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Licitação

 

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVI 
 COORDENADORIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

 

Rua Arnaldo Sérgio Cordeiro das Neves, nº. 080 – Vila Nova Itapevi –Itapevi/SP – Cep: 06694-090 
Telefone: (11) 4141-4472 – ramal 206, 207 e 259 

e-mail: licitacao@camaraitapevi.sp.gov.br 

 

 

Processo nº. 064/2021 – Pregão para Registro de Preços nº. 002/2022. Comunicamos que fica 

convocada a empresa ZANCAPEL COMÉRCIO DE SUPRIMENTOS E SERVIÇOS EM 

GERAL EIRELI para apresentação da amostra referente ao item 03, no prazo de 03 (três) dias 

úteis. Itapevi, 06 de abril de 2022. – Coordenadoria de Licitações e Contratos. 

 

Processo nº 012/2022 – Tomada de Preços nº. 003/2022 – Contrato Administrativo nº 006/2022 - 

Contratada: AJA SERVIÇOS E SOLUÇÕES IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.. 

Objeto: Contratação de empresa especializada para a Prestação de Serviço de locação de 

impressoras, incluindo o fornecimento de equipamentos (novos e de primeiro uso), serviços de 

manutenção preventiva e corretiva, reposição de peças e de todo o material de consumo 

necessário ao perfeito funcionamento dos equipamentos, inclusive papel. Data da Assinatura: 

05/04/2022. Valor Contratado: R$ 659.030,40. Vigência: 12 (doze) meses. Itapevi, 06 de abril de 

2022. – Coordenadoria de Licitações e Contratos. 

 

Processo nº. 088/2021 – Pregão para Registro de Preços nº. 004/2022. Comunicamos que após 

análise das funcionalidades do Sistema apresentado pela empresa CECAM – CONSULTORIA 

ECONÔMICA, CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA MUNICIPAL LTDA., por meio da Prova 

de Conceito, ficou decidido por sua aceitabilidade, de acordo com a Ata de análise da Prova de 

Conceito. Itapevi, 06 de abril de 2022. – Coordenadoria de Licitações e Contratos. 
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LEI Nº 3.013, DE 04 DE ABRIL DE 2022 
 

 

AUTÓGRAFO Nº 016/2022 – PROJETO DE LEI Nº 139/2021 – 
DO LEGISLATIVO. 

 

AUTOR: Thiago da Silva Santos - UNIÃO. 

“Institui a exigência de exibição de sessões de cinema 
para deficientes visuais e deficientes auditivos em 

todos os estabelecimentos cinematográficos do 

município de Itapevi-SP”. 
 

Art.1º Toda entidade responsável por salas de exibição 

cinematográfica ou videofonográfica, de quaisquer gêneros, 

existente no municipio de Itapevi, que realize a exibição de 

filmes de curta, média ou longa metragem deverá exibir sessão 

especial restrita e adaptada aos deficientes auditivos e 

deficientes visuais. 

 

Parágrafo único – Para o cumprimento do disposto neste artigo, 
a entidade deverá promover a exibição semanal de uma sessão 

especial adaptada para os deficientes auditivos e os deficientes 

visuais, nos termos desta lei. 

 

Art.2º Para os fins desta lei, considera-se: 

 

I – obra cinematográfica ou videofonográfica de curta metragem: 
aquela cuja duração é igual ou inferior a quinze minutos; 

II – obra cinematográfica ou videofonográfica de média metragem: 
aquela cuja duração é superior a quinze minutos e igual ou 

inferior a setenta minutos; 

III – obra cinematográfica ou videofonográfica de longa 

metragem: aquela cuja duração é superior a setenta minutos; 
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IV – closed caption ou legenda oculta: sistema de transmissão de 
legenda que possibilita que as pessoas com deficiência auditiva 

tenham acesso à comunicação veiculada no filme exibido. 

 

Art.3º Para fins de cumprimento do disposto no art. 1º, caput, 

desta lei, a respectiva entidade deverá: 

I – disponibilizar fones de ouvido, sem fio, para deficientes 
visuais; e 

 

II – adotar o sistema de legendas closed caption, em cada filme, 
para os deficientes auditivos. 

 

Art.4º Para o cumprimento desta lei, a produtora, nacional ou 

internacional, de filmes cinematográficos de curta, média ou 

longa metragem, deverá produzir uma cópia para cada filme a ser 

exibido nas salas de exibição cinematográfica, no município de 

Itapevi, contendo uma narrativa das cenas do filme, em língua 

portuguesa, a fim de permitir o acesso aos deficientes visuais 

em relação aos acontecimentos do respectivo filme. 

 

Art.5º A entidade responsável por sala de exibição 

cinematográfica ou videofonográfica, no município de Itapevi, 

deverá informar de modo claro, em cartazes, painéis e nas 

bilheterias, adaptados também em braile, qual será a sessão 

semanal especial disponível para os deficientes auditivos e 

visuais. 

 

Art.6º O valor dos ingressos para a sessão semanal especial para 

deficientes auditivos ou visuais não poderá ser superior ao valor 

dos ingressos, que seja cobrado para as demais sessões 

cinematográficas ou videofonográficas exibidas pelas entidades 

responsáveis no município de Itapevi. 
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Art. 7º Esta Lei entra em vigor noventa dias após a data de sua 

publicação. 

 

 

Câmara Municipal de Itapevi, 04 de abril de 2022. 

 

 

RAFAEL ALAN DE MORAES ROMEIRO 

Presidente 

 

 

Publicada na Superintendência das Coordenadorias aos 04 dias 

do mês de abril de 2022. 

 

 

 

SANDRA REGINA DOS SANTOS SILVA 
Superintendente das Coordenadorias 
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