sábado, 24 de outubro de 2020
inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores,
artigo 1º da Lei Municipal 13.278/2002, nos termos dos artigos
16 e 17 do Decreto Municipal nº 44.279/2003, a contratação
dos serviços de natureza artística nas condições abaixo estipuladas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais:
CONTRATADO: Francisco José dos Santos (CPF nº
063.472.568-86), em artes “Dunga”, conforme Declaração de
Exclusividade (034766117), através de FINO TOM PRODUCOES
E EVENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 19.499.619/000110.
OBJETO: Show - Live Acredite Acustico.
DATA/HORÁRIO: 23/10/2020, totalizando 1 apresentação
conforme proposta/cronograma.
LOCAL: Através do link: https://www.youtube.com/c/
FinoTomProdu%C3%A7%C3%B5es
VALOR GLOBAL: R$ 24.000,00 (Vinte e quatro mil reais)
Forma de Pagamento: O pagamento se dará no 20º (vigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação correta
relativa ao pagamento.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.3
95.3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos
(034768896).
II – Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº
54.873/2014, fica designado como fiscal desta contratação, Nelson de Souza Lima – RF 649.452.8 e, como substituto, Valquiria
Gama Nascimento – RF 836.057.0.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA
ARTÍSTICA
Publicado por omissão
Processo nº 6025.2020/0018894-0
I – À vista dos elementos constantes do presente, em especial o Parecer da Comissão de Atividades Artísticas e Culturais
(034636593), na competência a mim delegada pela Portaria
nº 37/2020-SMC/G, AUTORIZO, com fundamento no artigo 25,
inciso III, da Lei Federal nº 8.666/1993 e alterações posteriores,
artigo 1º da Lei Municipal 13.278/2002, nos termos dos artigos
16 e 17 do Decreto Municipal nº 44.279/2003, a contratação
dos serviços de natureza artística nas condições abaixo estipuladas, observada a legislação vigente e demais cautelas legais:
CONTRATADO: Nelson de Lima (CPF nº 879.690.178-00),
e os demais integrantes elencados conforme a Declaração de
Exclusividade (034636513 ), por intermédio da CIA. TANGO &
PAIXÃO PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA LTDA-ME, inscrita
no CNPJ sob o nº 09.062.874/0001-48.
OBJETO: Intervenção artística - (DANÇA DE SALÃO SÃO
PAULO ON LINE).
DATA/HORÁRIO: 23/10/2020, 01/11/2020 e 01/12/2020,
totalizando 3 apresentações conforme proposta/cronograma
(034744915) e plano de trabalho (034534719).
REDE DE TRANSMISSÃO:
YouTube: https://www.youtube.com/user/ciatangoepaixao
Fa c e b o o k : h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m /
tangoepaixao/?ref=bookmarks
I n s t a g r a m : h t t p s : / / w w w. i n s t a g r a m . c o m /
tangoepaixao/?hl=pt-br 1Local: Rua Cayowaá 55 – Perdizes - Sobre loja Endereço:
Rua Cayowaá 55 – Perdizes – Sobre Loja – São Paulo – SP
VALOR GLOBAL: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
FORMA DE PAGAMENTO: O pagamento se dará no 20º
(vigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação
correta relativa ao pagamento.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 25.10.13.392.3001.6.395.
3.3.90.39.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº
57.745/2020 (034764355).
II – Nos termos do art. 6º do Decreto Municipal nº
54.873/2014, fica designado como fiscal desta contratação Sueli Vicente Andreato, RF 697.243.8, e Juliana Gervaes Barbosa,
RF 823.043.9 , como suplente.
III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho
observadas as disposições e demais normas de execução orçamentária vigentes.

CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO
Processo nº 8510.2020/0000355-0
I. Diante dos elementos informativos que instruem o presente, especialmente, das informações da Diretoria de Gestão
da FTMSP e do parecer da Assessoria Jurídica da SMC, os
quais acolho, no exercício da competência prevista no artigo
17, inciso V, da Lei Municipal nº 15.380, de 27 de maio de
2011, ACOLHO a solicitação para realização de Parceria e,com
fundamento nos artigos2º, inciso VII30, inciso I, da Lei Federal nº 13.019/14;artigo 30, inciso I, do Decreto Municipal nº
57.575/16; artigo 5º, inciso II, da Lei Municipal n°- 15.380, de
27 de maio de 2011; AUTORIZO a celebração de Termo de Colaboração com a organização da sociedade civil ASSOCIAÇÃO
DE CULTURA, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA MARCELINA, inscrita no CNPJ sob nº 10.462.524/0001-58, cujo objeto é o fomento e o gerenciamento do Complexo Theatro Municipal e os corpos artísticos a ele vinculados, compreendendo os
objetos culturais que o compõem, conforme descrito na minuta
de Termo de Colaboração, bem como a execução das ações
necessárias para estruturação, produção e disponibilização ao
público da programação artística e ações educativas aprovadas
no Plano de Trabalho,no período de 1º/11/2020 a 30/04/2021,
na importância global de R$ 65.680.000,00 (sessenta e cinco
milhões seiscentos e oitenta mil reais), sendo R$ 58.180.000,00
(cinquenta e oito milhões cento e oitenta mil reais) relativos ao
valor total do repasse, a ser pagos em duas parcelas trimestrais,
R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) relativos ao fundo de
provisionamento, e R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) relativos ao fundo de contingência, em valores correntes de 2020.
II. Em cumprimento ao art. 32, §1º, da Lei Federal nº
13.019/14 e ao art. 32, §1º, do Decreto Municipal nº 57.575/16,
faço publicar o seguinte EXTRATO DE JUSTIFICATIVA para a
ausência de realização de chamamento público: “fomento e
gerenciamento do Complexo Theatro Municipal e os corpos
artísticos a ele vinculados – suspensão do Chamamento Público
nº 01/FTMSP/2020 pelo Tribunal de Contas do Município de São
Paulo; rescisão unilateral e encerramento do Termo de Colaboração nº 01/FTMSP/2017 - emergência de paralisação de serviço
de relevante interesse público - possibilidade de paralisação a
prestação de serviço público cultural de alta relevância para
a Cidade de São Paulo e descontinuidade da contratação de
todos os artistas e colaboradores envolvidos nas atividades nele
realizadas - organização da sociedade civil ASSOCIAÇÃO DE
CULTURA, EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL SANTA MARCELINA, inscrita no CNPJ sob nº 10.462.524/0001-58, devidamente cadastrada no CENTS - entidade com estrutura de recursos
humanos, econômica e material para assumir a prestação dos
serviços afetos à missão institucional do Complexo Theatro
Municipal de São Paulo em prazo extremamente exíguo - , de
modo a garantir a continuidade dos serviços prestados, sem
que haja a interrupção da programação - expertise da instituição na área da música e da montagem operística – idoneidade
notoriamente reconhecida e comprovada - fundamento nos
artigos 2º, inciso VII 30, inciso I, da Lei Federal nº 13.019/14;
artigo 30, inciso I, do Decreto Municipal nº 57.575/16; artigo 5º,
inciso II, da Lei Municipal n°- 15.380, de 27 de maio de 2011 .
III. AUTORIZO, outrossim, o empenhamento de recursos
necessários ao atendimento da despesa no presente exercício,
onerando-se as dotações orçamentárias:
a. 8510.13.392.3001. 6438 – Ações de Difusão Cultural do
Theatro Municipal - Programação Artística;
b. 8510.13.392.3001. 6490 – Ações de Difusão Cultural
do Theatro Municipal – Grupos Artísticos, técnicos e administrativos;
c. 8510.13.392.3001. 6491 – Ações de Difusão Cultural do
Theatro Municipal – Patrimônio;
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d. 8510.13.392.3001. 6439 – Ações de Difusão Cultural do
Theatro Municipal – Administrativos
IV. Fica designada para exercer a função de gestor desta
parceria a servidora, Diretora de Gestão da FTMSP, Leticia
Schwarz, RF nº 835918.

SEÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS
Processo nº 6025.2020/0018594-0
I – À vista dos elementos constantes do presente, em
especial o disposto no Edital de Credenciamento nº 03/2020SMC/DPH - “ROTEIROS DE MEMÓRIA” (033809319), diante da
competência a mim delegada pela Portaria nº 37/2020-SMC/G,
AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, "caput", da Lei Federal nº 8.666/93, a contratação nas condições abaixo estipuladas,
observada a legislação vigente e demais cautelas legais
Contratado: STAMATIA KOULIOUMBA, CPF nº179.542.02860
Objeto: Roteiro - Bom Retiro Arquitetônico e Gastronômico:
encontros de povos - Stamatia Koulioumba - Jornada do Patrimônio 2020.
Data/Horário: 05/12/2020 às 10:00, totalizando 1 apresentação.
Local: Metro Tiradentes (abertos)
Duração do roteiro:03 (três) hora(s)
Valor: R$ 900,00 ( novecentos reais )
Forma de Pagamento: O pagamento se dará no 20º (vigésimo) dia após a data de entrega de toda documentação correta
relativa ao pagamento.
Dotação Orçamentária: 25.10.13.391.3001.6.361.3.3.90.
36.00.00, conforme nota de reserva de recursos (034291544).
II - Nos termos do art. 6º do Decreto nº 54.873/2014, designo Higor Henrique Advenssude Teixeira, RF 853.344.0, como fiscal do contrato e Walter Pires, RF 619.482, como seu substituto.
III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho e
demais normas de execução orçamentárias vigentes.

ADITAMENTO CONTRATUAL
Processo nº 6025.2018/0012355-0
I - À vista dos elementos constantes do presente, na competência a mim delegada pela Portaria n° 37 -SMC-G , em especial
a concordância da contratada-SEI 034683113 , com fundamento no artigo 65, II, "c" da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações
posteriores, no artigo 1º da Lei Municipal n.º 13.278/2003 e no
artigo 49 do Decreto Municipal n.º 44.279/2003 AUTORIZO
o aditamento do Contrato nº 065/SMC-G/2019 , firmado com
a pessoa jurídica de direito privado MRS SEGURANÇA E VIGILÂNCIA PATRIMONIAL EIRELI , inscrita no CNPJ sob o n.º
19.210.884/0001-37, cujo objeto é a prestação de serviços de
vigilância e segurança patrimonial de determinados equipamentos da Secretaria Municipal de Cultura, para prever, a partir de
23 de outubro de 2020, os remanejamentos infra mencionados
, mantendo-se os demais elementos do contrato inclusive número de postos:
Os postos descritos abaixo serão remanejados do Edifício
Lucas Nogueira Garcez – OCA no Parque do Ibirapuera:
- 01 vigilante Líder, remanejado para o posto da Chácara
Lane (Rua da Consolação 1047);
- 01 vigilante, posto noturno, remanejado para a Casa da
Imagem (Rua Roberto Simonsen 136 B);
- 01 vigilante, posto diurno, remanejado para Casa do Sertanista (Praça Ênio Barbato s/nº)
- 01 vigilante, posto diurno, remanejado para Monumento
da Independência (Cripta Imperial – Parque Independência s/
nº);
- 01 vigilante, posto diurno, remanejado para o Sítio Morrinhos (Rua Santo Anselmo 102);
- 01 vigilante, posto diurno, remanejado para Solar da Marquesa de Santos (Rua Roberto Simonsen 136);
- 01 vigilante, posto diurno, remanejado para a Casa da
Imagem (Rua Roberto Simonsen 136);
- 01 vigilante, posto noturno, remanejado para a Casa
Amarela (Rua da Consolação, 1047/1.075 - Consolação - São
Paulo - SP); e
- 02 vigilantes, posto diurno, remanejado para a Casa
Amarela (Rua da Consolação, 1047/ 1.075 - Consolação - São
Paulo - SP).
Os postos descritos abaixo serão remanejados do equipamento Torre da Memória:
- 01 vigilante, posto noturno, remanejado para a Casa
Amarela (Rua da Consolação, 1047/ 1.075 - Consolação - São
Paulo - SP); e
- 01 vigilante, posto diurno, remanejado para a Casa Amarela (Rua da Consolação, 1047/ 1.075 - Consolação - São
Paulo - SP)
A distribuição dos postos resulta no quadro-SEI 034682456
que deverá constar do termo aditivo.

AVISO - ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONVITE Nº 01/SMC-G/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO SEI nº: 6025.2018/0010299-5
A Secretaria Municipal de Cultura da Prefeitura do Município de São Paulo, torna pública a abertura da presente licitação,
na modalidade Convite, do tipo menor preço total objetivando a Contratação de empresa especializada para serviços
necessários para a Reforma Geral do Palco do Teatro Municipal
da Penha Martins Penna, integrante do Centro Cultural Municipal da Penha – CCP.
Entrega do envelope e documentos e abertura do
certame às ÀS 11:00 HORAS DO DIA 17 DE NOVEMBRO DE
2020, NA SALA DE REUNIÕES DO CONPRESP NO 11º ANDAR DO PRÉDIO QUE ABRIGA A SECRETARIA MUNICIPAL
DE CULTURA, À RUA LIBERO BADARÓ, 346 – 11º ANDAR
- CEP 01008-905 - CENTRO - SÃO PAULO – SP.
O Convite, composto do instrumento convocatório e seus
Anexos, poderão ser solicitados pelo e-mail ccspcompras@
gmail.com ou antenor@prefeitura.sp.gov.br até o último dia útil
que anteceder a data designada para a abertura do certame
ou poderá ser obtida via internet, gratuitamente, no endereço
eletrônico da Prefeitura do Município de São Paulo: http://enegocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br

AVISO - ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 055- SMC-G-2020
- Processo SEI: 6025.2020/0016926-0 - OC nº
801003801002020OC00073
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, pela SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, situada na Rua Libero Badaró,
346 – Centro, São Paulo, Capital, CEP: 01009-000 torna público,
para conhecimento de quantos possam se interessar, que fará
realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO, com
critério de julgamento de MENOR PREÇO GLOBAL (12 meses),
objetivando a Contratação de empresa para prestação de serviços de segurança/vigilância patrimonial armada, brigadista e
desarmada para a Central de Serviços do Pari e Centro Municipal de Culturas Negras do Jabaquara – Mãe Sylvia de Oxalá –
CCNJ, unidades pertencentes à Secretaria Municipal de Cultura.
A participação no presente pregão dar-se-á por meio de
sistema eletrônico, pelo acesso ao site www.bec.sp.gov.br ou
www.bec.fazenda.gov.br, nas condições descritas no Edital.
A sessão será realizada no dia 09/11/2020 às 10:30
horas
Este Edital, seus anexos, o resultado do Pregão e os demais
atos pertinentes também constarão do site http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br

São Paulo, 65 (203) – 83

HOMOLOGAÇÃO
Processo nº 6025.2019/0003830-0
I - À vista dos elementos constantes do presente, em especial a manifestação da Senhora Pregoeira, a qual adoto como
razão de decidir, por atender as exigências legais e editalícias,
ofertando preços compatíveis aos praticados no mercado, com
fulcro na Lei Federal n.º 10.520/2002 , Lei Complementar nº
123/06, Lei Municipal n.º 13.278/2020, Decreto Municipal n.º
46.662/2005 nos termos do inciso IV do artigo 5º-A do Decreto
Municipal n.º 43.406/2003, acrescido pelo Decreto Municipal
n.º 55.427/2014 no uso da competência a mim delegada pela
Portaria n.º 37/2020-SMC-G e demais normas aplicáveis, HOMOLOGO para que produza efeitos, a decisão proferida pela
CJSMC, referente o Pregão Eletrônico nº 46-SMC-G-2020 , cujo
objeto é contratação de empresa para prestação de Serviços
de Manutenção Preventiva, Corretiva e de Assistência Técnica,
com fornecimento Total de Peças e/ou Materiais e Mão
de Obra Qualificada, para o Sistema de Ar Condicionado,
instalado o Edifício Sampaio Moreira – Rua Libero Badaró, 346
- Centro São Paulo - SP – Tipo Hi Wall e splitão a fim de mantê-lo operando dentro dos Padrões Técnicos previstos em Projetos,
conforme Termo de Referência, que integra o Edital de Licitação
do presente Pregão Eletrônico, como Anexo I , conforme ata
034449694 , que adjudicou o objeto do certame à sociedade
empresária unipessoal ALEX REPARAÇÃO DE MÁQUINAS
LTDA. , inscrita na CNPJ sob o n.º 05.820.499/0001-05
, pelo valor mensal de R$ 4.666,66 (quatro mil seiscentos e
sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos) e global anual
de R$ 55.999,92 (cinquenta e cinco mil novecentos e noventa
e nove reais e noventa e dois centavos) conforme proposta SEI
034446841 ficando AUTORIZADA a referida contratação , bem
como o respectivo empenho que onerará a dotação orçamentária nº 25.10.13.122.3024.2.100.3.3.90.39.00.00 conforme nota
de reserva 031990432.
II - Nos termos do art. 6º do decreto 54.873/2014, ficam
designados como fiscais desta contratação os seguintes servidores:
- Fiscal Titular: RONALD SHALDERS PEREIRA MENDES , RF
113.254
- Fiscal Suplente: CID CARLOS SOUZA , RF 506.154.

AVISO - ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 050-SMC-G-2020
- Processo SEI: 6025.2020/0009232-2 - OC nº
8010038010020120OC00072
A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, pela SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, situada na Rua Libero Badaró,
346 – Centro, São Paulo, Capital, CEP: 01009-000 torna público,
para conhecimento de quantos possam se interessar, que fará
realizar licitação na modalidade PREGÃO ELETRONICO, com
critério de julgamento de MENOR PREÇO TOTAL ANUAL, objetivando a Contratação de empresa especializada em sonorização
e sua operacionalização, com fornecimento de equipamentos,
para o Teatro Municipal do Cangaíba Flávio Império – TFI,
Teatro Municipal do Itaim Bibi Décio de Almeida Prado – TDAP,
(Centro Cultural da Diversidade), Teatro Municipal da Mooca
Arthur Azevedo – TAA e Teatro Municipal de Santo Amaro
Paulo Eiró – TPE, todos pertencentes à Secretaria Municipal
de Cultura.
A participação no presente pregão dar-se-á por meio de
sistema eletrônico, pelo acesso ao site www.bec.sp.gov.br ou
www.bec.fazenda.gov.br, nas condições descritas no Edital.
A sessão será realizada no dia 11/11/2020 às 09:00
horas
Este Edital, seus anexos, o resultado do Pregão e os demais
atos pertinentes também constarão do site http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br

CENTRO CULTURAL DA CIDADE DE SÃO
PAULO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA
ARTÍSTICA
Processo nº 6025.2020/0018615-7
I – À vista dos elementos constantes do presente, diante da
competência a mim delegada pela Portaria nº 37/2020-SMC/G,
AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, caput, da Lei Federal
nº 8.666/93, a contratação nas condições abaixo estipuladas,
observada a legislação vigente e demais cautelas legais:
Contratado: Leno Veras de Carvalho, CPF nº 954.200.10372.
Objeto: Elaboração de texto crítico referente a 30ª Edição
do Programa de Exposições CCSP - Mostra 2020.
Data/Período: 23/10/2020 a 21/11/2020, conforme proposta
(033815859) e carta de anuência (034613469).
Local Vinculado: Piso Caio Graco - Centro Cultural São
Paulo.
Valor: R$ 3.000,00 ( três mil reais ).
Forma de Pagamento: A partir de 23/10. O pagamento se
dará no 20º (vigésimo) dia após a data de entrega de toda
documentação correta relativa ao pagamento.
Dotação Orçamentária: 25.10.13.392.3001.6.393.3.3.90.36
.00.00, conforme nota de reserva (034622384).
II - Nos termos do art. 6º do Decreto nº 54.873/2014,
fica designado como fiscal desta contratação artística o(a)
servidor(a) Rayanderson de Sousa Carvalho, RF 878.679.8 e,
como substituto, Rodolfo Ernani Beltrão Silva, RF 858.192.4.
III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho
observadas as disposições e demais normas de execução orçamentárias vigentes.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA
ARTÍSTICA
Processo nº 6025.2020/0018477-4
I – À vista dos elementos constantes do presente, diante da
competência a mim delegada pela Portaria nº 37/2020-SMC/G,
AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, caput, da Lei Federal
nº 8.666/93, a contratação nas condições abaixo estipuladas,
observada a legislação vigente e demais cautelas legais:
Contratado: Amanda Carneiro Santos, CPF nº 344.825.40889.
Objeto: Elaboração de texto crítico referente a 30ª Edição
do Programa de Exposições CCSP - Mostra 2020.
Data/Período: 23/10/2020 a 21/11/2020, conforme proposta
(033799465) e carta de anuência (034613296).
Local Vinculado: Piso Caio Graco - Centro Cultural São
Paulo.
Valor: R$ 3.000,00 ( três mil reais ).
Forma de Pagamento: A partir de 23/10. O pagamento se
dará no 20º (vigésimo) dia após a data de entrega de toda
documentação correta relativa ao pagamento.
Dotação Orçamentária: 25.10.13.392.3001.6.393.3.3.90.36
.00.00, conforme nota de reserva ( 034623850 ).
II - Nos termos do art. 6º do Decreto nº 54.873/2014,
fica designado como fiscal desta contratação artística o(a)
servidor(a) Rayanderson de Sousa Carvalho, RF 878.679.8 e,
como substituto, Rodolfo Ernani Beltrão Silva, RF 858.192.4.
III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho
observadas as disposições e demais normas de execução orçamentárias vigentes.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA
ARTÍSTICA
Processo nº 6025.2020/0018630-0
I – À vista dos elementos constantes do presente, diante da
competência a mim delegada pela Portaria nº 37/2020-SMC/G,
AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, caput, da Lei Federal
nº 8.666/93, a contratação nas condições abaixo estipuladas,
observada a legislação vigente e demais cautelas legais:

Contratado: Filipe Acácio Normando, CPF nº 017.953.57304.
Objeto: Elaboração de texto crítico referente a 30ª Edição
do Programa de Exposições CCSP - Mostra 2020.
Data/Período: 23/10/2020 a 21/11/2020, conforme proposta
(033817070) e carta de anuência (034613670).
Local Vinculado: Piso Caio Graco - Centro Cultural São
Paulo.
Valor: R$ 3.000,00 ( três mil reais ).
Forma de Pagamento: A partir de 23/10. O pagamento se
dará no 20º (vigésimo) dia após a data de entrega de toda
documentação correta relativa ao pagamento.
Dotação Orçamentária: 25.10.13.392.3001.6.393.3.3.90.36
.00.00, conforme nota de reserva (034621169).
II - Nos termos do art. 6º do Decreto nº 54.873/2014,
fica designado como fiscal desta contratação artística o(a)
servidor(a) Rayanderson de Sousa Carvalho, RF 878.679.8 e,
como substituto, Rodolfo Ernani Beltrão Silva, RF 858.192.4.
III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho
observadas as disposições e demais normas de execução orçamentárias vigentes.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA
ARTÍSTICA
Processo nº 6025.2020/0018635-1
I – À vista dos elementos constantes do presente, diante da
competência a mim delegada pela Portaria nº 37/2020-SMC/G,
AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, caput, da Lei Federal
nº 8.666/93, a contratação nas condições abaixo estipuladas,
observada a legislação vigente e demais cautelas legais:
Contratado: Tiago Gualberto Morais, CPF nº 014.366.40695.
Objeto: Elaboração de texto crítico referente a 30ª Edição
do Programa de Exposições CCSP - Mostra 2020.
Data/Período: 23/10/2020 a 21/11/2020, conforme proposta
(033818362) e carta de anuência (034613761).
Local Vinculado: Piso Caio Graco - Centro Cultural São
Paulo.
Valor: R$ 3.000,00 ( três mil reais ).
Forma de Pagamento: A partir de 23/10. O pagamento se
dará no 20º (vigésimo) dia após a data de entrega de toda
documentação correta relativa ao pagamento.
Dotação Orçamentária: 25.10.13.392.3001.6.393.3.3.90.36
.00.00, conforme nota de reserva (034624661).
II - Nos termos do art. 6º do Decreto nº 54.873/2014,
fica designado como fiscal desta contratação artística o(a)
servidor(a) Rayanderson de Sousa Carvalho, RF 878.679.8 e,
como substituto, Rodolfo Ernani Beltrão Silva, RF 858.192.4.
III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho
observadas as disposições e demais normas de execução orçamentárias vigentes.

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE NATUREZA
ARTÍSTICA
Processo nº 6025.2020/0018634-3
I – À vista dos elementos constantes do presente, diante da
competência a mim delegada pela Portaria nº 37/2020-SMC/G,
AUTORIZO, com fundamento no artigo 25, caput, da Lei Federal
nº 8.666/93, a contratação nas condições abaixo estipuladas,
observada a legislação vigente e demais cautelas legais:
Contratado: Maria Luiza Proença de Freitas, CPF nº
336.721.398-58.
Objeto: Elaboração de texto crítico referente a 30ª Edição
do Programa de Exposições CCSP - Mostra 2020.
Data/Período: 23/10/2020 a 21/11/2020, conforme proposta
(033817763) e carta de anuência (034613731).
Local Vinculado: Piso Caio Graco - Centro Cultural São
Paulo.
Valor: R$ 3.000,00 ( três mil reais ).
Forma de Pagamento: A partir de 23/10. O pagamento se
dará no 20º (vigésimo) dia após a data de entrega de toda
documentação correta relativa ao pagamento.
Dotação Orçamentária: 25.10.13.392.3001.6.393.3.3.90.36
.00.00, conforme nota de reserva ( 034621496).
II - Nos termos do art. 6º do Decreto nº 54.873/2014,
fica designado como fiscal desta contratação artística o(a)
servidor(a) Rayanderson de Sousa Carvalho, RF 878.679.8 e,
como substituto, Rodolfo Ernani Beltrão Silva, RF 858.192.4.
III - Autorizo a emissão da competente nota de empenho
observadas as disposições e demais normas de execução orçamentárias vigentes.

EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
Publicado por omissão
Termo nº 22/CAF SCA PG/2020 – Processo nº
6025.2020/0016619-9
PARTES: PMSP/SMC e CAROLINA NÓBREGA SILVA, RG
Nº 32.545.144-8, CPF Nº 353.362.298-30 .
OBJETO: Contratação de prestação de serviços para desenvolvimento e realização de proposta selecionada através do
Edital de Concurso Projetos de Mediação em Arte e Cidadania
Cultural – 8ª Edição e cessão de direitos autorais patrimoniais.
PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO: 06 MESES
VALOR DO CONTRATO: R$ 18.000,00(dezoito mil reais).
Data da Assinatura: 28 de Setembro de 2020.

COORDENADORIA DE CIDADANIA
CULTURAL
CELEBRAÇÃO DE PARCERIA – EDITAL DE
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2020/SMC/CFOC/
SPLU - PROGRAMA VAI MODALIDADE 1
Processo nº 6025.2020/0013492-0
I - À vista dos elementos constantes do presente, em especial da homologação do resultado da seleção realizada nos
termos do EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2020/
SMC/CFOC/SPLU - PROGRAMA VAI Modalidade 1, publicado
no D.O.C. em 14/08/2020 (032130198), o Parecer da área
técnica (034645357), bem como do parecer da Assessoria
Jurídica (034663718), pela competência a mim delegada nos
termos da Portaria nº 84/2019/SMC-G, observando o conteúdo
das leis que criam e regulam o Programa para a Valorização de
Iniciativas Culturais -VAI, Lei Municipal nº 13.540/2003 com as
alterações dadas pela lei pela Lei Municipal 15.897/2013 e Decreto Municipal nº 54.833/2014), da Lei Federal nº 13.019/2014,
dos Decretos Municipais nº 57.575/2016 e nº 51.300/2010
e demais normas aplicáveis, AUTORIZO a formalização de
parceria com STEPHANY SILVA OLIVEIRA, inscrita no CPF sob
nº 491.587.728-04, e os demais integrantes do grupo/coletivo
"Coletivo Deu Capão", para execução do projeto “OS SANTOS DIAS DE CAPÃO", pelo período de 08 (oito) meses, em
cumprimento ao plano de trabalho apresentado, prazo que
será contado efetivamente a partir do recebimento da primeira
parcela contratual, mediante subsídio financeiro no valor total
de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) , a ser liberado em
02 (duas) parcelas, a saber: 1ª parcela correspondente a 60%
(sessenta por cento) do subsídio, a ser concedido no momento
da assinatura do Termo. 2ª parcela correspondente a 40% (quarenta por cento) do subsídio, a ser concedido após a aprovação
do relatório de prestação parcial de contas prevista para ocorrer
a partir de novembro/2020.
II - Autorizo a emissão da competente nota de empenho
no valor de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), onerando
a dotação orçamentária nº 25.10.13.392.3001.4.311.3.3.90.36
.00.00, conforme nota de reserva de recursos nº 17.324/2020
(026419637), observadas as normas de execução orçamentárias
vigentes.
III - Nos termos do art. 50 do Decreto nº 57.575/2016, fica
designado William Silva de Moraes, RF 782.778.4 como gestor
da parceria e Ana Cecília Lessa, RF 839.265, como gestora
substituta.

