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PARECER CONJUNTO Nº 962/2015  DAS COMISSÕES DE 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA; DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE 
ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA; E DE FINANÇAS E 

ORÇAMENTO, SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 153/2015. 
Trata-se de Projeto de Lei, de iniciativa do Nobre Vereador Netinho de Paula (PDT), 

que altera a redação da Lei nº 13.278, de 7 de Janeiro de 2002, que dispõe sobre normas 
específicas em matéria de licitação e contratos administrativos no âmbito do Município de São 
Paulo, e dá outras providências." 

De acordo com a propositura, fica alterada a redação do Capítulo IV na Lei no 13.278, 
de 7 de janeiro de 2002, que dispõe sobre normas específicas em matéria de licitação e 
contratos administrativos no âmbito do Município de São Paulo, passando a vigorar com a 
seguinte redação: 

"CAPÍTULO IV 

DAS LICITAÇÕES ESPECÍFICAS 

Art. 30 Nas licitações cujo objeto, direta ou indiretamente, seja o abastecimento de 
derivados de petróleo, gasolina, etanol, biodiesel, diesel, e demais tipos combustíveis para a 
frota de veículos automotores de quaisquer dos órgãos da Administração direta ou indireta do 
Município de São Paulo, exigir-se-á autorização para o exercício da atividade emitida pela ANP 
- Agência Nacional de Petróleo para o exercício da atividade de revenda, REVENDA e 
DISTRIBUIÇÃO de combustíveis automotivos da pessoa jurídica interessada, FAZENDO 
PARTE DE SUA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

Parágrafo primeiro - Aplica-se ainda aos certames licitatórios cujo objeto consista na 
contratação de empresa para a Prestação de Serviços de Gerenciamento do abastecimento de 
combustíveis de Veículos, através da implantação e opera cão de um sistema informatizado e 
integrado com a utilização de cartão de pagamento magnético ou micro processado, e 
disponibilização de Rede Credenciada de postos de Combustível, compreendendo a 
distribuição de etanol, gasolina comum, biodiesel, e demais serviços de manutenção como 
lavagem e troca de óleo, para a subfrota de veículos automotores. 

Parágrafo segundo - Aplica-se ainda os efeitos da presente Lei, em todos os certames 
licitatórios, subdivididos em lotes, que contenha em algum dos lotes referidos, objeto 
relacionado direto ou indiretamente, com a distribuição ou fornecimento de combustíveis 
líquidos derivados de petróleo, álcool combustível, biodiesel e outros combustíveis 
automotivos. 

Parágrafo terceiro - O abastecimento da frota automotor compreende a aquisição, 
armazenamento e transporte, dos combustíveis referidos no "caput" deste artigo." 

Em razão da nova redação do Capitulo IV, ficam renumerados os demais artigos, 
agrupados no Capítulo V. 

Conforme a exposição de motivos que acompanha a iniciativa, o projeto de lei visa 
regulamentar, no âmbito do Município, a 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. 
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Desta forma 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. 

A Digníssima Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa manifestou-
se pela Legalidade do projeto. 

A Comissão de Administração Pública destaca o elevado interesse da matéria e vota 
FAVORAVELMENTE ao projeto. 

A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia, tendo em vista que o projeto é de grande interesse para a sociedade paulistana, 
apresenta voto FAVORÁVEL ao projeto. 

A Comissão de Finanças e Orçamento, quanto ao aspecto financeiro, nada tem a opor 
à propositura, visto que as despesas com a sua execução serão cobertas por dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Sala das Comissões Reunidas, em    02 de junho de 2015. 
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