
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA

Despacho Autorizatório

I - À vista dos elementos que instruem o presente, em especial as manifestações dos setores
técnicos competentes e o parecer jurídico que acolho e adoto como razão de decidir, no
exercício da competência delegada pela Portaria nº 15/2017 - SMC/G, AUTORIZO, com
fundamento nas disposições da Lei Federal nº 13.019/14 e Decreto nº 57.575/16, a celebração
do acordo de cooperação com a EDITORA SCHWARCZ S.A., (Companhia das Letras),
inscrita no CNPJ sob n° 55.789.390/0001-12,  representada legalmente por Sergio Windholz,
portador do RG sob nº 3960950 SSP/SP e CPF n.º 000.625.278-86, para realização do
lançamento do livro intitulado "Léxico familiar", de Natalia Ginzburg, seguido de debate
com a presença das escritoras Vilma Arêas e Noemi Jaffe, com minha mediação, no dia 27
de fevereiro de 2018, das 19h30min às 21h30,  no “Espaço Mario Chamie” (Praça das
Bibliotecas), do Centro Cultural da Cidade de São Paulo,  da SMC,  de acordo com a carta
proposta (6754970) e  ofício nº 08/2018- CCSP/G (6797159).

 

II - Acolho a justificativa para celebração da parceria acima indicada, ficando dispensado o
chamamento público, considerando a inviabilidade de competição, conforme dispõe
o artigo 31 do Decreto nº 57.575/16.

 

III - Nos termos do Decreto Municipal nº 57.575/2016, fica designada como Gestora da
Parceria, a servidora Deise Getulia de Melo RF º 726.619.7 e Yumi Trivellato Melo, RF 839.287-
1, como suplente.

 

IV - Publique-se no site oficial de SMC na internet e no DOC e encaminhe-se
posteriormente à SMC/CCSP/CTP, para prosseguimento.

 

São Paulo, 26 de fevereiro  de 2018.

 

 CARLOS ADÃO VOLPATO

Diretor 

Centro Cultural da Cidade de São Paulo

Documento assinado eletronicamente por Carlos Adão Volpato, Diretor de Divisão
Técnica, em 26/02/2018, às 16:38, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art.
8º, inciso I do Decreto 55.838/2015

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 6923409 e o código CRC FEE92167.
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