
sábado, 6 de agosto de 2016 Diário Ofi cial Poder Legislativo São Paulo, 126 (146) – 7

III – de um único veículo por pessoa portadora de deficiên-
cia descrita e classificada nos incisos I, II, III e IV do artigo 4º do 
Decreto Federal 3.298/99 (deficiência física, auditiva, visual ou 
mental). (NR)

§ 2º (...)
3 – Em caso de deficiência mental, o proprietário do veícu-

lo deve comprovar renda suficiente para aquisição do veículo, 
bem como, a curatela obtida através de ordem judicial.

(...)” (NR)
Artigo 2º - As despesas decorrentes da execução desta lei 

correrão à conta de dotações orçamentárias próprias.
Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

cação.
JUSTIFICATIVA
A presente propositura tem por objeto aperfeiçoar norma 

jurídica para proteger os portadores de deficiência.
Os incisos II do artigo 23 e XIV do artigo 24 ambos da 

Constituição Federal estabelecem que é dever do Estado cuidar 
da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência, 
bem como, agir para sua integração social.

Com base nesses artigos o presente projeto de lei tem em 
seu mérito o propósito de abraçar todos os deficientes descritos 
na Lei Federal 7.853/89 e Decreto 3.298/99.

Nesse diapasão é necessário destacar que, de acordo com 
o Decreto Federal 3.298/99 é considerada pessoa portadora de 
deficiência aquela descrita e caracterizada em uma das seguin-
tes categorias: deficiência física, deficiência auditiva, deficiência 
visual e deficiência mental.

Diante dessa classificação necessário esclarecer que a Lei 
13.296/08 estabelece que é isenta de IPVA a propriedade de 
um único veículo adequado para ser conduzido por pessoa com 
deficiência física.

No entanto, outros deficientes que não são deficientes 
físicos, como deficientes auditivos, deficientes visuais ou mesmo 
deficientes mentais, embora proibidos de conduzir um veículos, 
necessitam transporte para locomoção, muitas das vezes, prin-
cipalmente para serem conduzidos à consultas e tratamentos 
médicos.

Embora proibidos de conduzir veículos os deficientes audi-
tivos, visuais ou mentais, por vezes, possuem condições de 
adquirir veículos por meios próprios.

Certo é que o veículo será conduzido por terceiro, entretan-
to, o proprietário será o deficiente. Neste caso uma podemos 
considerar uma possível compensação nos valores obtidos com 
a isenção do IPVA, uma vez que, ao deficiente existirá a neces-
sidade de pagamentos para o motorista que eventualmente 
conduzirá o veículo deste.

No mais, a Constituição Federal preconiza a inclusão da 
pessoa com deficiência e esta deve ser respeitada pelas leis 
infraconstitucionais cabendo ao Poder Público assegurar ao 
portador de deficiência o pleno exercício de seus direitos moti-
vo pelo qual a Lei Estadual 13.296/08 deve se adequar.

Finalmente, conto com meus pares para aprovação do 
presente Projeto de Lei eis que se traduz em maior benefício 
para a população.

Sala das Sessões, em 3/8/2016.
a) Coronel Telhada - PSDB

 PROJETO DE LEI Nº 606, DE 2016

Declara de utilidade pública o ITUANO MOTOR SPORT 
CLUB, com sede em Itu

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DECRETA:

Artigo 1º - É declarado de utilidade pública o Ituano Motor 
Sport Club, com sede no município de Itu.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

JUSTIFICATIVA
A entidade Ituano Motor Sport Club é uma associação civil 

sem fins lucrativos, fundada em 01 de agosto de 2007, com 
sede no município de Itu, na estrada do Canguri, bairro Itaim, 
com personalidade jurídica, distinta de seus associados os quais 
não respondem subsidiariamente.

A associação tem por fim, desenvolver a prática automobi-
lística e motociclista em todas as suas modalidades, estimular e 
desenvolver todas as atividades que se relacionam com o espor-
te automotor, trânsito, transporte e turismo, promover manifes-
tações de caráter desportivo, social, técnico, cultural e cívico.

De acordo com os princípios definidores da gestão demo-
crática, a execução das atividades do Clube observará sempre 
os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publici-
dade, economicidade e da eficiência.

Desenvolve a prática do esporte automotor em diversos 
segmentos e categorias, bem como o atendimento junto aos 
meios ligados ao automobilismo, quer repartições públicas quer 
particulares no interesse de seus associados.

Destarte, fazemos juntada da documentação da entidade, 
de maneira q instruir o presente projeto de lei que atestam à 
relevância da proposta, ora apresentada e assim contar com 
a sensibilidade dos Nobres Pares desta Casa de leis do estado 
de São Paulo, para a rápida tramitação e aprovação , afim de 
estender os benefícios advindos da certificação de utilidade 
pública estadual para o ITUANO MOTOR SPORT CLUB.

Sala das Sessões, em 3/8/2016.
a) Rodrigo Moraes - DEM

 PROJETO DE LEI Nº 607, DE 2016

Dá a denominação de "Josué Corso Netto – Zico Corso" 
ao viaduto localizado no Km 227 da Rodovia Governador 
Doutor Adhemar Pereira de Barros – SP 342, no municí-
pio de São João da Boa Vista

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 
DECRETA:

Artigo 1º - Passa a denominar-se "Josué Corso Netto – Zico 
Corso" o viaduto localizado no Km 227 da Rodovia Governador 
Doutor Adhemar Pereira de Barros – SP 342, em São João da 
Boa Vista.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação

JUSTIFICATIVA
Josué Corso Netto nasceu no dia 18 de março de 1930, em 

São João da Boa Vista (SP).
Estudou em escola de zona rural e concluiu o ensino pri-

mário em reduzido espaço de tempo e não sendo possível a 
ele dar continuidade aos estudos. Começou a trabalhar desde 
cedo para ajudar a família. Desde sua infância destacou-se pela 
capacidade de aprendizado e, autodidata, adquiriu e transmitiu 
conhecimentos no decorrer de toda a sua vida.

Casou-se no ano de 1954 com Leonor da Conceição Vicen-
te Corso e constituiu a sua família.

Atuou na atividade rural, no comércio varejista de frutas e 
de verduras e também no atacado de cereais.

Dedicado à atividade agrícola, no ano de 1969 adquiriu a 
sua primeira propriedade rural no município de Santa Cruz das 
Palmeiras.

Considerava relevante a conservação do solo e a nutrição 
das plantas e destacou-se nas culturas de soja, algodão, feijão, 
milho, café e laranja.

Josué Corso Netto desenvolveu e aprimorou o seu reco-
nhecido talento. Empreendedor e sempre atento às inovações 
tecnológicas foi protagonista de importantes iniciativas.

Instalou o primeiro pivô central da região em uma de suas 
propriedades no município de Casa Branca.

No ano de 1995 cultivou sua primeira lavoura de algodão 
no estado do Mato Grosso do Sul e tornou-se uma das maiores 
referências na cotonicultura brasileira. Em 2008 foi homenage-
ado com o prêmio de maior produtividade de algodão do Brasil.

Josué Corso Netto (Zico Corso) faleceu no dia 08 de julho 
de 2008.

Com a apresentação deste projeto objetivamos prestar 
merecida homenagem ao saudoso Josué Corso Netto (Zico 
Corso), em reconhecimento a sua admirável trajetória profissio-
nal, empenho, perseverança e amor ao trabalho.

Em razão do impedimento regimental (artigo 18, § 2º) do 
Deputado Fernando Capez de apresentar qualquer proposição, 
pelo fato de ter sido eleito para o cargo de Presidente desta 
Assembleia Legislativa, biênio 2015-2017, é que assumo a 
autoria do presente Projeto de lei e solicito o apoio dos nobres 
pares para a sua aprovação.

Sala das Sessões, em 4/8/2016.
a) Carlão Pignatari - PSDB

 PROJETO DE LEI Nº 608, DE 2016
Mensagem A-nº 85/2016,
do Sr. Governador do Estado
São Paulo, 5 de agosto de 2016
Senhor Presidente
Tenho a honra de encaminhar, por intermédio de Vossa 

Excelência, à elevada deliberação dessa nobre Assembleia, 
o incluso projeto de lei que altera a Lei nº 11.331, de 26 de 
dezembro de 2002, que dispõe sobre os emolumentos relativos 
aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro.

A medida decorre de estudos realizados pela Secretaria da 
Fazenda e encontra-se delineada, em seus contornos gerais, no 
Ofício a mim encaminhado pelo Titular da Pasta, texto que faço 
anexar, por cópia, à presente Mensagem, para conhecimento 
dessa ilustre Casa Legislativa.

Expostas, assim, as razões determinantes de minha iniciati-
va, venho solicitar que a apreciação da propositura se faça em 
caráter de urgência, nos termos do artigo 26 da Constituição 
do Estado.

Reitero a Vossa Excelência os protestos de minha alta 
consideração.

Geraldo Alckmin
GOVERNADOR DO ESTADO
A Sua Excelência o Senhor Deputado Fernando Capez, Pre-

sidente da Assembleia Legislativa do Estado.
OFÍCIO nº 550/2016 - GS
São Paulo, 05 de agosto de 2016.
Senhor Governador,
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o incluso 

projeto de lei, com vistas à alteração da Lei nº 11.331, de 26 de 
dezembro de 2002,a qual dispõe sobre os emolumentos relati-
vos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro no 
Estado de São Paulo.

O objetivo desta proposta é recompor, ainda que parcial-
mente, as receitas de emolumentos destinadas à Carteira de 
Previdência das Serventias Notariais e de Registro - Carteira 
das Serventias, em razão das perdas que vem sofrendo com o 
advento da Lei nº 15.855, de 02 de julho de 2015, que modi-
ficou a redação da Lei nº 11.331, de 26 de dezembro de 2002.

Referida lei destinava, originariamente, 13,157894% dos 
emolumentos relativos aos atos de Notas, de Registro de Imó-
veis, de Registro de Títulos e Documentos e Registro Civil das 
Pessoas Jurídicas e de Protesto de Títulos e Outros Documentos 
de Dívidas à "Carteira de Previdência das Serventias Não Ofi-
cializadas da Justiça do Estado" (artigo 19, inciso I, alínea c), 
atualmente denominada "Carteira de Previdência das Serven-
tias Notariais e de Registro - Carteira das Serventias" por força 
da Lei nº 14.016, de 12 de abril de 2010.

A Sua Excelência o Senhor
GERALDO ALCKMIN
Governador do Estado de São Paulo
Palácio dos Bandeirantes
NESTA
A Lei nº 15.855, de 02 de julho de 2015 alterou o mencio-

nado dispositivo da Lei nº 11.331, de 26 de dezembro de 2002 
reduzindo o percentual dos emolumentos destinado à Carteira 
das Serventias para 9,157894%, o que significou uma redu-
ção de 4 pontos percentuais, redistribuindo-o para os Fundos 
Especiais de Despesa do Ministério Público (3%) e do Tribunal 
de Justiça (1%).

A nossa proposta é inserir dispositivo atribuindo à Carteira 
das Serventias parcela em montante correspondente a 3,2% 
do valor destinado aos notários e registradores (62,5%), o que 
representa 2% do total dos emolumentos extrajudiciais, e um 
acréscimo de aproximadamente R$ 100,8 milhões/ano à Car-
teira das Serventias, recompondo parcialmente sua perda. Os 
recursos serão oriundos de aumento do custo total dos serviços 
notariais e de registro, de forma a não acarretar redução das 
receitas dos demais participantes da divisão.

Para tanto, propõe-se a alteração do parágrafo único do 
artigo 19 para considerarem-se emolumentos, compondo o 
custo total dos serviços notariais e de registro, além das parce-
las previstas no "caput" do artigo (100% divididos conforme 
percentuais definidos nos seus incisos), o montante correspon-
dente a 3,2% (três inteiros e dois décimos percentuais) sobre o 
valor da parcela destinada aos notários e registradores.

Nesses termos e visando à adequação do texto legal ao pro-
cedimento adotado quando do recolhimento dos emolumentos e 
à alteração proposta no parágrafo único do artigo 19, sugerimos 
também a alteração do inciso I do artigo 12 da Lei nº 11.331/2002.

O mencionado artigo estabelece a forma de recolhimento 
de cada uma das parcelas previstas no artigo 19, sendo que 
o seu inciso I dispõe sobre as parcelas a serem recolhidas 
diretamente à Secretaria da Fazenda. Para a sua adequação, 
além do acréscimo da menção à parcela inserida pelo presente 
projeto a ser destinada à Carteira das Serventias, sugerimos 
ainda a modificação da sua redação para que seja determinado 
o recolhimento "à Secretaria da Fazenda na forma por ela 
disciplinada". Dessa forma, restará evidenciada a competência 
desta Pasta para a definição do documento a ser emitido para a 
realização do recolhimento.

O presente projeto de lei devolve à Carteira das Serventias 
a condição de honrar seus compromissos, desde que mantida a 
alíquota de contribuição em 11%, e sem concessão de reajustes 
de benefícios nos próximos anos.

Com esses esclarecimentos, proponho a Vossa Excelência a 
remessa do presente projeto de lei à Assembleia Legislativa do 
Estado, para seu exame e apreciação.

Reitero meus protestos de elevada estima e distinta con-
sideração.

Respeitosamente,
RENATO VILLELA
Secretário da Fazenda

Lei nº            , de                     de 2016
Altera a Lei nº 11.331, de 26 de dezembro de 2002, que 

dispõe sobre os emolumentos relativos aos atos praticados 
pelos serviços notariais e de registro.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO:
Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu pro-

mulgo a seguinte lei:
Artigo 1º - Os dispositivos adiante indicados da Lei nº 

11.331, de 26 de dezembro de 2002, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

I - o inciso I do artigo 12:
"Artigo 12 - .........................................................................
I - em relação às parcelas previstas nas alíneas "b" e "c" 

do inciso I, na alínea "b" do inciso II e no item "2" do parágra-
fo único, à Secretaria da Fazenda, na forma por ela disciplinada, 
até o 1º (primeiro) dia útil subsequente ao da semana de refe-
rência do ato praticado;" (NR)

II - o parágrafo único do artigo 19:
"Artigo 19 - .........................................................................
.............................................................................................

Parágrafo único - São considerados emolumentos, e com-
põe o custo total dos serviços notariais e de registro, além das 
parcelas previstas neste artigo:

1 - a parcela dos valores tributários incidentes, instituídos 
pela lei do município da sede da serventia, por força de Lei 
Complementar Federal ou Estadual;

2 - a parcela destinada à Carteira de Previdência das 
Serventias Notariais e de Registro - Carteira das Serventias em 
montante correspondente a 3,2% (três inteiros e dois décimos 
percentuais) sobre o valor da parcela prevista na alínea "a" do 
inciso I deste artigo." (NR)

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor em 90 (noventa) dias a 
contar da data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do 
exercício financeiro seguinte ao de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, aos de  de 2016.
Geraldo Alckmin

 MOÇÕES

MOÇÃO Nº 53, DE 2016
A Lei Federal nº 12.993/2014 modificou a Lei nº 10.826, 

de 2003, chamada “lei do desarmamento”, garantindo em seu 
art. 6º o porte de armas para os integrantes do quadro efetivo 
dos agentes e guardas prisionais. No entanto, a referida lei não 
se preocupou com outra classe de trabalhadores que trata com 
indivíduos de igual periculosidade, ou seja, a lei deixou de fora 
os agentes socioeducativos.

Apesar da maneira afetiva com que grande parte de mídia, 
autoridades e alguns políticos tratam os menores infratores, 
sabemos todos que, em realidade, trata-se muitas vezes de 
pessoas perigosas que veem os agentes socioeducativos como 
o “inimigo” que precisa ser castigado e até eliminado. Daí, os 
servidores que ingressaram nesta necessária carreira ficam à 
mercê da sorte uma vez que são proibidos de portarem arma 
para sua defesa.

Tal situação de vulnerabilidade é análoga à dos agentes 
e guardas prisionais, servidores que também lidam com indi-
víduos de alta periculosidade e, portanto, precisam do aval do 
estado para preservar sua integridade e a de suas respectivas 
famílias. A diferença, porém, é que a estes últimos é assegu-
rado o porte de armas de acordo com a citada Lei Federal nº 
12.993/2014. Assim, acreditamos, s.m.j., que tal dispositivo 
deva ser estendido aos agentes socioeducativos. Para tanto se 
faz necessária a modificação da Lei nº 10.826/2003.

Tramita na Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 
805/2015, de autoria do Deputado Alberto Fraga, do DEM/DF, 
que propõe tal alteração. Ocorre, porém que a propositura foi 
apensada ao Projeto de lei nº 3722/2012, do Deputado Rogério 
Mendonça, o qual, a nosso ver, não trata de maneira nenhuma 
da matéria específica que é o objeto do projeto do Deputado 
Alberto Fraga.

Diante de tais argumentações,
A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO 

apela para os Excelentíssimos Senhores Presidente do Senado 
Federal e Presidente da Câmara dos Deputados, bem como 
para os líderes dos partidos com assento naquelas Casas 
Legislativas, a fim de que empreendam esforços para que o 
Projeto de Lei 805/2015, de autoria do Deputado Alberto Fraga, 
do DEM/DF, que altera a Lei n.º 10.826, de 22 de dezembro de 
2003, para conceder o porte de arma aos agentes de segurança 
socioeducativos, tenha tramitação própria, isto é, desanexado 
do Projeto de Lei 3722/2013; e que seja aprovado com a neces-
sária urgência.

Sala das Sessões, em 4/8/2016.
a) Aldo Demarchi

  REQUERIMENTOS DE INFORMAÇÃO

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 192, DE 2016
Nos termos do artigo 20, inciso XVI da Constituição do 

Estado de São Paulo e do artigo 166 da XIV do Regimento Inter-
no desta Assembleia Legislativa,

REQUEIRO
seja oficiado ao Exmo. Sr. Secretário de Logística e Trans-

porte, Sr. Alberto José Macedo Filho, para que encaminhe docu-
mentos e preste informações sobre a seguinte obra:

RECAPEAMENTO DA RODOVIA SP – 255
MUNICÍPIO RIBEIRÃO PRETO - ARARAQUARA
PERIODO DA OBRA ÍNICIO 01.09.2015 TÉRMINO 

31.08.2018
3ª. INTERVENÇÃO DE PAVIMENTO SP -255 - KM 002+800 

AO 083+200
INVESTIMENTO TOTAL – R$ 51.871.567,56
Informações e Cópias Requeridas – a serem enviadas em 

formato digital, se possível:
1. Quais os fundamentos técnicos que determinaram a 

contratação? Quais os serviços apontados como necessários 
tecnicamente? Requer-se envio da cópia da avaliação técnica 
que determinou a contratação.

2. Qual a data da última contratação e qual a contratada 
para obras no referido trecho? Qual o objeto do referido con-
trato?

3. Sobre a contratação atual:
a. Requer-se envio de cópia da ata de habilitação e de 

cópia da ata de classificação e homologação dos resultados 
da licitação.

b. Qual a empresa contratada para execução dos serviços 
em curso?

c. Qual a fonte de pagamento dos valores contratados?

d. Requer-se o envio da cópia da descrição dos serviços 
contratados;

e. Requer-se o envio do cronograma de execução dos servi-
ços e pagamentos;

JUSTIFICATIVA
 O Governo de Geraldo Alckmin está em falta com o povo 

paulista em termos de gestão, em falta com seus servidores 
em termos de remuneração, em falta com políticas publicas da 
grandeza da Educação e da Saúde em termos de investimentos 
- porém o que se denota é que não deixa de contratar obras 
viárias por todo o Estado.  Fiscalizar tais contratos, em todos 
seus aspectos, inclusive motivação, é uma das tarefas do Legis-
lativo Paulista e, face aos avanços tecnológicos, é possível uma 
melhor fiscalização mediante o envio dos dados digitalizados, 
como ora se requer.

Eis a justificativa do presente requerimento, destacando-
se a parte final do disposto no inciso XVI do art. artigo 20 da 
Constituição do Estado de São Paulo.

Sala das Sessões, em 5/8/2016.
a) João Paulo Rillo

 REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 193, DE 2016
Nos termos do artigo 20, inciso XVI da Constituição do 

Estado de São Paulo e do artigo 166 da XIV do Regimento Inter-
no desta Assembleia Legislativa,

REQUEIRO
seja oficiado ao Exmo. Sr. Secretário de Logística e Trans-

porte, Sr. Alberto José Macedo Filho, para que encaminhe docu-
mentos e preste informações sobre a seguinte obra:

3ª. INTERVENÇÃO DE PAVIMENTO SP – 330
MUNICIPIO SANTA RITA DO PASSA QUATRO – RIBEIRÃO 

PRETO
PERIODO DA OBRA INICIO 01.09.2015 A 31.08.2018
KM 240+500 AO 318+500
INVESTIMENTO TOTAL – R$ 61.326.022,53
Informações e Cópias Requeridas – a serem enviadas em 

formato digital, se possível:
1. Quais os fundamentos técnicos que determinaram a 

contratação? Quais os serviços apontados como necessários 
tecnicamente? Requer-se envio da cópia da avaliação técnica 
que determinou a contratação.

2. Qual a data da última contratação e qual a contratada 
para obras no referido trecho? Qual o objeto do referido con-
trato?

3. Sobre a contratação atual:
a. Requer-se envio de cópia da ata de habilitação e de 

cópia da ata de classificação e homologação dos resultados 
da licitação.

b. Qual a empresa contratada para execução dos serviços 
em curso?

c. Qual a fonte de pagamento dos valores contratados?
d. Requer-se o envio da cópia da descrição dos serviços 

contratados;
e. Requer-se o envio do cronograma de execução dos servi-

ços e pagamentos;
JUSTIFICATIVA
O Governo de Geraldo Alckmin está em falta com o povo 

paulista em termos de gestão, em falta com seus servidores 
em termos de remuneração, em falta com políticas publicas da 
grandeza da Educação e da Saúde em termos de investimentos 
- porém o que se denota é que não deixa de contratar obras 
viárias por todo o Estado. Fiscalizar tais contratos, em todos 
seus aspectos, inclusive motivação, é uma das tarefas do Legis-
lativo Paulista e, face aos avanços tecnológicos, é possível uma 
melhor fiscalização mediante o envio dos dados digitalizados, 
como ora se requer.

Eis a justificativa do presente requerimento, destacando-
se a parte final do disposto no inciso XVI do art. artigo 20 da 
Constituição do Estado de São Paulo.

Sala das Sessões, em 5/8/2016.
a) João Paulo Rillo

 REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO
Nº 194, DE 2016
Nos termos do artigo 20, inciso XVI da Constituição do 

Estado de São Paulo e do artigo 166 da XIV do Regimento Inter-
no desta Assembleia Legislativa,

REQUEIRO
seja oficiado ao Exmo. Sr. Secretário de Logística e Trans-

porte, Sr. Alberto José Macedo Filho, para que encaminhe docu-
mentos e preste informações sobre a seguinte obra:

RECAPEAMENTO DA RODOVIA SP – 334
MUNICIPIO RIBEIRÃO PRETO – FRANCA
PERIODO DA OBRA INICIO 01.09.2015 TÉRMINO 

31.08.2018
3ª. INTERVENÇÃO DE PAVIMENTO SP – 334 - KM 318+000 

AO 406+000
INVESTIMENTO TOTAL – R$ 69.188.286,83
Informações e Cópias Requeridas – a serem enviadas em 

formato digital, se possível:
1. Quais os fundamentos técnicos que determinaram a 

contratação? Quais os serviços apontados como necessários 
tecnicamente? Requer-se envio da cópia da avaliação técnica 
que determinou a contratação.

2. Qual a data da última contratação e qual a contratada 
para obras no referido trecho? Qual o objeto do referido con-
trato?

3. Sobre a contratação atual:
a. Requer-se envio de cópia da ata de habilitação e de 

cópia da ata de classificação e homologação dos resultados 
da licitação.

comunicado

Aos Assinantes do Diário Ofi cial

A Imprensa Ofi cial do Estado de São Paulo informa a todos os assi-
nantes que o prazo para reclamação do não recebimento do exemplar 
do Diário Ofi cial, em domicílio, é de no máximo 48 horas após a data 
da edição do jornal.

Após esse período,o exemplar será enviado conforme disponibilidade 
em nosso estoque.

Gerência de Produtos Gráfi cos e de Informação
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