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PARECER Nº 04/2012 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 222/99  
O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Carlos Neder, propõe 
inclusão de parágrafo ao artigo 55 da Lei nº 10.544, de 31 de maio de 1988, 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 adicionado ao referido diploma legal estabelece que, nos 
procedimentos licitatórios, na modalidade convite, as unidades administrativas 
deverão remeter cópia do instrumento convocatório ao SEBRAE (Serviço de Apoio 
às Micro e Pequenas Empresas de São Paulo), ao SIMPI (Sindicato de Micro e 
Pequena Indústria do Estado de São Paulo), ao Departamento de Desenvolvimento 
da Pequena e Micro Empresa da FIESP (Federação das Indústrias do Estado de São 
Paulo) e às demais entidades representativas do setor. Também deverá ser enviada 
cópia do referido instrumento convocatório aos cadastrados que, na correspondente 
especialidade, manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e 
quatro) horas da apresentação das propostas.  
De acordo com a justificativa, objetiva-se ampliar o espectro de competidores nos 
certames licitatórios desenvolvidos pelo Município.  
A Comissão de Constituição e Justiça apresentou substitutivo à iniciativa em 
08/09/99, visando adequar o número do parágrafo a ser incluído, tendo em vista 
que a Lei 10.544/88 já possuía quatro parágrafos.  
A Comissão de Administração Pública apresentou, em 29/09/99 parecer favorável 
ao substitutivo citado.  
A Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica também apresentou 
parecer favorável ao substitutivo da douta Comissão de Constituição e Justiça, em 
26/10/99.  
A Comissão de Finanças e Orçamento apresentou parecer favorável ao substitutivo 
mencionado, em 28/03/00.  
Em 25/01/01, o projeto foi arquivado, de acordo com o artigo 275 do Regimento 
Interno (mudança de Legislatura).  
Em 09/03/05 o projeto foi desarquivado, voltando à tramitação. Em 22/09/09, o 
então Presidente desta edilidade, nobre Vereador Antonio Carlos Rodrigues, 
determinou que, tendo em vista a edição da Lei nº 13.278/02, que revogou a Lei nº 
10.544/88, o presente projeto de lei fosse enviado à Comissão de Constituição, 
Justiça e Legislação Participativa, para nova manifestação.  
A douta Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa apresentou 
novo parecer ao projeto de lei em tela, em 04/11/09, com substitutivo acrescendo 
parágrafo 4º ao artigo 17 da Lei nº 13.278, de 07 de janeiro de 2002, nos mesmos 
termos do substitutivo que havia sido aprovado em 08/09/99.  
A Comissão de Administração Pública, em 14/04/10, apresentou parecer favorável 
ao substitutivo supracitado.  
A Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia apresentou novo parecer, contrário ao projeto, em 06/05/10, 
argumentando que a Lei nº 13.278/02 já exigiu que as informações referentes a 
todas as modalidades de licitação fossem disponibilizadas na Internet. Assim sendo, 
a obrigação de que fosse remetida cópia do instrumento convocatório pela 
administração pública municipal, para as entidades mencionadas, seria uma 
exigência desnecessária e desprovida de interesse público.  
A Comissão de Finanças e Orçamento, em 28/09/11, apresentou parecer favorável 
ao Substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa.  



Em 23/11/11, o autor do Projeto nº 222/99, nobre Vereador Carlos Neder, 
apresentou requerimento, nos termos do Artigo 72 do Regimento Interno, no 
sentido de que o referido projeto retorne, na forma de substitutivo, às Comissões 
de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia; e de 
Finanças e Orçamento, para novas manifestações.  
O substitutivo apresentado pelo nobre autor altera a redação do inciso III e do 
parágrafo 2º, do artigo 17, da Lei nº 13.278/02, estabelecendo que instrumentos 
convocatórios na modalidade convite deverão ser encaminhados diretamente a, 
pelo menos, três potenciais interessados, na correspondente especialidade, 
cadastrados ou não, incluindo as empresas e entidades representativas do setor 
que se encontrem cadastrados para esse fim junto ao Executivo Municipal, com 
antecedência mínima de três dias úteis entre a data de entrega e a designada para 
recebimento das propostas.  
O substitutivo apresentado pelo nobre Autor também estabelece a obrigatoriedade 
da disponibilização dos atos convocatórios, sem distinção de modalidade, nas 
repartições, bem como a divulgação de seus extratos pela Internet, com a 
antecedência mínima de quinze dias.  
No âmbito da competência desta Comissão, argumentamos que as modificações 
feitas pelo nobre Autor complementam adequadamente a Lei Municipal  nº 
13.278/02,  dirimindo, assim, as dúvidas levantadas anteriormente por essa 
Comissão em 06/05/10. Deste modo, concluímos que o substitutivo mencionado é 
oportuno, meritório e atende ao interesse público.  
Favorável, pelo exposto, o parecer, nos termos do substitutivo apresentado pelo 
nobre Vereador Carlos Neder.  
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo Lazer e 
Gastronomia, em 08/02/2012  
Gilson Barreto – PSDB - Presidente  
Aurélio Nomura – PSDB  
Domingos Dissei - PSD  
David Soares - PSD  
Jamil Murad - PCdoB  
Senival Moura – PT  
 


