a competência concorren-
te dos entes federativos para cuidar da Saúde, assim, também é 
o recente entendimento do STF quanto às políticas de atuação 
e combate à pandemia do Covid-19.

Diante da necessidade de se manter as orientações sani-
tárias, especialmente o distanciamento e o uso de máscaras, 
ainda durante o processo de imunização, desta forma, faz-se 
necessário priorizar a distribuição gratuita de máscaras que 
garanta o máximo de proteção aos cidadãos paulistanos.

A PFF significa peça facial filtrante e é um tipo de respi-
rador (máscara) padronizado, testado e certificado, com uma 
capacidade de não apenas proteger os outros (como as más-

Prazo de Vigência: O presente Contrato entrará em vigor na 
data de sua assinatura e permanecerá em vigor durante o prazo 
de licenciamento das respectivas obras, conforme cláusula 1.1 
deste Contrato, sem prejuízo da validade das obrigações incorri-
das durante sua vigência e que, por sua natureza, sobrevenham 
o prazo contratual.

 EXTRATO DE CONTRATO
Processo Eletrônico nº: 8610.2021/0000367-0
Extrato do Termo de Contrato nº 049/2021/Spcine
Contratante: Empresa de Cinema e Audiovisual de São Pau-

lo S.A.-Spcine., inscrita no CNPJ sob o nº 11.452.317/0001-85
Contratada: CASSIO LEONARDO NOBRE DE SOUZA LIMA 

ME, inscrita no CNPJ/CPF sob o nº 24.924.270/0001-57
Objeto: O presente tem por objeto o licenciamento, pela 

Contratada, de direitos de exibição de obras audiovisuais a 
seguir para exibição por parte da Spcine, exclusivamente na 
plataforma SpcinePlay, ainda que abrigada em domínio ou 
integrada à plataforma de terceira:

Filme: Memórias Afro-Atlânticas
Direção: Gabriela Barreto
Período de disponibilização: 12 meses a partir do upload
Valor: R$ 5.000,00 (cinto mil reais)
Prazo de Vigência: O presente Contrato entrará em vigor na 

data de sua assinatura e permanecerá em vigor durante o prazo 
de licenciamento das respectivas obras, conforme cláusula 1.1 
deste Contrato, sem prejuízo da validade das obrigações incorri-
das durante sua vigência e que, por sua natureza, sobrevenham 
o prazo contratual.

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo Eletrônico nº: 8610.2020/0000125-0
Extrato do Termo de Aditamento nº 001/2021/Spcine ao 

Termo de Contrato nº 030/2020/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: CRYSTAL CINEMATOGRAFICA LTDA, inscrita no 

CNPJ/CPF sob o nº 30.510.135/0001-68
Valor: de R$20.000,00 (dezenove mil reais),
Vigência original: 19/03/2020 a 19/03/2021
Vigência do aditamento: 20/03/2021 a 20/03/2022
Objeto: licenciamento, pela contratada, de direitos de 

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

As partes decidem pelo aditamento do contrato em refe-
rência para prorrogar sua vigência para até a data final de li-
cenciamento das obras audiovisual listadas, pelo valor adicional 
de R$20.000,00 (vinte mil reais).

 COMUNICADO
À vista dos elementos constantes do processo eletrônico 

nº 8610.2020/0000084-9, em especial da manifestação da área 
técnica responsável (044493042), com fundamento no item 
10.1 e nos termos do item 8.10 do instrumento convocatório, 
ficam HABILITADAS as proponentes contempladas no Edital 
nº 03/2020/Spcine - Programa de Investimento/2020: Desen-
volvimento de obras seriadas, conforme lista classificatória 
publicada no Diário Oficial da Cidade em 24/04/2021, p.27 
(043048358).

Nos termos do item 11.3 do Edital, as proponentes habi-
litadas terão o prazo de 30 (trinta) dias corridos a contar do 
primeiro dia útil subsequente à publicação deste despacho para 
reunir as condições e apresentar a documentação necessária 
para contratação com a Spcine nos termos do Anexo 05 do 
Edital, com possibilidade de uma prorrogação por até 30 (trinta) 
dias a exclusivo critério da Spcine e se devidamente justificado 
o pedido.

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
À vista dos elementos constantes do processo eletrônico 

nº 8610.2019/0001157-1, em especial da solicitação da interes-
sada (040257313), da manifestação favorável da área técnica 
responsável pelo acompanhamento da execução contratual 
(040258357) e do parecer da assessoria jurídica (041415732), 
com fundamento no art.72 da Lei Federal nº 13.303/2016 e no 
item 5.2 do Edital nº 02/2016/Spcine - Programa de Investimen-
to/2016, Linha 01: Produção de longas metragens via Processo 
Seletivo, AUTORIZO a prorrogação do prazo de entrega do 
produto final objeto do Termo de Contrato nº 188/2019/Spcine, 
formalizado com NEXUS CINEMA E VIDEO LTDA. - ME., inscrita 
no CNPJ sob o nº 53.976.478/0001-18, que tem como objeto a 
produção da obra "Madame Durocher", estendendo o prazo 
para até 01/09/2022.

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
À vista dos elementos constantes do processo eletrônico nº 

8610.2021/0000124-3, em especial da justificativa apresentada 
pela área técnica responsável (038589405) e do parecer da 
assessoria jurídica (040107151), 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, da 
sociedade empresária EMBAÚBA FILMES LTDA., inscrita no 
CNPJ sob o nº 15.144.532/0001-70, para formalizar contrato de 
licenciamento de obras audiovisuais diversas, na modalidade 
"preço fixo", para atendimento da programação do Circuito 
Spcine de Cinema, para formalizar contrato de licenciamento de 
obras audiovisuais diversas para atendimento da programação 
do Circuito Spcine de Cinema, conforme requisições da área 
técnica responsável.

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
À vista dos elementos constantes do processo eletrônico nº 

8610.2021/0000223-1, em especial da justificativa apresentada 
pela área técnica responsável (039631320) e do parecer da 
assessoria jurídica (040123809), 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, da 
sociedade PARLATÓRIO PRODUÇÕES LTDA., inscrita no CNPJ 
sob o nº 08.203.131/0001-88, para formalizar contrato de licen-
ciamento de obras audiovisuais diversas, na modalidade "preço 
fixo", para atendimento da programação do Circuito Spcine 
de Cinema, conforme requisições da área técnica responsável.

 0 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
À vista dos elementos constantes do processo eletrônico nº 

8610.2021/0000248-7, em especial da justificativa apresentada 
pela área técnica responsável (040038673) e do parecer da 
assessoria jurídica (040132533), 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, da 
empresa da empresa DANIELA GOUVEIA MENEGOTTO, ins-
crita no CNPJ sob o nº 18.384.267/0001-95, para formalizar 
contrato de licenciamento de obras audiovisuais diversas, na 
modalidade preço fixo, para atendimento da programação 
do Circuito Spcine de Cinema, conforme requisições da área 
técnica responsável.

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
À vista dos elementos constantes do processo eletrônico 

nº 8610.2021/0000384-0, em especial das justificativas apre-
sentadas pela área responsável (042390855) e do parecer da 
assessoria jurídica (044634042), com fundamento nos artigos 
27, §3º, e 30, caput, da Lei Federal nº 13.303/2016, bem como 
no artigo 2º, I, II e III, da Lei Municipal nº 15.929/2013, observa-
das as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à 

Pregoeiro, pelo endereço eletrônico claudio.barone@tcm.sp.gov.
br. Nos termos do subitem 8.8 do Edital a proposta da empresa 
REDEINOVA TECNOLOGIA LTDA foi desclassificada. Após nego-
ciação com a empresa subsequentemente melhor classificada, 
MAJOR RP3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 
LTDA, ocorreu a redução de sua proposta para o valor total de 
R$ 6.155.000,00. Em respeito ao subitem 7.1 do Edital apresen-
tou, tempestivamente, a sua proposta atualizada e informou, 
via “chat”, ter ofertado a solução “Qlik Sense do fabricante 
Qlik”. Visando ao cumprimento no disposto no subitem 8.1. do 
Edital a empresa MAJOR RP3 SOLUCOES EM TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO LTDA foi convocada a realizar Prova de Conceito 
(PoC) para demonstrar o pleno funcionamento da solução de 
TI ofertada em equipamentos físicos ou servidores virtuais 
disponibilizados pelo TCMSP às 09 horas do dia 27 de maio de 
2021 após a realização da devida e necessária preparação de 
ambiente. A sessão foi declarada suspensa com data de retorno 
a ser oportunamente divulgada no Diário Oficial de São Paulo e 
sistema Comprasnet. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada 
a sessão, cuja ata vai assinada pelo Pregoeiro, pelos membros 
da Equipe de Apoio.

 SÃO PAULO TURISMO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

 PROCESSO DE COMPRAS 
N°7210.2020/0001188-6 – PREGÃO ELETRÔNICO 
- N°010/21

OBJETO: Formação de Registro de Preços do tipo Menor 
Preço por Item, sob regime de empreitada por preço unitário, 
para contratação de empresa para a Prestação de Serviços de 
credenciamento, manuseio e atendimento mediante equipa-
mentos de automação/informatização, incluindo transporte, 
mão de obra, materiais e acessórios para o seu funcionamento, 
para atendimento parcelado a diversos eventos, conforme ba-
ses, condições e especificações do Edital e seus Anexos.

Comunicamos que em 24/05/2021, o Sr. Diretor de Gestão 
e de Relação com Investidores da São Paulo Turismo S.A. Decla-
rou Fracasso o Pregão Eletrônico de número de referência no 
sistema eletrônico do Banco do Brasil (portal www.licitacoes-e.
com.br) nº 858858 pela desclassificação motivada de todos os 
licitantes. Ato contínuo, AUTORIZOU a republicação do Pregão 
Eletrônico que encontra-se no site www.licitacoes-e.com.br, sob 
o nº. 874532.

O EDITAL encontra-se a disposição na íntegra, sob o novo 
número (874532), e pode ser adquirido através de download 
no site citado, e também através do http://e-negocioscidadesp.
prefeitura.sp.gov.br.

As Propostas Comerciais deverão ser encaminha-
das até às 09h00 de 18/06/2021, horário de Brasília, 
pelo sistema eletrônico Licitações-e no site: http://www.
licitacoes-e.com.br. A sessão de disputa de lances está 
agendada para as 10h00 do mesmo dia. 

Quaisquer esclarecimentos podem ser obtidos junto à 
Comissão Permanente de Licitações da São Paulo Turismo S.A, 
no horário comercial, pelos telefones: (11) 2226-0491, ou ainda 
pelo e-mail: licitacoes@spturis.com.

a) Comissão Permanente de Licitações – São Paulo Turismo 
S.A.

 EMPRESA DE CINEMA E 
AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 DESPACHO AUTORIZATÓRIO
À vista dos elementos constantes do processo eletrônico 

nº 8610.2021/0000060-3, em especial das justificativas apre-
sentadas pela área responsável (043088093) e do parecer da 
assessoria jurídica (044085275), com fundamento nos artigos 
30, caput, e 72 da Lei Federal nº 13.303/2016, bem como no 
artigo 2º, I, II e III, da Lei Municipal nº 15.929/2013, observadas 
as demais disposições legais e regulamentares aplicáveis à es-
pécie, AUTORIZO o prosseguimento para aditamento do Contra-
to nº 14/2021/Spcine, formalizado com IN BRASIL PRODUÇÃO 
CULTURAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 62.446.224/0001-89, 
que tem por objeto o investimento da Spcine, sob a forma de 
patrocínio, na realização de ações integrantes do evento "13º 
Festival Internacional do Documentário Musical - In-Edit Brasil 
2021", para formalizar o suplemento do patrocínio da Spcine 
no valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) conforme pro-
posta, onerando a dotação orçamentária nº 15.10.13.392.3001
.6.702.33.90.39.00.09, conforme Nota de Reserva nº 72/2021.

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo Eletrônico nº: 8610.2020/0000075-0
Extrato do Termo de Aditamento nº 002/2021/Spcine ao 

Termo de Contrato nº 025/2020/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: TAIGA FILMES E VIDEOS EIRELI, inscrita no 

CNPJ/CPF sob o nº 73.947.392/0001-74
Valor: de R$30.000,00 (trinta mil reais)
Objeto: As partes decidem pelo aditamento do contrato em 

referência para prorrogar a vigência por mais 12 (doze) meses 
a partir de 06/03/2021, sem exclusividade, pelo valor adicional 
de R$30.000,00 (trinta mil reais), permanecendo inalteradas as 
demais cláusulas do ajuste.

 EXTRATO DE TERMO ADITIVO
Processo Eletrônico nº: 8610.2020/0000066-0
Extrato do Termo de Aditamento nº 002/2021/Spcine ao 

Termo de Contrato nº 024/2020/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: MERCURIO PRODUÇÕES LTDA, inscrita no 

CNPJ/CPF sob o nº º 04.760.800/0001-61
Vigência original: 06/03/2020 a 06/03/2021;
Vigência do Termo de Aditamento nº 01/2020: 06/03/2021 

a 06/03/2022
Valor: de R$19.000,00 (dezenove mil reais),
Objeto: as PARTES decidem pelo aditamento do Contrato 

em referência para prorrogar a vigência por mais 12 (doze) me-
ses a partir de 06/03/2021, pelo valor adicional de R$19.000,00 
(dezenove mil reais), permanecendo inalteradas as demais 
cláusulas do ajuste.

 EXTRATO DE CONTRATO
Processo Eletrônico nº: 8610.2020/0000075-0
Extrato do Termo de Contrato nº 043/2021/Spcine
Contratante: Empresa de Cinema e Audiovisual de São Pau-

lo S.A.-Spcine., inscrita no CNPJ sob o nº 11.452.317/0001-85
Contratada: ROBERTA DE PAULA MARQUES, inscrita no 

CNPJ/CPF sob o nº 04.399.431/0001-23
Objeto: O presente tem por objeto o licenciamento, pela 

Contratada, de direitos de exibição de obras audiovisuais a 
seguir para exibição por parte da Spcine, exclusivamente na 
plataforma SpcinePlay, ainda que abrigada em domínio ou 
integrada à plataforma de terceira:

Filme: Rânia
Direção: Roberta Marques
Período de disponibilização: 12 meses a partir do upload
Valor: R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
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