
início: 05/04/2015
término: Prazo indeterminado
início: 22/10/2018
término: 21/02/2020
início: 20/11/2018
término: 04/10/2022
início: 22/02/2019
término: 21/02/2026
início: 01/03/2019
término: 01/03/2020
início: 19/03/2019
término: 19/03/2020
início: 31/03/2019
término: 31/03/2020
início: 01/04/2019
término: 01/04/2020
início: 01/03/2019
término: 01/03/2020
início: 01/06/2019
término: 31/05/2021

início: 03/06/2019

término: 03/06/2020

início: 08/07/2019

término: 08/07/2020

início: 30/08/2019
término: indeterminado
início: 03/11/2019
término: 02/10/2020
início: 25/07/2019
término: 24/06/2020
início: 25/10/2019
término: 24/11/2020
início: 26/09/2019
término: até cumprimento total dos 
serviços descritos na proposta
início: 01/12/2019
término: 30/11/2020
início: 15/10/2019
término: indeterminado
início: 24/10/2019
término: 01/09/2021
início: 25/10/2019
término: indeterminado
início: 11/11/2019
término: 08/03/2020
início: 16/11/2019
término: 08/03/2020
início: 17/11/2019
término: 17/11/2021

CG 01/2019 - RELAÇÃO ANUAL DE TODOS OS PRESTADORES DE SERVIÇOS CONTRATADOS -  Alínea "o" - Item 24 - Cláusula segunda
                    DATA-BASE: 31/12/2020  -  OBJETO: SÃO PAULO COMPANHIA DE DANÇA

Nº CONTRATO / 
Nº DE AJUSTE NOME DO CONTRATADO / IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES OBJETO / TIPO DE SERVIÇO DATA DE VIGÊNCIAItem

TIPO:        CONTRATO ADMINISTRATIVO
VALOR DO CONTRATO / 

AJUSTE

1 150074 Barbosa e Spalding Advogados

6 190032

Astel Line -Telecomunicações Ltda. EPP Segundo Termo Aditivo ao contrato de Prestação de serviços preventivos e corretivas de centrais PABX  R$ 149,00 (mensal) 

9 190039 Prudential Seguradora - 
(corretor: Alper consultoria e corretora de seguros S.A.) Aditivo de renovação de apólice de vida em grupo.  R$ 6,61    (por funcionário) 

7 160033 Contador Amigo Ltda. - ME
Terceiro Termo de Aditamento do Contrato de Prestação de serviços de manutenção de site

 R$ 721,00 (mensal) 

8

3 190015 Shamel Pitts Licença de  obra coreográfica 'VAI' $5.000,00

4 170074 Company Joelle Bouvier 1º Aditamento da Licença de direitos da Obra  'Odisseia'  € 254,00 por performance 

Lenovo Tecnologia Brasil LTDA Contrato de Prestação de Serviços - Manutenção preventiva e corretiva de servidores (T.I.)  R$                                        5.859,10 

5 170018

170055 Bolonhini & Carvalho Sociedade de Advogados Segundo Termo Aditivo do Contrato de Prestação de serviços técnicos especializados em assessoria jurídica 
preventiva e consultiva, e contencioso administrativo e judicial na área trabalhista.  R$                                        5.000,00 

Instrumento Particular de Prestação de Serviços Advocatícios
Objeto: os serviços do contrato serão prestados sob demanda e com valores conforme tabela  R$                                        2.500,00 

13 190056 Microsoft Contrato de Serviços da Microsoft  R$                                        5.304,00 

10 160061 Academia Brasileira de Danças Clássicas Ltda. ME - 
interveniente-anuente: Guivalde de Almeida Bononi

1º Aditivo do Contrato de prestação serviços de criação, ensaio e direção da obra 'Raymonda terceiro ato', 
para prorrogação da licença de direitos em caráter exclusivo para representação ao vivo da obra.  R$                                        2.986,04 

11 130025 Ark Tec Guarda de Documentos Ltda.

6º Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços de Locação de Espaço Padronizado e Gerenciamento 
de Documentos
Objeto: Locação de espaço padronizado para guarda de documentos, livros, congêneres e materiais em caixa 
ou tubos, situada em Barueri- SP e Osasco- SP. 

 R$                                           259,00 

12 190096 Imax Tecnologia de Comunicação Ltda.
Contrato de Prestação de serviços de disponibilização e direito de uso da ferramenta de gestão em 
comunicação denominada 'Sistema I´max', funções de editor de texto para releases, mailing press, disparador 
e-mails.

 R$                                        5.300,00 

15 160035 Amora Produções Artísticas Ltda.
interveniente-anuente: Jomar Ferreira Mesquita Primeiro Termo Aditivo de Contrato de Prestação de serviços de criação e cessão de Direitos da obra 'Ngali'  R$                                        4.392,12 

18 120032 Mediart Producciones SL - Carlos Iturrioz 8º Aditivo de Renovação de Licença da obra coreográfica 'Gnawa'  €                                         12.200,00 

14 120113 Amora Produções Artísticas Ltda.
interveniente-anuente: Jomar Ferreira Mesquita Terceiro Termo aditivo para licença de direitos da obra 'Mamilahpinatapai'  R$                                        1.619,76 

Aditivo de contrato para prestação de serviços nas áreas contábil, fiscal, tributaria e trabalhista  R$                                      10.056,00 

22

Contrato de Cessão de Direitos e 2º Aditamento do contrato de parceria para produção obra 'Pivô'  € 150 por performance (Brasil) 

17 190080
Galeria Produções Ltda. 
Intervenientes-anuentes: Guilherme Vasconcelos Pinheiro 
e Kleber Felipe Pessolato da Silva

Contrato de Prestação de Serviço de produção audiovisual de um documentário título provisório 'Divulgação e 
Marketing-Institucional'  R$                                        7.000,00 

23 190093 Vivien Patricia Buckup Contrato de Prestação de Serviços de professora de interpretação teatral - para obra 'Suíte Pernambucana'  R$                                      10.000,00 

190094 Associação Cultural Corpo Rastreado.
interveniente-anuente: Ana Catarina Vieira Contrato de prestação de serviço de criação, ensaio e direção da obra 'Suíte Pernambucana'  R$                                      23.000,00 

24 160005 Washington Silva Costa Eventos ME (Cedente)
Fabiano Sores de Lima (Cessionário)

2 190009 CIEE - Centro de Integração Empresa Escola Contrato de Aprendizagem: Aprendiz Keith Lopes Nascimento R$ 954,00 por mês

19 190079 Santodigital Distribuição e Consultoria em Informática Ltda. Termo de Adesão de Licenças G Suíte para Licenciamento do G Suíte e serviços de suporte técnico  R$                                        3.064,00 

16 150096 Peter Lutz 2º aditamento Termo de Licença da obra 'Rachmaninoff Suíte para 2 pianos'  €                                           7.583,00 

20 170074 Company Joëlle Bouvier 2º Aditamento da Licença de direitos da Obra  'Odisseia'  € 254 por performance (no exterior, 
exceto França e Suíça) 

21 150120 Quality Associados Contabilidade Sociedade Simples Pura - EPP



início: 18/11/2019
término: 18/11/2020
início: 18/11/2019
término: 18/11/2020

início: 20/11/2019

término: 08/03/2020

início: 21/11/2019
término: 02/05/2020
início: 01/12/2019
término: 31/11/2021

início: 30/05/2019

término: até cumprimento total dos 
serviços descritos na proposta

início: 02/07/2019

término: 01/07/2020

início: 21/11/2019

término: 13/04/2020

início: 02/12/2019

término: 30/11/2020

início: 11/12/2019

término: 10/12/2020

início: 18/12/2019

término: 31/12/2023

início: 01/01/2020
término: 31/12/2025
início: 02/01/2020
término: 24 meses contados a partir da 
assinatura do recebimento do 
equipamento

início: 06/01/2020

término: 05/03/2020

início: 08/01/2020

término: 07/01/2021

início: 09/01/2020

término: 16/04/2020

 R$                                           240,00 

 Não se aplica 

Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços
Objeto: sempre que solicitado, fornecimento de galões de água mineral de 20 litros cada, bem como a 
reposição de água mineral.

Contrato Manutenção Preventiva Bimestral em Equipamentos de Ar Condicionado
Objeto: manutenção preventiva (limpeza dos filtros de ar, condensadores, evaporadoras, verificação e 
regulagem de controles de temperatura; medição de amperagem; medição temperatura do ar de retorno, 
insuflamento e externo; limpeza dos painéis frontais; verificação do estado de conservação do equipamento.

30

31

33

34 ADG Service Ltda

Catavento Cultural e Educacional

38

200033

200043

200011
Termo de Parceria 
Objeto: realização de espetáculos no teatro das Fábricas de Cultura Vila Curuçá, Sapopemba, Cidade 
Tiradentes, Itaim Paulista e Parque Belém, nos meses de março, abril de 2020.

130025

Contrato de cooperação para programa de residência
Objeto: Cooperação pelo período de 3 anos para as seguintes atividades: em 2020, criação da obra 
'Tchaikovsky´s Variations on a Rococó Theme' com estreia no Teatro Sérgio Cardoso, 1 palestra e 1 workshop; 
em 2021, criação da obra 'Dualism'com estreia na Pinacoteca, 1 palestra e 1 workshop; em 2022, criação da 
obra 'sem título' , 1 palestra e 1 workshop.

 Não se aplica 

 Não se aplica 

Stephen Shropshire

200003

Contrato de Prestação de Serviços sob encomenda, Cessão de Direitos e Outras Avenças
Objeto:  (i) criação do projeto cenográfico - utilizando imagens de Portinari - e dos figurinos da obra "Suite 
Pernambucana" com coreografia de Ana Catarina Vieira; (ii) ceder integral e definitivamente os direitos 
patrimoniais intelectuais sobre as obras criadas em decorrência da prestação dos serviços; (iii) acompanhar e 
orientar a execução e produção do projeto cenográfico e dos figurinos.

37 180015
Segundo Aditivo de Contrato de Locação de Equipamento de Impressão
Aditar: Os valores a serem cobrados; O prazo dos serviços prestados; E o quadro de equipamentos 
disponibilizados.

Contrato de Licença para Transmissão de Obra Audiovisual por Radiodifusão de Sons e Imagens.
Objeto: Licença de exibição e transmissão das obras "Figuras da Dança" "Canteiro de Obras"

 R$                                        5.988,00 

200006 Urbano Distribuidora de Agua Ltda ME

200002

 R$                                        1.699,60 

 R$                                      18.000,00 

25 180071 Maria Cecilia Kalil Beyruti - 
Cristina Beyruti Surányi 1º Termo Aditivo ao Contrato de Locação do Galpão na rua 25 de janeiro, 243  R$                                        3.610,83 

 R$                                        5.000,00 200058
Contrato de Prestação de Serviços sob encomenda, Cessão de Direitos e Outras Avenças
Objeto: (i) criação e ensaio de obra coreográfica 'Carnaval em Veneza'; (ii) ceder definitivamente os direitos 
patrimoniais intelectuais sobre a obra criada; (iii) licenciar definitivamente os direitos de apresentação da obra.

27 190086 Armazém da Luz Serviços de Iluminação Cênica Ltda. 
interveniente-anuente: Wagner Rocha Freire

Aditivo do Contrato de prestação de serviço de criação de projeto de luz e execução para a coreografia 'Maria 
Rosa'  R$                                      10.000,00 

28 190095 Vivian Navega Dias
interveniente-anuente: Vivian Navega Dias

Contrato de prestação de serviço de assistente do coreógrafo Henrique Rodovalho para a obra 'Só tinha que 
ser com você'  R$                                        8.500,00 

 R$                                        8.519,60 160049

Cattes Produções Artísticas e Eventos Ltda.
interveniente-anuente: Dulcinéia Barbosa Braz Cavalcante

Líder Saúde Ocupacional Ltda

32

35

36

40

3º Termo Aditivo de contrato de Prestação de Serviços de Segurança e Medicina no Trabalho
Aditar:  Os valores para pagamento; E vigência do contrato.

29 190090 Contrato de Cessão de direito de uso do software 'Ongsys Multi Usuário/Entidade'  R$ 711,00 (mensal) OngSys Sistemas Ltda.

39

Fundação Padre Anchieta - Centro Paulista de Rádio e TV Educativas - 
TV Cultura

130116 Maria Cecilia Kalil Beyruti - 
Cristina Beyruti Surányi 5º Termo Aditivo ao Contrato de Locação do Galpão na rua 25 de janeiro, 233  R$                                        9.145,38 26

200001  R$                                      10.000,00 José Cassio Brasil ME
interveniente-anuente: Jose Cassio Brasil

Contrato de Prestação de Serviços sob encomenda, Cessão de Direitos e Outras Avenças
Objeto: (i) criação e acompanhamento da execução de figurino para remontagem e adaptação da coreografia 
pré-existente "Só tinha que ser com você", do coreógrafo Henrique Rodovalho; (ii) ceder integral e 
definitivamente os direitos patrimoniais intelectuais sobre as obras criadas - desenhos e figurino executado.

 R$ 7,85 / Galão 

Selbeti Gestão de Documentos S/A
(substituiu a Copy Supply)

Conjunto Universo Criações e Eventos Ltda. EPP
interveniente anuente: Marco Antônio Lima

Ark Tec Guarda de Documentos Ltda.

7º Termo Aditivo de Contrato de Prestação de Serviços de Locação de Espaço Padronizado e Gerenciamento 
de Documentos
Objeto: Locação de espaço padronizado para guarda de documentos, livros, congêneres e materiais em caixa 
ou tubos, situada em Barueri- SP e Osasco- SP. 



início: 13/01/2020

término: 05/03/2020

início: 15/01/2020

término: 08/02/2020

início: 16/01/2020

término: 15/01/2021

início: 31/01/2020

término: 24/02/2020

início: 03/02/2020

término: 23/02/2020

início: 12/02/2020

término: Licença Definitiva

início: 21/02/2020

término: 20/02/2021

início: 02/03/2020

término: 14/03/2020

início: 03/03/2020

término: 11/05/2020

início: 12/03/2020

término: 31/10/2020

início: 17/03/2020
término: 16/03/2024

início: 02/04/2020

término: 16/04/2020

início: 06/04/2020

término: 02/06/2020

início: 08/05/2020

término: 36 meses

início: 01/06/2020

término: 13/09/2020

início: 02/06/2020

término: até cumprimento total dos 
serviços descritos na proposta

53 Alexandre Antônio Monteiro 
interveniente-anuente: Cristina Aparecida Antônio Monteiro

200011
Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Parceria 
Aditar: em razão da Crise de Pandemia COVID-19, altera-se as datas das realizações dos ensaio e 
apresentações

200140

Termo de Contratação de Serviços
Objeto: Prestação de serviço Link Internet Dedicada / monitora 100 Mbps, gestão smart  R$                                        1.699,00 

 Não se aplica 52

200041
Contrato de Prestação de Serviço de Produção de Obra
Objeto: realizar uma produção audiovisual de 7 vídeos de 1' (um minuto) cada produzidos a partir de material 
de arquivo.

56

200001
Primeiro Termo de Aditamento de Contrato de Prestação de Serviços sob encomenda, Cessão de Direitos e 
Outras Avenças
Aditar: (1ª cláusula) do cronograma; (2ª cláusula) remuneração e pagamento.

55 José Cassio Brasil ME
interveniente-anuente: Jose Cassio Brasil

Galeria Produções Ltda. 
Intervenientes-anuentes: Guilherme Vasconcelos Pinheiro 
e Kleber Felipe Pessolato da Silva

 R$                                      10.000,00 

 R$                                        3.500,00 

47

 Não se aplica 200030
Termo de Cessão de Direitos
Objeto: Autoriza a APD, a utilizar os figurinos em apresentações ao vivo, bem como captar, fixar, reproduzir 
e/ou editar a imagem do figurino criados para a coreografia 'Carnaval em Veneza'.

46

200111

Contrato de Prestação de Serviço
Objeto: prestação de serviços profissionais de auditoria, impostos e consultoria. 

Instituto Odeon

200020

 R$                                        4.445,00 

150090
4º Termo de Aditamento ao Contrato Prestação de Serviços Especializado
Objeto: limpeza e desobstrução de 200m² de calhas, na sede e nos galpões situado a Rua 25 de Janeiro, 233 
e 243 - Bairro Luz.

 Não se aplica 

 R$                                      43.520,00 

 Não se aplica 

50

49 Letycia Rossi de Faria

Termo de Cessão de Uso
Objeto: regulamentar a utilização do Teatro de Ubatuba, para 2 apresentações do espetáculo nos dias 13 e 14 
de março de 2020.

48

 R$                                        8.000,00 

Contrato de Prestação de Serviços sob encomenda, Cessão de Direitos e Outras Avenças
Objeto:  (i) recriação do projeto cenográfico da obra "Só Tinha Que Ser Com Você" com coreografia de 
Henrique Rodovalho; (ii) ceder integral e definitivamente os direitos patrimoniais intelectuais sobre as obras 
criada em decorrência da prestação dos serviços; (iii) acompanhar e orientar a execução e produção do 
projeto cenográfico.

51

200088
Termo de Parceria
Finalidade: o realização do projeto "Corpus: Alma e Esperança" cujo objetivo é a produção de vídeo de danças 
do Balé da Cidade - BCSP em parceria com a São Paulo Companhia de Dança - SPCD.

44

43

$2.000,00

 R$                                        6.000,00 

 R$                                        2.100,00 Interprag Desinsetizadora e Desentupidora Ltda. 

200008

200021
Contrato de Prestação de Serviços e Outras Avenças
Objeto: (i) fornecimento os serviços Administrativo, Fiscal, Financeiro e Tributário durante o período de 
08/04/2020 até 07/05/2020 e de 18/05/2020 até 02/06/2020.

200022

 R$                                        2.900,00 

Emmanuel Alejandro Vazques

Cattes Produções Artísticas e Eventos Ltda.
interveniente-anuente: André Grippi de Almeida

Marilda Costa de Fontes

Interprag Desinsetizadora e Desentupidora Ltda.

200004

 R$                                        3.780,00 

 R$                                        4.100,00 

200007
Contrato de Prestação de Serviços e Outras Avenças
Objeto: (i) fornecimento os serviços Administrativo, Fiscal, Financeiro e Tributário durante o período de 
20/01/2020 a 08/02/2020.

200010

BDO Auditores independentes

Catavento Cultural e Educacional

42

Contrato de Prestação de Serviços e Outras Avenças
Objeto: (i) prestação de serviço de bailarino, na participação em ensaios e realização de performances como 
personagem de toureiro do espetáculo 'O Sonho de Dom Quixote' de Marcia Haydée.

Companhia Municipal de Turismo - COMTUR

Contrato de Prestação de Serviços
Objeto: (i) prestação de serviço de bailarino, na participação em ensaios e realização de performances como 
personagem principal (Basílio) do espetáculo 'O Sonho de Dom Quixote' de Marcia Haydée; (ii) trabalhará no 
Brasil e no exterior de 05 a 24 de fevereiro; (iii) realizará 4 performances no período de 20 a 23 de fevereiro de 
2020, na cidade de Winterthur/Suíça.

4º Termo de Aditamento ao Contrato Prestação de Serviços Especializado
Objeto: desinsetização e desratização para o controle de insetos rasteiros e ratos em geral na sede a APD.

45

54 Vivo Empresas Celular Internet Telefone

41

150089

Cubo Oficina de Produção Artística e Cultural Ltda
interveniente-anuente: César Augusto Bento de Souza

Alexandre Antônio Monteiro 
interveniente-anuente: Cristina Aparecida Antônio Monteiro

Contrato de Prestação de Serviços sob encomenda, Cessão de Direitos e Outras Avenças
Objeto:  (i) criação do projeto cenográfico - utilizando imagens de Portinari - e dos figurinos da obra "Suite 
Pernambucana" com coreografia de Ana Catarina Vieira; (ii) ceder integral e definitivamente os direitos 
patrimoniais intelectuais sobre as obras criadas em decorrência da prestação dos serviços; (iii) acompanhar e 
orientar a execução e produção do projeto cenográfico e dos figurinos.



início: 10/06/2020

término: 31/08/2020

início: 10/06/2020

término: 10/08/2020

início: 16/06/2020

término: até cumprimento total dos 
serviços descritos na proposta
início: 17/06/2020

término: 17/06/2021

início: 16/06/2020

término: 31/08/2020

início: 16/06/2020

término: 31/09/2020

início: 19/06/2020
término: 12 meses

início: 30/06/2020

término: 25/07/2020

início: 01/07/2020

término: 31/07/2020

início: 01/07/2020

término: Licença Definitiva

início: 02/07/2020
término: Prazo indeterminado

início: 08/07/2020

término: Prazo indeterminado

início: 01/10/2020

término: 30 meses

início: 15/07/2020

término: 29/07/2020

 R$                                        1.500,00 

200025

Contrato de Licenciamento de Conteúdo Audiovisual para Exibição e TV por assinatura.
Objeto: Licenciamento dos direitos para: Novo título: Figuras da Dança - Tíndaro Silvano. Renovação dos 
títulos: Figuras da dança - Aracy Evans; Figuras da Dança - José Possi Neto; Figuras da Dança 2008; Figuras 
da Dança 2015; Canteiro de Obras 2012; Canteiro de Obras 2014; Canteiro de Obras 2013

69

 Não se aplica Gaetano Domenico Giuseppe Terrana / Gaetano Vestris Terrana

Comunique-se S/A

20003870

Contrato de Prestação de Serviços
Objeto: serviços na Plataforma Comunique-se 360 , de gerenciamento de relacionamento com diferentes 
públicos, monitoramento de noticias da marca, produto e concorrência, acesso à base de dados de contratos 
jornalísticos, envios de release e comunicados, acesso e relatórios e estatísticas das ações realizadas pela 
plataforma.

68

 R$                                      20.200,00 

Contrato de Prestação de Serviços sob encomenda, Cessão de Direitos e Outras Avenças
Objeto: pesquisa e redação de 60 verbetes para a enciclopédia Dança em Rede e cessão integral e definitiva 
dos direitos patrimoniais.

200023

Cássia Pires de Camargo

 R$                                        3.600,00 Igor Gasparini

200106

Contrato de Prestação de Serviços sob encomenda, Cessão de Direitos e Outras Avenças
Objeto: (i) criação do projeto de luz execução do projeto de luz criado para as obras que compõem o projeto 
'Gala Clássica', a ser gravado na Sala São Paulo nos dias 29,30 e 31 de julho de 2020; (ii) ceder integral e 
definitivamente os direitos patrimoniais intelectuais sobre as obras criadas em decorrência da prestação dos 
serviços.

Curta! Programadora de Canais de TV Ltda
Instituto Tamanduá Synapse Cultural, OSCIP
Aviva Produtos & Serviços audiovisuais Ltda.

Stage Luz e Magia Ltda. 
interveniente-anuente: Wagner Rocha Freire

67

 R$                                        4.195,00 

 Não se aplica 

200024

Contrato de Prestação de Serviços sob encomenda, Cessão de Direitos e Outras Avenças
Objeto: (i) realizar a cobertura fotográfica completa e produção de vídeo com drone do projeto 'Cantares e 
Dançares' a ser realizado no mês de julho, na Oficina Cultural Oswald de Andrade, com respectiva entrega em 
formato digital de todas as fotografias; (ii) ceder integral e definitivamente os direitos patrimoniais intelectuais 
sobre todas as fotografias.

65

62

63

200105

Contrato de Prestação de Serviços sob encomenda, Cessão de Direitos e Outras Avenças
Objeto: (ii) serviço de captação de imagens audiovisuais para episódios 'Brincar e Dançar', a ser realizado 
durante o mês de julho, com a respectiva entrega em formato digital de todas as imagens; (iii) ceder integral e 
definitivamente os direitos patrimoniais intelectuais sobre todas as imagens captadas.

 R$                                           559,90 

 R$                                        3.000,00 64

Vivo Empresas Celular Internet Telefone

Carlos Wilson Tetsuo Yamamoto

Nicolas Eduardo Lopes

57

200076
Contrato de Prestação de Serviços sob encomenda, Cessão de Direitos e Outras Avenças
Objeto: (i) pesquisa e redação de 60 verbetes para a enciclopédia Dança em Rede; (ii) ceder integral e 
definitivamente os direitos patrimoniais intelectuais sobre todas as imagens captadas.

 R$                                      10.658,61 

 R$                                        3.600,00 

200039

Contrato de Prestação de Serviços sob encomenda, Cessão de Direitos e Outras Avenças
Objeto: (i) criação de trilha sonora original para 10 vídeos de até 15 minutos do projeto Brincar e Dançar da 
SPCD; (ii) ceder integral e definitivamente os direitos patrimoniais intelectuais sobre as obras criadas em 
decorrência da prestação dos serviços.

 R$                                        6.090,00 
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200032

Contrato de Prestação de Serviços sob encomenda, Cessão de Direitos e Outras Avenças
Objeto: (1.1) edição e finalização de 10 vídeos de até 15 minutos 'Corpo, estrela da Terra', 'Corpo bola', 'Mãos 
brincantes', 'Metamorfose da borboleta', 'Pés brincantes', 'Equilíbrios e lançamentos com peteca', 'Veia 
d´água', 'Ê boi, Pega o Touro', 'No passo do galope' e 'Roda Pião' que são partes integrantes da série 'Brincar 
e Dançar'. (1.2) ceder integral e definitivamente os direitos patrimoniais intelectuais sobre as obras criadas - 
Vídeos - em decorrência da prestação dos serviços.
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200028
Contrato de Prestação de Serviços Médicos à Pessoa Jurídica.
Objeto: prestação de serviço de medicina diagnóstica aos funcionários, para a realização de Teste Sorológico 
IGA/IGG (COVID-19).

59

 R$                                        8.270,00 

Plot Set Filmes Ltda Epp
interveniente-anuente: Maria Augusta Silveira Moraes de Almeida 
Pacheco

Felipe dos Santos Pegoraro Produções Artísticas
Representado legalmente por: Felipe dos Santos Pegoraro (Pipo)
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200037

Contrato de Prestação de Serviços de Limpeza, Asseio e Conservação Predial.
Objeto: serviços de limpeza, asseio e conservação predial da APD, mediante o fornecimento de mão de obra 
para o seguinte posto de trabalho: a) de 17/06/2020 a 16/07/2020, 2 auxiliares de limpeza, de 44 horas 
semanais; b) a partir de 17/07/2020 será 1 auxiliar de limpeza, de 44 horas semanais.

 R$ 160,00 (por exame) Instituto Hermes Pardini S.A.

Alsa Fort Serviços Ltda

200116

Termo de Autoria e Cessão de Direitos Autorais.
Declara: 1) responsável pela fotografia e iluminação das coreografias 'Imaginária Serenata' e 'Matrizes', no 
projeto "Cantares e Dançares' realizado em parceria com Santa Marcelina; 2) cede gratuitamente a APD, todos 
os direitos de natureza patrimonial conexos, de imagem ou de som e voz, a título definitivo e universal, 
relativos ao projeto de fotografia e iluminação; 3) cessão é feita de forma ampla e irrestrita.

 Não se aplica 

200077

66

Marcos Vinicius Teixeira Alonso

Contrato Corporativo
Objeto: Prestação de serviço Telefonia Vivo Móvel

200059 Autorização de Cessão de Direitos Autorais.
Objeto: o uso da coreografia 'Bagatelli' para o projeto 'Gala Clássica'



início: 01/08/2020
término: 01/12/2020
início: 15/07/2020
término: 15/07/2025

início: 16/07/2020

término: 17/08/2020

início: 16/07/2020
término: até cumprimento total dos 
serviços descritos na proposta

início: 16/07/2020

término: Prazo indeterminado

início: 16/07/2020

término: Prazo indeterminado

início: 16/07/2020

término: Prazo indeterminado

início: 16/07/2020

término: Prazo indeterminado

início: 19/07/2020

término: 19/08/2020

início: 21/07/2020

término: Licença Definitiva

início: 01/01/2020

término: 31/12/2023

início: 08/08/2020

término: 31/01/2021

início: 13/08/2020

término: 19/08/2020

início: 13/08/2020

término: 17/08/2020

início: 24/08/2020
término: Prazo indeterminado

início: 01/09/2020

término: Prazo indeterminado

início: 01/09/2020

término: Licença Definitiva

200147 Fundação Itaú para Educação e Cultura (Itaú Cultural)

 R$                                           720,00 

Autorização de Cessão de Direitos Autorais.
Objeto: Autoriza o uso da Música 'Lingering Darkness' para a coreografia 'Dualidade' parte do projeto "Dança 
Hoje"

87

81

200055 Clocks and Clouds
Representante: In The Groove Music

Autorização de Cessão de Direitos Autorais.
Objeto: Autoriza o uso da Música 'Exposition' para a coreografia 'Linha de Frente' parte do projeto "Dança 
Hoje" #culturaemcasa

 Não se aplica 

 Não se aplica 

200070 Willian Cezar Marquito de Aguiar

Contrato de Prestação de Serviços, Cessão de Direitos não onerosa e Outras Avenças
Objeto: (i) realização de cobertura fotográfica de todas as obras apresentadas durante o projeto 'Dança Hoje' a 
ser apresentado nos dias 15 e 16 de agosto no Teatro Sérgio Cardoso com entrega de fotografias em formato 
digital. (ii) ceder integral e definitivamente os direitos patrimoniais intelectuais sobre as obras fotográficas.

 Não se aplica 

 Não se aplica 

200033 Stephen Shropshire
1º Aditivo de Contrato de Cooperação para programa de residência 
Aditar: a clausula das atividades do ano 2020, para criação da obra a distância, Criação 'Tchaikovsky´s 
Variations on a Rococó Theme' com estreia para 10/09/2020 no Teatro Sérgio Cardoso

85

84

82

86

200143 Fundação Itaú para a Educação e Cultura Autorização para Uso de Registros de Imagem, Interpretação e Execução.
Inês Bogéa Autoriza o uso de sua imagem no evento: 'Diálogos Itaú Cultural'.

 Não se aplica 

83

200062 R. Logan F. Jones

 Não se aplica 

77

200031 Marilda Costa de Fontes

Termo de Cessão de Direitos
Objeto: Autoriza a APD, a utilizar os figurinos em apresentações ao vivo, bem como captar, fixar, reproduzir 
e/ou editar a imagem do figurino criados para as coreografias 'Gisele I e II ato', 'La Esmeralda', 'Paquita', 'La 
Bayadere', 'Gopak' e 'A Bela Adormecida'.

80

200079 Henrique Rochelle Meneghini
Contrato de Prestação de Serviços sob encomenda, Cessão de Direitos e Outras Avenças
Objeto:  (i) criação de texto original e cronologia sobre a personalidade de Neyde Rossi para o livreto 'Figuras 
da Dança' - PRONAC 184819; (ii) ceder integral e definitivamente os direitos patrimoniais intelectuais.

 Não se aplica 

 R$                                        2.000,00 

76

75

200071 Willian Cezar Marquito Aguiar

Contrato de Prestação de Serviços sob encomenda, Cessão de Direitos e Outras Avenças
Objeto: (i) realização de cobertura fotográfica da sessão de fotos para divulgação da obra 'Só tinha de Ser com 
Você' a ser realizada no dia 14 de agosto no Teatro Sérgio Cardoso com entrega de fotografias em formato 
digital. (ii) ceder integral e definitivamente os direitos patrimoniais intelectuais sobre todas as fotografias.

Aditamento LGPD ao Termo de Parceria e outras avenças
Objeto: inclui-se nas considerações do contato o item Da proteção de Dados Pessoais, bem como o Anexo.  Não se aplica 

Termo de Cessão de Direitos e Outras Avenças.
Objeto: Concede a autorização para utilizar sua remontagem das obras: * variação masculina do Príncipe 
Desireé do III ato de A Bela Adormecida; * variação solo do I ato de La Bayadere; * Grand Pas de Deus de 
Giselle do II ato; * variação feminina do I ato de La Esmeralda; * Variação Gopak; para o projeto 'Gala 
Clássica' em parceria com a fundação OSESP.

 R$                                      19.100,00 

 Não se aplica 

200045 Acordo de Cooperação
Objeto: formalizar as condições para realização de estágio de estudantes.

Termo de Compromisso de Estágio Obrigatório
Objeto: formalizar as condições para realização de estágio de estudantes Thaís Carvalho Ferreira.  Não se aplica 

73

Contrato de Prestação de Serviços sob encomenda, Cessão de Direitos e Outras Avenças
Objeto: (i) criação de trilha sonora original, gravação, mixagem e finalização para 4 vídeos de até 15 minutos 
do projeto Temporada em Construção da SPCD; (ii) ceder integral e definitivamente os direitos patrimoniais 
intelectuais sobre as obras criadas em decorrência da prestação dos serviços.

 Não se aplica 

71

 R$                                      10.800,00 200040

Universidade Estadual Paulista 'Júlio de Mesquita Filho' (UNESP)

Felipe dos Santos Pegoraro Produções Artísticas
Representado legalmente por: Felipe dos Santos Pegoraro (Pipo)

79

200069 Diego Vitor de Paula
Termo de Cessão de Direitos e Outras Avenças.
Objeto: Autorização para utilizar a Remontagens das obras: * Grand Pas de Quatre, Entre e Coda, para o 
projeto 'Gala Clássica' em parceria com a fundação OSESP.

 Não se aplica 

78

200053 Dulcinéia Barbosa Braz Cavalcante

Termo de Cessão de Direitos e Outras Avenças.
Objeto: Concede a autorização para utilizar sua remontagem das obras: * variação Giselle do I ato; * variação 
feminina e variação masculina do Grand Pas de Deux de Esmeralda; * variação feminina e variação masculina 
do Pas de Deus do II ato de Paquita; * variação feminina de Nikyia do I ato de La Bayadere; para o projeto 
'Gala Clássica' em parceria com a fundação OSESP.

 Não se aplica 200052 Yoshi Engracia Suzuki
Termo de Cessão de Direitos e Outras Avenças.
Objeto: Concede a autorização para utilizar sua remontagem da obra 'Grand Pas Classic' de Victor Gsovsky 
para o projeto 'Gala Clássica' em parceria com a fundação OSESP.

200042
Galeria Produções Ltda. 
Intervenientes-anuentes: Guilherme Vasconcelos Pinheiro e 
Kleber Felipe Pessolato da Silva

Contrato de Prestação de Serviço de Produção de Obra
Objeto: realizar um produção audiovisual de 1 vídeo documentário em 4 partes cada uma com até 20'' (vinte 
minutos) além de um teaser de aproximadamente 3' (três minutos). "Temporada em Construção"

74

200051 Lars Van Cauwenbergh

Universidade Estadual Paulista 'Júlio de Mesquita Filho' (UNESP)200044

72



início: 01/09/2020
término: Prazo indeterminado

início: 01/09/2020

término: 25/09/2020

início: 03/09/2020
término: 02/09/2030

início: 06/09/2020

término: 21/09/2020

início: 09/09/2020

término: 10/10/2020

início: 11/09/2020

término: 07/12/2020

início: 15/09/2020

término: 15/03/2021

início: 16/09/2020

término: 14/11/2023

início: 16/09/2020
término: Licença Definitiva
início: 17/09/2020
término: Licença Definitiva

início: 21/09/2020

término: 19/10/2020

início: 23/09/2020

término: Licença Definitiva

início: 23/09/2020

término: Licença Definitiva

início: 23/09/2020

término: Licença Definitiva

início: 23/09/2020

término: Licença Definitiva

200151 Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos Contrato Múltiplo de Prestação de Serviços e Vendas de Produtos
Objeto: contratação de produtos e serviços dos Correios Postais  conforme demanda / solicitação 

 Não se aplica 

 Não se aplica 

200050 Bastian Thurner

90

Contrato de Prestação de Serviço especializado
Objeto: prestação de serviços especializados de consultoria visando reforçar os trabalhos de prospecção e 
sustentabilidade da instituição. (i) participação ativa no processo de captação de recursos. (ii) 
acompanhamento de editais lançados por órgãos públicos e privados interessados em apoiar projetos 
culturais; (iii) entrega de contrapartidas e fidelização dos patrocinadores; (iv) elaboração de Relatório de 
Prestação de Contas para os Parceiros.

200090 Associação Paulista dos Amigos da Arte - APAA
 Instrumento Particular de Autorização e Cessão onerosa de uso de espaço e outras avenças.
Objeto: cessão onerosa e autorização de uso da sala Sergio Cardoso, para a realização da Temporada de 
2020. nos dias 10,11,12,17,18,19, e 24/09. 

Termo de Autoria e Cessão de Direitos Autorais.
Declara: 1) é responsável pela dramaturgia e edição de trilha da coreografia 'Cartas para um outro tempo', no 
projeto "#emcasacomsesc'; 2) cede gratuitamente a APD, todos os direitos de natureza patrimonial conexos, 
de imagem ou de som e voz, a título definitivo e universal; 3) cessão é feita de forma ampla e irrestrita; 4) 
autoriza que o licenciamento da obra pela APD ao SESC. 

Termo de Autoria e Cessão de Direitos Autorais.
Declara: 1) é coautor da coreografia 'Cartas para um outro tempo', no projeto "#emcasacomsesc'; 2) cede 
gratuitamente a APD, todos os direitos de natureza patrimonial conexos, de imagem ou de som e voz, a título 
definitivo e universal; 3) cessão é feita de forma ampla e irrestrita; 4) autoriza que o licenciamento da obra pela 
APD ao SESC. 

 Não se aplica 200048 Otavio Henrique Miranda Santos Portela

 R$                                      24.500,00 

 R$                                        4.000,00 

 Não se aplica 

100

Termo de Autoria e Cessão de Direitos Autorais.
Declara: 1) é responsável pelas composições 'Violão Spectral' e 'Miniatura N°7', utilizadas na coreografia 
'Cartas para um outro tempo', no projeto "#emcasacomsesc'; 2) cede gratuitamente a APD, todos os direitos de 
natureza patrimonial conexos, de imagem ou de som e voz, a título definitivo e universal; 3) cessão é feita de 
forma ampla e irrestrita; 4) autoriza que o licenciamento da obra pela APD ao SESC. 

101

102

200049 Arthur Forattini  Não se aplica 

NTZ Comunicação e Marketing Ltda

Fernanda Barsotti Kirmayr

200047 Leticia Forattini Martins

Termo de Autoria e Cessão de Direitos Autorais.
Declara: 1) é coautora da coreografia 'Cartas para um outro tempo', no projeto "#emcasacomsesc'; 2) cede 
gratuitamente a APD, todos os direitos de natureza patrimonial conexos, de imagem ou de som e voz, a título 
definitivo e universal; 3) cessão é feita de forma ampla e irrestrita; 4) autoriza que o licenciamento da obra pela 
APD ao SESC. 

200063

 Não se aplica 

Monica Proença Moraes Cessão de Direitos Autorais.
Declara: Ceder os direitos da Coreografia 'Dualidade' no projeto "Dança Hoje'

94

93

200046

200074 Claraboia Digital 193DF Ltda
Contrato de Prestação de Serviços sob encomenda, Cessão de Direitos e Outras Avenças
Objeto: realização de direção cinematográfica, direção de fotografia, direção de produção e assistência de 
produção para série Figuras da Dança.

200064 Jonathan dos Santos

 Não se aplica 

200065 Esdras Hernandez Villar Autorização de Cessão de Direitos Autorais.
Objeto: Autoriza o uso da Coreografia 'Objeto do Meu Próprio Desejo' parte do projeto "Dança Hoje"88

Ana Luiza Maxwell Penna Lacerda
Contrato de Prestação de Serviços sob encomenda, Cessão de Direitos e Outras Avenças
Objeto: (ii) produção de ilustração para a capa do podcast 'Contos de Balé: A Bela Adormecida da SPCD'; (iii) 
ceder integral e definitivamente os direitos patrimoniais intelectuais.

 R$                                      36.700,00 

Cessão de Direitos Autorais.
Declara: Ceder os direitos da Coreografia 'Dualidade' no projeto "Dança Hoje'

 R$                                      23.000,00 

99

98

97

Contrato de Prestação de Serviços sob encomenda, Cessão de Direitos e Outras Avenças
Objeto: (i) realizar a cobertura fotográfica completa da Temporada 2020 da SPCD, a se realizar nos dias 10, 
11, 17 e 24 de setembro de 2020, no Teatro Sérgio Cardoso, com entrega em formato digital de todas as 
fotografias; (ii) ceder integral e definitivamente os direitos patrimoniais intelectuais sobre todas as fotografias.

92

96

200057 Indiomusic Produções Musicais Ltda. 
interveniente-anuente: Roberto Cruz Villares (Beto Villares)

Contrato de Prestação de Serviços sob encomenda, Licenciamento e Cessão de Direitos e Outras Avenças
Objeto: criação e produção de trilha sonora inédita, com a cessão dos direitos patrimoniais intelectuais da obra 
'Respiro', com duração aproximadamente de 15 minutos.

200122 Ver com Palavras
representante: Lívia Maria Villela de Mello Motta

Contrato de Prestação de Serviços, Cessão de Direitos e Outras Avenças
Objeto: (i) prestar os serviços de elaboração de roteiro de audiodescrição, revisão, gravação em estúdio da 
trilha de audiodescrição, mixagem da trilha de audiodescrição com áudio original e finalização de vídeo das 
obras 'Aparições', com 20 minutos de duração, e 'Só Tinha de Ser com Você', com 35 minutos de duração; (ii) 
ceder integral e definitivamente os direitos patrimoniais intelectuais sobre a audiodescrição.

 R$                                           800,00 

 R$                                        6.000,00 

95

200101

 R$                                           400,00 91 200080

89



início: 23/09/2020

término: 23/11/2020

início: 23/09/2020

término: Temporário

início: 24/09/2020

término: Licença Definitiva

início: 28/09/2020

término: 27/09/2021

início: 29/09/2020

término: 09/10/2020

início: 29/09/2020

término: 29/09/2020

início: 30/09/2020

término: 30/09/2021

início: 01/10/2020

término: 14/11/2023

início: 01/10/2020
término: Licença Definitiva

início: 01/10/2020

término: 01/10/2021

início: 02/10/2020

término: Licença Definitiva

início: 02/10/2020

término: 19/10/2020

início: 05/10/2020

término: 14/11/2020

início: 05/10/2020

término: 14/11/2020

início: 14/11/2020
término: 13/11/2023

início: 08/10/2020

término: Licença Definitiva

início: 08/10/2020

término: até cumprimento total dos 
serviços descritos na proposta

início: 15/10/2020

término: 23/10/2020

Galeria Produções Ltda. 
Intervenientes-anuentes: Guilherme Vasconcelos Pinheiro 
e Kleber Felipe Pessolato da Silva

Primeiro Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço
Objeto: alterado os itens relativos ao objeto e preço, passando a ser a produção audiovisual de 1 vídeo 
documentário de até 60'' (sessenta minutos) com legendagem em português, tradução e legendagem em 
inglês e inclusão de janela de Libras. e Valor total passa a ser R$ 22.800,00.

200123 Felipe dos Santos Pegoraro Produções Artísticas
Representado legalmente por: Felipe dos Santos Pegoraro (Pipo)

Contrato de Prestação de Serviços sob encomenda, Cessão de Direitos e Outras Avenças
Objeto: (i) finalização de áudio do vídeo completo resultante do projeto Temporada em Construção da SPCD; 
(ii) ceder integral e definitivamente os direitos patrimoniais intelectuais sobre a finalização de áudio em 
decorrência da prestação dos serviços.

 R$                                      22.800,00 

 R$                                        1.000,00 

 Não se aplica 

119

Pedro Augusto Vieira de Almeida / Pedrinho Augusto

103

Yuri Ruppini Prado

Termo de Autoria e Cessão de Direitos Autorais.
Declara: 1) é responsável pela composição 'Dois e bem' utilizada para a coreografia 'Cartas para um outro 
tempo' no projeto "#emcasacomsesc'; 2) cede gratuitamente a APD, todos os direitos de natureza patrimonial 
conexos, de imagem ou de som e voz, a título definitivo e universal; 3) cessão é feita de forma ampla e 
irrestrita; 4) autoriza que o licenciamento da obra pela APD ao SESC. 

200087

Contrato de Prestação de Serviços sob encomenda, Cessão de Direitos e Outras Avenças
Objeto: (i) assistência de coreografia para a criação e ensaios da obra "Respiro" de Cassi Abranches; (ii) ceder 
integral e definitivamente os direitos patrimoniais intelectuais.

200086 Augusto Francisco Sargo
Contrato de Prestação de Serviços sob encomenda, Cessão de Direitos e Outras Avenças
Objeto:  (ii) serviço de maquiagem para gravação institucional da SPCD; (iii) ceder integral e definitivamente os 
direitos patrimoniais intelectuais sobre as imagens captadas.

 R$                                        1.500,00 

 R$                                           800,00 

200066

Motivating Ensino de Idiomas Ltda EPP / 
Unidade Seven Idiomas

Contrato de Convênio
Objeto: Convênio com Unidade Seven de Idiomas, oferendo aos colaboradores e dependentes descontos para 
os cursos.

200115

200042

Cessão de Direitos Autorais.
Declara: Ceder os direitos da Coreografia 'Linha de Frente' no projeto "Dança Hoje'

118

200057 Roberto Cruz Villares (Beto Villares) Cessão de Direito para Obras de Grande Direito
Declara: libera os direitos autorais para as apresentações em todo território nacional.

 R$                                        5.560,00 

 Não se aplica 

200078 Cattes Produções Artísticas e Eventos Ltda ME
interveniente-anuente: Filipe Bruschi de Miranda

 R$                                      10.000,00 

117

200081 Verônica Julian Figurinos
interveniente-anuente: Verônica Julian

Contrato de Prestação de Serviços sob encomenda, Cessão de Direitos e Outras Avenças
Objeto: (i) criação e acompanhamento da execução de figurino para a coreografia 'Respiro'; (ii) ceder integral e 
definitivamente os direitos patrimoniais intelectuais sobre as obras - desenhos e figurino.

200073

116

110

111

Mônica Monteiro Blesa Dança
interveniente-anuente: Mônica Monteiro Blesa 

Contrato de Prestação de Serviços sob encomenda, Cessão de Direitos e Outras Avenças
Objeto: (i) ministrante da Oficina Sempre em Movimento; (ii) ceder integral e definitivamente os direitos 
patrimoniais intelectuais sobre os conteúdos das aulas.

200068

 Não se aplica 

109

108

115

200067 Lucas Rodrigues Valente Santana Nunes
Cessão de Direitos Autorais.
Declara: Ceder os direitos da música 'introdução à linha' para a coreografia 'Linha de Frente' no projeto "Dança 
Hoje'

 Não se aplica 

114

200072 Associação Abraço Cultural
Termo de Parceria
Objeto: formalizar a parceria, disponibilização de cursos de idiomas com desconto de até 30% nas 
mensalidades

113

112

 Não se aplica 

200054
Blecaute Produções Ltda.
interveniente-anuente: Cassilene Cossa Abranches 
e Gabriel Castilho Pederneiras Barbosa 

Contrato de prestação dos serviços
Objeto: (i) criação e ensaio da obra coreográfica 'Respiro'; (ii)criação e acompanhamento do projeto de 
iluminação; (iii) licenciar integralmente os direitos patrimoniais intelectuais sobre a obra e iluminação.

 Não se aplica 

 R$                                      43.000,00 

 Não se aplica 200114 Scarface Ind e Com de Confecções Ltda
Termo de Parceria
Objeto: doa de forma não onerosa a APD a posse, propriedade e domínio da totalidade das peças de roupas 
'Ricardo Almeida' (figurinos) p/a gravação da obra 'Amálgama' a ser realizada no MAC. 

 R$                                        1.600,00 

 Não se aplica 

107

200075 It Art Tecnologia S.A. (INTI)

Contrato de Prestação de Serviços para licenciamento de software
Objeto: (a) outorga de licença de uso da tecnologia da plataforma pela INTI ao cliente, para fins específicos da 
operação de venda de programa de sócios;  (b) gerenciamento dos recursos decorrente dos pagamentos 
efetuados pelos usuários que adquiriram o programa de sócio.

106

200060 Bastian Thurner
Cessão de Direitos Autorais.
Declara: ceder os direitos da referida concepção e dramaturgia da coreografia 'Con|Tato' no projeto "Dança 
Hoje'

105

Tegma Gestão Logística S/A
Termo de Autorização de Uso de Marca
Objeto: concede autorização para utilização das marcas 'São Paulo Companhia de Dança", nos sites, em 
representações institucionais, propostas comerciais, redes sociais.

 Não se aplica 

 Não se aplica 104

200112
Universidade de São Paulo 
com interveniência: Museu de Arte Contemporânea - MAC USP
e Fundação Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo

Termo de Parceria e Cooperação
Objeto: estabelece condições para realização em parceria e cooperação entre as Partes, de 
evento/performance consiste em gravação de coreografia, com trilha sonora pela OSESP, na MAC USP, dia 29 
de setembro de 2020, assim como de gravação de entrevista.

120



início: 16/10/2020

término: Prazo indeterminado

início: 19/10/2020
término: Prazo indeterminado
início: 19/10/2020 
término: Prazo indeterminado

início: 21/10/2020

término: 31/10/2021

início: 30/10/2020

término: Prazo indeterminado

início: 03/11/2020

término: 22/10/2021 

início: 03/11/2020

término: 13/11/2020 

início: 09/11/2020

término: até cumprimento total dos 
serviços descritos na proposta

início: 09/11/2020
término: 31/01/2022
início: 09/11/2020
término: 08/11/2021
início: 09/11/2020
término: 08/11/2021

início: 10/11/2020

término: 09/11/2022

início: 11/11/2020

término: 31/12/2021

início: 12/11/2020

término: até cumprimento total dos 
serviços descritos na proposta

início: 16/11/2020

término: até cumprimento total dos 
serviços descritos na proposta

início: 18/11/2020

término: Prazo indeterminado

início: 18/11/2020

término: 27/11/2020

início: 25/11/2020
término: 19/11/2023

200107 Inclusão Corporativa Consultoria e Treinamento Ltda

Contrato de Prestação de Serviços sob encomenda, Cessão de Direitos e Outras Avenças
Objeto: (i) serviços de tradução de LIBRAS para um documentário de até 60 minutos (Temporada em 
Construção) da SPCD, incluindo ainda a captação e envio das imagens da respectiva tradução; (ii) ceder 
integral e definitivamente os direitos patrimoniais intelectuais sobre a tradução.

 R$                                           980,00 

NUBE Núcleo Brasileiro de Estágios Ltda
Convênio
Objeto: desenvolver ações conjuntas para implementar Programas de Estágio de Estudantes de caráter 
compulsório ou facultativo.

Contrato de Prestação de Serviços
Objeto: conjunção de esforços para oferecimento da vaga na função de aprendiz.  R$ 195,00 (por aprendiz) 

 R$ 114,00 (por estagiário) 

 R$ 195,00 (por aprendiz) 

121

122

 R$ 1.045,00 + Taxas, Impostos e 
Encargos 

127

Contrato de Prestação de Serviços sob encomenda, Cessão de Direitos e Outras Avenças
Objeto:  (i) realização de cobertura fotográfica de passagem de cena da obra 'Respiro', no Teatro Alfa dia 
19/11/2020. com entrega das fotografias em formato digital. (ii) ceder integral e definitivamente os direitos 
patrimoniais intelectuais sobre todas as fotografias.

 R$                                           650,00 

6º Termo Aditivo ao Contrato de Locação do Galpão na rua 25 de janeiro, 233  R$                                      10.336,15 

138 200094 Telefônica Brasil S/A - Vivo Contrato de Permanência de Prestação de serviços de DDR
Objeto: serviço de telefonia fixa, serviço de voz avançada; serviço de DDR.  R$                                           799,00 

200104 Fernanda Barsotti Kirmayr

Contrato de Prestação de Serviços sob encomenda, Cessão de Direitos e Outras Avenças
Objeto: (i) realizar a cobertura fotográfica completa da apresentação da SPCD, incluindo bastidores, recepção 
do público e espetáculo, a se realizar no dia 21/11/2020, no Teatro Alfa, com respectiva entrega em formato 
digital de todas as fotografias; (ii) ceder integral e definitivamente os direitos patrimoniais intelectuais sobre 
todas as fotografias.

 R$                                           250,00 

136 200103 Instituto Hermes Pardini S.A.
Contrato de Prestação de Serviços Médicos à Pessoa Jurídica.
Objeto: prestação de serviço de medicina diagnóstica aos associados da APD e aos dependentes por ele 
habilitados, para a realização de testes RT-PCR (COVID-19).

 R$ 180,00 (unitário) 

137

135 200093 Silvia Helena de Oliveira Machado

133 200100 Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência - SIMPED

Termo de Parceria
Objeto: promover o acesso do público-alvo da Secretaria da Pessoa com Deficiência (SIMPED) às atividades e 
apresentações realizadas pela SPCD. (i) auxiliar a APD em temas relacionados à comunicação acessível. (ii) 
orientar a APD com processo de acessibilidade do site; ](iii) divulgar a programação, para entidades 
cadastradas pela SPMED; (iv) possibilitar ações em conjunto.

 Não se aplica 

134 200108 Marcos Vinicius Teixeira Alonso

Contrato de Prestação de Serviços, Cessão de Direitos Não Onerosa e Outras Avenças
Objeto: (i) prestar os serviços de fotógrafo não oneroso, para a realização da cobertura fotográfica de ensaio 
da obra 'Respiro', a ser realizado no dia 13/11/2020 na SPCD, com respectiva entrega de todas as fotografias 
em formato digital em alta qualidade, já retocadas e editadas para melhor reprodução; (ii) ceder integral e 
definitivamente os direitos patrimoniais intelectuais sobre as obras fotográficas.

 Não se aplica 

132 200148 Petrick Joseph Janofsky Canonico Pontes

Contrato de Prestação de Serviços Técnicos Especializados de Assessoria Jurídica
Objeto: prestação de serviços técnicos especializados de assessoria jurídica preventiva, consultiva e 
contencioso administrativo, na área institucional (Tercerio Setor), civil, contratual, tributária, administrativa-
contenciosa e compliance.

 R$                                      16.000,00 

131 130116 Maria Cecilia Kalil Beyruti - 
Cristina Beyruti Surányi

130 180071 Maria Cecilia Kalil Beyruti - 
Cristina Beyruti Surányi 2º Termo Aditivo ao Contrato de Locação do Galpão na rua 25 de janeiro, 243  R$                                        4.366,38 

129

Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços sob encomenda, Cessão de Direitos e Outras 
Avenças
Aditar: revisão do cronograma das atividades, alterando a data de ensaio e estreia da obra para 21 e 
22/11/2020.

 Não se aplica 

200097 Universidade Presbiteriana Mackenzie
Agente de Integração: NUBE Núcleo Brasileiro de Estágios Ltda

Cattes Produções Artísticas e Eventos Ltda ME
interveniente-anuente: Filipe Bruschi de Miranda

125

126 200085 Saber - Instituto Brasileiro de Aprendizagem
Contrato de Aprendizagem
Objeto: admissão da aprendiz Cinthia Ribeiro Campanha dos Santos para a função de Assistente 
Administrativo

Termo de compromisso de Estagio
Objeto: estagiária Isabel Marinho Pereira  R$ 1.000,00 + Vale Transporte 

128 200078

124 200142 Instituto Tomie Ohtake
Termo de Parceria
Objeto: estabelecer benefícios para incentivar e aproximar os públicos da SPCD e do Instituto Tomie Ohtake 
através de benefícios e descontos na compra de ingressos .,

 Não se aplica 

150074 Barbosa, Pontes e Gaertner Advogados
outrora denominado: Barbosa e Spalding Advogados

Termo aditivo do Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios
Objeto: os serviços do contrato serão prestados sob demanda e com valores conforme tabela (vide contrato)  Não se aplica 

123 200084 NUBE Núcleo Brasileiro de Estágios Ltda

200083 Saber - Instituto Brasileiro de Aprendizagem Convênio para o desenvolvimento de programas de aprendizagem
Objeto: conjunção de esforços para oferecimento de aprendizagem a jovens na função de Aprendizes.

200082



início: 25/11/2020

término: 24/11/2021

início: 25/11/2020
término: 24/11/2021

início: 25/11/2020

término: Licença Definitiva

início: 25/11/2020

término: Licença Definitiva

início: 25/11/2020

término: Licença Definitiva

início: 30/11/2020

término: 30/11/2021

início: 02/12/2020

término: 01/12/2021

início: 01/07/2020

término: Licença Definitiva

início: 02/12/2020

término: 09/12/2020

início: 02/12/2020

término: 09/12/2020

início: 02/12/2020

término: 09/12/2020

início: 15/12/2020

término: 19/12/2020

Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ Termo de Ciência e de Notificação
Objeto: convênio de cooperação mútua voltado à difusão da Cultura200098

150 200127 Prefeitura Municipal de Santa Bárbara D´Oeste
Contrato de Cooperação
Objeto: cooperação para realização de apresentação dia 19/12/2020 com coreografias 'Carnaval em Veneza', 
'Pas de Deux de Esmeralda', 'Aparições', no Teatro Municipal Manoel Lyra

 Não se aplica 

148 200125 Fernanda Amaral

Contrato de Prestação de Serviços, Cessão de Direitos e Outras Avenças
Objeto: (i) prestar os serviços de ministrante do Workshop Dança para Todos, com 1 hora de duração, a ser 
realizado no dia 09/12/2020; (ii) ceder integral e definitivamente os direitos patrimoniais intelectuais sobre os 
conteúdos das aulas em decorrência da prestação de serviços; (iii) ceder integral e definitivamente os direitos 
patrimoniais intelectuais sobre a trilha sonora apresentada durante a prestação de serviços.

 R$                                           600,00 

149 200126 Associação Amigos Metroviários dos Excepcionais - AME
representante: Rosana Dias Valdambrini

Contrato de Prestação de Serviços, Cessão de Direitos e Outras Avenças
Objeto: (i) prestar os serviços de tradução de LIBRAS para o Workshop Dança para Todos; (ii) ceder integral e 
definitivamente os direitos patrimoniais intelectuais sobre a tradução em decorrência da prestação de serviços; 
(iii) ceder integral e definitivamente os direitos de imagem e voz utilizados em decorrência da prestação de 
serviços.

 R$                                           240,00 

146 200120 Nicolas Eduardo Lopes

Termo de Autoria e Cessão de Direitos Autorais.
Declara: 1) responsável pela iluminação da coreografia 'Carnaval em Veneza; 2) cede gratuitamente a APD, 
todos os direitos de natureza patrimonial conexos, de imagem ou de som e voz, a título definitivo e universal, 
relativos ao projeto de iluminação.

 Não se aplica 

147 200124 Ver com Palavras
representante: Lívia Maria Villela de Mello Motta

Contrato de Prestação de Serviços, Cessão de Direitos e Outras Avenças
Objeto: (i) prestar os serviços de elaboração de pré-roteiro e narração de audiodescrição ao vivo do Workshop 
Dança para Todos, a ser realizado no dia 09/12/2020, e com posterior disponibilização no Youtube; (ii) ceder 
integral e definitivamente os direitos patrimoniais intelectuais em decorrência da prestação de serviços.

 R$                                           800,00 

144 200109 Associação Pinacoteca Arte e Cultura - APAC

Termo de Parceria
Parceria: (1.1) estabelecer benefícios para incentivar e aproximar os públicos da Pinacoteca e da SPCD 
através de benefícios e descontos na compra de ingressos no âmbito do 'Programa de Amigos da Pinacoteca' 
e do 'Programa Amigo da São Paulo'; (2.1 a) possibilitar a divulgação da programação de espetáculos e 
atividades da SPCD; (2.1 b) oferecer 50% desconto em entradas de exposições na Pinacoteca; (2.1 c) 
possibilitar 2 visitas guiadas por ano aos colaboradores da SPCD.

 Não se aplica 

145 200002 ADG Service Ltda

Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviço
Objeto: manutenção preventiva (limpeza dos filtros de ar, condensadores, evaporadoras, verificação e 
regulagem de controles de temperatura; medição de amperagem; medição temperatura do ar de retorno, 
insuflamento e externo; limpeza dos painéis frontais; verificação do estado de conservação do equipamento.

 R$                                        5.988,00 

142 200118 Gustavo Bernardes

Termo de Autoria e Cessão de Direitos Autorais.
Declara: 1) foi assistente de câmera para nas filmagens das coreografias 'Imaginária Serenata' e 'Matrizes', no 
projeto "Cantares e Dançares' realizado em parceria com Santa Marcelina; 2) cede gratuitamente a APD, todos 
os direitos de natureza patrimonial conexos, de imagem ou de som e voz, a título definitivo e universal, 
relativos as filmagens; 3) cessão é feita de forma ampla e irrestrita.

 Não se aplica 

 Não se aplica 

143 200119 Marcos Vinicius Teixeira Alonso

Termo de Autoria e Cessão de Direitos Autorais.
Declara: 1) responsável pela operação das câmeras e filmagens das coreografias 'Imaginária Serenata' e 
'Matrizes', no projeto "Cantares e Dançares' realizado em parceria com Santa Marcelina; 2) cede gratuitamente 
a APD, todos os direitos de natureza patrimonial conexos, de imagem ou de som e voz, a título definitivo e 
universal, relativos ao projeto de fotografia, iluminação, operação de câmera e filmagens; 3) cessão é feita de 
forma ampla e irrestrita.

 Não se aplica 

141 200117 Charles Lima da Silva

Termo de Autoria e Cessão de Direitos Autorais.
Declara: 1) responsável pela fotografia e iluminação das coreografias 'Imaginária Serenata' e 'Matrizes', no 
projeto "Cantares e Dançares' realizado em parceria com Santa Marcelina; 2) foi responsável pela operação 
das câmeras e filmagens; 3) cede gratuitamente a APD, todos os direitos de natureza patrimonial conexos, de 
imagem ou de som e voz, a título definitivo e universal, relativos ao projeto de fotografia, iluminação, operação 
de câmera e filmagens; 4) cessão é feita de forma ampla e irrestrita.

 Não se aplica 

140

139 200098 Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ
Convênio de cooperação Mútua voltado à difusão da Cultura
Objeto: utilizar o espaço cultural já existente na Estação 'a definir' para realizar exposições dentro do programa 
"Ação Cultural"

 Não se aplica 



início: 17/12/2020

término: 30/04/2021

início: 21/12/2020

término: 31/12/2022

início: 01/03/2021
término: 01/03/2022

início: 04/01/2021

término: Licença Definitiva

início: 04/01/2021 

término: Licença Definitiva

início: 04/01/2021 

término: Licença Definitiva

início: 04/01/2021 

término: Licença Definitiva

início: 04/01/2021 

término: Licença Definitiva

início: 04/01/2021 

término: Licença Definitiva

início: 04/01/2021 

término: Licença Definitiva

início: 04/01/2021 

término: Licença Definitiva

início: 04/01/2021 

término: Licença Definitiva

início: 04/01/2021 

término: Licença Definitiva
 Não se aplica 200138

Termo de Cessão de Direitos Autorais.
Declara: 1) atuou como intérprete da obra 'Con|Tato', no projeto "Dança Hoje'; 2) cede gratuitamente a APD, 
todos os direitos de natureza patrimonial conexos, de imagem ou de som e voz, a título definitivo e universal.

158 200133 Luiza Silva Yuk

Termo de Cessão de Direitos Autorais.
Declara: 1) foi responsável pela criação dos figurinos para a coreografia 'Dualidade', no projeto "Dança Hoje'; 
2) cede gratuitamente a APD, todos os direitos de natureza patrimonial conexos, a título definitivo e universal, 
relativos à concepção dos figurinos.

 Não se aplica 

156 200131 Leticia Forattini Martins

Termo de Autoria e Cessão de Direitos Autorais.
Declara: 1) foi responsável pela criação da coreografia da obra 'Con|Tato', no projeto "Dança Hoje"; 2) cede e 
transfere a APD, sua própria imagem (incluindo o som de sua voz, quando aplicável), interpretação, e/ou 
depoimento, assim como cede e transfere a titularidade dos direitos patrimoniais intelectuais de forma gratuita, 
definitiva.

 Não se aplica 

157 200132 Luan Barcellos de Oliveira

161 200136 Nicolas Eduardo Lopes

Termo de Autoria e Cessão de Direitos Autorais.
Declara: 1) foi responsável pela iluminação das seguintes coreografias 'Sociedade das Mulheres', 'Sonatina', 
'Dualidade', 'Brumas', 'Linha de Frente', 'Objeto do meu próprio desejo', 'Con|Tato' e 'Ikigai' todas relativas ao 
projeto "Dança Hoje'; 2) cede gratuitamente a APD, todos os direitos de natureza patrimonial conexos, de 
imagem ou de som e voz, a título definitivo e universal.

 Não se aplica 

162 200137 Renata Peraso Alencar

163

Termo de Autoria e Cessão de Direitos Autorais.
Declara: 1) foi responsável pela criação da coreografia 'Ikigai', no projeto "Dança Hoje'; 2) cede gratuitamente 
a APD, sua própria imagem (incluindo o som de sua voz, quando aplicável), interpretação, e/ou depoimento, 
assim como cede e transfere a titularidade dos direitos patrimoniais intelectuais.

 Não se aplica 

Rodolfo Augusto Paes Dias

Termo de Autoria e Cessão de Direitos Autorais.
Declara: 1) foi responsável pela criação da coreografia da obra 'Sociedade das Mulheres', no projeto "Dança 
Hoje"; 2) cede e transfere a APD, sua própria imagem (incluindo o som de sua voz, quando aplicável), 
interpretação, e/ou depoimento, assim como cede e transfere a titularidade dos direitos patrimoniais 
intelectuais de forma gratuita, definitiva.

 Não se aplica 

160 200135 Matheus Martins Pinto de Queiroz

Termo de Autoria e Cessão de Direitos Autorais.
Declara: 1) foi responsável pela composição da música 'Solitude' para a obra 'Con|Tato' no projeto "Dança 
Hoje"; 2) cede e transfere a APD, sua própria imagem (incluindo o som de sua voz, quando aplicável), 
interpretação, e/ou depoimento, assim como cede e transfere a titularidade dos direitos patrimoniais 
intelectuais de forma gratuita, definitiva.

 Não se aplica 

159 200134 Matheus Martins Pinto de Queiroz

Termo de Autoria e Cessão de Direitos Autorais.
Declara: 1) foi responsável pela criação da coreografia, música e interpretação da obra 'Brumas', no projeto 
"Dança Hoje"; 2) cede e transfere a APD, sua própria imagem (incluindo o som de sua voz, quando aplicável), 
interpretação, e/ou depoimento, assim como cede e transfere a titularidade dos direitos patrimoniais 
intelectuais de forma gratuita, definitiva.

 Não se aplica 

154 200129 Ammanda Oliveira de Souza Rosa

Termo de Autoria e Cessão de Direitos Autorais.
Declara: 1) foi responsável pela criação da coreografia 'Sonatina', no projeto "Dança Hoje'; 2) cede e transfere 
a APD, sua própria imagem (incluindo o som de sua voz, quando aplicável), interpretação, e/ou depoimento, 
assim como cede e transfere a titularidade dos direitos patrimoniais intelectuais de forma gratuita, definitiva.

 Não se aplica 

155 200130 Edmeia Aparecida Evaristo dos Santos

Termo de Autoria e Cessão de Direitos Autorais.
Declara: 1) foi responsável em parceria com Raquel Davidowicz, pela criação dos figurinos para a coreografia 
'Sociedade das Mulheres', no projeto "Dança Hoje'; 2) foi responsável pela criação dos figurinos para a 
coreografia 'Linha de Frente', no projeto "Dança Hoje'; 3) foi responsável pela criação dos figurinos para a 
coreografia 'Objeto do meu próprio desejo', no projeto "Dança Hoje'; 4) cede gratuitamente a APD, todos os 
direitos de natureza patrimonial conexos, a título definitivo e universal, relativos à concepção dos figurinos.

 Não se aplica 

153 190039 Prudential Seguradora 
corretor: Alper consultoria e corretora de seguros S.A. Aditivo de renovação de apólice de vida em grupo.  R$ 6,82  (por funcionário) 

200146 Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário Queiróz Filho - 
IBEAC

Termo de Parceria
Objeto: promover projetos da SPCD em 6 bairros do distrito de Parelheiros.  Não se aplica 151

200150152 TecTotal Tecnologia sem Complicações Ltda
Contrato de Apoio
Objeto: Patrocínio ao projeto PRONAC 204081 (constituído por criações de 4 novas obras, 40 espetáculos, 2 
novos documentários e lançamento de web série educativa c/10 episódios), com pagamento de valor de apoio.

 R$                                      12.500,00 



início: 06/01/2021 

término: 31/12/2021

início: 

término: 

início: 
término: 
início: 
término: 
início: 
término: 
início: 
término: 
início: 
término: 
início: 
término: 
início: 
término: 

São Paulo, 01 de fevereiro de 2021.

tramitando

tramitando

tramitando Fundação Padre Anchieta - Centro Paulista de Rádio e TV Educativas - 
TV Cultura

tramitando Serviço Social do Comércio - SESC / 24 de Maio Apresentação de dança #emcasacomsesc    

Editora FTD S/A

200141 Associação Ballet Paraisópolis
representada: Monica Andreatta Tarrago

Termo de Parceria
Objeto: promover ações conjuntas para atividades educativas de sensibilização de plateias e aprimoramento 
de dança.

 Não se aplica 

Banco Itaú BBA S/A Contrato de Patrocínio    

168 tramitando Intrag (Itaú)    

167

Contrato de Licença de Direitos Patrimoniais
Objeto: Foto da obra 'Aparições' a ser reproduzida no livro 'A poética do corpo em movimento - Dança'    165

tramitando Serviço Social do Comércio - SESC / Unidade Bertioga    

tramitando Olivieri Sociedade de Advogados    170

164

171

Tv Cultura Serenata e Matrizes    

166

172

tramitando MIS - Museu de Imagem e do SOM Termo de Parceria
Objeto: Descontos  em entradas do MIS aos colaboradores e Amigos da SPCD.    169
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