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PARECER No 605/2016 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO 
SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 222/1999 

O presente projeto de lei, de autoria do nobre Vereador Carlos Neder, visa acrescentar 
parágrafo ao art. 55 da Lei n° 10.544, de 31 de maio de 1988, que versa sobre licitações, 
concursos e contratações de serviços, obras, compras, alienações, concessões e locações da 
Administração Direta e das Autarquias do Município. O parágrafo a ser acrescentado determina 
que, nos procedimentos licitatórios, na modalidade convite, as unidades administrativas 
remeterão 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 e às demais entidades representativas do setor, como também aos cadastrados que, na 
correspondente especialidade, manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte 
e quatro) horas da apresentação das propostas. 

Em que pesem as elevadas intenções do nobre autor, entendemos que o objetivo da 
propositura já esteja suficientemente atendido pela a Lei nº 13.278, de 7 de janeiro de 2002, 
que dispõe sobre as normas específicas em matéria de licitação e contratos administrativos no 
âmbito do Município de São Paulo. A referida lei já estimula a ampliação do espectro de 
competidores nos certames licitatórios através da disponibilização via internet dos atos 
convocatórios, conforme determina o § 2º de seu art. 17. Portanto, avaliamos que o disposto na 
propositura seja desnecessário e não conveniente ao interesse público, uma vez que seriam 
consumidos recursos públicos que poderiam ser alocados para suprir outras necessidades 
sociais ainda não atendidas. 

Contrário, portanto, é o parecer. 

Sala da Comissão de Finanças e Orçamento em 27/04/2016. 
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