
PERGUNTA 1: Em análise a formação dos preços calculados
pela PMSP para este edital, não constatamos os custos
referentes aos “royates” cobrados pelos aterros sanitários
para depositar materiais provenientes de bota-fora
(Composições 04-22-00 e 04-27-00), bem como a aquisição de
terra (Composição 04-31-00). Perguntamos: Esses custos são
de escopo deste Contrato?
RESPOSTA: Esclarecemos que as despesas com destinação final
de terra e fornecimento de terra, quando existentes, deverão
ser absorvidas pelo BDI ofertado, uma vez que é critério desta
SIURB a não remuneração dos mesmos.

PERGUNTA 2: De acordo com o item 6.2 do edital, caso a
empresa licitante apresentar um preço global diferente ao
orçado pela PMSP, esta deverá apresentar junto a Carta
Proposta, a Planilha Geral da Obra, bem como as composições
de preços unitários daqueles serviços onde o preço esteja
também diferente ao apresentado pelo órgão, como também
uma planilha de encargos sociais e BDI. Perguntamos: Está
correto o nosso entendimento?
RESPOSTA: Está correto o entendimento caso a licitante apre-
sente proposta com valor diverso do orçado pela PMSP. Obser-
vamos que se a licitante concordar com o valor da PMSP, de-
verá apresentar apenas a proposta (conforme impresso “Pro-
posta”), e estará aceitando também os valores unitários, BDI e
Encargos Sociais da planilha da licitação.

SEÇÃO ADMINISTRATIVA - SIURB-G. 201.
CONVOCAÇÕES.
Concorrência - Adjudicatária - 27/EDIF/SIURB/07. 2005-
0.206.694-2. CONTRATADA - DB CONSTRUÇÕES LTDA. OB-
JETO - Execução de Serviços e Obras para Construção da EMEF
Heraldo Barbuy II, situado na Rua Cristovão de Vasconcelos,
86 - SP/VP. 1. Face a homologação, pela Chefe de Gabinete da
Secretaria de Infra-Estrutura Urbana e Obras, do resultado da
Licitação, fica a Firma Adjudicatária correspondente acima , in-
dicada e convocada para no prazo de 5 dias úteis, a contar
desta, efetuar a garantia exigida apresentar cópias das Certi-
dões Negativa de Débito para com o INSS, FGTS e ISS, nome
completo e número do registro no CREA, Engenheiro respon-
sável pela execução dos serviços e obras objetivadas no ajuste
em questão e o preposto que o representará durante os traba-
lhos, cópia autenticada da Anotação de Responsabilidade Téc-
nica - ART, correspondente ao objetivo do contrato, informa-
ções por escrito da percentagem do valor total do Contrato
que destinar a seus empregados a título de remuneração sala-
rial (Artigo 71, parágrafos 1e 2 da Lei Federal 8.666/93), decla-
ração, obrigando-se a manter durante toda a execução do
Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assu-
midas, todas as condições de habilitação e qualificação apre-
sentadas por ocasião do procedimento licitatório, cópia auten-
ticada do Cadastro de Contribuintes Mobiliários do Município
de São Paulo - C.C.M., Cronograma Físico-Financeiro da exe-
cução das Obras e ou Serviços, aceito pela Prefeitura, Decla-
ração de Pleno Atendimento aos Decretos: 46.380/05 e
48.184/07, cópia autenticada do Contrato Social dessa Em-
presa (Constituição e Alteração) e comparecer para assinar a
Competente Contrato, após recolher o preço do Serviço pres-
tado. 2. O não atendimento importará nas sanções previstas
no Edital. 3. O memorando para depósito da garantia acha-se
à disposição na Avenida são João, 473 - 13º andar.
Concorrência - Adjudicatária - 30/EDIF/SIURB/07. 2005-
0.200.454-8. CONTRATADA - ENGEBRÁS CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA. OBJETO - Execução de Serviços e
Obras para Construção da EMEF Joaquim Osório Duque Es-
trada, situada na Rua Primo Bandini, 441 - SP/SM. 1. Face a
homologação, pela Chefe de Gabinete da Secretaria de Infra-
Estrutura Urbana e Obras, do resultado da Licitação, fica a
Firma Adjudicatária correspondente acima , indicada e convo-
cada para no prazo de 5 dias úteis, a contar desta, efetuar a
garantia exigida apresentar cópias das Certidões Negativa de
Débito para com o INSS, FGTS e ISS, nome completo e número
do registro no CREA, Engenheiro responsável pela execução
dos serviços e obras objetivadas no ajuste em questão e o pre-
posto que o representará durante os trabalhos, cópia autenti-
cada da Anotação de Responsabilidade Técnica - ART, corres-
pondente ao objetivo do contrato, informações por escrito da
percentagem do valor total do Contrato que destinar a seus
empregados a título de remuneração salarial (Artigo 71, pará-
grafos 1e 2 da Lei Federal 8.666/93), declaração, obrigando-se
a manter durante toda a execução do Contrato, em compatibi-
lidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condi-
ções de habilitação e qualificação apresentadas por ocasião do
procedimento licitatório, cópia autenticada do Cadastro de
Contribuintes Mobiliários do Município de São Paulo - C.C.M.,
Cronograma Físico-Financeiro da execução das Obras e ou Ser-
viços, aceito pela Prefeitura, Declaração de Pleno Atendimento
aos Decretos: 46.380/05 e 48.184/07, cópia autenticada do
Contrato Social dessa Empresa (Constituição e Alteração) e
comparecer para assinar a Competente Contrato, após recolher
o preço do Serviço prestado. 2. O não atendimento importará
nas sanções previstas no Edital. 3. O memorando para depó-
sito da garantia acha-se à disposição na Avenida são João, 473
-13º andar.

Anúncio de Encerramento de Distribuição Pública de
Certificado de Potencial Adicional de Construção - CEPAC de
Emissão da PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO -
Edifício Matarazzo, Viaduto do Chá, nº 15, 10º andar - São
Paulo, SP, CEP 01002-020 - Coordenadora da Operação
Urbana Consorciada Água Espraiada - EMURB - BANCO
COORDENADOR - BB - INVESTIMENTOS.
A Prefeitura do Município de São Paulo (“Prefeitura”) e o BB
Banco de Investimento S.A. (“Banco Coordenador”) comu-
nicam o encerramento da oferta pública de 317.781 Certifi-
cados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC, da se-
gunda emissão da Prefeitura do Município de São Paulo, no
Mercado de Balcão Organizado da BOVESPA, ao preço mínimo
de R$ 300,00 por CEPAC (“2ª Distribuição”), perfazendo o
total de R$ 95.334.300,00 realizada no âmbito da Operação
Urbana Consorciada Água Espraiada (“OUCAE”).
Foram distribuídos ao público 317.781 CEPAC até esta data.
A escrituração do CEPAC é feita pelo Banco do Brasil S.A.
A distribuição pública da 2ª Distribuição foi previamente subme-
tida à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) e registrada
sob o nº CVM/SRE/TIC/2007/001, em 10 de janeiro de 2007.
Tipo de Investidor
Quantidade de Subscritores/Adquirentes
Quantidade de CEPAC Subscritos/Adquiridos

Pessoas Físicas
3
3.531
Clubes de Investimento
Fundos de Investimento
Entidades de Previdência Privada
Companhias Seguradoras
Investidores Estrangeiros
Instituições Intermediárias
Participantes do Consórcio de Distribuição
Instituições Financeiras ligadas à Emissora e/ou aos Partici-
pantes do Consórcio

COMPANHIA DE
ENGENHARIA DE TRÁFEGO

AVISO
Expediente: 0748/07

Modalidade: PREGÃO 83/2007

Objeto: Fornecimento de caminhões leves equipados
com carroceria de madeira

Julgamento: Tipo ´Menor valor total”

Encontra-se aberto na CET o PREGÃO acima mencionado na
Rua Barão de Itapetininga, 18 - 2º andar - Centro, no
Departamento de Aquisições de Bens e Serviços Padronizados,
de segunda a sexta-feira, no horário das 09h30 às 12h00 e das
14h00 às 16h30. Os interessados poderão obter o Edital no
endereço acima até a data da abertura, mediante a
apresentação de 01 disquete de 3,5”, novo e sem uso ou
ainda, no site da Prefeitura do Município de São Paulo- PMSP
http://www.e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br ou no site
da Companhia de Engenharia de Tráfego - CET
http://www.cetsp.com.br. Os envelopes serão recebidos até às
09h30 do dia 27 de setembro de 2007 ocasião em que, às
10h00, serão abertos em ato público na sala de licitações. São
Paulo, 13 de setembro de 2007. Gerente de Suprimentos.

EXPEDIENTE N.º 0655/07 - PREGÃO 69/07 -
FORNECIMENTO DE VEÍCULOS, TIPO ´PICK-UP´, CABINA
SIMPLES, DIESEL, TRAÇÃO 4X4 COM REDUZIDA -
DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - À vista
das informações de fls. 276, HOMOLOGO o resultado da
licitação em referência e ADJUDICO seu objeto à empresa
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA., autorizando a
contratação para o fornecimento de 04 (quatro) veículos, tipo
´Pick-up´, cabina simples, diesel, tração 4x4 com reduzida, ano
de fabricação 2007 e modelo 2008 e zero km, para uso na
atividade de fiscalização e remoção da interferência do trânsito
do Município de São Paulo, pelo valor total de R$ 334.000,00
(trezentos e trinta e quatro mil reais) e prazo total de 120
(cento e vinte) dias, contado a partir da assinatura do contrato.
13 de setembro de 2007. Diretor Administrativo e Financeiro.

EXPEDIENTE 0938/06 - FORMALIZAÇÃO DO ADITAMENTO
64/07 AO CONTRATO 10/07, celebrado com a empresa
ARMCO STACO S/A INDÚSTRIA METALÚRGICA, CNPJ nº
72.343.882/0001-07, referente a prestação de serviços de
instalação e manutenção de defensas metálicas, com
fornecimento de materiais, para alterar os subitens 5.2.3.1.2.,
5.2.3.2.2. e 5.2.3.6.2. da CLÁUSULA QUINTA - VALOR E
PREÇO, alterar o item 9.5. da CLÁUSULA NONA -
PENALIDADES, alterar o item 11.5. da CLÁUSULA DÉCIMA
PRIMEIRA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA e incluir a
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - SUBCONTRATAÇÃO, com
fundamento no artigo 65, inciso I, alínea ´a´, da Lei Federal nº
8.666/93, combinado com o artigo 49 do Decreto Municipal nº
44.279/03. Aditamento assinado em 13.09.07.

EXPEDIENTE 1216/06 - Formalização do Contrato CET PTF
03/2007. CONTRATANTE: CONSÓRCIO VARIANTE DE POÁ,
CNPJ 007.701.475-54. CONTRATADA: COMPANHIA DE
ENGENHARIA DE TRÁFEGO - CET; OBJETO: prestação de
serviços técnicos especializados na área de engenharia de
tráfego, para viabilizar e apoiar as obras no sistema viário, a
serem desenvolvidas pelo CONSÓRCIO, nas obras da
Companhia Paulista de Trens Metropolitanos - CPTM - Linha F
- Trecho Av. Gabriela Mistral ao Jardim Romano, PRAZO 18
Meses. VALOR: R$ 493.959,30. Formalizado em 12/09/07.

COMPANHIA
METROPOLITANA DE HABITAÇÃO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO

CONVITE N.º 002/07 - PROCESSO N.º 1005/06 - MENOR
PREÇO- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DE PROJETO DE FUNDAÇÕES, PROJETOS
COMPLETOS DE INFRA-ESTRUTURA CONDOMINIAL, PROJETOS
DE PROLONGAMENTO DAS REDES PÚBLICAS COLETORA DE
ESGOTO E DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, PROJETOS
LEGAIS, PROJETO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL, SERVIÇOS
DE SONDAGENS E PARECER DE FUNDAÇÃO PARA O
EMPREENDIMENTO DE INTERESSE SOCIAL DENOMINADO
ADVENTISTA - QUADRA 1A - LOTES 01, 06, 07 E 08 E QUADRA
6C - LOTE 01, nos termos das especificações dos anexos e
demais elementos que compõem o edital.
DATA DE ABERTURA: 24 DE SETEMBRO DE 2.007 - 10h30.
ENTREGA DOS ENVELOPES: até às 10h15 do mesmo dia.
Horário para retirada de Edital: das 10:00hs às 17:00hs.

Local para retirada do Edital e entrega dos Envelopes: COPEL -
Rua Líbero Badaró, 504 - 13° andar - Sala 132 - São Paulo -
Capital. O edital também poderá ser acessado pelo site:
www.prefeitura.sp.gov.br.

CONVITE Nº 001/07 - PROCESSO DE LICITAÇÃO N.º 0661/04 -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA
EXECUÇÃO DE PROJETOS COMPLETOS DE INFRA-ESTRUTURA
CONDOMINIAL E EDIFICAÇÕES, PROJETOS LEGAIS,SONDA-
GENS E PARECER DE FUNDAÇÃO PARA O EMPREENDIMENTO
DE INTERESSE SOCIAL DENOMINADO SÃO CAETANO, EM
CONFORMIDADE COM O EDITAL E SEUS ANEXOS.

DESPACHO DO PRESIDENTE

1. RECEBO, com fundamento no §4º, do artigo 109 da Lei
8.666/93, devidamente atualizada, o recurso interposto pela
empresa COSTA LIMA ASSOCIADOS S/S LTDA, apresentado
tempestivamente, contra decisão da Comissão de Licitação que
a desclassificou no procedimento em epígrafe.

2. No mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, adotando como razão
de decidir os argumentos expendidos pela Comissão de
Licitação sob fls. 835, que acolho com vistas à manutenção da
decisão recorrida e,

3. Em prosseguimento, considerada a classificação das demais
empresas partícipes, promulgada conforme ata e publicação de
fls. 820/827, respectivamente, ADJUDICO e HOMOLOGO, nos
termos da legislação vigente, o procedimento licitatório para
contratação dos serviços acima referenciados em favor da
SISTRAN ENGENHARIA LTDA, com o valor de R$ 79.030,94
(setenta e nove mil, trinta reais e noventa e quatro centavos).

4. PUBLIQUE-SE.

5. Providências posteriores:

5.1.Encaminhe-se o presente à Superintendência Jurídica para
as providências tendentes à formalização do ajuste e o que
mais couber.

São Paulo, 29 de Agosto de 2.007.
Marcelo Schmidt Rehder
Diretor Presidente em Exercício
CONCORRÊNCIA 009/06 - PROCESSO INTERNO 0356/04 -
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE SER-
VIÇOS E OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO COM 160
(CENTO E SESSENTA) UNIDADES HABITACIONAIS, 3 (TRÊS)
UNIDADES COMERCIAIS (LOJAS) E INFRA-ESTRUTURA CON-
DOMINIAL, EM ÁREA DE PROPRIEDADE DA COHAB-SP, DENO-
MINADA BRESSER VI, LOCALIZADA NA RUA VISCONDE DE
PARNAÍBA X RUA DO HIPÓDROMO, SÃO PAULO - CAPITAL,
nos termos das especificações dos Anexos e demais elementos
que compõem o Edital.

DESPACHO DO PRESIDENTE

1. ADJUDICO e HOMOLOGO, por seus próprios fundamentos, a
CONCORRÊNCIA N.º 009/06, para contratação dos serviços
acima referenciados, em favor da empresa MVG Engenharia e
Construção Ltda., com o valor de R$ 6.243.319,44 (seis
milhões, duzentos e quarenta e três mil, trezentos e dezenove
reais e quarenta e quatro centavos).

2. PUBLIQUE-SE.

3. Providências posteriores:

3.1. Encaminhe-se o presente à Superintendência Jurídica para
as providências tendentes à formalização do ajuste e o que
mais couber.

São Paulo, 29 de agosto de 2007.
Marcelo Schmidt Rehder
Diretor Presidente em Exercício

EMPRESA DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

AVISO
PREGÃO Nº 04.003/07 - “LICENÇA DE USO DO SOFTWARE
JAWS FOR WINDOWS”
O Pregoeiro designado pelos Srs. Diretor-Presidente e Diretor
de Administração e Finanças da EMPRESA DE TECNOLOGIA
DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO - PRODAM-SP S/A., vem neste ato ADJUDICAR
o Objeto LICENÇA DE USO DO SOFTWARE JAWS FOR WIN-
DOWS do presente certame, à empresa STRATTUS CO-
MÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA., pelo
valor total de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Demais Instituições Financeiras
Demais Pessoas Jurídicas Ligadas à Emissora e/ou aos Partici-
pantes do Consórcio
Demais Pessoas Jurídicas
31
314.250
Sócios, Administradores, Empregados, Prepostos e demais pes-
soas ligadas à Emissora e/ou aos Participantes do Consórcio

“A presente oferta pública foi elaborada de acordo com as
disposições do Código de Auto-Regulação da ANBID para as
Ofertas Públicas de Distribuição e Aquisição de Valores
Mobiliários, o qual se encontra registrado no 4.º Ofício de
Registro de Títulos e Documentos da Comarca de São Paulo,
Estado de São Paulo, sob o n.º 4890254, atendendo, assim, a
presente oferta pública, aos padrões mínimos de informação
contidos no Código, não cabendo à ANBID qualquer
responsabilidade pelas referidas informações, pela qualidade
da emissora, das instituições participantes e dos valores
mobiliários objeto da oferta pública.”

“Este anúncio é de caráter exclusivamente informativo, não se
tratando de oferta de venda de valores mobiliários.”

Depto. de Edificações

2007-0.277.476-2
CONSTRUTORA ROY LTDA.
Execução de serviços e obras para iluminação do CENTRO DE
CONVIVÊNCIA HELIOPOLIS.
DESPACHO: Á vista do solicitado, autorizo a DEVOLUÇÃO da
caução efetuada em Seguro Garantia (apólice
0575420072001-07 - NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A),
para participação na Concorrência C09/EDIF/SIURB/07.
2005-0.206.685-3
Execução de serviços e obras para reforma e ampliação da
EMEF
ANTONIO ESTANISLAU DO AMARAL. RETI-RATIFICAÇÃO DO
DESPACHO DO SECRETÁRIO ADJUNTO:Em face dos elementos
constantes do processo no 2005.0.206.685-3, especialmente
da manifestação da Assessoria Jurídica desta Pasta, que
acolho, RETI-RATIFICO o Despacho de fls. 1033/1034, para
fazer constar que o nome correto da contratada é TETRA C
CONSTRUTORA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 07.312.056/0001-
20 e não como constou. No mais fica integralmente ratificado
o mencionado Despacho.

OMISSÃO DA PUBLICAÇÃO DO DIA 12/09/07.
2005-0.173.840-8
Execução de serviços e obras para reforma e ampliação da
UBS/PSF PARQUE
FERNANDA.
Proposta de prorrogação do prazo contratual.
Departamento de Edificações.
DESPACHO DO SECRETÁRIO ADJUNTO: Considerando os ele-
mentos constantes de fls. 191/196 deste processoAUTORIZO a
prorrogação do prazo de execução do contrato nº 079/EDIF/06,
celebrado com a empresa CLM CONSTRUÇÕES E EMPREENDI-
MENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ Nº 61.963.468/0001-76
para execução de serviços e obras para reforma e ampliação
da UBS/PSF PARQUE FERNANDA, por mais 60 (sessenta) dias,
a partir de 13/09/07, com fundamento nos incisos I e II do § 1º,
e no § 2º do artigo 57. combinado com a alínea b do inciso II
do artigo 65 da Lei Federal 8.666/93.
2006-0.029.921-6
ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
TOMADA DE PREÇOS 010/EDIF/SIURB/07
Prestação de serviços técnico-profissionais para elaboração do
projeto executivo completo para reforma e ampliação da BP
PREFEITO PRESTES MAIA, situada na Av. João Dias, 822 - SP/AS.
Aos treze dias do mês de setembro de dois mil e sete, às 15:00
horas, na sala de licitações do Departamento de Edificações -
EDIF, reuniram-se membros da CPL-2 ao final nomeados, insti-
tuída pela Portaria nº 024/SIURB-G/07, a seguir designada Co-
missão, e reiniciaram os trabalhos relativos à licitação em epí-
grafe. Após análise das propostas apresentadas, a Comissão
decidiu: I - DESCLASSIFICAR a proposta da empresa HABI-
TENGE ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., conforme item
“9.3.6.2” de I - Disposições Gerais do Edital, por ter apresen-
tado em sua proposta valor total inexeqüível e conforme item
“9.3.6.3” de I - Disposições Gerais do Edital, por ter apresen-
tado custo de mão de obra de desenhista projetista inferior ao
mínimo estabelecido na convenção coletiva de trabalho da ca-
tegoria. II - CLASSIFICAR as propostas das demais empresas
por atenderem a todas as exigências do Edital e conforme sor-
teio realizado por ocasião da abertura das propostas, publi-
cado no DOC em 07/09/2007: em 1º lugar: SANDRA CHECHTER
ARQUITETURA LTDA.; em 2º lugar: FRONTAL ARQUITETOS AS-
SOCIADOS LTDA., e em 3º lugar: MHS ENGENHARIA CONSUL-
TORIA LTDA., no valor total de R$ 210.330,61. III - Abrir prazo
recursal de 05 (cinco) dias úteis, a partir da publicação. IV -
Transcorrendo “in albis” referido prazo, retornem os autos à
Presidência desta Comissão. Nada mais havendo a tratar.

CÂMARA MUNICIPAL

COMISSÃO DE JULGAMENTO DE LICITAÇÕES
COMUNICADO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO Nº 17/2007 - PROCESSO CMSP Nº 383/2007
TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO, CONSIDERADO ESTE
COMO MAIOR DESCONTO SOBRE A TABELA AMB DE
1996.
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços
de exames complementares de diagnose constante no item Pa-
tologia Clínica, Anatomia Patológica e Citopatologia, da Ta-
bela de Procedimentos Médicos (AMB-96), conforme descri-
ções e condições até as quantidades constantes do Anexo I -
Termo de Referência - Especificações Técnicas, parte integrante
do edital.
DATA E HORÁRIO DA SESSÃO PÚBLICA: 28/09/2007, às 14h.
LOCAL DA ABERTURA: Sala Tiradentes, 8° andar do prédio
da Câmara Municipal de São Paulo.
- Poderá o interessado obter o edital, gratuitamente, através do
“site” da Câmara Municipal de São Paulo:
http://www.camara.sp.gov.br/licitacoesa.asp , www.e-negocios-
publicos.com.br, www.comprasnet.gov.br,ou solicitar via “e-
mail”, através do endereço cmsp-cjl@camara.sp.gov.br.
-Para eventuais consultas ao edital, o mesmo estará dispo-
nível, em dias úteis, no Viaduto Jacareí,100, 12º and., s/1214,
Capital (fone/fax:.3396-3934), das 13h às 17h.

CONVOCAÇÃO PARA RETIRADA DE NOTA DE
EMPENHO.
Fica convocada a Empresa abaixo relacionadas, para retirar a
Nota de Empenho, no Viaduto Jacareí nº 100 - 12º andar - Sala
1214 - SGA 22- Equipe de Pesquisa de Mercado e Fornece-
dores, no prazo de 3(três) dias úteis, a contar da data desta
publicação:

889/07 CORTEZ EDITORA E LIVRARIA LTDA NE-1143/OST-PJ
971/07 BETA GRAPHICS COM E SERV GRAFICOS LTDA NE-1151/OST-PJ
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CÂMARA MUNICIPAL
Presidente: Antonio Carlos Rodrigues

SECRETARIA GERAL PARLAMENTAR
SECRETARIA DE REGISTRO PARLAMENTAR E REVISÃO -
SGP-4

PROJETOS LIDOS - texto original

285ª SESSÃO ORDINÁRIA

13/09/2007
PROJETO DE LEI 01-0603/2007 do Vereador Ademir da
Guia (PR)
“”Institui o Vale Transporte Comunitário para representantes
de Sociedade Amigos de Bairros e Associações de Moradores e
dá outras providências”
A Câmara Municipal de São Paulo, no uso de suas atribuições
legais, Decreta:
Artigo 1º - Fica instituído o Vale Transporte Comunitário, para
locomoção gratuíta nos transportes públicos em operação no
Município de São Paulo, para representantes de Sociedades
Amigos de Bairros e Associações de Moradores.
Artigo 2º - A condição para obtenção desse benefício, será a
comprovação por parte das entidades de sua existência legal
no mínimo de 5 (cinco) anos; ter declaração de utilidade pú-
blica há no mínimo 01 (um) ano e não ter finalidade lucrativa.
Artigo 3º - Para o cumprimento desta lei, as entidades deverão
ser cadastradas junto à São Paulo Transportes S/A, com a su-
pervisão da Secretaria Municipal de Transportes de São Paulo.
Artigo 4º - A São Paulo Transportes emitirá um Cartão Eletrô-
nico correspondente ao Vale Transporte Comunitário em nome
da entidade legalmente habilitada, com prazo de validade cor-
respondente ao tempo de gestão da atual diretoria.
Artigo 5º - O Cartão Eletrônico relativo ao Vale Transporte Co-
munitário, terá que ser carregado mensalmente junto aos

postos credenciados pela São Paulo Transportes S/A, obser-
vado o sistema de bilhete único integrado.
Artigo 6º - A renovação do Vale Transporte Comunitário será
efetuada junto a São Paulo Transportes S/A, mediante à apre-
sentação das atas registradas correspondentes ao período de
gestão da nova diretoria.
Artigo 7º - O Executivo regulamentará a presente lei no prazo
90 (noventa) dias a partir da data da sua promulgação.
Artigo 8º - As despesas decorrentes da aplicação da presente
lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, su-
plementadas se necessário.
Artigo 9º - Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões, Às Comissões competentes.”

PROJETO DE LEI 01-0604/2007 do Vereador Ademir da
Guia (PR)
“”Dispõe sobre a distância mínima permitida para localização
e funcionamento de Templos Religiosos.”
A Câmara Municipal de São Paulo, Decreta:
Artigo 1º - Fica determinado no âmbito do Município de São
Paulo, a distância mínima e 100 metros para localização e fun-
cionamento de Templos Religiosos.
Artigo 2º - Não se enquadram nas disposições desta lei, os tem-
plos já instalados ou em funcionamento, sejam eles próprios ou
locados, bem como os lotes adquiridos em nome de entidade
religiosa, até 1 (um) dia antes da publicação desta lei.
Artigo 3º - As despesas decorrentes da execução da presente
lei, correrão por conta das dotações orçamentárias próprias,
suplementadas se necessário.
Artigo 4º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Sala das Sessões, Às Comissões competentes.”
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