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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA
INT.: INSTITUTO MOVIMENTO AO ESPORTE LAZER E CULTURA - IMELC,
ASS.: Projeto "Workshop das profissões”

JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAÇÃO

A Secretaria Municipal de Cultura promoverá a parceria com o INSTITUTO MOVIMENTO AO ESPORTE
LAZER E CULTURA - IMELC, inscrita no CNPJ sob o nº 10.711.726/0001-96, para a execução do
projeto “WORKSHOP DE PROFISSÕES", a ser realizado no dia 14 de julho de 2018, entre as ruas Franco
da Rocha e Minerva, altura do nº 734 da rua Turiassu, Perdizes- São Paulo - SP - no período das 10horas
às 17 horas.
O projeto consiste em um workshop repleto de talks e mini palestras mencionados por proﬁssionais de
diferentes áreas, e com conteúdos direcionadas para valorização da carreira proﬁssional de jovens,
combinadas com a vidades extras, tais como jogos, dinâmicas e interações.
Vigência: de 14 de julho de 2018
Importa destacar que com a entrada em vigor da Lei Federal nº 13.019/14, regulamentada no âmbito
municipal, pelo Decreto Municipal nº 57.575/2016 passaram a prever o chamamento público como
procedimento prévio necessário para a celebração de grande parte das parcerias entre o Estado e
organizações da sociedade civil.
Entretanto, o parágrafo único, do ar go 30 do referido Decreto prevê a possibilidade dispensa de edital,
nos casos de parcerias decorrentes de emendas parlamentares, desde que especiﬁca para a pretendida
parceria, o que ocorre no presente caso.
Para tanto, serão cumpridas as a vidades/metas descritas no cronograma de realização do projeto.
No caso deste projeto, trata-se de uma parceria proposta e recorrente de recursos oriundos de emendas
parlamentar de autoria do Vereador Quito Formiga, cujo objeto especíﬁco é a realização do evento,
situação fá ca que se coaduna com o disposto no ar go 30, parágrafo único, do Decreto Municipal nº
57.575/2016, que conﬁgura a dispensa de publicação de Edital de Chamamento.
Considerando a importância em orientar jovens e adultos sobre escolhas proﬁssionais, o projeto
Workshop de Proﬁssões buscou diversos proﬁssionais para ministrarem palestras para jovens que estão
iniciando sua vida no mercado de trabalho, e para adultos interessados na temá ca, com a ﬁnalidade de
engajar, orientar e es mular a busca da realização proﬁssional.
Ainda cabe considerar que o Ins tuto Movimento ao Esporte, é uma associação civil de ﬁns não
lucra vos que tem como obje vo promover a mobilização de recursos humanos e ﬁnanceiros para o
atendimento de necessidades e bene cios da comunidade nas áreas da cultura e esporte, tais como o
desenvolvimento de projetos culturais e espor vos para a melhoria da qualidade de vida e
desenvolvimento social da comunidade. Ainda em seu histórico de atuação Em seu histórico de atuação
na área, destaca colocar que nos úl mos anos, o Ins tuto desenvolveu projetos como a Viradinha
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Espor va desde 2009 a 2013; Arena Digital 2010 a 2012, Dia do Brincar, e outros diversos eventos na
área, com estrutura e qualidade.
A escolha da carreira, o ingressar no mercado de trabalho, a busca por um “rumo” na vida, são
preocupações importantes e per nentes no início da vida adulta. E poder contribuir para as escolhas
desses futuros proﬁssionais, de forma consciente e es mulante na adequação de seus obje vos e gostos
a algo importante de se fazer é de extrema importância não somente para o desenvolvimento social e
cultural da juventude, mas também da cidade e espaços que receberão esses jovens.
O evento busca, de forma modesta, mostrar diversos pontos de vista de diversos proﬁssionais de áreas
dis ntas com o intuito de elucidar e direcionar tais jovens a fazerem o melhor, e pela construção de um
futuro melhor.
Além das palestras haverá mini palestras (talks), de momentos de encorajamento, de reﬂexão e
autoes ma, a ﬁm de projetar o olhar jovem para si mesmo, a ponto que os permitam se enxergar em um
futuro próspero, encorajando e engajando, acreditando e fazendo o que gosta com dedicação; abordar
assuntos como a escolha de carreira, mais do que carreira, escolha de caminhos, de uma forma não
técnica, porém, inspiradora e mo vacional através de diferentes histórias, com valores em comum.
Todo o evento será "amarrado" de forma lúdica e intera va contando com a presença de jogos e
atra vos como Bunge Trampolim, Cama elás cas, Gol Show, Ping Pong, Air Game, Pebolim, Bump Cars,
Rampa de Skate, Cabine de fotos etc. Haverá ainda oﬁcina de manicure e esté ca, oﬁcina de beleza e
mais a vidades extras para familiares dos par cipantes, como brinquedos para crianças menores, rampa
de skate, área para foodtrucks, todos com proﬁssionais especializados em monitoria e recreação, a ﬁm de
proporcionar um momento de integração, acolhida e par cipação do público diverso e de todas as
idades.
Para tanto, serão cumpridas as a vidades/metas descritas no cronograma de realização do projeto,
conforme disposto no plano de trabalho, projeto apresentado. Envolvendo pré-produção, evento e pósprodução. A divulgação do evento ﬁca a cargo de distribuição de cartazes em locais de circulação de
jovens aos arredores do evento, e também a par r do e-mail marke ng para o mailing da IMELC.
O projeto tem orçamento de valor de R$140.000,00 (cento e quarenta mil reais), com contrapar da
de R$9.600,00 (nove mil e seiscentos reais). A Secretaria Municipal de Cultura par cipará fornecendo o
repasse no valor do orçamento geral, sobretudo para ajudar a compor a infraestrutura apresentada, no
caso, o valor de R$ 140.000,00. O valor descrito deverá ser pago em uma única parcela, após a assinatura
do ajuste, mediante a apresentação do Ateste do Gestor do início de realização do Projeto, cujos recursos
são provenientes de emenda parlamentar, de autoria do Vereador Quito Formiga.
Outrossim, o objeto desta parceria enquadra-se, perfeitamente, com o que dispõe o ordenamento
jurídico, no tocante à polí cas públicas de cultura, tais como, que o Estado garan rá a todos o pleno
exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incen vará a valorização
e a difusão das manifestações culturais.
Ademais cabe a essa Secretaria proteger as manifestações das culturas populares, através, por exemplo,
da produção, promoção e difusão de bens culturais, assim como a valorização da diversidade étnica e
regional.
Vale destacar, ainda, que o plano municipal destaca a integração das a vidades de difusão ar s ca na
cidade, garan ndo que a produção cultural circule por todas as regiões ao longo de todo o ano,
o mizando recursos e ampliando a oferta de espetáculos e apresentações para diferentes públicos. A
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programação deve contemplar a diversidade de linguagens e expressões culturais (incluindo as culturas
populares, negras e indígenas) e pode ser expandida com intervenções em diferentes suportes (incluindo
performance, projeções e audiovisual expandido).
Nos termos do art. 6º do decreto 54.873/2014, ﬁca designada como ﬁscal do convênio a servidora Sueli
Nemem Rocha, RF nº 625.120.-0 e como suplente, a servidora Rita de Cássia Araujo Flor RF: 588-732-1.
Diante do exposto, juntamos ao presente carta proposta, planilha de custo, plano de trabalho,
cronograma de desembolso e toda a documentação necessária, solicitando autorização para
prosseguimento.
São Paulo, 10 de julho de 2018.
São Paulo, 10 de julho de 2018.
Documento assinado eletronicamente por Sueli Nemen Rocha, Coordenador, em 11/07/2018, às
17:01, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h ps://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 9522873 e
o código CRC DEDCC1B6.
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