
PARECER 1386/1999 DA COMISSÃO DE TRÂNSITO, TRANSPORTE E ATIVIDADE 
ECONÔMICA SOBRE O PL 222/1999. 
Visa o presente projeto de lei, de autoria  do Nobre Vereador Carlos 
Neder, incluir 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. 
A inclusão mencionada estipula que, nos procedimentos licitatórios, na 
modalidade convite, as unidades administrativas remeterão cópia do  
instrumento convocatório ao Serviço de Apoio ás 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 
Pequena 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. 
De acordo com a justificativa, objetiva-se ampliar o número de 
competidores dos procedimentos licitatórios desenvolvidos pelo Município, 
permitindo que outros interessados, além daqueles previamente convidados 
pela Administração, participem do certame. A iniciativa já foi implantada 
a nível estadual, por meio da edição do Decreto nº 43.859, de 2 de março 
de 1999. 
A  Comissão de Constituição e Justiça apresentou substitutivo à 
propositura, objetivando renumerar o parágrafo em que a mesma será 
incluída, tendo em vista que o parágrafo 4º do artigo 55 da Lei nº 
10.544/88 já  foi acrescentado pela Lei nº 11.194/92. 
A Comissão de Administração Pública apresentou parecer favorável à 
iniciativa. 
Quanto aos aspectos atinentes a esta Comissão, entendemos que a 
propositura, ao beneficiar maior competição na aquisição de produtos e 
serviços destinados ao Poder Público Municipal, é  oportuna e meritória. 
Pelo exposto, favorável é o nosso parecer. 
Sala da Comissão de Trânsito, Transporte e Atividade Econômica, 26/10/99. 
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