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De acordo com o disposto no artigo 46, inciso X, e artigo 82, da Resolução n.º 2, 
de 26 de abril de 1991 (Regimento Interno), comunicamos que está aberto o prazo de 
recurso por 5 (cinco) sessões ordinárias, a partir desta data, para os projetos abaixo 
relacionados, na forma do texto original ou do último substitutivo apresentado: 

1) PL 267/2015 – Autor: Ver. Abou Anni 

PARECER Nº 1414/2015 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 27/08/2015, PÁGINA 
88, COLUNA 1. 

PARECER Nº 2097/2015 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, 
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 19/11/2015, PÁGINA 115, COLUNA 4. 

PARECER Nº 123/2016 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E ATIVIDADE 
ECONÔMICA, PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 25/02/2016, PÁGINA 174, COLUNA 1 

PARECER Nº 1661/2016 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, 
PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DE 13/12/2016, PÁGINA 233, COLUNA 2. 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 24/05/2017, p. 77 
 

 

PARECER Nº 1661/2016 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 267/2015 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Abou Anni, visa modificar a Lei 
nº 13.278, de 07 de janeiro de 2002, que dispõe sobre normas específicas em matéria de 
licitação e contratos administrativos no âmbito do Município de São Paulo, propondo duas 
alterações ao texto legal. 

A primeira acrescenta parágrafo único ao art. 23 da Lei nº 13.278, que discorre sobre 
as exigências máximas para habilitação nas licitações no âmbito do Município de São Paulo, 
estipulando serem aquelas previstas na legislação federal, observado o previsto naquela seção 
do texto legal, no que couber. O novo parágrafo determina que 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, sendo a comprovação do registro 
feita por meio da juntada da cópia do Certificado de Registro de Veículo ou outra forma prevista 
em norma editalícia. 

A segunda altera a redação do parágrafo único do art. 29 da referida Lei, definindo que 
a inobservância do disposto na alteração citada acima causará a rescisão unilateral do 
contrato, conforme exposto abaixo: 

Texto original  

Também implicará a rescisão unilateral do contrato a aplicação ao contratado da pena 
de declaração de inidoneidade ou a suspensão temporária para licitar e contratar com a 
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Administração Pública, ainda que em decorrência de falta cometida em outro procedimento 
administrativo. 

Texto proposto  

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." 

Quanto ao aspecto financeiro, nada há a opor à propositura, visto que as despesas de 
sua execução serão cobertas por dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 

Favorável, portanto, é o parecer. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento, em 07/12/2016. 

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 

Jonas Camisa Nova - DEM 

Abou Anni - PV 

Atilio Francisco - PRB 

Aurélio Nomura - PSDB 

Jair Tatto - PT 

Ota - PSB 

Ricardo Nunes - PMDB 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 13/12/2016, p. 233 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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