sexta-feira, 1º de novembro de 2019
PROCESSO: 1013/2018.
NOTA DE EMPENHO: 573/2019.
DOTAÇÃO: 3.3.90.39 – OST/PJ.
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a partir da assinatura
ASSINATURA: 24 de outubro de 2019

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
DECISÕES DA MESA DIRETORA
DECISÃO DE MESA nº 4380/2019
PROCESSO CMSP nº 517/2019
RETIFICAÇÃO: Na publicação do dia 31/10/2019, página
124, 1ª coluna, leia-se como segue e não como constou:
"À vista das informações processadas nos presentes autos, em especial o Parecer Procuradoria SCL nº 212/2019, fls.
99/101, a Mesa reconhece a tempestividade do recurso interposto pela empresa WILLIAM MARTINS AURAFI - ME, CNPJ nº
14.554.710/0001-78, e no mérito decide NEGAR PROVIMENTO,
mantendo as penalidades aplicadas de multa de mora no valor
de R$ 4.900,00 (quatro mil e novecentos reais) e a suspensão
temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Edilidade pelo prazo de 2 (dois) anos."

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
ATA DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO nº 49/2019
PROCESSO(S) CMSP nº(s) 575/2019
OFERTA DE COMPRA nº 801086801002019OC00102
OBJETO: Prestação de serviços de produção, geração e
veiculação de conteúdo televisivo (TV Câmara São Paulo) e
digital (Portal da Câmara), relacionados a temas de interesse
da Câmara Municipal de São Paulo, com dedicação exclusiva de
mão-de-obra, bem como prestação de serviços de consultoria
para o desenvolvimento de novos programas, modernização
e integração das mídias e fornecimento de solução integrada
de hardware e software para gerenciamento de mídia e ativos
digitais
ATA DE REUNIÃO nº 415/2019:
"Às quatorze horas e trinta minutos do dia trinta e um
do mês de outubro do ano de dois mil e dezenove, na sala de
Reuniões da CJL, 13º andar do prédio da Câmara Municipal de
São Paulo, Viaduto Jacareí nº 100, nesta Capital, reuniram-se
o Senhor Pregoeiro Leonardo Fraga Molarino Bispo Ribeiro,
sua equipe de apoio subscrita e a Procuradora Legislativa Dra.
Conceição Faria da Silva, para abrir os trabalhos do Pregão
Eletrônico nº 49/2019, cujo objeto está descrito em epígrafe.
I – ABERTURA: aberta a sessão pública, o Senhor Pregoeiro, em
conformidade com as disposições contidas no Edital, efetuou
através do sistema de compras eletrônicas www.bec.sp.gov.br,
a análise e divulgação das propostas formuladas e registradas
pelos interessados. II – LANCES: abriu-se a fase de lances
para disputa e classificação dos licitantes. III – NEGOCIAÇÃO:
definida a licitante vencedora, o Senhor Pregoeiro iniciou a fase
de negociação, buscando o menor preço para o objeto licitado.
IV – SUSPENSÃO: A seguir, o Senhor Pregoeiro informou a todos que iria suspender a sessão para que a licitante vencedora
possa elaborar a sua proposta de preços de acordo com o modelo disponibilizado no Anexo III do Edital e também a planilha
detalhada de custos e formação de preços, que deverão ser
enviadas quando da reabertura do certame, que ocorrerá no dia
04/11/2019 às 14h30. V – PUBLIQUE-SE: Nada mais havendo
a tratar, lavrou-se a presente ata, devidamente assinada pelo
Senhor Pregoeiro e pelos demais presentes.
Leonardo Fraga Molarino Bispo Ribeiro
Pregoeiro"

COMPANHIA DE ENGENHARIA
DE TRAFEGO
GABINETE DO PRESIDENTE
EXPEDIENTE Nº 0076/19
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/19
OBJETO: FORNECIMENTO DE COLUNAS PARA SUSTENTAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO
À vista das informações constantes no expediente em referência, nos termos da delegação de competência estabelecida
no ato do Presidente nº 58/18 de 23/08/2018, e conforme RD
nº 125/19, às fls.97, HOMOLOGO o presente procedimento
licitatório e AUTORIZO a contratação da empresa C.G.F. DA
SILVA - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 20.103.130/0001-67,
para o FORNECIMENTO DE COLUNAS PARA SUSTENTAÇÃO DE
PLACAS DE SINALIZAÇÃO, pelo valor total de R$ 420.000,00
(quatrocentos e vinte mil reais) e prazo total de 12 (doze) meses, contados a partir da data da assinatura do contrato, para
atender às necessidades da CET, nos termos do disposto no
Decreto Municipal nº 44.279/03, da Lei Municipal nº 13.278/02
e Lei Federal nº 13.303/16.
Item Descrição
Marca/ Unidade QuanValor
Fabricante
tidade unitário
R$
6.2.1. Fornecimento de colunas de Ø 2.1/2” x
C. G.F. Unidade 3.200 131,25
3,60m para fixação de placas de sinalização,
conforme ANEXO I - Especificação Técnica
Diretor Administrativo e Financeiro
Expediente nº 0076/19
Formalização do Contrato nº 85/19, celebrado com
a empresa, C.F.G. DA SILVA – ME inscrita no CNPJ sob
o nº 20.103.130/0001-67, para o fornecimento de colunas
para sustentação de placas de sinalização, pelo valor total
de R$ 420.000,00 (quatrocentos e vinte mil reais) e prazo
total 12 (doze) meses, em conformidade com o pregão eletrônico nº 12/19, nos termos do disposto no Decreto Municipal
nº 44.279/03, na Lei Municipal nº 13.278/02 e Lei Federal nº
13.303/16. Formalizado em 31/10/19.

EMPRESA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
GABINETE DO PRESIDENTE
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO
CO–15.10/19
REGISTRO DE PREÇOS Nº 10.001/19
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05.005/2017
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 13.12/2018
CONTRATANTE: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
– PRODAM-SP S/A.
CONTRATADA: MR COMPUTER INFORMÁTICA LTDA..
CNPJ Nº: 00.495.124/0001-95
OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DEPARTAMENTAL.
VALOR: O VALOR TOTAL DO PRESENTE CONTRATO É DE R$
299.408,40 (DUZENTOS E NOVENTA E NOVE MIL, QUATROCENTOS E OITO REAIS E QUARENTA CENTAVOS).
VIGÊNCIA: O CONTRATO VIGORARÁ PELO PERÍODO DE 36
(TRINTA E SEIS) MESES, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE SUA
ASSINATURA (30/10/2019).

Diário Oficial da Cidade de São Paulo
EXTRATO DE ADITAMENTO

SÃO PAULO TRANSPORTE
GABINETE DO PRESIDENTE
GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES
ADMINISTRATIVAS
CONSULTA PÚBLICA Nº 005/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO COM IMPLANTAÇÃO DE UM SISTEMA
DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL TRONCALIZADO,
EM PLENO FUNCIONAMENTO, COMPREENDENDO O
FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS, DESENVOLVIMENTO, SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E PROGRAMAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇÃO E DEMAIS INSUMOS, PARA
USO DA SPTRANS.
A São Paulo Transporte S/A – SPTrans, inscrita no CNPJ-MF sob o nº 60.498.417/0001-58, publica a presente Consulta
Pública relativa à minuta de Edital e Anexos da Licitação, publicada no link “licitações” do site da SPTrans, para colher críticas
e sugestões que poderão ser utilizadas como subsídios na elaboração do Edital para contratação do objeto em tela, conforme
estabelece o Decreto Municipal nº 48.042/06.
Alternativamente, os referidos arquivos poderão ser obtidos
diretamente na SPTrans, mediante a entrega de 1 (um) CD-ROM, virgem e lacrado.
A Licitação, pelo rito da modalidade PREGÃO na forma
ELETRÔNICA, através do modo de disputa aberto, do tipo
menor preço, na forma de execução indireta pelo regime de
empreitada por preços unitários, será regida pela Lei Federal nº
13.303/2016, Lei Complementar nº 123/2006 e alterações, Lei
Municipal nº 14.094/2005, Decreto Municipal nº 56.475/2015
e Regulamento Interno de Licitações e Contratos da SPTrans RILC, disponível no link http://www.sptrans.com.br/media/1158/
regulamento_interno_licitacoes_e_contratos_out18.pdf, que foi
publicado no Diário Oficial da Cidade em 27/06/18, bem como
pelas respectivas alterações, normas complementares e demais
disposições do Edital, vinculada ao Processo Administrativo de
Licitações e Contratos - PALC nº 2019/0829.
As críticas e sugestões deverão ser dirigidas à Gerência de
Contratações Administrativas – GCA da SPTrans no período de
01/11/2019 a 07/11/2019 (17h), exclusivamente por escrito e
mediante protocolo, na Rua Boa Vista nº 236 – 2º andar/frente
– São Paulo/SP, ou, via e-mail: licitacoes@sptrans.com.br (solicitando a confirmação de recebimento), devidamente assinadas
pelo representante legal da empresa interessada, com indicação
das cláusulas, itens e subitens do Edital, acompanhadas de
argumentação que as justifique, as quais serão publicadas,
juntamente com o resultado de sua análise no Diário Oficial da
Cidade e no link “licitações” do site da SPTrans - www.sptrans.
com.br/licitacoes.
São Paulo, 31 de outubro de 2019.
WALDOMIRO CARLOS MOREIRA
Gerente de Contratações Administrativas

RESUMO DE TERMO ADITIVO REGISTRADO
NA GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS - DA/SAM/GCA DA SÃO PAULO TRANSPORTE S/A CONTRATADA: CITTAMOBI DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIA LTDA.
Viabilização de testes de performance nos validadores eletrônicos, em ambiente controlado pela SPTrans, com vistas ao
desenvolvimento de aplicativo para pagamento da passagem
no sistema de transporte público de passageiros.
Objeto do termo aditivo: prorrogação de prazo e alteração
da sede da CONTRATADA.
PRAZO: 12 (doze) meses, iniciando-se em 30 de outubro de
2019, encerrando-se em 29 de outubro de 2020.
REGISTRO: 2017/0528-06-01

SÃO PAULO TURISMO
GABINETE DO PRESIDENTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE ADITAMENTO
Processo de Compras 1183/15- Contrato CCN/GCO
087/16- Termo de aditamento CCN/GCO 114/19 - Contratante: São Paulo Turismo S/A - Contratada: Triatis Serviços Eireli
ME - CNPJ: 19.787.927/0001-41- Objeto do contrato: Prestação
de serviços de bufê para fornecimento de café receptivo, sob o
regime de empreitada por preço unitário, para atendimento parcelado a diversos eventos - Objeto do aditamento: Acréscimo
de 3.212 unidades, o que corresponde a 25% do originalmente
contratado, proporcionalmente ao período e substituição do
índice de reajuste para o IPC/FIPE - Valor do acréscimo: R$
62.730,36 - Valor total estimado do contrato: R$ 313.690,86 Data da assinatura: 24/10/19
Processo de Compras n° 0878/19 - Pregão Eletrônico
- n°071/19
OBJETO: Contratação de empresa especializada em estruturas para a Prestação de Serviços de Engenharia mediante
montagem, manutenção, desmontagem e retirada de PALCO
ESPECIAL, com fornecimento de material e transporte, sob
regime de empreitada por preço global, em atendimento ao
evento “Vigília do Sal da Terra”, conforme bases, especificações
e condições do Edital e seus Anexos.
Comunicamos que encontra-se aberta licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, para o objeto em referência, sendo
que o Edital encontra-se disponível na integra para download,
através do sistema eletrônico Licitações-e (www.licitacoes-e.
com.br - nº de referência 792209) e nos sites: http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br.e http://www.spturis.com.
As Propostas Comerciais deverão ser encaminhadas até
27/11/2019 às 09:00, horário de Brasília, pelo sistema eletrônico Licitações-e no site: http://www.licitacoes-e.com.br. A disputa
ocorrerá a partir das 10:00 do mesmo dia.
Esclarecimentos podem ser obtidos junto a Comissão Permanente de Licitações da São Paulo Turismo S/A., Av. Olavo Fontoura, 1209 - Portão 35 - Parque Anhembi - Santana - São Paulo,
das 09:00 às 12:00h e das 14:00 às 17:00h, pelo telefone: (11)
2226-0491, ou ainda pelo e-mail: licitacoes@spturis.com.
Comissão Permanente de Licitações – São Paulo Turismo S.A.

EXTRATO DE ADITAMENTO
Processo de Compras 193/19- Contrato CCN/GCO
033/19- Termo de aditamento CCN/GCO 113/19 - Contratante: São Paulo Turismo S/A - Contratada: DKS Promoções e
Eventos Ltda - CNPJ: 06.698.560/0001-48- Objeto do contrato:
Prestação de serviços de apoio operacional, sob regime de
empreitada por preço unitário, para atendimento parcelado a
diversos eventos- Objeto do aditamento: Acréscimo de 4.099
diárias de agente operacional o que corresponde a 25% do
originalmente contratado e substituição do índice de reajuste
para o IPC/FIPE - Valor do acréscimo: R$ 491.265,15 - Valor
total estimado do contrato: R$ 2.456.685,30 - Data da assinatura: 24/10/19

Processo de Compras 210/18- Contrato CCN/GCO
088/18- Termo de aditamento CCN/GCO 115/19 - Contratante: São Paulo Turismo S/A - Contratada: Fera Comunicação Visual Ltda -EPP - CNPJ: 07.496.162/0001-01- Objeto do
contrato: Prestação de serviços de plotagem digital em tela
ortofônica, estruturação com metalon e os respectivos serviços
de impressão, instalação e retirada para atendimento parcelado a diversos eventos- Objeto do aditamento: Acréscimo de
586,87m² de Plotagem em lona, o que corresponde a 7,5% do
original, proporcionalmente ao prazo de 03 meses da vigência
- Valor do acréscimo: R$ 25.317,57 - Valor total estimado do
contrato: R$ 435.837,69 - Data da assinatura: 24/10/19

EMPRESA DE CINEMA E
AUDIOVISUAL DE SÃO PAULO
GABINETE DO PRESIDENTE
DESPACHO AUTORIZATÓRIO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
8610.2019/0001168-7
À vista dos elementos constantes do processo eletrônico nº
8610.2019/0001168-7, em especial das justificativas apresentadas pela área responsável e do parecer da assessoria jurídica,
com fundamento no artigo 30, caput e II, "b", da Lei Federal
nº 13.303/2016, considerando ainda o Edital nº 05/2019/Spcine – Programa de Investimento 2019 – Comercialização de
Games (Publisher), observadas as demais disposições legais
e regulamentares aplicáveis à espécie, AUTORIZO o prosseguimento para a contratação direta, por inexigibilidade de
licitação, de Bruna Carla Santos Soares, inscrita no CPF sob o
nº 364.109.048-27, para prestação de serviços de análise e
seleção de projetos inscritos no citado Edital, pelo valor total de
R$ 3.000,00 (três mil reais).

TURISMO
GABINETE DO SECRETÁRIO
EXTRATO DO TERMO DE COMODATO N.º 01/
SMTUR/2019
PROCESSO Nº: 6076.2019/0000166-8
COMODATÁRIA: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO – SMTUR.
COMODANTE: INSTITUTO AYRTON SENNA (IAS).
INTERVENIENTES ANUENTES: BARONI & BARONI EDITORA
E ARTES GRÁFICAS LTDA. EPP, GERDAU AÇOS LONGOS S.A.,
TRUMPF MÁQUINAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., BEYOND
MOMENTS COMÉRCIO DE ESTÁTUAS DE LUXO LTDA.
OBJETO DO CONTRATO: Cessão, a título de comodato, de
11 (onze) estátuas que retratam a trajetória do piloto Ayrton
Senna da Silva, cada uma com aproximadamente 3 (três) metros de altura, produzidas em aço, para composição do museu
a céu aberto “Senna o Herói de Aço”, nas dependências do
Autódromo Municipal José Carlos Pace.
a) IVAN TEIXEIRA DA COSTA BUDINSKI, Chefe de Gabinete
- Portarias 02/2019 – SMTUR e 178/2019-PREF/GAB.
b) INSTITUTO AYRTON SENNA, Representado por suas Procuradoras – CNPJ n.º 00.328.072/0001-62.
c) ANTÔNIO ALONSO, Procurador da empresa Baroni & Baroni Editora e Artes Gráficas Ltda. EPP – CNPJ n.º
02.571.178/0001-18.
d) CÉSAR OBINO DA ROSA PERES, Representante da empresa Gerdau Aços Longos S.A. – CNPJ n.º 07.358.761/0001-69.
e) JOÃO CARLOS VISETTI, Representante da empresa Trumpf Máquinas Indústria e Comércio Ltda. – CNPJ n.º
45.435.260/0001-28.
f) RICARDO CIARLO BAYONA PEREZ, Representante da
empresa Beyond Moments Comércio de Estátuas de Luxo Ltda.
– CNPJ n.º 31.941.494/0001-32.
DATA DA ASSINATURA: 25/04/2019.
VIGÊNCIA: Tempo indeterminado.

DESPACHOS DO CHEFE DE GABINENTE
PROCESSO: 6076.2019/0000626-0
INTERESSADO: SMTUR/COEVE/DAUTO – Departamento do
Autódromo de Interlagos.
Assunto: Licitação – Dispensa nos moldes do artigo
24, inciso VIII, da Lei 8.666/93.
Referência: Contratação para a concepção das medidas necessárias para a realização dos eventos de pequeno, médio e grande porte, como pequenas corridas,
competições, gravações, Fórmula 1, grandes e pequenos
shows, festas, WEC, entre outros, e operações rotineiras
do Autódromo de Interlagos.
I. À vista dos elementos que instruem o Processo
6076.2019/0000626-0, em especial informações de docs.
022440618, 022440671, 022466778, 022546798 e 022546861,
conforme Portarias 02/2018-SMTUR e 178/2019-PREF/GAB,
e Manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, doc.
022650401, AUTORIZO, observadas as formalidades legais e
cautelas de estilo, com fundamento no artigo 24, VIII, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, e do capitulado na Lei Municipal
nº 13.278/02, 14.485/2007, a contratação direta da SÃO PAULO
TURISMO S/A, inscrita no CNPJ sob nº 62.002.886/0001-60,
objetivando a prestação de serviços de concepção das medidas
necessárias para a realização dos eventos de pequeno, médio e
grande porte, como pequenas corridas, competições, gravações,
Fórmula 1, grandes e pequenos shows, festas, WEC, entre
outros, e operações rotineiras do Autódromo de Interlagos, por
um período de 03 (três) meses, prorrogável por igual período
nos termos da lei, que envolverá despesas no valor global de
R$ 862.292,34 (oitocentos e sessenta e dois mil duzentos e noventa e dois reais e trinta e quatro centavos), sendo a monta de
R$ 776.063,10 (setecentos e setenta e seis mil sessenta e três
reais e dez centavos) pagos no ato da assinatura do Contrato,
e o restante de R$ 86.229,24 (oitenta e seis mil duzentos e
vinte e nove reais e vinte e quatro centavos) após a Prestação
de Contas a ser realizada em até 40 (quarenta) dias do último
dia de execução;
II. O controle de execução será exercido pelo servidor Vinícius Abreu Lima – RF 842.818-2, na qualidade de Fiscal, e pela
servidora Maria Aparecida da Silva Camargo – RF 858.202-5,
como Suplente;
III. AUTORIZO, consequentemente, a emissão da Nota de
Empenho no valor de R$ 776.063,10 (setecentos e setenta e
seis mil sessenta e três reais e dez centavos) em favor da empresa SÃO PAULO TURISMO S/A - CNPJ nº 62.002.886/0001-60,
onerando a dotação orçamentária nº 73.10.23.695.3015.2.47
1.3.3.90.39.00.00, para este exercício, e o restante onerará o
exercício subsequente.

DO PROCESSO: 6076.2019/0000428-4
Assunto: FOMENTO - EVENTO JOGO AMISTOSO INTERNACIONAL TIME DA SELEÇÃO BRASILEIRA DE RUGBY vs. TIME
BARBARIANS - JUSTIFICATIVA DE INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO.
Solicitante e Organizador: Confederação Brasileira
de Rugby
Interessado: Secretaria Municipal de Turismo SMTUR
I. À vista dos elementos constantes dos autos, notadamente as informações sob os documentos de números 019118793
e 022312001, e em especial o parecer técnico da Comissão
instituída pela Portaria nº 25/2019 SMTUR, a fim proceder à
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análise das solicitações de apoio e fomento, documento sob
o nº 022639853, assim como, em atenção às disposições do
art. 32 do Decreto 55.575/16, que regulamentou a Lei Federal
nº 13.019/14 e alterações, apresento a JUSTIFICATIVA PARA
INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO.
A - DA PARCERIA:
Trata-se de proposta de termo de fomento a ser celebrado
com a Confederação Brasileira de Rugby, com apoio institucional da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Turismo, no importe de R$ 1.000.000,00 (um milhão
de reais).
B – DA JUSTIFICATIVA DA INEXIGIBILIDADE
O Chamamento Público é inexigível, visto restar caracterizada à inviabilidade de competição, em razão da natureza
singular do objeto da parceria.
Preliminarmente, mister ressaltar que a conforme aludido
pela Comissão, “um formato que configura crescente fenômeno social e econômico no segmento do mercado turístico é o
chamado “turismo esportivo”, comumente contendo implementações de produtos e eventos específicos para públicos determinados (...) tal conceito coincide então com uma das formas
mais procuradas de promoção do turismo da sociedade nas
cidades, que são os eventos, inclusive os megaeventos esportivos, que representam uma forma singular de exibição para seus
centros urbanos, ou mesmo das cidades eleitas para sediá-los,
permitindo a extensão e a promoção da região, cidade ou país”
Desde modo, a própria Lei nº 16.974/2018, que criou a
Secretaria Municipal de Turismo, ao descrever os objetivos e
competências da mesma, dispôs que SMTUR tem por finalidade,
entre outras, "promover o apoio e/ou patrocínio a projetos ou
eventos de interesse social, turístico, cultural, religioso e outros
similares".
Exatamente na mesma toada é a previsão dos artigos 2º
e 3º, inciso IX, do Decreto nº 58.381/2018, que dispõe sobre
a organização da SMTUR prevê que ela é competente para
executar e promover o apoio às espécies de projetos e eventos
supramencionadas, conferindo a esta Pasta a missão de promover e explorar o Turismo em São Paulo.
Não se pode olvidar o impacto positivo na mídia, nacional
e internacional, que os efeitos positivos transcendem aos
ganhos atinentes ao segmento de Turismo, pois se trata de um
evento com relevância social, cultural, esportiva, dentro outros,
que atraem grande número de fãs deste segmento, ajudam a
promover esse nicho Turístico e consequentemente, ajudam
a criar uma propaganda gratuita e positiva à Cidade de São
Paulo.
Nesta linha, salienta a comissão: “faz parte, inclusive,
das iniciativas econômicas publicas e privadas, com ênfase
no âmbito turístico de lazer, investir em grandes eventos de
renome internacional, a fim de conquistar uma maior exposição
mundial e por consequência, expandir a economia do turismo
de lazer em São Paulo (...) o evento reúne uma equipe de atletas internacionalmente reconhecidos e, como tanto, o publico
de cada um deles se torna publico do evento estimulando o
turismo esportivo, uma vez que o evento atrai multidões de
fãs mundo afora em busca de toda a emoção, entretenimento,
experiência e euforia que o evento e seus atletas de alta performance proporcionam.”
Ainda, considerando o histórico da confederação com
projetos de engajamento social, e conforme documento sob o
nº 022312667 que engloba no plano de trabalho participação
social expressiva, pertinente ao interesse público, corroboramos
com o entendimento explanado no sentido que “o esporte de
modo amplo tem caráter transformador para a juventude, fatores que gerarão uma ressonância muito positiva, de extrema
coerência e importância para os valores defendidos e empregados no município”.
Ademais, considera-se também que a Confederação contem a premissa e experiência técnica e operacional necessária
para a realização do evento em questão, resta caracterizada a
inviabilidade de competição, em razão da natureza singular do
objeto da parceria, bem como, contrato de exclusividade para
tanto, conforme documento sob o nº 022312713.
Uma vez consignada à importância do evento para a
Cidade, temos que conforme disposição do estatuto social da
Confederação Brasileira de Rugby, doc. 019120168, autoridade
máxima no âmbito nacional da modalidade esportiva, somente
ela possui a expertise e direito para a execução, promoção e
exploração de eventos de porte internacional, conforme o caso
em tela.
Nessa acepção, face ao que foi explanado, acreditamos que
o evento será produtivo, vantajoso e em grande atendimento ao
interesse público, assim, há, a toda evidência, impossibilidade
de competição, pois somente a detentora dos direitos sobre o
evento pode realiza-lo, com exclusividade e, em contrapartida,
ser beneficiária do Termo de Fomento em discussão.
Desta forma, caracterizada a natureza singular do objeto
da presente parceria, DECLARO, nos termos do art. 31, tanto
da Lei Federal 13.019/14 como do Decreto 57.575/16, inexigível
o chamamento público para a realização do referido evento por
inviabilidade de competição.
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INDICAÇÕES RECEBIDAS PARA PUBLICAÇÃO
VEREADOR GILBERTO NATALINI (PV)
09-02016/2019 - Manutenção na sarjeta - R. Olho D’água
do Borges, alt. 888 - Vila Silvia.
09-02017/2019 - Operação tapa buraco - R. Pôrto de Moz,
alt. 197 - Vila Silvia.
09-02018/2019 - Operação tapa buraco - R. Uricuri, alt. 197
e 288 - Vila Silvia.
09-02019/2019 - Operação tapa buraco - Rua Ibiranhém,
alt. 274 - Jardim Nordeste.
09-02020/2019 - Operação tapa buraco - Rua Marcos Arruda, alt. 501 e 638 - Catumbi.
09-02021/2019 - Requalificação da Praça Guilherme Quandt de Oliveira - Santo Amaro.
09-02022/2019 - Operação Tapa Buraco - R. Padre José de
Anchieta, 1.180 - Santo Amaro.
09-02023/2019 - Operação Tapa Buraco - R. Padre José de
Anchieta, 1.238 - Santo Amaro.
09-02024/2019 - Operação Tapa Buraco - R. Padre José de
Anchieta, 1.303 - Santo Amaro.
09-02025/2019 - Operação Tapa Buraco - R. Padre José de
Anchieta com a R. Baxiúva - Santo Amaro.
09-02026/2019 - Operação Tapa Buraco - Rua José Joaquim
da Luz, alt. 258 - Cangaiba.
09-02027/2019 - Manutenção em boca de bueiro - Rua
Cândido de Abreu, alt. 203 - Parque Cisper.
09-02028/2019 - Capinação e limpeza - Praça Herbert de
Souza - R. Firmiano Cardoso, alt. 433 - Chácara Cruzeiro do Sul.
09-02029/2019 - Revitalização do Parque Sampaio Moreira
- Rua Monte Serrat nº 230 - Tatuapé.
09-02030/2019 - Construção de um Núcleo de Convivência
para Idosos - ao lado do Parque Sampaio Moreira (Rua Monte
Serrat) - Tatuapé.
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