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ou a uma classe de funcionários ou a visão de cada um dos Srs. 
Vereadores que representa parte da população.

Apresentei o PL 98/19, que dispõe sobre uma autorização 
de funcionamento de horário noturno dos Centros de Educação 
Infantil e das Creches conveniadas à rede municipal de ensino, 
que servirá exclusivamente aos pais e responsáveis que com-
provem estar trabalhando no período noturno. Ou seja, tenho 
defendido ultimamente que nós, Vereadores, temos a necessida-
de de pensar lá na frente.

Hoje, há muitos prestadores de serviços que não estão mais 
naquele horário padrão, das 8h às 17h, das 9hs às 18h. Essa é 
a grande realidade. Temos o pessoal que trabalha em postos 
de gasolina, que trabalha à noite. Então, por que não propor 
nesta Casa esse Projeto de Lei 98/19, que fala sobre a creche 
no período noturno?

Claro que para isso acontecer serão necessárias várias 
adaptações, inclusive de horário, mas precisamos pensar - já 
que batemos no peito e nos orgulhamos de dizer que São Paulo 
é uma cidade que funciona 24 horas - nesses novos empregos, 
nesses novos momentos de horários para o cidadão na cidade 
de São Paulo.

Tenho discutido e já falei inclusive com alguns Colegas 
que são da área de Educação - assim como tem acontecido em 
Brasília - sobre um PL que apresentei, mas ainda está na fila na 
CCJ, que trata do homeschooling, ou seja, o ensino domiciliar 
que já não é novidade no Brasil, embora estejamos menos 
adiantados do que países como Estados Unidos, Alemanha, 
Itália e Portugal, alguns países da Europa. Sabemos que em São 
Paulo há muitas famílias de todo mundo em todos os Estados 
do Brasil, que trazem suas culturas. Aprenderam com seus avós, 
depois com seus pais e agora estão com os filhos e netos com 
essa modalidade de acompanhar e prover o ensino.

Claro que esse projeto será sempre acompanhado pelo Mu-
nicípio, com o ensino da escola. Será uma parceria, na verdade, 
entre o Município e as famílias. Não é uma obrigatoriedade, 
que fique claro nesse momento, ter o homeschooling para 
todas as crianças. É apenas para aqueles que têm a possibili-
dade, que se sentem capacitados e serão acompanhados pelos 
professores, pelos sistemas de Educação do Município. Temos 
muitas famílias já praticando essa maneira, mas não temos 
legislação para isso. Não temos uma legislação federal e a nos-
sa Constituição proíbe, mas já está em discussão em Brasília. 
Temos notícias da Frente Parlamentar que formou comissão 
ontem para defender o homeschooling na Câmara Federal, 
composta por cerca de 300 membros. Ou seja, a maioria sim-
ples já está garantida nessa Comissão. Com certeza, o atual 
Presidente, o atual Governo, a Câmara e o Senado vão propor 
essa ideia como uma visão de futuro, abrindo esse espaço e 
essa possibilidade para as famílias que entendem isso como um 
caminho para a educação, tendo em vista que temos de pensar 
20 anos à frente.

Eu apresentei esse projeto de lei, estou à disposição. É o 
PL 84, para debater com todos os Srs. Vereadores que tiverem 
interesse.

Obrigado, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Tuma - PSDB) - Tem a pala-

vra, pela ordem, o nobre Vereador Souza Santos.
O SR. SOUZA SANTOS (PRB) - (Pela ordem) - Quero 

indagar V.Exa. se votaremos, dentro de instantes, a questão do 
Regimento Interno. É uma pergunta, Presidente. Votaremos?

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Tuma - PSDB) - Sim.
O SR. SOUZA SANTOS (PRB) - (Pela ordem) - Também 

ainda hoje votaremos o IPTU?
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Tuma - PSDB) - Sim.
O SR. SOUZA SANTOS (PRB) - (Pela ordem) - Então, Pre-

sidente, quero sugerir, pois estive conversando com alguns Srs. 
Vereadores ainda há pouco para que possamos fazer, a partir da 
semana que vem - quando V.Exa. achar ou julgar melhor -, que 
às terças-feiras e às quintas-feiras possamos usar o tempo, logo 
ao abrir da sessão, para os comunicados de Liderança, as ques-
tões de livre vontade que os Vereadores desejam e podem falar; 
às quartas-feiras que pudéssemos usá-las para uma sessão de-
liberativa, em vez de fazermos Pequeno e Grande Expedientes 
já entraríamos logo nas deliberações. E não sairíamos daqui 
meia-noite, 11h, 1h da manhã, como temos feito.

Não é que não queiramos trabalhar, trabalhamos muito, 
mas temos a base para visitar, questões para resolver, atendi-
mentos para fazer e creio que todos os Srs. Vereadores atendem 
em seus gabinetes. Então, quero contar com a anuência do 
Líder do Governo, Vereador Fábio Riva, para que também 
faça coro e defenda conosco no sentido de podermos usar 
as quartas-feiras para a sessão deliberativa a partir das 15h, 
porque serão sessões longas. Por exemplo, estamos ainda nos 
comunicados de Liderança. Já deveríamos discutir, dentro das 
duas horas, os projetos da pauta. Tem projeto que começamos 
a discutir nas duas horas regimentais, mas vamos terminar na 
semana que vem, porque tem obstrução, questão de ordem, 
comunicados, encaminhamento. Tudo isso leva tempo.

Então, seria importantíssimo - minha sugestão - que pu-
déssemos fazer esse esforço a fim de usarmos as sessões de 
quarta-feira como sessões deliberativas, a partir das 15h.

Era isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Tuma - PSDB) - Muito 

obrigado, Vereador Souza Santos. Não há problema. Então, 
suspenderei os trabalhos, de ofício...

O SR. SOUZA SANTOS (PRB) - (Pela ordem) - Não. Não 
é assim.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Tuma - PSDB) - Ah, des-
culpe, perdão.

Concordo com V.Exa., pronto. Seguirei o que V.Exa. está 
propondo: quarta-feira...

O SR. SOUZA SANTOS (PRB) - (Pela ordem) - Não, Sr. Pre-
sidente. Não é o que estou propondo, é uma sugestão se os Srs. 
Vereadores concordarem, porque acho importante. Não precisa 
nem ser do Regimento. Pode ser uma decisão da Casa.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Tuma - PSDB) - Isso. Um 
acordo de Lideranças.

O SR. SOUZA SANTOS (PRB) - (Pela ordem) - Isso, um 
acordo. Pronto.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Tuma - PSDB) - Está acor-
dado.

Por exemplo, questiono os Srs. Vereadores se o nobre 
Vereador Quito Formiga não está bem trajado, adequadamente 
trajado.

O SR. SOUZA SANTOS (PRB) - (Pela ordem) - Está ade-
quadamente vestido.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Tuma - PSDB) - Pois é. 
Então, obrigar S.Exa., Vereador Quito Formiga, a usar a gravata 
para registrar presença, para poder votar, é uma excrescência 
tão vetusta. É teratológico. Então, vamos nos modernizar mi-
nimamente.

O SR. SOUZA SANTOS (PRB) - (Pela ordem) - Perfeito, Sr. 
Presidente. V.Exa. é moderno e atual. É isso mesmo.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Tuma - PSDB) - Muito 
obrigado.

Então, passemos à Ordem do Dia.
ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Tuma - PSDB) - Há sobre a 

mesa requerimento que será lido.
- É lido o seguinte:
“REQUERIMENTO
REQUEIRO, nos termos regimentais, a inclusão do PR 

24/2007 na pauta da Ordem do Dia da presente sessão.
Sala das Sessões,
Eduardo Tuma
Vereador”
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Tuma - PSDB) - A votos o 

requerimento de inclusão do PR 24/07 na pauta da ordem do 
dia. Os Srs. Vereadores favoráveis permaneçam como estão; os 

na Cardoso, Mario Covas Neto, Milton Ferreira, Noemi Nonato, 
Ota, Patrícia Bezerra, Paulo Frange, Quito Formiga, Reis, Ricardo 
Nunes, Ricardo Teixeira, Rinaldi Digilio, Rodrigo Goulart, Rute 
Costa, Sandra Tadeu, Senival Moura, Soninha Francine, Souza 
Santos, Toninho Paiva, Toninho Vespoli, Xexéu Tripoli e Zé Turin.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Tuma - PSDB) - Há número 
legal. Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos 
os nossos trabalhos.

Esta é a 165ª Sessão Ordinária, da 17ª Legislatura, convo-
cada para hoje, 3 de abril de 2019.

Para o Plenário ficar ciente, deveremos derrubar a sessão 
ordinária para entrar na extraordinária e votar os projetos de 
Vereadores e do Executivo.

Anuncio a presença em plenário do Vereador Sá Marques, 
do PHS de São Luís do Maranhão, que veio com o Vereador 
Alessandro Guedes. (Palmas)

Anuncio também a presença do Vereador José Eraldo da 
Silva, de Manari, no Pernambuco, com seis mandatos. (Palmas)

Tem a palavra, pela ordem, o nobre Vereador Rodrigo 
Goulart.

O SR. RODRIGO GOULART (PSD) - (Pela ordem) - Obriga-
do, Sr. Presidente.

Aproveitando os registros feitos por V.Exa., anuncio tam-
bém a presença do Vereador Pedrinho Botaro, do PSDB, Presi-
dente da Câmara de Santo André, que, a exemplo desta Casa, 
é um jovem Presidente na Câmara Municipal de Santo André. 
(Palmas)

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Tuma - PSDB) - Muito 
obrigado. Seja bem-vindo, Pedrinho. Parabéns pelo trabalho que 
conduz à frente do Legislativo da nossa cidade coirmã.

Há sobre a mesa requerimento que será lido.
- É lido o seguinte:
REQUERIMENTO 07-00013/2019
“Exmo. Sr. Presidente,
Comunico que na data de 04 de abril de 2019, a fim de 

participar de audiência com o Exmo. Ministro do Supremo 
Tribunal Federal, Dr. Alexandre de Moraes, para defesa da Lei 
16.897/18, que proíbe o manuseio, a utilização, a queima e a 
soltura de fogos de estampido e de artifícios, assim como de 
quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no 
Município de São Paulo, face à proposição da Adin nº 2114760-
98.2018.8.26.0000, estarei, com fundamento no artigo 98 do 
Regimento Interno da Câmara Municipal de São Paulo, em 
Brasília, representando a Câmara Municipal de São Paulo, com 
ônus para a Edilidade.

Sala das Sessões
Xexéu Tripoli
Vereador”
O SR. PRESIDENTE (Eduardo Tuma - PSDB) - A votos o 

requerimento de licença. Os Srs. Vereadores favoráveis perma-
neçam como estão; os contrários, ou aqueles que desejarem 
verificação nominal de votação, manifestem-se agora. (Pausa) 
Aprovado.

Por acordo de Lideranças, encerraremos os trabalhos.
Conforme requerimento já lido anteriormente, da realiza-

ção de evento da nobre Vereadora Juliana Cardoso e do nobre 
Vereador Eduardo Suplicy, amanhã não haverá sessão ordinária.

Convoco os Srs. Vereadores para a próxima sessão ordiná-
ria, para terça-feira, dia 9 de abril de 2019, com a Ordem do Dia 
a ser publicada.

Estão encerrados os nossos trabalhos.
EXPEDIENTE - 165ª S.O.
Requerimentos
VEREADOR CELSO GIANNAZI (PSOL)
13-00301/2019 - Coautoria no PL 575/2016.
VEREADOR GEORGE HATO (MDB)
13-00306/2019 - Indica o Vereador Ricardo Nunes para 

compor a Comissão Extraordinária Permanente de Segurança 
Pública.

VEREADOR ALFREDINHO (PT)
13-00307/2019 - Indica o Vereador Alfredinho para compor 

a Comissão Extraordinária Permanente do Idoso e Assistência 
Social.

VEREADOR DANIEL ANNENBERG (PSDB)
13-00308/2019 - Voto de júbilo e congratulações com a 

Associação Brasileira dos Agentes Digitais - Abradi.
13-00312/2019 - Voto de júbilo e congratulações para a 

Sociedade dos Profissionais e Usuários de Tecnologia de Infor-
mação do Estado de São Paulo.

VEREADOR REIS (PT)
13-00309/2019 - Arquivamento do PL 846/2017.
VEREADOR XEXÉU TRIPOLI (PV)
07-00013/2019 - Comunica licença.
13-00310/2019 - Coautoria no PL 145/2018.
VEREADORA JANAÍNA LIMA (NOVO)
13-00311/2019 - Retirada do Requerimento 08-

00024/2019.
VEREADOR GILBERTO NATALINI (PV)
13-00313/2019 - Voto de júbilo aos Srs. Marcos Silveira 

Buckeridge e Oswaldo Keith Okamoto.
VEREADOR FABIO RIVA (PSDB)
13-00314/2019 - Voto de júbilo com a Sra. Débora Garo-

falo.
VEREADORA EDIR SALES (PSD)
13-00315/2019 - Voto de júbilo à Seccional Leste do CRF-

-SP.
13-00316/2019 - Voto de júbilo ao Instituto Cultural RV.
13-00317/2019 - Voto de júbilo ao Patronato Assistencial 

de Imigrantes Italianos.
VEREADOR RODRIGO GOULART (PSD)
13-00318/2019 - Voto de júbilo com o Grupo Esperança e 

Amor - GEA.
13-00319/2019 - Voto de júbilo com a Sra. Débora Garo-

falo.
181ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
03/04/2019
- Presidência do Sr. Eduardo Tuma.
- Secretaria do Sr. Reis.
- Às 15h23, com o Sr. Eduardo Tuma na presidência, feita a 

chamada, verifica-se haver número legal. Estiveram presentes 
durante a sessão os Srs. Adilson Amadeu, Adriana Ramalho, 
Alessandro Guedes, Alfredinho, André Santos, Antonio Donato, 
Atílio Francisco, Aurélio Nomura, Beto do Social, Caio Miranda 
Carneiro, Camilo Cristófaro, Celso Jatene, Claudinho de Souza, 
Claudio Fonseca, Dalton Silvano, Edir Sales, Eduardo Matarazzo 
Suplicy, Eliseu Gabriel, Fabio Riva, Fernando Holiday, George 
Hato, Gilberto Nascimento, Gilberto Natalini, Gilson Barreto, 
Isac Felix, Jair Tatto, Janaína Lima, Jonas Camisa Nova, José 
Police Neto, Juliana Cardoso, Mario Covas Neto, Milton Ferreira, 
Noemi Nonato, Ota, Patrícia Bezerra, Paulo Frange, Quito Formi-
ga, Reis, Ricardo Nunes, Ricardo Teixeira, Rinaldi Digilio, Rodrigo 
Goulart, Rute Costa, Sandra Tadeu, Senival Moura, Soninha 
Francine, Souza Santos, Toninho Paiva, Toninho Vespoli, Xexéu 
Tripoli e Zé Turin.

O SR. PRESIDENTE (Eduardo Tuma - PSDB) - Há número 
legal. Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos 
os nossos trabalhos.

Esta é a 181ª Sessão Extraordinária, da 17ª Legislatura, 
convocada para hoje, dia 3 de abril de 2019.

Passemos aos comunicados de liderança. Tem a palavra, 
pela ordem, o nobre Vereador Gilberto Nascimento.

O SR. GILBERTO NASCIMENTO (PSC) - (Pela ordem) - Sr. 
Presidente, Sras. e Srs. Vereadores, gostaria de fazer uma fala, 
rapidamente, sobre dois projetos de lei que apresentei nesta 
Casa.

Os dois tratam sobre o tema Educação. Entendo que a 
Câmara Municipal seja o local onde devemos, como obrigação 
de representantes do povo eleitos, apresentar as ideias, por 
mais que possam incomodar no primeiro momento a uma área 

são da Comissão de Licitações nº 02 que ADJUDICOU o objeto 
do Certame à empresa THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. (CNPJ 
nº 90.347.840/0003-80), pelo valor mensal de R$ 4.777,02 
(quatro mil, setecentos e setenta e sete reais e dois centavos), 
totalizando R$ 57.324,24 (cinquenta e sete mil, trezentos e 
vinte e quatro reais e vinte e quatro centavos). II - A despesa 
deverá onerar a dotação 10.10.01.032.3024.2100.3390.39 – 
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

 DESPACHO DO PRESIDENTE
Processo TC: 000612/2017
Interessado: TCMSP / BERTONI & VICHETE ENGENHARIA E 

GEOGRAFIA LTDA. – EPP
Objeto: Contratação de empresa especializada de serviços 

de fornecimento de imagens georreferenciadas por aeronaves 
remotamente pilotadas (drones).

DESPACHO: À vista das informações constantes dos autos e 
nos termos da manifestação da Assessoria Jurídica de Controle 
Externo, da Subsecretaria Administrativa e da Secretaria Geral, 
que acolho como razões de decidir, AUTORIZO, com fundamento 
no disposto no artigo 20 do Decreto Municipal nº 56.144/2015 
e na Cláusula III da Ata de Registro de Preços nº 001/2017, que 
tem por objeto a contratação de empresa especializada em 
serviços de fornecimento de imagens georreferenciadas por 
aeronaves remotamente pilotadas (drones), com vigência atual 
até 08/11/2019, a adoção das seguintes medidas: I) Aditamento 
da Ata de Registro de Preços nº 001/2017, firmada com BERTO-
NI & VICHETE ENGENHARIA E GEOGRAFIA LTDA. – EPP, CNPJ nº 
19.525.148/0001-78, visando à alteração do preço registrado 
para R$ 1.365,00, com estimativa total de missões no valor de 
R$ 54.600,00, a partir de 01/04/2019. II) lavratura do Termo de 
Aditamento, conforme minuta juntada às fls. 667 e verso.

 EMPRESA DE CINEMA E 
AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 EXTRATO DE CONTRATO
Processo Eletrônico: 8610.2019/0000292-0
Extrato do Termo de Contrato nº 103/2019
Contratante: Empresa de Cinema e Audiovisual de São 

Paulo S.A. - Spcine.
Contratada: Associação Brasileira de Cinematografia., ins-

crita no CNPJ/CPF sob o nº 03.957.605/0001-63.
Objeto: Investimento da Spcine, sob a forma de patrocínio, 

nas ações integrantes na realização da Semana ABC 2019.
Valor: R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Prazo de Vigência: A partir de 25 de abril de 2019, perma-

necendo em vigor durante o prazo de 12 (doze) meses.

 EXTRATO DE CONTRATO
Processo Eletrônico: 8610.2019/0000109-6
Extrato do Termo de Contrato nº 109/2019
Contratante: Empresa de Cinema e Audiovisual de São 

Paulo S.A. - Spcine.
Contratada: Captura Filmes Ltda., inscrita no CNPJ/CPF sob 

o nº 05.416.033/0001-30.
Objeto: Prestação de serviços de captura, produção e edi-

ção de dois vídeos das ações do Sampa Criativa.
Valor: R$ 17.980,42 (dezessete mil, novecentos e oitenta 

reais e quarenta e dois centavos).
Prazo de Vigência: A partir de 08 de fevereiro de 2019 e 

permanecerá em vigor até a entrega dos produtos mencionados 
na cláusula 1.1.

 EXTRATO DE CONTRATO
Processo Eletrônico: 8610.2018/0000772-6
Extrato do Termo de Contrato nº 108/2019
Contratante: Empresa de Cinema e Audiovisual de São 

Paulo S.A. - Spcine.
Contratada: Lara Pessoa Silva 39216740850., inscrita no 

CNPJ/CPF sob o nº 20.212.565/0001-40.
Objeto: Prestação de serviços de design para divulgação 

dos programas realizados pela Spcine em canais de comuni-
cação.

Valor: R$ 2.520,00 (dois mil quinhentos e vinte reais).
Prazo de Vigência: A partir de 08 de fevereiro de 2019 e 

permanecerá em vigor pelo prazo de 6 (seis) meses.

 EXTRATO DE CONTRATO
Processo Eletrônico: 8610.2019/0000467-2
Extrato do Termo de Contrato nº 102/2019
Contratante: Empresa de Cinema e Audiovisual de São 

Paulo S.A. - Spcine.
Contratada: Bossa Nova Films Criações e Produções S/A., 

inscrita no CNPJ/CPF sob o nº 07.477.471/0001-34.
Objeto: Investimento em complementação de produção de 

obra audiovisual cinematográfica provisoriamente denominada 
“Depois dos 40”.

Valor: R$ 444.410,00 (quatrocentos e quarenta e quatro mil 
quatrocentos e dez reais).

Prazo de Vigência: A partir de 16 de abril de 2019 e per-
manecerá em vigor pelo prazo de 07 (sete) anos a contar do 
lançamento comercial da obra.

 EXTRATO DE CONTRATO
Processo Eletrônico: 8610.2019/0000275-0
Extrato do Termo de Contrato nº 104/2019
Contratante: Empresa de Cinema e Audiovisual de São 

Paulo S.A. - Spcine.
Contratada: Klaxon Cultura Audiovisual Ltda., inscrita no 

CNPJ/CPF sob o nº 09.397.798/0001-21.
Objeto: Investimento da Spcine, sob a forma de patrocínio, 

nas ações integrantes na realização do BR LAB 2019.
Valor: R$ 130.000,00 (centro e trinta mil reais).
Prazo de Vigência: A partir de 24 de abril de 2019 e perma-

necerá em vigor pelo prazo de 07 (sete) meses.

 CÂMARA MUNICIPAL
Presidente: Eduardo Tuma

 GABINETE DO PRESIDENTE
 CÂMARA MUNICIPAL

 SECRETARIA GERAL PARLAMENTAR

SECRETARIA DE REGISTRO PARLAMENTAR E 
REVISÃO - SGP-4

165ª SESSÃO ORDINÁRIA
03/04/2019
- Presidência do Sr. Eduardo Tuma.
- Secretaria do Sr. Reis.
- À hora regimental, com o Sr. Eduardo Tuma na presidên-

cia, feita a chamada, verifica-se haver número legal. Estiveram 
presentes durante a sessão os Srs. Adilson Amadeu, Adriana 
Ramalho, Alessandro Guedes, Alfredinho, André Santos, Antonio 
Donato, Arselino Tatto, Atílio Francisco, Aurélio Nomura, Beto 
do Social, Caio Miranda Carneiro, Camilo Cristófaro, Celso 
Giannazi, Celso Jatene, Claudinho de Souza, Claudio Fonseca, 
Dalton Silvano, Edir Sales, Eduardo Matarazzo Suplicy, Eliseu 
Gabriel, Fabio Riva, Fernando Holiday, George Hato, Gilberto 
Nascimento, Gilberto Natalini, Gilson Barreto, Isac Felix, Jair 
Tatto, Janaína Lima, Jonas Camisa Nova, José Police Neto, Julia-

 EMPRESA DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 COMUNICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO
Em virtude do prazo para interposição de recurso adminis-

trativo ter transcorrido “in albis”, nos termos do parecer GJA 
n° 054/19, a EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAM-
-SP S/A, por intermédio de seu Diretor de Administração e 
Finanças, no uso das atribuições que lhes confere o Estatuto 
Social, torna público o TRÂNSITO EM JULGADO DA APLICAÇÃO 
DE PENALIDADE de multa à empresa LUX PAPER INDUSTRIAL 
EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ sob nº 19.492.142/0001-41, pelo 
descumprimento do item 9.1, alínea “b” da Cláusula IX do 
Contrato Administrativo nº CO-09.02/18, no valor de R$ 349,44 
(trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e quatro centa-
vos), correspondente a 1% (um por cento) sobre o valor total 
do contrato, de R$ 34.944,00 (trinta e quatro mil, novecentos e 
quarenta e quatro reais), com fulcro no art. 87, inciso II da Lei 
nº 8.666/93, valendo esclarecer que foi assegurado à empresa 
apenada o direito de exercer a ampla defesa e o contraditório, 
por meio de recurso administrativo, conforme publicação no 
DOCSP, fls. 89, de 25/04/2019.

 EXTRATO DE CONTRATO
CO-01.05/19
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 04.016/19
CONTRATADA: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓ-

GICAS LTDA.
OBJETO: FORNECIMENTO DE FERRAMENTA DE PESQUISA 

E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRA-
ÇÃO PÚBLICA.

VIGÊNCIA: O CONTRATO TERÁ VIGÊNCIA DE 12 (DOZE) ME-
SES, CONTADOS DA DATA DE SUA ASSINATURA (03/05/2019).

VALOR: O VALOR TOTAL DO PRESENTE CONTRATO É DE R$ 
7.990,00 (SETE MIL, NOVECENTOS E NOVENTA REAIS).

 SÃO PAULO URBANISMO
 GABINETE DO PRESIDENTE

 PROCESSO SEI Nº 7810.2018/0000924-3
Despacho Autorizatório
À vista dos elementos que instruem este processo eletrô-

nico nº 7810.2018/0000924-3, especialmente a manifestação 
exarada pela Gerência de Compras, Licitações e Contratos 
(cota SEI nº 016268953) que acolhemos como razão de decidir 
e que passa a fazer parte integrante deste intrumento, com 
fundamento no art. artigo 30, inciso I, da Lei n.º 13.303/2016, 
AUTORIZAMOS a contratação direta, da empresa DATAMACE 
INFORMÁTICA LTDA., inscrita no CNPJ/MF nº 57.195.497/0001-
68, pelo valor de R$ 45.600,00 (quarenta e cinco mil e seis-
centos reais), base março/19, representando R$ 1.900,00/
mês para prestação de serviços de manutenção dos softwares 
GIP–Gestão Integrada de Pessoal e GRH - Ponto Eletrônico, 
adquiridos da CONTRATADA em 27 de maio de 1991 e 11 de 
fevereiro de 2000.

 SÃO PAULO OBRAS
 GABINETE DO PRESIDENTE

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019 - PROCESSO 
Nº102193010

Objeto: Contratação de empresa especializada no for-
necimento de Link dedicado de 100 Mbps, com serviço de 
segurança MSS (Managed Security Services) suportado por uma 
plataforma integrada com equipamento (UTM) Unified Threat 
Management, possibilitando a execução de múltiplas funções 
de segurança em um único dispositivo: firewall, prevenção 
de intrusões de rede, antivírus, VPN, filtragem de conteúdo, 
balanceamento de carga e geração de relatórios informativos 
e gerenciais sobre a Rede de Dados, conforme Anexo I – Termo 
de Referência. 

BOLETIM DE ESCLARECIMENTO Nº01
1. Questionamento: Acerca do link de acesso à internet, en-

tendemos que o link deverá ser instalado na Avenida São João 
473 - São Paulo - SP. Está correto nosso entendimento?

Resposta: Sim, Avenida São João 473 - São Paulo – SP.
2. Questionamento: Ainda sobre o link de acesso à internet, 

entendemos que o fornecimento de 1 (um) bloco IPv4 /29 aten-
de à necessidade da Contratante, sendo possível o fornecimen-
to de bloco IPv6 adicional. Está correto nosso entendimento?

Resposta: Sim está correto o entendimento.
3. Questionamento: Para as interfaces SFP serão necessá-

rios transceivers? Se sim, poderiam especificar dados técnicos?
Resposta: , serão necessário o fornecimento dos transcei-

vers conforme especificações abaixo:
1. SFP-1G-LX Compatible 1000BASE-LX SFP 1310nm 10km 

DOM Transceiver Module.

 COMUNICADO
CONTRATO Nº 0931830500 - PROCESSO nº 093183050
Objeto: Prestação de serviços de Limpeza, que en-

volvem a Limpeza das Instalações (permanentes e/ou 
temporárias, inclusive móveis e utensílios)... durante o 
período de abrangência do “47º Grande Prêmio do Brasil 
de Fórmula 1” no Autódromo Municipal José Carlos Pace, 
com fornecimento de equipamentos, materiais e veículos.

Fica a empresa Lume Serviços Gerais Ltda. notificada a 
comparacer na Sede da São Paulo Obras - SPObras, junto ao 
Núcleo de Gestão de Execução Contratual, no prazo de 05 (cin-
co) dias, para assinatura do Termo de Recebimento Provisório 
- TRP do contrato nº 0931830500 - Processo Eletrônico SEI nº 
7910.2018/0000515-2 - Limpeza das Instalações no Autódromo 
Municipal José Carlos Pace - 47° Grande Prêmio do Brasil de 
Fórmula 1; sendo que, após este prazo, o referido TRP será 
emitido de forma unilateral pela SPObras.

 TRIBUNAL DE CONTAS
 GABINETE DO PRESIDENTE

 DESPACHO DO PRESIDENTE
Processo TC: 000228/2019
Interessado: TCMSP / THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A.
Objeto: Contratação de serviços técnicos de manutenção 

preventiva e corretiva dos 04 (quatro) elevadores da marca 
Atlas do Edifício Sede do Tribunal de Contas do Município de 
São Paulo.

DESPACHO: Tendo em vista os elementos de instrução 
constantes dos autos, em especial as manifestações da Sub-
secretaria Administrativa, da Assessoria Jurídica de Controle 
Externo e da Secretaria Geral, que acolho como razões de 
decidir: I – HOMOLOGO, com fundamento no artigo 16, inciso 
IX, da Lei Municipal nº 13.278/02 e no artigo 3º, inciso VI, do 
Decreto Municipal nº 46.662/05, aplicando-se subsidiariamente, 
no que couber, as disposições das Leis Federais nºs. 8.666/93 e 
10.520/02, para que produza os efeitos legais, o Pregão Eletrô-
nico nº 06/2019 (Ampla Concorrência), consoante especifica-
ções contidas no Anexo I – Termo de Referência, conforme deci-
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