Protocolo:

57018

Descrição
Prezados Solicito informar a quantidade de frota própria de veículos leves, sua idade média
da
da SPTURIS. Grata
solicitação:

Resposta:

Prezada Munícipe, Seguem abaixo os dados solicitados: A SPTuris possui oito veículos
próprios, estando quatro deles em condições de uso. A idade média é de 23,3 anos.
Atenciosamente, SPTuris

Protocolo:

55680

Descrição da
solicitação:

Gostaria de receber, a respeito do PC 26520, publicado no DOC de 06-06-2020, as
seguintes informações: - Número do processo cadastrado no SEI; - Contratos-e aditivos,
se for o caso - firmados com as empresas Bollimp e Ideal Service; - Prestação de contas
dos serviços prestados e respectivas notas de liquidação e pagamento.

Resposta:

Prezada Munícipe, Conforme publicado no Diário Oficial da Cidade, em 21/07/20, fls 73,
a contratação não foi efetivada e o processo foi cancelado tendo em vista a diminuição do
fluxo de pessoas envolvidas no funcionamento do HMCamp Anhembi. Permanecemos à
disposição para eventuais esclarecimentos. SPTuris

Protocolo:

55383

Descrição da
solicitação:

A empresa avalia que seus advogados fazem parte da advocacia pública? Quais são as leis que
os advogados-empregados da SPTuris estão sujeitos?

Resposta:

Prazo Munícipe, Vale observar o que consta na legislação. O Estatuto da OAB dispõe que:
"Art. 3º O exercício da atividade de advocacia no território brasileiro e a denominação de
advogado são privativos dos inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), § 1º
Exercem atividade de advocacia, sujeitando-se ao regime desta lei, além do regime próprio a
que se subordinem, os integrantes da Advocacia-Geral da União, da Procuradoria da Fazenda
Nacional, da Defensoria Pública e das Procuradorias e Consultorias Jurídicas dos Estados, do
Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas entidades de administração indireta e
fundacional." Assim, se entendida as sociedades de economia mista - tal como a SPTuris como entes da administração pública indireta, é possível classificar os advogados da
Companhia como advogados públicos. Por outro lado, não há qualquer regramento interno
na Companhia sobre a matéria, disciplinando condutas ou eventuais impedimentos. Os
advogados da SPTuris passam por seleção pública e são contratados pelo regime da CLT. Por
derradeiro, é importante consignar que essa discussão tem pouco efeito prático no dia-a-dia
da SPTuris, pois todos os advogados da Companhia devem agir - tal como todos os advogados
em território brasileiro - de acordo com os princípios éticos gerais e os da profissão, não
importando se a empresa ou se os próprios advogados se entendem como parte de uma
"advocacia pública". A atividade dos advogados ("públicos" ou "privados") é demarcada
pela liberdade, tal como prescreve o Código de Ética e Disciplina da OAB: "Art. 4º O
advogado vinculado ao cliente ou constituinte, mediante relação empregatícia ou por contrato
de prestação permanente de serviços, integrante de departamento jurídico, ou órgão de
assessoria jurídica, público ou privado, deve zelar pela sua liberdade e independência."
Atenciosamente, Gerência Jurídica da SPTuris

Protocolo:

54797

Descrição da
solicitação:

Boa tarde, tudo bem? Me chamo Matheus, tenho 25 anos, moro na Consolação e estou
prestando o vestibular da Fuvest para o curso de Lazer e Turismo. Desejo receber
informações sobre as possibilidades de estágio neste órgão e como posso fazer para
participar. Atenciosamente.

Resposta:

Prezado Munícipe, Por enquanto, o departamento de Turismo não tem nenhuma vaga de
estágio aberta. Em geral, sempre que há vagas, fazemos a divulgação entre os
coordenadores dos cursos de Turismo das faculdades de São Paulo. Costumamos contratar
alunos a partir do segundo ano, quando já possuem algum conhecimento, mas não é regra.
A regra é que esteja regularmente matriculado. Ficamos à disposição. Coordenadoria de
Turismo da SPTuris

Protocolo:

54497

Descrição da
solicitação:

Ola, boa noite. Estou realizando o trabalho de conclusão de curso pela Faculdade de
Tecnologia de Ipiranga no Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e o trabalho em
si trata-se da divulgação dos eventos que serão realizados na Cidade de São Paulo e
arredores, para este fim, é possivel a disponibilização da base de dados do Calendário da
Cidade de São Paulo? Consultei o site abaixo, mas não está disponível
http://dados.prefeitura.sp.gov.br/.

Resposta:

Prezado Munícipe, A SPTuris atualiza o Calendário de Eventos que está neste link:
http://spturis.com/csp/calendario_site/exibe_eventos.php?ln=br Vale ressaltar que o
calendário possui pouca programação recente, devido à pandemia. Atenciosamente,
SPTuris

Protocolo:

54350

Descrição da
solicitação:

Vimos por meio deste, nos termos do inciso XV do artigo 14 da Lei Orgânica do
Município de São Paulo combinado inciso XXXIII do artigo 5º da Constituição Federal,
regulamentado pela Lei de Acesso à Informação, solicitar cópia integral do processo de
compra nº 210/2020 que resultou no contrato nº 052/2020 com a empresa RECON
PROMOÇÕES E EVENTOS EIRELI.

Resposta:

Prezado Munícipe, Segue link para download do processo completo, que tem 54MB:
https://spturismy.sharepoint.com/personal/thais_matos_spturis_com/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%
_cnRpbWU9c0EwUU4wZS0yRWc Permanecemos à disposição. SPTuris

Protocolo:

53807

Descrição da
solicitação:

Bom tarde, tudo bom?Eu estou fazendo um trabalho de TCC sobre os blocos de
rua em São Paulo, o qual o tema é: ESTUDOS DE AÇÕES PREVENTIVAS PARA
OS EVENTOS DE CARNAVAL EM BAIRROS NA CIDADE DE SÃO PAULO COM
FOCO NOS ÍNDICES CRIMINAIS E MITIGAÇÃO DE AÇÕES REPRESSIVAS. Estou
fazendo o trabalho sobre os blocos de rua na área do 23º BPM/M que pega as
regiões da Vila Madalena, Itaim Bibi, Alto de Pinheiros, Butantã e Jaguare. Seria
alguns assuntos grandes que eu iria pedir para conseguir embasar sobre o tema.
Desculpa até mesmo atrapalhar. O que eu gostaria de pedir é informações sobre
o turismo nessa área do 23º BPM/M, quanto de dinheiro é arrecado, a estimativa
de pessoas nesses locais, informações sobre indicadores criminais, o que
poderia ser melhorado, o que é benéfico e maléfico para quem vive nesses
lugares etc. Desculpa até mesmo atrapalhar com tantas informações.

Resposta:

Prezado Munícipe, Sugerimos que acesse o portal do Governo Estadual para a
obtenção das informações, pois os dados solicitados estão fora do escopo do eSIC. Artigo 08 do Decreto 53.623/12: Art. 8º. Sujeitam-se ao disposto neste
decreto os órgãos da Administração Direta, as autarquias, as fundações públicas,
as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades
controladas direta ou indiretamente pelo Município. SPTuris

Protocolo:

53749

Descrição da
solicitação:

No período de 01/01/2010 a 11/12/2020 quantas mudanças de cargo aconteceram
como descrito abaixo: Estagiário para cargo Comissionado: Cargo comissionado
para cargo de carreira: Estagiário para cargo de carreira: Cargo de carreira para
comissionado: No caso de alteração de cargo de estagiário para comissionado
quantos tinham concluído o nível superior na data da admissão?

Resposta

Prezada Munícipe, Seguem as informações: • Estagiário para cargo em comissão
– Não houve • Cargo comissionado para cargo de carreira - Não houve •
Estagiário para cargo de carreira - Não houve • Cargo de carreira para cargo em
comissão (função de confiança): QUANTIDADE DE EMPREGADOS DE CARREIRA
OCUPANDO FUNÇÕES DE CONFIANÇA Ano/ Quantidade 2010 – 54 2011 – 60
2012 – 66 2013 – 71 2014 – 65 2015 – 75 2016 – 77 2017 – 64 2018 – 38 2019 – 45
2020 - 62 Lembrando que as informações sobre os colaboradores da empresa se
encontram no site Transparência SPTuris:
http://spturis.com.br/transparencia2020/ Atenciosamente, SPTuris

Protocolo:

53039

Descrição da
solicitação:

FAVOR INFORMAR: 1 - RAZÃO SOCIAL E CNPJ DOS CONCORRENTES NA
LICITAÇÃO PARA PRIVATIZAÇÃO DO COMPLEXO DO ANHEMBI MARCADO
PARA 06/11/2020. 2 - RAZÕES PARA NÃO CONCLUSÃO DA LICITAÇÃO. 3 - PARA
QUE DATA E HORÁRIO FOI TRANSFERIDO O CERTAME. GRATO.

Resposta:

Prezado Munícipe, Essas informações estarão disponíveis somente após o
certame. Conforme publicação do dia 30 de outubro de 2020: "Comunicamos que
em 29/10/2020, o Diretor Presidente da SÃO PAULO TURISMO S.A., tendo em
vista o disposto no ofício SSG-GAB 8978/2020 do Tribunal de Contas do
Município, AUTORIZOU a republicação do Edital RETI-RATIFICADO, que se
encontra atualizado nos sites
http://processos.prefeitura.sp.gov.br/Forms/Principal.aspx, e http://e-

negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br ." O recebimento dos envelopes dar-se-á
até as 9h30 do dia 16 de dezembro de 2020. A Sessão Pública para a abertura dos
envelopes será realizada no mesmo dia, a partir das 10h. SPTuris

Protocolo:

53029

Descrição da
solicitação:

Prezados, boa tarde. Considerando que a SPTuris foi permissionária para gestão do
Autódromo de Interlagos - José Carlos Pace até a edição do Decreto Municipal nº
58.319/2018, poderiam, por gentileza, disponibilizar cópia da Licença Ambiental de
Operação empreendimento, apresentada para a emissão de Auto de Licença de
Funcionamento, Alvará de Funcionamento, e/ou Alvará de Autorização para eventos
públicos e temporários (Grande Prémio Brasil de Fórmula 1), conforme o art. 40 do Decreto
Municipal nº 49.969/2008. Caso o empreendimento não seja licenciado ambientalmente,
favor informar se há Termo de Ajustamento de Conduta (ou similar) firmado com o
Ministério Público que autorize a realização de atividades no local. Desde já, obrigada.
Atenciosamente,

Resposta:

Cara Munícipe, Informamos que o órgão competente para resposta aos questionamentos é a
Secretaria Municipal de Turismo, órgão atualmente responsável pela gestão do Autódromo de
Interlagos. SPTuris

Protocolo:

52949

Descrição da
solicitação:

Gostaria de saber onde localizar cópia do Ofício SSG-GAB 8978/2020 do Tribunal de Contas
do Município, que determinou a republicação do Edital retificado da Concessão do Anhembi
(Concorrência Internacional nº 001/2020). Atenciosamente, Leticia.

Resposta:

Prezada Munícipe, Seguindo orientação do Cartório do TCMSP, a interessada deve, em
solicitação justificada, pedir cópia dos documentos diretamente ao Tribunal de Contas do
Município, que, após, análise do Conselheiro, se deferida, terá seu pedido atendido também
via e-mail. Atenciosamente, SPTuris

Protocolo:

52581

Descrição da
solicitação:

Senhores (as), Solicito junto a honrosa administração da SP Turis, com base na Lei 12.527 de
2011, (Lei de acesso a informação), os seguintes documentos: Relação de todas as admissões
no periodo de Janeiro a outubro de 2020; Relação de todas as demissões no periodo de
Janeiro a Outubro de 2020. Relatorio com as despesas relativas ao pagamento de salários dos
meses de janeiro a outubro,mês a mês, de forma individualizada. Desde já, agradeço o
empenho desta estimada administração.

Resposta:

Prezado Munícipe, Seguem os arquivos solicitados em anexo. Lembrando que esses dados
também são atualizados mensalmente no portal Transparência SPTuris:
http://spturis.com.br/transparencia2020/ e no Sadin:

http://dados.prefeitura.sp.gov.br/dataset/sistema-de-acompanhamento-da-administracaoindireta-sadin . Ficamos à disposição para quaisquer dúvidas. SPTuris

Protocolo:

51962

Descrição da
solicitação:

Solicitamos informar qual o recurso previsto na PLOA 2021 para nomeação de
servidores efetivos, e entre esse recurso, se está prevista a nomeação de QEAGs.

Resposta

Prezado Munícipe, Tendo em vista a informação solicitada, a estrutura
administrativa da empresa não comporta os cargos/nomenclaturas utilizados,
sendo de uso específico da Administração Direta e não de uma empresa estatal,
como é o caso da SPTuris, razão pela qual resta prejudicada as informações
solicitadas. SPTuris

Protocolo:

51670

Descrição
da
solicitação:

Vimos por meio deste, nos termos do inciso XV do artigo 14 da Lei Orgânica do
Município de São Paulo combinado inciso XXXIII do artigo 5º da Constituição
Federal, regulamentado pela Lei de Acesso à Informação, requerer cópia das
seguintes notas fiscal abaixo mencionado: 3/24/2020 NF:8450 / TROUPE
PRODUÇÕES LTDA 3/24/2020 NF:8455 / TROUPE PRODUÇÕES LTDA 3/25/2020
NF:8458 / TROUPE PRODUÇÕES LTDA 3/26/2020 NF:8464 / TROUPE PRODUÇÕES
LTDA 3/26/2020 NF:8465 / TROUPE PRODUÇÕES LTDA 3/26/2020 NF:8468 /
TROUPE PRODUÇÕES LTDA 3/24/2020 NF:8454 / TROUPE PRODUCOES LTDA
3/24/2020 NF:8459 / TROUPE PRODUÇÕES LTDA 3/26/2020 NF:8451 / TROUPE
PRODUÇÕES LTDA 3/20/2020 NF:7140 / DKS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA EPP
3/24/2020 NF:7149 / DKS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA EPP 3/24/2020 NF:7150 /
DKS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA EPP 3/25/2020 NF:7152 / DKS PROMOÇÕES
E EVENTOS LTDA EPP 3/31/2020 NF:7164 / DKS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
EPP 4/29/2020 NF:7177 / DKS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA EPP 3/19/2020
NF:7132 / DKS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA EPP 4/29/2020 NF:7174 / DKS
PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA EPP 4/29/2020 NF:7176 / DKS PROMOÇÕES E
EVENTOS LTDA EPP 6/15/2020 NF:7196 / DKS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA
EPP 3/24/2020 NF:7147 / DKS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA EPP 3/31/2020
NF:7163 / DKS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA EPP

Resposta:

Prezado Munícipe, Seguem os documentos solicitados em anexo. SPTuris

Protocolo:

51567

Descrição da
solicitação:

Ola boa noite! Gostaria de saber quantos AGPPs possuem ativos na SPTURIS.
Quantos servidores que desenvolvem atividade de atendimento e apoio
administrativo nível médio. E quantos desses AGPPs e pessoal administrativo
nível médio estão com pedido de aposentadoria/abono permanência. Att
Simone Gonzaga

Resposta

Prezada Munícipe, A SPTuris não possui em seu Quadro de Carreiras o cargo
de AGPP - Assistente de Gestão de Políticas Públicas, já que o regime jurídico
trabalhista dos empregados públicos da SPTuris é a CLT. Por isso, no aspecto
trabalhista, não se aplica o abono de permanência e a aposentadoria ocorre por
meio do Regime Geral da Previdência Social (INSS). Atenciosamente, Guilherme
Birello Chefe de Gabinete

Protocolo:

51561

Descrição da
solicitação:

Ola boa noite! Gostaria de saber quantos agpps a SPturis possui. Att Simone
Gonzaga

Resposta:

Prezada Munícipe, A SPTuris não possui em seu Quadro de Carreiras o cargo
de AGPP - Assistente de Gestão de Políticas Públicas. Atenciosamente,
Guilherme Birello Chefe de Gabinete

Protocolo:

51487

Descrição da
solicitação:

Solicitamos dados consolidados, quantidade real, com números absolutos de
quantos Funcionários Públicos estão em Cargos de Livre Provimento-Comissão
sob vossa Gestão no Município de São Paulo e qual o impacto orçamentário na
SPTURIS - São Paulo Turismo S/A.

Resposta:

Prezado Munícipe, Seguem na planilha em anexo as informações solicitadas. É
também possível acessar mais detalhes no site Transparência SPTuris:
http://spturis.com.br/transparencia2020 SPTuris

Protocolo:

51295

Descrição da
solicitação:

Tendo em vista o fechamento do hospital de campanha do Anhembi,
solicitamos as informações abaixo, relativas ao PC 219-2020 (contrato 048 2020,
firmado com P.2. ADM. em complexo imobiliários): 1. Duração do contrato; 2.
Valores das diárias; 3. Quantidade de diárias utilizadas e para quais
profissionais foram destinadas); 4. Prestação de conta da P.2., mês a mês , a
partir de abril; 5. Comprovantes de liquidação e pagamento.

Resposta:

Prezado Munícipe, Seguem os arquivos com a documentação solicitada em
anexo. SPTuris

Protocolo:

50634

Descrição da
solicitação:

Venho requerer o acesso (e eventualmente cópia), em até 20 dias corridos
(artigo 11, parágrafo 1º da Lei 12.527/11), aos seguintes dados: Gostaria de ter
acesso à lista de TODOS os imóveis alugados atualmente pela SPTuris na
cidade de São Paulo, com os valores dos respectivos aluguéis pagos por mês,
as datas de início do contrato de locação, data do fim do contrato de cada
imóvel, endereço de cada imóvel e o proprietário de cada imóvel. Os dados
podem ser enviados por Excel ou qualquer outro arquivo que possibilite a
leitura e a compilação dos dados. Solicito que as informações sejam fornecidas
em formato digital, quando disponíveis, conforme estabelece o artigo 11,
parágrafo 5º da lei 12.527/2011. Na eventualidade de as informações solicitadas
não serem fornecidas, requeiro que seja apontada a razão da negativa bem
como, se for o caso, eventual grau de classificação de sigilo (ultrassecreto,
secreto ou reservado), tudo nos termos do artigo 24, parágrafo 1º da Lei
12.527/2011.

Resposta:

Caro Munícipe A São Paulo Turismo não tem contrato de aluguel de imóveis.
Permanecemos à disposição. Atenciosamente, Guilherme Birello Chefe de
Gabinete

Protocolo:

50254

Descrição da
solicitação:

Prezados, boa tarde! Solicito que encaminhem uma planilha em formato Excel,
contendo: nome / cargo / salário bruto e salário líquido referente o mês de julho
de 2020 de cada servidor que atua nesse órgão. Visto que não temos os dados
atualizados no portal da PMSP.

Resposta:

Prezado Munícipe, As informações se encontram no site Transparência
SPTuris, no link: http://spturis.com.br/transparencia2020/acesso-ainformacao/institucional/lista-de-servidores-e-contatos/ Atenciosamente,
SPTuris

Protocolo:

49840

Descrição da
solicitação:

Estou acompanhando as contratações por dispensa, autorizadas por conta da
COVID 19. Gostaria de saber como posso obter informações relativas ao PC
221-20, visto que não podem ser acessadas no Sistema Eletronico de
Informações da Prefeitura. As informações de que necessito: - Pesquisa de
preços realizada; - Notas de empenho e reserva emitidas; - Nome dos fiscais do
contrato; - Dotação orçamentária; - Pagamentos realizados.

Resposta:

Cara Munícipe Conforme já respondido no pedido e-Sic 48846, seguem os
documentos solicitados em anexo. Atenciosamente, SPTuris

Protocolo:

49838

Descrição da
solicitação:

Estou acompanhando as contratações por dispensa, autorizadas por conta da
COVID 19. Gostaria de saber como posso obter informações relativas ao PC
220-20, visto que não podem ser acessadas no Sistema Eletronico de
Informações da Prefeitura. As informações de que necessito: - Pesquisa de
preços realizada; - Notas de empenho e reserva emitidas; - Nome dos fiscais do
contrato; - Dotação orçamentária; - Pagamentos realizados.

Resposta:

Cara Munícipe Conforme já respondido no pedido e-Sic 48846, seguem os
documentos solicitados em anexo. Atenciosamente, SPTuris

Protocolo:

49207

Descrição da
solicitação:

Prezados, Eu sou pesquisador e gostaria de obter as seguintes informações do
Município de São Paulo, em relação aos contratos de exclusividade de
cervejarias no carnaval: a) os valores dos contratos de patrocínios, sobretudo
das cervejarias, dos últimos 5 anos; b) as despesas totais do município com a
festa e o percentual dos valores arrecadados com os contratos de patrocínio,
nos últimos 5 anos; c) o total de lotação de todos os espaços de festas e
camarotes licenciados junto à prefeitura nos últimos 5 anos de carnaval. Desde
já, agradeço pela prestação de informação, no prazo legal.

Resposta:

Caro Munícipe, Seguem as informações: A Prefeitura de São Paulo não é
responsável pelo evento carnavalesco do Desfile das Escolas de Samba de São
Paulo. Esta posição é da Liga das Escolas de Samba. A Prefeitura apoia o
evento para sua realização. Isto dito: a. Os contratos de cervejaria negociados
no Carnaval do Sambódromo são feitos pela Liga das Escolas de Samba. b. Os
patrocinadores do Carnaval no Sambódromo são negociados pela Liga das
Escolas de Samba. Em relação aos valores investidos pela Prefeitura de São
Paulo no evento, os contratos se encontram neste link:
http://spturis.com.br/transparencia2020/acesso-a-informacao/contratosconvenios-e-parcerias/contratos-de-eventos/ c. Os camarotes do Sambódromo
são negociados pela Liga das Escolas de Samba. A Prefeitura de São Paulo
promove apenas o Espaço da Cidade de São Paulo, camarote sem viés
comercial cujo objetivo é a divulgação da cidade. A ocupação diária média é
como se segue: Grupo Especial e Desfile das Campeãs – média de 2 mil
pessoas por noite; Grupo de Acesso I – 1,5 mil pessoas. Atenciosamente,
Guilherme Birello Chefe de Gabinete

Protocolo:

49061

Descrição da
solicitação:

Olá, Meu nome é Caio Souza e sou pesquisador e estudante de mestrado em
Planejamento e Gestão do Território pela UFABC. Minha dissertação trabalha
sob a temática da economia criativa na região central de SP, onde gostaria de
saber se o roteiro turístico "São Paulo Cidade Criativa", ainda ocorre? Também
gostaria de saber se existem dados sobre número de pessoas que realizaram
esse roteiro e etc. Desde já agradeço. Att

Resposta:

Caro Munícipe, O roteiro é um material promocional para que a pessoas
possam fazer a visita por si só, não existe um roteiro guiado pela SPTuris. O
material ainda está disponível para download no site:

http://cidadedesaopaulo.com/v2/wp-content/uploads/2017/04/Creative-City.pdf ,
no entanto não teve nova atualização. Atenciosamente, SPTuris

Protocolo:

48948

Descrição da
solicitação:

Prezados, Solicito números de procedimento de contratação (SEI) e cópias de
todos os contratos firmados pela empresa a partir de 20 de março, que tiveram
como objeto medidas para combate da COVID-19. Grato

Resposta:

Caro Munícipe, A SPTuris está em processo de implantação do SEI, conforme
pode verificar em publicação do DOC de 3 de julho de 2020, anexado. Portanto,
não temos a numeração SEI solicitada. Os contratos se encontram no nosso
portal da Transparência:
http://www.spturis.com.br/transparencia2019/legado_index.php?a=contratos
(faça a busca digitando o ano – 2020). Os números dos contratos são: 48/2020
49/2020 50/2020 51/2020 52/2020 53/2020 54/2020 55/2020 56/2020 57/2020
58/2020 59/2020 61/2020 62/2020 63/2020 64/2020 Atenciosamente, Guilherme
Birello Chefe de Gabinete

Protocolo:

48862

Descrição da
solicitação:

Estou acompanhando as contratações por dispensa, autorizadas por conta da
COVID 19. Gostaria de saber como posso obter informações relativas ao PC
219-20, visto que não podem ser acessadas no Sistema Eletronico de
Informações da Prefeitura. As informações de que necessito: - Pesquisa de
preços realizada; - Notas de empenho e reserva emitidas; - Nome dos fiscais do
contrato; - Dotação orçamentária; - Pagamentos realizados.

Resposta:

Cara Munícipe, As informações solicitadas se encontram nos cinco arquivos em
anexo, Atenciosamente, SPTuris

Protocolo:

48846

Descrição da
solicitação:

Estou acompanhando as contratações por dispensa, autorizadas por conta da
COVID 19. Gostaria de saber como posso obter informações relativas aoS PC
220-20, e 221-20 visto que não podem ser acessadas no Sistema Eletronico de
Informações da Prefeitura. As informações de que necessito: - Pesquisa de
preços realizada; - Notas de empenho e reserva emitidas; - Nome dos fiscais do
contrato; - Dotação orçamentária; - Pagamentos realizados.

Resposta:

Cara Munícipe, As informações solicitadas se encontram nos cinco arquivos em
anexo, Atenciosamente, SPTuris

Protocolo:

48433

Descrição da
solicitação:

REFERENTE AO CONTRATO PC 23120 DO CONTRATADO TROUPE
PRODUÇÕES LTDA 66106600000147, DATA DO CONTRATO 02/04/2020, NO
VALOR DE CONTRATO R$ 4.380.110,00. QUANTOS CONTAINERS SANITÁRIOS
FORAM UTILIZADOS, EM QUAIS LOCAIS, TEM FOTOS, QUANTOS
ATENDIMENTOS FORAM REALIZADOS, QUAIS OS INSUMOS QUE FORAM
UTILIZADOS, QUAL A QUANTIDADE, QUAL O MEMORIAL DESCRITIVO DOS
MESMOS INSUMOS, QUAL O PÚBLICO ALGO PARA A UTILIZAÇÃO DOS
CONTEINERS?

Resposta:

Caro Munícipe, Seguem as respostas: – A quantidade de contêineres utilizados,
bem como em quais locais estão posicionados, encontram-se detalhados no
Anexo 1. – Fotos no link https://fotospublicas.com/coronavirus-prefeitura-desao-paulo-lanca-vidas-no-centro/ – A quantidade de atendimentos está
detalhada no Anexo 2. – Os insumos utilizados nas estações são toalhas,
sabonetes individuais, sachês de shampoo e de condicionador, álcool em gel e
papel higiênico. – A quantidade de insumos varia de acordo com cada estação e
com o número de usários/ dia, conforme planilha de atendimento. – O públicoalvo da ação Vidas no Centro são os cidadãos em situação de vulnerabilidade
social da região central da cidade.

Protocolo:

47605

Descrição da
solicitação:

Vimos por meio deste, nos termos do inciso XV do artigo 14 da Lei Orgânica do
Município de São Paulo combinado inciso XXXIII do artigo 5º da Constituição
Federal, regulamentado pela Lei de Acesso à Informação, solicitar o quanto
segue: Solicitamos cópia e informações do procedimento que deu origem ao
processo de compra nº 21120 com a Contratada ESC Fonseccas Segurança
EireliProcesso de Compra - 21120

Resposta:

Caro Munícipe, A SPTuris iniciou tais contratações com base nos Decretos
Municipais nº 59.283, de 16/03/2020 (que declarou estado de emergência na
Cidade de São Paulo) e 59.291, de 20/03/2020 (que determinou regras para o
enfrentamento da pandemia de Covid-19). Relativos ao PC 211/2020, para a
contratação emergencial de serviço de vigilância, encaminhamos, anexas, cópia
da SC nº 8340, bem como do termo de referência que deram origem ao referido
processo. Atenciosamente, Rodrigo Kluska Presidente da SPTuris

Protocolo:

47604

Descrição da
solicitação:

Vimos por meio deste, nos termos do inciso XV do artigo 14 da Lei Orgânica do
Município de São Paulo combinado inciso XXXIII do artigo 5º da Constituição
Federal, regulamentado pela Lei de Acesso à Informação, solicitar o quanto
segue: Solicitamos cópias e informações do procedimento que deu origem ao
processo de compra nº 21920 com a Contratada P.2 - Administração em
complexos imobiliários EIRELI.

Data da
Resposta:

19/05/2020 19:34:13

Resposta:

Caro Munícipe, A SPTuris iniciou tais contratações com base nos Decretos
Municipais nº 59.283, de 16/03/2020 (que declarou estado de emergência na
Cidade de São Paulo) e 59.291, de 20/03/2020 (que determinou regras para o
enfrentamento da pandemia de Covid-19). Relativos ao PC 219/2020, para a
contratação emergencial de diárias de hospedagem, encaminhamos, anexas,
cópia da SC nº 8343, bem como o termo de referência, que deram origem ao
referido processo. Atenciosamente, Rodrigo Kluska Presidente da SPTuris

Protocolo:

47602

Descrição da
solicitação:

Vimos por meio deste, nos termos do inciso XV do artigo 14 da Lei Orgânica do
Município de São Paulo combinado inciso XXXIII do artigo 5º da Constituição
Federal, regulamentado pela Lei de Acesso à Informação, solicitar o quanto
segue: Solicitamos cópia e informações do procedimento que deu origem ao
processo de compra nº 21120 com a Contratada ESC Fonseccas Segurança
EireliProcesso de Compra - 21120

Resposta:

Caro Munícipe, A SPTuris iniciou tais contratações com base nos Decretos
Municipais nº 59.283, de 16/03/2020 (que declarou estado de emergência na
Cidade de São Paulo) e 59.291, de 20/03/2020 (que determinou regras para o
enfrentamento da pandemia de Covid-19). Relativos ao PC 211/2020, para a
contratação emergencial de serviço de vigilância, encaminhamos, anexas, cópia
da SC nº 8340, bem como do termo de referência que deram origem ao referido
processo. Atenciosamente, Rodrigo Kluska Presidente da SPTuris

Protocolo:

47601

Descrição da
solicitação:

Vimos por meio deste, nos termos do inciso XV do artigo 14 da Lei Orgânica do
Município de São Paulo combinado inciso XXXIII do artigo 5º da Constituição
Federal, regulamentado pela Lei de Acesso à Informação, solicitar o quanto
segue: Solicitamos cópias e informações do procedimento que deu origem ao
processo de compra nº 21920 com a Contratada P.2 - Administração em
complexos imobiliários EIRELI.

Resposta:

Caro Munícipe, A SPTuris iniciou tais contratações com base nos Decretos
Municipais nº 59.283, de 16/03/2020 (que declarou estado de emergência na
Cidade de São Paulo) e 59.291, de 20/03/2020 (que determinou regras para o
enfrentamento da pandemia de Covid-19). Relativos ao PC 219/2020, para a
contratação emergencial de diárias de hospedagem, encaminhamos, anexas,
cópia da SC nº 8343, bem como o termo de referência, que deram origem ao
referido processo. Atenciosamente, Rodrigo Kluska Presidente da SPTuris

Protocolo:

47456

Descrição da
solicitação:

Resposta:

Eu, Tulio Henrique Alves Gomes, inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas sob o
número 130.601.966-48, residente e domiciliado na Av. Aricanduva, 9254 - 13A,
Jd. Colonial, CEP: 03951-220, São Paulo-SP, na qualidade de Estudante
Pesquisador (PIBIC) da Universidade Presbiteriana Mackenzie, dirigo-me
respeitosamente à Vossa Senhoria, com base no artigo 5º (XXXIII) da
Constituição Federal, nos artigos 10, 11 e 12 da Lei nº 12.527/2011 (Lei Geral de
Acesso a Informações Públicas) e Artigos 2º, 5º e 14 do Decreto Municipal
53.623/12, para apresentar e requerer o quanto segue. Atualmente, desenvolvo a
pesquisa intitulada: "O Exercício da Cidadania na Impugnação de Editais
Licitatórios do Município de São Paulo", orientado pelo Prof. Dr. Antônio Cecílio
Moreira Pires, Advogado e Chefe da cadeira de Direito Administrativo da
Universidade Presbiteriana Mackenzie. O estudo pretende analisar a eficácia do
dispositivo previsto no §1º do Art. 41 da Lei 8666/93, que dispõe sobre a
faculdade do cidadão impugnar o Ato Convocatório da Licitação.
(https://www.mackenzie.br/fileadmin/ARQUIVOS/Public/1mackenzie/universidade/pro-reitoria/pesquisa-e-pos-graduacao/coordenadoriade-pesquisa/iniciacao-cientifica-e-tecnologica/projetos/iniciacaocientifica/fd_andamento_18.11.2019.pdf). Certamente, esse órgão já foi oficiado
anteriormente, mas se faz necessário reiterar, dado a generalidade da resposta
anterior, o não recebimento da resposta, ou ainda, pode ser que as tentativas
anteriores de oficiar, não tiveram sucesso. É imprescindível que seja
informado: 1. Relatório das impugnações que os editais publicados em 2019
recepcionaram por pessoas físicas - Não se limitando, mas incluindo: Contrato
e dispositivo impugnado; Resposta apresentada e decisão Administrativa
aplicada. 2. Informações sobre os canais existentes para o cidadão protocolar a
impugnação ao edital; 3. Informações sobre os canais utilizados para dar
publicidade aos editais; 4. Relação analítica das licitações dispensadas no
exercício de 2019 - Não se limitando, mas incluindo: Nr. Publicação; Licitador;
Data da publicação; Objeto; Área; Sub-área e valores envolvidos (estimativo e,
caso encerrado, valor contratado). Ainda, nos termos do art. 6º, V e VI, solicito
que responda objetivamente ao que segue: 5. O Cidadão que apresenta a
impugnação ao edital, tem acesso à resposta por qual(is) forma(s): 6. Uma
impugnação apresentada por pessoa não cidadã, é apreciada? Quais são os
procedimentos? 7. Caso a impugnação ao edital não seja acolhida, quais os
recursos existentes ao cidadão para que a decisão administrativa seja revista?
8. Existe algum projeto ou campanha que tenha como objetivo promover a
participação da sociedade nas discussões dos editais? Se sim, quais e como
funciona? 9. Quais os processos adotados para garantir a publicidade,
transparência e acesso às impugnações apresentadas aos editais? Sendo mero
formalismo, vale transcrever o Art. 32 da Lei de Acesso à Informações
(12.527/11): Constituem condutas ilícitas que ensejam responsabilidade do
agente público ou militar: I - recusar-se a fornecer informação requerida nos
termos desta Lei, retardar deliberadamente o seu fornecimento ou fornecê-la
intencionalmente de forma incorreta, incompleta ou imprecisa; (...) Agradeço
imensamente o apoio.

Caro Munícipe, Em 2019 houve quatro impugnações ao Edital, nenhuma
efetuada por pessoa física. Em todas elas, foram analisados os motivos e foram
negadas o provimento, dando prosseguimento à licitação com a posterior
homologação. Em anexo, o quadro com os objetos que sofreram impugnações.
Obs.: Nos Processos de Compras 213/19; 321/19 e 583/19, o dispositivo
impugnado foi o mesmo, solicitado pela mesmo licitante, e que participou da
licitação: "Resumidamente, a requerente solicita a inclusão do laudo de Ensaio
da lona referente as coberturas das tendas e barracas, feita em laboratório
técnico reconhecido (acreditado pelo INMETRO), conforme NBR9442, atestando
o índice de propagação de chamas e fumaça na Capacitação Técnica para
Habilitação. A área requisitante esclareceu que tal exigência na habilitação,
além de não haver respaldo na legislação, restringiria a competitividade por
exigência prévia de total posse de lonas com laudo; além de haver a previsão
adequada quanto à exigência de laudo de inflamabilidade nos itens 1.2 e item
“p” do item 3.1 do termo de referência. No parecer da Gerência Jurídica da São
Paulo Turismo S/A, avaliou e concluiu pelo conhecimento da impugnação
apresentada, e , no mérito, pelo seu não acolhimento. Dessa forma, os autos
foram encaminhados com a recomendação de envio à Autoridade Competente
pelo CONHECIMENTO da impugnação e no mérito, PELO NÃO ACOLHIMENTO

aos seus termos." Saliento que segue anexado, os 4 Editais que sofreram
impugnação ao Edital. 2. Os interessados que tiverem dúvidas de caráter
técnico ou legal quanto à interpretação dos termos deste Edital poderão
solicitar os esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do
pregão, dentro do prazo legal, preferencialmente pelo e-mail
licitacoes@spturis.com. Os esclarecimentos serão estendidos a todos os
licitantes adquirentes do Edital através da opção “mensagens”, dentro do site
www.licitacoes-e.com.br. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de
licitação perante a Administração o interessado (potencial licitante) que não o
fizer até cinco dias úteis antes da data fixada para a abertura da sessão pública.
Não serão conhecidas impugnações apresentadas fora do prazo legal e/ou
subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado no
processo para responder pelo licitante. Os pedidos de esclarecimentos
referentes ao processo licitatório deverão ser enviadosem até três dias úteis
anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, exclusivamente por
meio eletrônico via internet, no e-mail licitacoes@spturis.com 3. O Edital fica
disponível na íntegra para download, através do sistema eletrônico Licitações-e
(www.licitacoes-e.com.br) e nos sites: http://enegocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br.e http://www.spturis.com. 4. Segue
relação na planilha anexada, contendo contratos e substitutivos contratuais. 5.
Após a decisão Administrativa, o resultado é publicado na edição seguinte do
Diário Oficial da Cidade. O cidadão poderá solicitar através do e-mail
licitacoes@spturis.com, tanto o parecer jurídico quanto a decisão
administrativa para a impugnação. 6. Ainda não houve caso de impugnação ao
edital apresentada por pessoa não cidadã. Porém, em obediência aos princípios
da legalidade, publicidade, igualdade e da isonomia, terá o tratamento igual aos
demais. 7. No âmbito da Administração Pública, seja ela direta ou indireta, a
decisão administrativa encerra a questão da impugnação. Caso o cidadão
deseje que seja revista a decisão administrativa, caberá o direito ao cidadão
recorrer junto aos Órgãos de Controle, no caso, o Tribunal de Contas do
Município - TCM. 8. No caso em tela, não existe projeto ou campanha para
promover a participação da sociedade nas discussões do Edital. Trata-se de
Ato discricionário da Administração a elaboração do Instrumento Convocatório
(Edital) cuja finalidade é a de fixar as condições necessárias à participação dos
licitantes, ao desenvolvimento da licitação e à futura contratação, além de
estabelecer um elo entre a Administração e os licitantes. 9. No caso de
impugnação ao Edital, bem como todos os atos administrativos do processo na
sua fase externa são publicados no Diário Oficial da Cidade. Esclarecimentos
podem ser obtidos junto a Comissão Permanente de Licitações da São Paulo
Turismo S/A., pelo e-mail: licitacoes@spturis.com. Não obstante a isso, E EM
SITUAÇÃO NORMAL DE TRABALHO, o Processo de Compras encontra-se
franqueado para vistas 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. bastando agendar
horário com antecedência para a disponibilização do mesmo. Atenciosamente,
Rodrigo Kluska Chefe de Gabinete

Protocolo:

47115

Descrição da
solicitação:

Gostaria de solicitar um balanço do investimento e receita gerada das Viradas
Culturais desde 2005 até 2019, por gentileza. Sou estudante de mestrado da
UFABC e estou estudando os impactos da Virada Cultural no desenvolvimento
regional do centro e regiões impactadas, demonstrando os benefícios.

Resposta:

Caro Munícipe, A SPTuris, por meio do Observatório de Turismo e Eventos,
realizou pesquisas em algumas edições da Virada Cultural, para obter o perfil
de público e a movimentação financeira do evento. Confira as análises em:
http://www.observatoriodoturismo.com.br/?s=virada Em anexo, valores

fornecidos pela Secretaria Municipal de Cultura com os investimentos feitos no
evento ao longo dos anos. Atenciosamente, Rodrigo Kluska Chefe de Gabinete

Protocolo:

46658

Descrição da
solicitação:

Venho aqui requiri sobre o quanto a SP Turis, GASTOU COM A REALIZAÇÃO
DO CARNAVAL 2020. Informem o quanto foi gasto com banheiros químicos em
toda a cidade? preço total, empresa que forneceu. Também peço que informem
quais blocos receberam valores, os valores, nome dos blocos, nome das
escolas de samba, cnpj dos mesmos escolas e blocos, valores que foram
passados ao mesmos e o porque? Requiro também o quanto foi gasto com
segurança, ambulâncias, bombeiros civis e outros serviços nos blocos de
carnaval, valores que cada serviço desse custou e o nome das empresas que
prestaram os mesmos

Resposta:

Caro Munícipe Seguem as respostas. Quanto foi gasto com banheiros químicos
na cidade, informando valor total e empresa(s) que forneceu(ram); Valor total de
R$ 3.946.836,95 Empresas: Pilar Organizações Eireli e MagikBan de Comércio e
Serviços LTDA. Quais blocos receberam, os valores, nome dos blocos, das
escolas de samba, CNPJ dos mesmos e porquê; A São Paulo Paulo Turismo
não realizou nenhum tipo de repasse para os blocos que se apresentaram no
Carnaval de Rua. Quanto foi gasto com segurança nos blocos de carnaval,
informando valor total e empresa(s) que prestou(aram) esses serviços; Valor
total de R$ 2.772.490,00 Empresa: Esc Fonseccas Segurança Eireli Quanto foi
gasto com bombeiros civis nos blocos de carnaval, informando valor total e
empresa(s) que prestou(aram) esses serviços; Valor total de R$ 276.640,00
Empresa: Eventos A. V. A. Serviços e Comércio Ltda. ME Quanto foi gasto com
outros serviços nos blocos de carnaval, informando valor total de cada serviço
e empresa(s) que prestou(aram) esses serviços; Considerando que a execução
do evento demandou a contratação de diversos itens, é necessário que o
interessado especifique qual o serviço tem interesse em ter os dados, para que
possamos informar valor(es) e nome(s) de quem o(s) prestou(aram).
Permanecemos à disposição para o esclarecimento de eventuais dúvidas.
Rodrigo Kluska Chefe de Gabinete

Resposta:

Caro Munícipe Segue em anexo planilha com os custos envolvidos nos desfiles
da Uesp no Butantã, incluindo os nomes dos fornecedores. Permanecemos à
disposição. Atenciosamente, Osvaldo Arvate Jr. Presidente da SPTuris

Protocolo:

46318

Descrição da
solicitação:

Venho aqui requiri o quanto a SUBPREFEITURA DO BUTANTÃ gastou na
realização do carnaval do Butantã 2020. O custo total? custo com gradil,
locações diversas, serviços de seguranças, bombeiros civis e ambulâncias,
além disso peço que informem o nome das empresas que prestaram tais
serviços.

Resposta:

Caro Munícipe Segue em anexo planilha com os custos envolvidos nos desfiles
da Uesp no Butantã, incluindo os nomes dos fornecedores. Permanecemos à
disposição. Atenciosamente, Osvaldo Arvate Jr. Presidente da SPTuris

Protocolo:

46215

Descrição da
solicitação:

Prezado Senhor, bom dia! No último dia 06/03/2020, foi publicado no site da
Prefeitura de SP uma reportagem, informando que "Carnaval 2020 movimenta
cerca de R$ 3 bilhões em São Paulo"
(http://www.capital.sp.gov.br/noticia/carnaval-de-rua-2020-movimenta-r-2-75bilhoes-em-sao-paulo). Assim, solicito que seja disponibilizado o estudo
realizado pelo Poder Público Municipal que indicou o referido resultado. Att.
Rafael Vitorino

Resposta:

Caro Munícipe, As informações da pesquisa se encontram nestes links:
http://imprensa.spturis.com.br/releases/carnaval-de-rua-2020-movimenta-r-275bilhoes-em-sao-paulo http://imprensa.spturis.com.br/releases/carnaval-nosambodromo-do-anhembi-gerou-impacto-economico-de-r-227-milhoes-em-saopaulo Atenciosamente, Rodrigo Kluska Chefe de Gabinete

Protocolo:

46214

Descrição da
solicitação:

Prezado Senhor, bom dia! No último dia 06/03/2020, foi publicado no site da
Prefeitura de SP uma reportagem, informando que "Carnaval 2020 movimenta
cerca de R$ 3 bilhões em São Paulo"
(http://www.capital.sp.gov.br/noticia/carnaval-de-rua-2020-movimenta-r-2-75bilhoes-em-sao-paulo). Assim, solicito que seja disponibilizado o estudo
realizado pelo Poder Público Municipal que indicou o referido resultado. Att.
Rafael Vitorino

Resposta:

Caro Munícipe, As informações da pesquisa se encontram nestes links:
http://imprensa.spturis.com.br/releases/carnaval-de-rua-2020-movimenta-r-275bilhoes-em-sao-paulo http://imprensa.spturis.com.br/releases/carnaval-nosambodromo-do-anhembi-gerou-impacto-economico-de-r-227-milhoes-em-saopaulo Atenciosamente, Rodrigo Kluska Chefe de Gabinete

Protocolo:

46074

Descrição da
solicitação:

Bom dia, Preciso de informações referentes aos blocos de carnaval que
ocorreram na cidade de São Paulo, entretanto os que já ocorreram não
aparecem mais no site. Gostaria de solicitar: 1 - Relação com: 1.1 blocos de
carnaval do local e datas citados abaixo 1.2 expectativa de público esperada 1.3
público apurado no dia -> dos seguintes locais e data: Dias 16/02/2020 e Dia
23/02/2020 Bairro: Vila Olímpia Blocos do dia / Publico esperado / Público
apurado; Dias 15/02/2020 e Dia 16/02/2020 Bairro: Cidade Monções / Av. Eng.
Luis Carlos Berrini Blocos do dia / Publico esperado / Público apurado; Dias
24/02/2020 e 25/02/2020 Bairro: Luz Blocos do dia / Publico esperado / Público
apurado; Dias 15/02/2020 e 22/02/2020 Bairro: Barra Funda Blocos do dia /
Publico esperado / Público apurado;

Resposta:

Caro Munícipe A São Paulo Turismo não faz contagem de público. Deve solicitálo à Secretaria Municipal de Cultura, responsável pelo evento. A SPTuris
atendeu à SMC em itens de infraestrutura e produção, conforme solicitação da
Secretaria. O site oficial do Carnaval de Rua é

http://prefeitura.sp.gov.br/carnavalderua Atenciosamente, Osvaldo Arvate Jr.
Presidente da SPTuris

Protocolo:

46046

Descrição da
solicitação:

FAVOR, INFORMAR O CARGO, DATA DE DE ADMISSÃO E VALOR DA
REMUNERAÇÃO DE: JOSÉ BENEDITO DE OLIVEIRA

Resposta:

Prezado munícipe As informações se encontram no portal Transparência
SPTuris, acessível pelo link:
http://spturis.com.br/transparencia/pdf/2020/Fevereiro/Livre_provimento_202002-29.pdf Atenciosamente, Osvaldo Arvate Presidente da SPTuris

Protocolo:

44936

Descrição da
solicitação:

Boa tarde, Gostaria de saber a quantidade de cargos em comissão ocupados
atualmente e o quantitativo de ocupantes que possuem: Fundamental 2,
Ensino médio, Graduação, Pós graduação, Especialização, MBA, Mestrado e
Doutorado e; a quantidade de funcionários desligados antes do cumprimento
do prazo de experiência dos últimos seis meses (Julho/2019 a Dezembro/19) e
; a quantidade de funcionários que desligados antes da finalização do prazo
de experiência efetuaram o pagamento da multa, caso previsto no regime de
contratação. Agradeço pela atenção.

Atendido

Caro Munícipe, Seguem as informações solicitadas. Cargos em comissão
(Livre Provimento) ocupados atualmente: 42 Quantitativo de ocupantes por
escolaridade: Ensino Médio Incompleto - 1 Ensino Médio Completo - 1
Superior Incompleto - 6 Superior Completo - 28 Pós-Graduação - 3 Mestrado 2 Doutorado - 1 Informamos que não houve empregados demitidos antes do
cumprimento do prazo de experiência no período de Julho/2019 a
Dezembro/19. Atenciosamente, Rodrigo Kluska Chefe de Gabinete

Protocolo:

44725

Descrição da
solicitação:

Solicito, por favor, a lista com todos os gastos com compra de esculturas,
quadros e peças de decoração nos últimos 3 anos por esta pasta e seus órgãos
internos, informando concretamente qual é o item, o custo, se houve ou não
licitação (indicando o processo) e onde está alocado o objeto atualmente.

Resposta:

Caro Munícipe Em anexo, estão as informações solicitadas. As molduras estão
localizadas na recepção da Presidência da SPTuris. Ficamos à disposição.
Rodrigo Kluska Chefe de Gabinete

Protocolo:

42960

Descrição da
solicitação:

Prezados, Solicito uma cópia integral do contrato firmado entre a prefeitura e a
Liberty Media, empresa que administra os assuntos comerciais da Fórmula 1. O
documento deve conter todos os seus anexos. Atenciosamente, Danilo
Moliterno

Resposta:

Prezado Munícipe, o contrato deve ser solicitado diretamente à Prefeitura de
São Paulo que é a signatária do documento, a São Paulo Turismo não é parte
neste contrato. Atenciosamente, Rodrigo Kluska Chefe de Gabiente

Protocolo:

41538

Descrição da
solicitação:

Prezados, gostaria de ter acesso aos contratos e documentos relativos ao valor
de R$ 17.000 reais pagos, em 2017, para a Peruada (evento organizado pelo
Centro Acadêmico Xi de Agosto da Faculdade de Direito do Largo São
Francisco - USP) . Caso haja um documento completo de prestação de contas
referente a tal evento, favor enviar. Obrigada, Andrea

Resposta:

Prezada Munícipe, segue anexo o custo final do evento, documento que
contempla a prestação de contas dos equipamentos e serviços utilizados no
evento. Atenciosamente, Rodrigo Kluska Chefe de Gabinete

Protocolo:

39926

Descrição da
solicitação:

Prezados Srs. Permita-me a informação: 1- Este órgão possui contratos de
prestação de serviços jurídicos, advocatícios, ou congêneres em objeto? 2Caso positivo, solicito cópia dos contratos. Atenciosamente Barbara Moraes
dos Santos

Resposta:

Prezada Munícipe, segue anexa autorização de serviço com o escritório
responsável pelo registro de marca junto ao INPI. Atenciosamente, Rodrigo
Kluska Chefe de Gabinete

Protocolo:

39242

Descrição da
solicitação:

Bom dia. Solicito acesso às seguintes informações: a) Cópia dos contratos em
formato PDF referentes a contratações de artistas para a Virada Cultural 2019,
com especificação do nome do artista contratado, empresa mediadora (se
houver) e valor empenhado pelo Município. b) Relação dos serviços
contratados pela SPTURIS para a realização da Virada Cultural 2019, com
especificação das empresas contratadas e os valores empenhados pelo
Município para cada um dos serviços. c) Por fim, relação de patrocinadores da

Virada Cultural 2019 e o investimento de cada uma dessas instituições no
evento. Muito obrigado pela atenção, Victor

Resposta:

Prezado Munícipe, Seguem as respostas ao seu questionamento. A) Cópia dos
contratos em formato PDF referentes a contratações de artistas para a Virada
Cultural 2019, com especificação do nome do artista contratado, empresa
mediadora (se houver) e valor empenhado pelo Município. Informamos que a
São Paulo Turismo não realizou nenhuma contratação artística para a Virada
Cultural 2019. Desta forma, não temos como informar o valor empenhado pelo
Município para tal atividade. B) Relação dos serviços contratados pela SPTURIS
para a realização da Virada Cultural 2019, com especificação das empresas
contratadas e os valores empenhados pelo Município para cada um dos
serviços. Encaminhamos, em anexo, relação de itens, produtos e serviços
contratados pela São Paulo Turismo para a Virada Cultural 2019, contendo o
nome das empresas prestadoras dos serviços, valores unitários e totais e a
formalização dessas utilizações (incluindo números de Autorizações de
Serviço, Ordem de Compra, Solicitação de Pagamento ou Contrato) para cada
item. Ressaltamos que alguns itens, conforme especificação, ainda não tem
fechamento concluído e que o custo total ainda é provisório. C) Por fim, relação
de patrocinadores da Virada Cultural 2019 e o investimento de cada uma dessas
instituições no evento. Informamos que a São Paulo Turismo não realizou
nenhum tipo de chamamento, a título de patrocínio para a Virada Cultural 2019.
Desta forma, não temos como informar quaisquer valores de investimento.
Atenciosamente, Rodrigo Kluska Chefe de Gabinete

Protocolo:

38860

Descrição da
solicitação:

Pedido 02. Data 23-04-2019. SPTURIS - São Paulo Turismo S/A. Prefeitura
Cidade de São Paulo. Resumo do Pedido: Solicito acesso e cópia da lista de
preços e serviços fornecidos pela SPTURIS; Pedido: Solicito acesso e cópia da
lista de preços e serviços fornecidos pela SPTURIS, especialmente:
Observação: as informações devem declarar valores de: palco, som,
iluminação, tendas, banheiros químicos, etc. São Paulo, 23 de abril de 2019.
Mauro Alves da Silva, jornalista. www.blogdomaurosilva.wordpress.com

Resposta:

Prezado Munícipe, A sua mensagem veio incompleta. Por favor, especifique
quais eventos gostaria de obter informações. Lembrando que poderá consultar
o site Transparência SPTuris a qualquer momento:
www.spturis.com/transparencia. Caso precise de mais informações, ficamos à
disposição. Atenciosamente, Rodrigo Kluska Chefe de Gabinete

Protocolo:

38858

Descrição da
solicitação:

Pedido 01. Data 23-04-2019. SPTURIS - São Paulo Turismo S/A. Prefeitura
Cidade de São Paulo. Resumo do Pedido: Solicito acesso e cópia dos contratos
de fornecimento para eventos realizados em março de 2018 no Jabaquara;
Pedido: Solicito acesso e cópia dos contratos de fornecimento para eventos
realizados em março de 2018 no Jabaquara, especialmente: 1) 03/03/2018 –
Show Nego do Borel e Art Popular, na Avenida Santa Catarina (Jabaquara); 2)
04/03/2018 – 1ª corrida do Jabaquara, Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 – Água
Funda – São Paulo – SP. Observação: as informações devem declarar quem
pagou os serviços, indicando os valores gastos com: palco, som, iluminação,

tendas, banheiros químicos, etc. São Paulo, 23 de abril de 2019. Mauro Alves da
Silva, jornalista. www.blogdomaurosilva.wordpress.com

Resposta:

Prezado Munícipe, Em anexo, estão as informações solicitadas que
demonstram os custos finais dos eventos em questão. Em relação aos
contratos, será necessário solicitar vistas aos processos/ contratos, havendo
cobrança caso a opção seja de tirar cópias. Caso precise de mais informações,
ficamos à disposição. Atenciosamente, Rodrigo Kluska Chefe de Gabinete

Protocolo:

38460

Descrição da
solicitação:

Boa tarde! Eu queria fazer uma Solicitação de empresas terceirizadas do
carnaval de São Paulo 2019 que receberam o pagamento da verba do carnaval,
pois trabalhei no carnaval pela empresa ava serviços e eventos era pra ela ter
pagado, não pagou alegando que não recebeu da prefeitura, fui subprefeitura
da praça da Sé. Eles puxaram no sistema e consta que essa empresa recebeu
da prefeitura.

Resposta:

Prezado Munícipe, A São Paulo Turismo S.A. informa que os valores devidos à
empresa EVENTOS AVA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. para a realização do
Carnaval 2019, relativos ao mês de abril, foram pagos. O saldo remanescente
será quitado no mês de maio/19. Atenciosamente, Rodrigo Kluska Chefe de
Gabinete

Protocolo:

38459

Descrição da
solicitação:

Boa tarde! Eu queria fazer uma Solicitação de empresas terceirizadas do
carnaval de São Paulo 2019 que receberam o pagamento da verba do carnaval,
pois trabalhei no carnaval pela empresa ava serviços e eventos era pra ela ter
pagado, não pagou alegando que não recebeu da prefeitura, fui subprefeitura
da praça da Sé. Eles puxaram no sistema e consta que essa empresa recebeu
da prefeitura.

Resposta:

Prezado Munícipe, A São Paulo Turismo S.A. informa que os valores devidos à
empresa EVENTOS AVA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. para a realização do
Carnaval 2019, relativos ao mês de abril, foram pagos. O saldo remanescente
será quitado no mês de maio/19. Atenciosamente, Rodrigo Kluska Chefe de
Gabinete

Protocolo:

38419

Descrição da
solicitação:

Olá, boa tarde! Considerando a Lei Municipal nº 16.051/2014, solicito as
seguintes informações: 1. Quantos e quais dados e informações não sigilosos
do órgão estão, hoje, publicados e disponíveis em formato aberto? (Na
resposta, favor informar os endereços em que as bases se encontram); 2. Qual
o percentual de bases de dados do órgão que, hoje, estão disponibilizados em
formato aberto?; 3. O órgão possui um plano de abertura de bases de dados?

Se sim, favor disponibilizar o plano anexado na resposta.; 4. Quais as ações
foram feitas pelo órgão para o cumprimento da Lei supramencionada e para o
cumprimento da Meta 49 do Plano de Metas 2017-2020, em vigor até a
publicação da revisão do plano pelo atual prefeito? Muito obrigado!

Resposta:

Prezado Munícipe, Tendo em vista os pedidos realizados temos a informar que
estão sendo envidados esforços, no sentido de disponibilizar as informações
não sigilosas da empresa no formato solicitado pela Lei. Enquanto esse
processo de abertura dos dados em formato aberto não está concluído,
ressaltamos que todas as informações estão disponíveis no Portal da
Transparência da empresa no endereço: www.spturis.com/transparência. Por
fim resta esclarecer que as ações contidas na Meta 49 do Plano de Metas
2017/2020 competem à Controladoria Geral do Município. Atenciosamente.
Rodrigo Kluskla Chefe de Gabinete

Protocolo:

38313

Descrição da
solicitação:

Gostaria de saber as seguintes informações: 1- Quantos banheiros químicos,
fixos e móveis, foram instalados na cidade desde 01/01/17; 2- Qual empresa
ganhou o edital; 3- Qual o custo unitário do banheiro fixo; 4- Qual o custo
unitário do banheiro móvel; 5- Em quais endereços estão instalados os
banheiros. Obrigada

Resposta:

Prezada Munícipe, Em relação às perguntas realizadas temos a esclarecer que a
SPTuris é uma empresa estatal da Prefeitura de São Paulo, que é contratada
para realizar boa parte dos eventos na cidade. Deste modo, os nossos serviços
não abarcam todos os eventos realizados pela Municipalidade. Em razão disso
para que a resposta atenda a sua expectativa, os pedidos devem ser objetivos e
conter a identificação do(s) evento(s) específicos. Ainda assim, naquilo que diz
respeito à SPTuris, a razão social da empresa contratada para o serviço de
locação de sanitários químicos, desde a data acima indicada, é a MAGIKBAN
DE COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, cujo custo unitário do banheiro químico
móvel padrão, instalado para atender eventos específicos, desde 01/01/17, era
de R$ 113,00 e o da Pessoa com Deficiência era de R$ 158,24. Atualmente eles
custam R$ 115,36 e R$ 161,55, respectivamente. (Referência: diária de locação
por 24 horas). Atenciosamente, Rodrigo Kluska Chefe de Gabinete

Protocolo:

38153

Descrição da
solicitação:

Boa tarde! Quantos funcionários registrados pela SPTuris estão "emprestados"
para outros órgãos? Por favor, solicito a relação de funcionários emprestados.
Quais são os critérios para o "empréstimo"? Os empréstimos são embasados
em qual lei/decreto/etc? Essas pessoas podem ser "emprestadas" por quanto
tempo? Obrigado Copyrig

Resposta:

Caro munícipe, A SPTuris não possui empregados cedidos a outros órgãos
públicos. Essa informação está presente, inclusive, em nosso site
Transparência SPTuris: www.spturis.com/transparencia . Estamos à disposição
para eventuais dúvidas e esclarecimentos. Atenciosamente, Nathalie Sposito
Couto Chefe de Gabinete

Protocolo:

37073

Descrição da
solicitação:

Caros, Estou desenvolvendo uma tese na Universidade de Seul. Nesse sentido,
gostaria de saber : 1. Quantos hoteis estao registrados no centro da cidade, por
categoria, com suas respectivas localizacoes; 2. Quais os impactos dos novos
dispositivos de locacao, tipo Airbnb, na rede hoteleira; e 3. Quais bibliografias
de referencia disponiveis sobre o mercado hoteleiro de SP. Grato, Caio Fabiano

Resposta:

Caro munícipe, O mapa com as concentrações dos meios de hospedagem em
toda a capital está em anexo. Seguem alguns contatos que poderão auxiliá-lo
para obter mais informações: ABIH - Associação Brasileira da Industria de
Hoteis Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo R.
Frei Caneca 91 - 8º Andar - CEP 01307-001 Consolação - São Paulo - SP - Brasil
Fone/Fax: (5511) 3285-4193 / 3285-4679 www.abihsp.com.br abihsp@abihsp.com.br Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil Alameda
Lorena, 800 Conj. 502 - Condomínio do Edifício First Office Flat 01424-001 |
Jardim Paulista | São Paulo, SP 3527-9484 / fohb@fohb.com.br O contato do
Airbnb: Ícaro Souza - icaro.souza@airbnb.com. Ficamos à disposição.
Atenciosamente, Nathalie Sposito Couto Chefe de Gabinete

Protocolo:

36491

Descrição da
solicitação:

Quero saber o valor gasto com o carnaval de 2018 e quanto esta previsto a
verba para 2019.

Resposta:

Prezado Munícipe, A verba repassada pela Prefeitura de São Paulo, via SMTur,
ao Carnaval Paulistano 2019 foi de R$ 39.702.961,91, para apoio institucional,
além da organização, divulgação, comercialização, controle e fiscalização
referentes às apresentações de espetáculos artísticos e culturais por
agremiações, escolas, blocos e cordões carnavalescos (Publicado no DOC de
03/11/2018). Essa verba foi destinada à Liga das Escolas de Samba, Uesp,
Abasp e ABBC e não inclui infraestrutura. Em 2018, foi de R$ 39.285.034,80.
Atenciosamente, Nathalie Couto Chefe de Gabinete

