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SÃO PAULO OBRAS

SÃO PAULO TURISMO

GABINETE DO PRESIDENTE

GABINETE DO PRESIDENTE

EXTRATO DO TERMO DE ADITAMENTO Nº 01
AO CONTRATO Nº 0041535100

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Objeto: Prestação de Serviços Técnicos Especializados pela
PRODAM de Sustentação dos Sistemas de Informação, referentes a Redes e Conectividade, Treinamento e Data Center,
conforme relacionados na proposta PC-SPObras- 141203-164.
Contratada: EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – PRODAMSP – S.A.
CNPJ: 43.076.702/0001-61
Objeto do Aditamento: Fica prorrogado o prazo contratual
por mais 12 (doze) meses a partir de 11/03/2016, podendo ser
prorrogado por mútuo acordo entre as partes, na forma da
lei; Ficam acrescidos os quantitativos referentes ao número
de Caixas Postais – “Data Center”, conforme relacionados no
presente quadro:
E-DATA CENTER
Quantidade Aditamento
Código
Descrição
Unidade Quantidade Contratual
nº 01
SERVIÇO – CAIXA POSDTC0010-8
Caixa Postal/mês
191
198
TAL BÁSICO
SERVIÇO – CAIXA POSDTC0011-6
Caixa Postal/mês
6
5
TAL INTERMEDIÁRIO
SERVIÇO – CAIXA POSDTC0012-4
Caixa Postal/mês
6
18
TAL VIP
ACESSO A REDE PRODAM
Usuário/mês 187
200
DTC0015-2
PARA USUÁRIOS DA PMSP
Fica estabelecido o novo valor total contratual estimado de
R$ 163.388,92 (Cento e sessenta e três mil, trezentos e oitenta
e oito reais e noventa e dois centavos), para cobertura do período prorrogado, conforme estabelecido na Proposta de Aditivo
PA-SPObras 160127-11.

PROCESSO Nº045160100
CONCORRÊNCIA Nº 045160100
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM ARQUITETURA E ENGENHARIA EM ENGENHARIA ARQUITETURA E URBANISMO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS
EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO
E REURBANIZAÇÃO DO VALE DO ANHANGABAÚ E ENTORNO.
COMUNICADO
A Comissão Permanente de Licitações recebe por tempestiva a Impugnação apresentada pelo SINAPROCIM – SINDICATO
NACIONAL DA INDÚSTRIA DE PRODUTOS DE CIMENTO, e no
mérito NEGA PROVIMENTO, ficando mantidos os termos do
Edital da Concorrência 045160100.
As razões da decisão encontram-se juntadas ao Processo
Nº 045160100, e estão disponíveis para consulta.

SÃO PAULO TRANSPORTE
GABINETE DO PRESIDENTE
GERÊNCIA DE CONTRATAÇÕES
ADMINISTRATIVAS
RESUMO DE CONTRATO REGISTRADO NA GERÊNCIA DE
CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS - DA/SLC/GCA DA SÃO
PAULO TRANSPORTE S.A.
CONTRATADA: TELEMÁTICA SISTEMAS INTELIGENTES
LTDA.
Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva
de 20 (vinte) relógios de ponto e suporte técnico da solução de
controle de acesso – suricato.
VALOR: R$ 186.444,00 – base novembro/2015
PRAZO: 36 (trinta e seis) meses, contados da data de sua
assinatura.
REGISTRO: 2016/0058-01-00

São Paulo, 61 (75) – 81

Processo de Compras n° 205/16 - Pregão Eletrônico
- n°027/16
OBJETO: Contratação de mão-de-obra temporária de orientadores de tráfego para estacionamento para a Feira da Mecânica (17 a 21/05/2016), sob regime de empreitada por preço
unitário conforme bases, condições e especificações do Edital
e seus Anexos.
Comunicamos que encontra-se aberta licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, para o objeto em referência, sendo
que o Edital encontra-se disponível na integra para download,
através do sistema eletrônico Licitações-e (www.licitacoes-e.
com.br - nº de referência 627010) e nos sites: http://e-negocioscidadesp.prefeitura.sp.gov.br.e http://www.spturis.com.
As Propostas Comerciais deverão ser encaminhadas até
09/05/2016 às 09:30, horário de Brasília, pelo sistema eletrônico Licitações-e no site: http://www.licitacoes-e.com.br. A disputa
ocorrerá a partir das 10:30 do mesmo dia.
PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA MICROEMPRESAS E EMPRESA
DE PEQUENO PORTE
Esclarecimentos podem ser obtidos junto a Comissão Permanente de Licitações da São Paulo Turismo S/A., Av. Olavo Fontoura, 1209 - Portão 35 - Parque Anhembi - Santana - São Paulo,
das 09:00 às 12:00h e das 14:00 às 17:00h, pelo telefone:
(11) 2226-0496/0683/0685, ou ainda pelo e-mail: licitacoes@
spturis.com.
Comissão Permanente de Licitações – São Paulo Turismo
S.A.

EXTRATO DE TERMO DE ADITAMENTO
Processo de Compras nº 486/14– Pregão Eletrônico
nº 052/14 - Contrato CCN/GCO nº 115/14 - Termo de
Aditamento CCN/GCO 050/16- Contratante: São Paulo Turismo S/A - Contratada: Ribal Locadora de Veículos Ltda - CNPJ:
07.605.506/0001-73- Objeto do Contrato: Locação de 01 veículo tipo caminhonete de carga com carroceria furgão - Objeto do
Aditamento: Desconto de 3% no valor mensalidade do contrato
- Data da Assinatura: 14/04/16

CÂMARA MUNICIPAL
Presidente: Antonio Donato

GABINETE DO PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL
SECRETARIA GERAL PARLAMENTAR
SECRETARIA DE REGISTRO PARLAMENTAR E REVISÃO
- SGP-4
OFÍCIO RECEBIDO PARA PUBLICAÇÃO
15-00260/2016
“Prefeitura do Município de São Paulo
GABINETE DO PREFEITO
Ofício A.T.L. nº 80/16
São Paulo, 13 de abril de 2016.
Senhor Presidente
Pelo presente, encaminho a Vossa Excelência o anexo relatório, contendo as informações que demonstram o cumprimento
do disposto no artigo 45 da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência meus protestos de apreço e consideração.
FERNANDO HADDAD
Prefeito
Ao
Excelentíssimo Senhor
ANTONIO DONATO
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo”
- Relatório encaminhado pelo Poder Executivo contendo as
informações que demonstram o cumprimento do disposto no
artigo 45 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 Lei de Responsabilidade Fiscal:

416ª SESSÃO SOLENE
03/09/2015
- Homenagem às “Mulheres que mudam Histórias”.
EXPEDIENTE DESPACHADO PELA PRESIDÊNCIA EM
01/04/2016
Requerimentos
VEREADOR ABOU ANNI (PV)
13-00552/2016 - Voto de júbilo e congratulações ao Sr.
Marcelo Fernando Garbine Pinto.
VEREADOR AURÉLIO NOMURA (PSDB)
13-00553/2016 - Voto de júbilo e congratulações à Associação Cultural e Beneficente Nipo Brasileira de Jundiaí.
13-00554/2016 - Voto de pesar pelo falecimento da Sra.
Emília Garcia Vidal.
13-00555/2016 - Voto de júbilo e congratulações à proprietária da Rede Biroska, Lilian Gonçalves.
VEREADOR CALVO (PDT)
13-00549/2016 - Informa desfiliação do PMDB e filiação
ao PDT.
VEREADORA EDIR SALES (PSD)
13-00556/2016 - Voto de júbilo e congratulações ao Sr.
Danilo Trelesse.
VEREADOR RICARDO NUNES (PMDB)
13-00548/2016 - Requer seja incluído como coautor do PL
122/2016, o Vereador Alfredinho.
13-00564/2016 - Requer que seja admitida a coautoria do
Vereador Celso Jatene ao PL 265/2015.
VEREADOR RICARDO TEIXEIRA (PROS)
13-00557/2016 - Voto de júbilo ou congratulações com o
Capitão Carlos Dias Malheiros.
VEREADOR TONINHO PAIVA (PR)
13-00558/2016 - Voto de pesar pelo falecimento da Sra.
Raquel Izar Neves.
13-00559/2016 - Voto de júbilo ou congratulações com
a Univinco - União dos Lojistas da Rua 25 de Março e adjacências.
13-00560/2016 - Voto de júbilo ou congratulações com o
Rotary Club de São Paulo - Penha.
13-00561/2016 - Voto de júbilo ou congratulações com o
Vila Paris Futebol Clube.
13-00562/2016 - Voto de júbilo ou congratulações com a
Paróquia Jesus Adolescente.
13-00563/2016 - Voto de júbilo ou congratulações com o
Pe. Félix Conde.
VEREADOR USHITARO KAMIA (PDT)
13-00551/2016 - Comunica desfiliação partidária do PSD
e filiação ao PDT.
330ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
01/04/2016
- Presidência do Sr. Antonio Donato.
- Secretaria do Sr. Adolfo Quintas.
- Às 15h13, com o Sr. Antonio Donato na presidência, feita
a chamada, verifica-se haver número legal. Estiveram presentes
durante a sessão os Srs. Abou Anni, Adolfo Quintas, Alfredinho,
Andrea Matarazzo, Aníbal de Freitas, Ari Friedenbach, Arselino
Tatto, Atílio Francisco, Aurélio Nomura, Conte Lopes, Dalton
Silvano, Edir Sales, Eduardo Tuma, Eliseu Gabriel, George Hato,
Gilson Barreto, Jair Tatto, Jamil Murad, Jonas Camisa Nova,
José Police Neto, Juliana Cardoso, Laércio Benko, Mario Covas
Neto, Milton Leite, Nabil Bonduki, Natalini, Nelo Rodolfo, Noemi
Nonato, Ota, Patrícia Bezerra, Paulo Fiorilo, Paulo Frange, Pastor
Edemilson Chaves, Quito Formiga, Reis, Ricardo Teixeira, Ricardo
Young, Sandra Tadeu, Senival Moura, Toninho Paiva, Toninho
Vespoli, Ushitaro Kamia, Vavá e Wadih Mutran.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Donato - PT) - Há número
legal. Está aberta a sessão. Sob a proteção de Deus, iniciamos
os nossos trabalhos.
Esta é a 330ª Sessão Extraordinária, da 16ª Legislatura,
convocada para hoje, dia 1º de abril de 2016.
Esta Presidência, de ofício, suspenderá a sessão para melhor entendimento acerca dos trabalhos.
Estão suspensos os trabalhos.
- Suspensos, os trabalhos são reabertos sob a presidência
do Sr. Antonio Donato.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Donato - PT) - Tem a palavra, pela ordem, o nobre Vereador José Police Neto.
O SR. JOSÉ POLICE NETO (PSD) - (Pela ordem) - Sr.
Presidente, preciso trazer um esclarecimento e uma informação
ao Sindicato dos Servidores da Câmara Municipal e do Tribunal
de Contas.
Recebi, na manhã de hoje, uma nota de repúdio contra este
Vereador pelo posicionamento deste Parlamentar contra um
projeto apresentado na Casa pelo Tribunal de Contas.
Acho que há dois motivos objetivos: primeiro que ainda
não consegui, no site do Tribunal de Contas, obter o valor da
remuneração de cada um dos funcionários. E, como temos dois
conselheiros nesta Casa hoje - o Conselheiro Maurício e o Conselheiro João Antônio -, quero pedir publicamente para S.Exas.
encaminharem a esta Casa a lista de todos os funcionários,
ou manter no site a lista de todos os funcionários, lotação e
remuneração completa - da mesma forma como a Câmara faz.
Mais do que isso, quero pedir aos nobres Conselheiros
presentes que nos informem quais funcionários do Tribunal
são aposentados e estão no teto, ou são aposentados e estão

recontratados, e aplica-se a eles o teto constitucional em cada
um de seus holerites ou na soma deles.
Mais do que isso, quero repudiar a nota do Sindicato por
dois fatores. O Parlamento tem imunidade a este tipo de ofensa
e ataque - ou deve ter. Aos parlamentares tem de ser dado o
direito à opinião, livre de atitudes absolutamente aviltantes,
na democracia, por quem é remunerado com dinheiro público aqui duplamente: é remunerado com dinheiro público de salário
que é pago a esses servidores que estão no Sindicato; e do
afastamento deles para cumprir as funções sindicais.
Acho, sim, que é um equívoco o Parlamento aceitar supersalários e sempre lutei contra isso. Não será neste momento,
pela pressão dos Conselheiros que estão nesta Casa, em plenário, pressionando os Srs. Vereadores, que vou me curvar. Esta
é uma questão que quero deixar muito clara: não é a presença
dos Conselheiros dentro do plenário, pressionando os Vereadores, que eu vou oferecer a S.Exas. e a seus servidores mais do
que o 0,01% que foi oferecido a vocês.
- Manifestações na galeria.
O SR. JOSÉ POLICE NETO (PSD) - (Pela ordem) - Quanto à
“postura demagógica” falada aqui, mais demagogia do que foi
feito com os funcionários do Tribunal para contar uma história
- uma história - quanto à capacidade de se remunerar mais do
que o salário do Sr. Prefeito, não fui eu que construí isso. Aliás,
jamais construí para qualquer conselheiro discurso de que era
possível pagar, na cidade de São Paulo, para os servidores municipais, mais do que o salário do Prefeito.
E digo por quê: porque o Plenário desta Casa aprovou por
unanimidade, em 2011, o teto remuneratório dos servidores
públicos, e este é o salário do Prefeito. Portanto, hoje me envergonho de ser pressionado por dois Conselheiros, aqui neste
plenário para fazer lobby por supersalários e mais de 10%
para aqueles que vão estar lá, na frente de vocês. Esta é uma
questão que me envergonha.
- Manifestações na galeria.
O SR. JOSÉ POLICE NETO (PSD) - (Pela ordem) - Aliado
a uma nota de repúdio dos funcionários, esta sim, esta me faz
diferente: não vou me curvar nem à pressão dos Srs. Conselheiros que estão presentes, muito menos a uma nota de repúdio
daqueles que deveriam, sim, defender a população, jamais os
seus interesses pessoais.
- Manifestações na galeria.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Donato - PT) - Tem a palavra, pela ordem, o nobre Vereador Arselino Tatto.
O SR. ARSELINO TATTO (PT) - (Pela ordem) - Com todo o
respeito que tenho ao Vereador José Police Neto, primeiro, esta
Casa nunca proibiu, nunca se opôs a que recebêssemos visita
de dois ex-colegas, que deixaram esta Casa e foram eleitos
para o Tribunal de Contas do Município. Então, não enxergo isso
como uma pressão.
Acho que é uma Casa que recebe bem os deputados,
senadores, conselheiros, Presidente do Tribunal de Justiça; nós
recebemos neste Parlamento bispos, padres. Acho que não é
por aí o caminho.
Volto a repetir: queria ir para o item 1 da pauta, Sr. Presidente, porque acho que, na hora que chegar a discussão do
Tribunal de Contas, aquilo que foi aplicado para os servidores
na Câmara Municipal temos de aplicar também para o Tribunal
de Contas do Município.
- Manifestações na galeria
O SR. ARSELINO TATTO (PT) - (Pela ordem) - Não há
necessidade de discriminarmos. Acho que, quando adentrarmos
esse item, teremos oportunidade de debater.
Mas indago a V.Exa.: já estamos na Ordem do Dia, é isso?
O SR. PRESIDENTE (Antonio Donato - PT) - Vamos
entrar na Ordem do Dia. Mas, antes, preciso fazer um esclarecimento para que conduzamos o trabalho com a maior tranquilidade e transparência.
Hoje pela manhã, o Presidente do Tribunal de Contas do
Município, Roberto Braguim, ligou-me dizendo que os Conselheiros João Antônio e Maurício Faria estariam à disposição
para quaisquer esclarecimentos que fossem necessários sobre
os projetos do Tribunal, e disse que eles estariam aqui com esse
único objetivo, até porque foi cobrado que houvesse mais esclarecimentos ou que fossem mais bem explicados os projetos. Foi
esse o sentido do telefonema do Presidente Braguim e é esse o
sentido da presença dos Conselheiros, os quais têm acesso ao
Plenário como qualquer ex-Vereador desta Casa.
Não conheço a nota do Sindicato. De qualquer forma,
solidarizo-me com V.Exa., nobre Vereador José Police Neto, pois
aqui o direito de opinião é sagrado.
O SR. JOSÉ POLICE NETO (PSD) - (Pela ordem) - Muito
obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Antonio Donato - PT) - V.Exa. nem
tem que agradecer, porque é uma obrigação nossa, como Presidente da Casa, zelar para que o direito de opinião e a liberdade
do voto se manifeste da maneira mais tranquila possível.
Esta Casa não se curvará a qualquer pressão. Os Vereadores votarão com suas consciências e assumirão todas as consequências de seus votos, como sempre fizeram. Esta é a primeira
Casa no Brasil a abolir qualquer tipo de voto secreto, e isso tem
de ser um orgulho para nós. A responsabilidade de cada Vereador será colocada no seu voto, aparecerá no painel do plenário
e será transparente para toda a sociedade.
Passemos à Ordem do Dia.
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