
PARECER 1140/1999 DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SOBRE O PL 
222/1999. 
De iniciativa do N. Vereador Carlos Neder, o projeto de lei 222/99 visa 
incluir parágrafo ao artigo 55 da Lei nº 10.544/88, que dispõe sobre 
licitações, concursos e contratações de serviços, obras, compras, 
alienações, concessões e locações, da Administração Direta e das 
Autarquias do Município. 
O parágrafo que se pretende incluir no mencionado diploma legal, passará 
a vigorar com a seguinte redação: 
"§ 4º - Nos procedimentos licitatórios, na modalidade convite, as 
unidades administrativas remeterão cópia do instrumento convocatório ao 
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo - SEBRAE, ao 
Sindicato de Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo - SIMPI, ao 
Departamento de Desenvolvimento da Pequeno e Micro Empresa, da Federação 
das Indústrias do Estado de São Paulo - FIESP, e às demais entidades 
representativas do setor, e o estenderá aos cadastrados que, na 
correspondente especialidade, manifestarem seu interesse com antecedência 
de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas". 
Segundo a justificativa que acompanha a propositura ora analisada, 
pretende-se ampliar o espectro de competidores nos certames licitatórios 
desenvolvidos pelo Município, favorecendo às micro e pequenas empresas e 
incentivando o surgimento e desenvolvimento de pequenos negócios. 
Ressalta o Nobre Vereador que iniciativa semelhante foi implantada no 
âmbito estadual através do Decreto 43.859/99, recebendo manifestação 
favorável dos dirigentes das entidades acima nomeadas. 
De fato a  matéria é meritória, notadamente porque objetiva democratizar 
ainda mais os certames licitatórios efetuados pela Administração Direta e 
Indireta, de forma a  possibilitar a ampla participação  dos pequenos e 
micro empresários estabelecidos em nosso município. 
Favorável, desta forma,  é o nosso parecer, nos termos do substitutivo 
sugerido pela D. Comissão de Constituição e Justiça, de fls. 11/14,  que 
tão-só renumerou para parágrafo 5º o dispositivo  que se quer incluir na 
lei 10.544/88. 
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