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Senhor Presidente 

Por meio do presente ofício, tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência, a fim de 
ser submetido ao exame e deliberação dessa Egrégia Câmara, o incluso projeto de lei, que 
visa obter autorização legislativa para a concessão administrativa de uso, à Empresa de 
Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo - PRODAM, de área 
municipal situada na Pedro de Toledo, nº 983, Vila Mariana. 

Independentemente de concorrência e pelo prazo de 30 (trinta) anos, a cogitada 
concessão administrativa possibilitará, de forma mais robusta, a continuidade do uso da área 
em questão pela PRODAM, para o fim específico de manter em funcionamento o Datacenter - 
Site Pedro de Toledo e outras instalações de apoio fundamentais para o bom desenvolvimento 
dos serviços da Prefeitura. 

Para bem esclarecer os fatos, impende destacar que a PRODAM ocupa o imóvel desde 
a década de 80 do século XX, embasada em permissões de uso, sendo a última delas 
autorizada pelo Decreto nº 59.235, de 21 de fevereiro de 2020. 

Ocorre que o imóvel necessita de atualizações e vultosa reforma, tendo sido o amplo 
investimento necessário para tanto considerado inviável pela empresa, em vista da natureza 
precária da ocupação. 

No caso presente, a concessão administrativa de uso se encontra especificamente 
embasada na alínea b do inciso I do artigo 2º do Decreto nº 52.201, de 22 de março de 2011, 
que a autoriza quando a área for destinada ao uso no serviço público por empresas públicas e 
sociedades de economia mista com controle acionário majoritário do Município, para afetação 
aos seus fins institucionais. 

Desse modo, e tratando-se de hipótese que prescinde de licitação, conforme disposto 
no artigo 114, § 2º, da Lei Orgânica do Município de São Paulo, estando, no mais, evidenciado 
o interesse público de que se reveste a iniciativa, submeto-a à apreciação dessa Egrégia Casa 
Legislativa, contando com seu indispensável aval. 

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência meus protestos de apreço e 
consideração. 
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Excelentíssimo Senhor MILTON LEITE 

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo 
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