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JUSTIFICATIVA - PL 0153/2015 
Trata-se de projeto de lei para regulamentar, no âmbito do Município, licitação 

específica consistente na contratação de fornecimento de combustíveis para a frota municipal, 
determinando que o edital para tal contratação exija das participantes a comprovação de 
autorização para revenda de combustível emitida pela Agência Nacional de Petróleo. 

Deste modo, pela presente iniciativa, o Município de São Paulo deverá contratar 
abastecimento de combustível diretamente com pessoas jurídicas que comercializem 
combustíveis, afastando, assim a contratação de operadoras de cartão magnético, que 
ambicionam intervir em tais celebrações. 

No que se refere à competência, cabe salientar que, nos termos da Constituição 
Federal art. 22, XXVIII a União deve legislar sobre as regras gerais, sendo que os demais 
órgãos podem legislar sobre questões específicas. 

Neste sentido, de acordo com o art. 30, II da Constituição Federal cabe ao Município 
legislar sobre questões próprias, desde que não confronte com as normas gerais. 

Assim, a proposta é vetar que o Município, sob o pretexto de melhor gerenciar o 
abastecimento da frota automotora, determine a contratação mediante intermediação de 
empresa de cartão magnético, fato este que representa franca restrição à competitividade, 
além de impor ao erário pagamento impróprio de taxa de administração. 

Inclusive o Tribunal de Contas do Município já se manifestou sobre o mérito de tal 
questão, apontando como prejudicial a contratação de serviços de administração de 
abastecimento de combustível como se vê de trecho extraído de artigo de autoria de Rodrigo 
Guimarães Jardim publicado na internet: 

"...O Ministro do Tribunal de Contas da União Benjamim Zymler defendeu o mesmo 
entendimento deste ensaio em grande parte do voto proferido no Acórdão plenário nº 
2.731/2009. Entretanto, apesar de enumerar fortes argumentos pela nulidade do certame 
levado a efeito pelo Departamento de Polícia Federal, o Ministro ponderou que a interrupção da 
licitação causaria ainda mais prejuízos ao interesse público, pois praticamente inviabilizaria o 
Departamento de Polícia Federal de exercer o seu munus constitucional. Eis a conclusão do 
Acórdão plenário nº 2.731/2009: 74. Diante de tudo o que foi dito, não há como discordar do 
juízo a que chegaram a Unidade Técnica e o Ministério Público, no sentido de que o modelo de 
contratação concebido no Pregão Eletrônico nº 17/2008 ofende o princípio da impessoalidade, 
restringe o caráter competitivo do certame e não assegura a obtenção da proposta mais 
vantajosa para a Administração. 75. Cogitei, por esse motivo, apresentar proposta declarando 
a nulidade do certame e, por conseguinte, a de todos os contratos que porventura tenham sido 
firmados entre as unidades da Polícia Federal e a Ticket Serviços S/ A, com base na licitação 
ora impugnada. 76. Não se pode olvidar, contudo, que o ordenamento jurídico, a par de 
estabelecer os princípios que devem ser observados por ocasião das contratações públicas, 
sinaliza a necessidade de se garantir a prestação ininterrupta e satisfatória do serviço público. 
77. No caso concreto, considero que a aventada declaração de nulidade do certame implicaria 
ilicitude de maior gravidade do que aquela decorrente da falta de observância das normas que 
regem o procedimento licitatório. Isso porque a anulação dos contratos poderia comprometer o 
regular desenvolvimento da prestação dos serviços desempenhados pela Polícia Federal. 78. 
Assim sendo, em respeito ao principio da continuidade do serviço público, entendo que o TCU 
deva permitir a execução dos contratos em tela pelo prazo estritamente necessário à 
realização de novos estudos sobre a forma de contratação dos serviços e realização de outra 
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licitação, se for o caso.[16] (sem destaque no original)..." http://jus.com.br/artigos/23859/i-
legalidade-da-contratacao-do-servico-de-gerenciamento-de-frota-pela-administracao-publica# 
ixzz3UCv1JgTx ". 

A presente propositura visa assim evitar que haja prejuízo ao cofre público, bem como 
este prime pela obediência aos princípios licitatórios conforme determina o art. 129 da Lei 
Orgânica Municipal. 

Diante da relevância da matéria e da justiça de que se reveste, espero contar com o 
apoio dos Nobres Pares na aprovação desta meritória iniciativa. 
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