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PARECER Nº 507/2010 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, 
ATIVIDADE ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O 
PROJETO DE LEI Nº 0222/99. 
O projeto de Lei, de autoria do nobre vereador Carlos Neder, altera o art. 55 da Lei nº 
10.544, de 31 de maio de 1988, que dispõe sobre licitações, concursos e 
administrações de serviços, obras, compras, alienações, concessões e locações, da 
Administração Direta e das autarquias do Município e dá outras providências. 
O projeto estabelece que, nos procedimentos licitatórios da modalidade convite, as 
unidades administrativas deverão remeter cópia do instrumento convocatório ao 
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, ao Sindicato de Micro e 
Pequena Indústria do Estado de São Paulo – SIMPI, ao Depara tamento da Micro, 
Pequena e Média Indústria – Dempi – 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. 
O parecer da Digníssima Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa 
informou que a Lei nº 10.544/88 foi revogada pela Lei nº 13.278/02, sendo assim, 
manifestou-se pela LEGALIDADE da iniciativa nos termos do substitutivo, na forma de 
incluir o teor da propositura no conteúdo da atual lei que regulamenta as licitações 
municipais. 
A Digníssima Comissão de Administração Pública manifestou-se favoravelmente à 
propositura, nos termos do substitutivo apresentado. 
Esta Comissão de Trânsito, Transportes, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
Gastronomia, no âmbito de sua competência, ressalta os nobres propósitos do autor, 
que visa aumentar a participação de empresas no certame licitatório, porém entende 
que a matéria não pode prosperar pelas considerações que se seguem: a atual redação 
da lei de licitações municipal já estimula a participação de várias empresas nos 
certames de maneira satisfatória e descomplicada. Por meio do artigo 17, § 2º, que 
abrange todas as modalidades de licitação, é exigido que administração pública 
municipal disponibilize tais informações na internet. 
A exigência de se dispor na rede mundial de computadores permite que o conteúdo 
dos atos convocatórios possa ser conhecido de maneira transparente por qualquer 
pessoa interessada, inclusive pelos representantes das micro e pequenas empresas, e 
pelas entidades representantes desse setor, que por sua vez podem disseminá-lo a 
quem não possui acesso à internet. 
Desse modo, a obrigação de remeter cópia do instrumento convocatório pela 
administração pública municipal para as entidades supracitadas pode ser uma 
exigência desnecessária e desprovida de interesse público. 
Em face do exposto, contrário é o nosso parecer. 
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
gastronomia, em 06.05.2010. 
Vereador Juscelino Gadelha – PSDB – Presidente 
Vereador Goulart – PMDB – Relator 
Vereador Quito Formiga – PR 
Vereador Wadih Mutran – PP 
VOTO VENCIDO DO RELATOR DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE, ATIVIDADE 
ECONÔMICA, TURISMO, LAZER E GASTRONOMIA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 
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O projeto de Lei, de autoria do nobre vereador Carlos Neder, altera o art. 55 da Lei nº 
10.544, de 31 de maio de 1988, que dispõe sobre licitações, concursos e 
administrações de serviços, obras, compras, alienações, concessões e locações, da 
Administração Direta e das autarquias do Município e dá outras providências. 
O projeto estabelece que, nos procedimentos licitatórios da modalidade convite, as 
unidades administrativas deverão remeter cópia do instrumento convocatório ao 
Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, ao Sindicato de Micro e 
Pequena Indústria do Estado de São Paulo – SIMPI, ao Departamento da Micro, 
Pequena e Média Indústria – Dempi – 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. 
Depreende-se da justificativa do autor, que o projeto ampliará o espectro de 
competidores nos certames licitatórios desenvolvidos pelo Município, favorecendo o 
setor de micro e pequenas empresas e incentivando o surgimento e desenvolvimento 
de pequenos negócios. Dessa forma, segundo o autor, além daquelas empresas 
previamente convidadas pela Administração, poderão outras empresas participar do 
certame. 
O parecer da Digníssima Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa 
informou que a Lei nº 10.544/88 foi revogada pela Lei nº 13.278/02, sendo assim, 
manifestou-se pela LEGALIDADE da iniciativa nos termos do substitutivo, na forma de 
incluir o teor da propositura no conteúdo da atual lei que regulamenta as licitações 
municipais. 
A Digníssima Comissão de Administração Pública manifestou-se favoravelmente à 
propositura, nos termos do substitutivo apresentado. 
Em face do exposto e considerando que a propositura estimulará e ampliará o espectro 
de competidores nos certames licitatórios desenvolvidos pelo Município, e considerando 
que a iniciativa favorecerá as micro e pequenas empresas, bem como incentivará o 
surgimento e desenvolvimento de pequenos negócios, a Comissão de Trânsito, 
Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e Gastronomia é favorável à 
aprovação do projeto, nos termos do substitutivo da Comissão de Constituição Justiça 
e Legislação Participativa, na forma de incluir o teor da propositura no conteúdo da 
atual lei que regulamenta as licitações municipais. 
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte, Atividade Econômica, Turismo, Lazer e 
gastronomia, em 06.05.2010 
Vereador Senival Moura – PT – Relator 


