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PARECER 2097/2015 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 267/2015. 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Abou Anni, estabelece que o 
art. 23 da Lei nº 13.278, de 07 de janeiro de 2.002, passa vigorar acrescido de parágrafo único, 
com a seguinte redação: 

"Parágrafo único. Os licitantes proprietários de veículo automotor, elétrico, articulado, 
reboque ou semirreboque, que tiverem domicílio profissional nesta circunscrição, têm o dever 
de registrá-los perante o órgão executivo de trânsito do Estado de São Paulo no município de 
São Paulo, cuja comprovação far-se-á por meio da juntada da cópia do Certificado de Registro 
de Veículo ou outro forma prevista em norma editalícia." 

A propositura também modifica o parágrafo único do art. 29 da Lei nº 13.278, de 07 de 
janeiro de 2.002, passa vigorar com a seguinte redação: 

"Parágrafo único - Também implicará a rescisão unilateral do contrato a inobservância, 
durante a sua execução, do disposto no parágrafo único do artigo 23 desta lei, bem como a 
aplicação ao contratado da pena de declaração de inidoneidade ou a suspensão temporária 
para licitar e contratar com a Administração Pública, ainda que em decorrência de falta 
cometida em outro procedimento administrativo." 

De acordo com a justificativa, objetiva-se estabelecer a obrigatoriedade do registro 
perante o órgão executivo de trânsito do Estado de São Paulo no município de São Paulo, 
pelos licitantes com domicílio profissional no Município e proprietários dos veículos 
mencionados. 

A Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou parecer pela 
legalidade da iniciativa. 

Em que se pese que o fato de ter, ou não, os veículos de sua propriedade registrados 
no Município não significa necessariamente que a empresa participante da licitação pública não 
possa oferecer um preço mais competitivo, nada mais justo que o licitante que tenha seu 
domicílio profissional neste município, também registre seu veículo aqui, dessa forma gerando 
receita para a cidade onde presta o seu serviço. 

Tendo em vista o acima exposto, quanto ao mérito, a Comissão de Administração 
Pública é FAVORÁVEL à sua aprovação. 

Sala da Comissão de Administração Pública, 18 de novembro de 2015. 

Andrea Matarazzo - (PSDB) - Presidente 

Valdecir Cabrabom - (PTB) - Relator 

Alessandro Guedes - (PT) 

Jonas Camisa Nova (Democratas) 

Laercio Benko - (PHS) 

Mario Covas Neto - (PSDB) 

Pastor Edemilson Chaves  - (PP) 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 19/11/2015, p. 115 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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