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Prezados Vereadores e Vereadoras. 

Ínclitos Pares. 

DA COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR 

Saliente-se, desde já, que a propositura deste projeto de lei não esta eivado de 
qualquer vicio de ilegalidade ou inconstitucionalidade, em especial, não padece de vicio de 
iniciativa, posto que a matéria tratante não esta inserida na reserva legal do artigo 37, §2 da Lei 
Orgânica Municipal (iniciativa do Prefeito Municipal). 

É pacífico, outrossim, na doutrina e jurisprudência, que o artigo 22, inciso XXVII da 
Constituição da República estabelece competência privativa da União legislar sobre NORMAS 
GERAIS de licitação. 

Desta maneira, não há reserva legal ou iniciativa privativa ao executivo para 
propositura de lei tendente a criar ou modificar norma especial sobre procedimento licitatório. 

DO MÉRITO DO PROJETO DE LEI 

O presente projeto de lei visa estabelecer prazo para publicação de edital licitatório 
visando a renovação ou celebração de novo contrato administrativo com escopo de delegar 
serviço público de trato sucessivo. 

A antecipação da publicação de edital permitirá um maior controle da administração 
pública em relação aos prazos contratuais, bem como evitará a interrupção na prestação de 
serviços de trato sucessivos. 

A norma necessariamente evitará a ocorrência da chamada "emergência fabricada", 
que se dá quando o administrador público, dolosamente, permite o termo contratual da 
delegação do serviço público, para justificar contratação com dispensa de licitação, assim 
fraudando aos cofres públicos. 

O artigo a ser inserido na Lei de Licitações Municipal visa maior controle e 
planejamento dos prazos contratuais e estimativas de novos procedimentos licitatórios, sem 
interrupção de serviço público, nem produção de justificativa para contratação direta, fora das 
hipóteses legais. 

Termos em que, Pede deferimento. 
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