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PARECER Nº 437/2009 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0582/08. 
Trata-se de projeto de lei, de autoria da nobre Vereadora Mara Gabrilli, que dispõe 
sobre a exigência de que empresas licitantes comprovem o atendimento à Lei Federal 
nº 8.213, de 24 de julho de 1991, a qual versa acerca da obrigatoriedade de empresas 
com 100 (cem) ou mais empregados possuírem cotas mínimas de trabalhadores com 
algum tipo de deficiência.  
O projeto defende a idéia de que as empresas que pretendam licitar com o Poder 
Público devem comprovar o atendimento a esta lei federal, como condição para 
participação na licitação. 
Em que pese a nobre intenção de sua autora, o projeto não apresenta condições de 
prosperar. 
A fixação de normas de caráter geral de licitação e contratação para as administrações 
públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, nos termos do inciso XXVII, do art. 22, da Constituição Federal, compete à 
União. 
Utilizando-se de sua prerrogativa de legislar sobre normas gerais, a União editou a Lei 
Federal nº 8.666/93, e suas alterações, que estabelece regras gerais obrigatórias 
sobre licitação e contrato administrativo. 
O projeto, a pretexto de regulamentar aspecto de interesse local na aplicação da 
legislação federal, está inovando em matéria de habilitação. 
Desde logo se verifica que a propositura, ao admitir como pressuposto válido que a 
empresa licitante comprove o cumprimento do disposto na Lei Federal nº 8.213, sob 
pena de irregularidade passível de exclusão do licitante do certame, inobserva o 
princípio da razoabilidade. 
A propósito esclarece o renomado jurista Marçal Justen Filho (Comentários à Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos, Dialética, São Paulo, 2001, p. 304) que 
somente se admitem condições específicas que se revelem necessárias e adequadas a 
comprovar a existência do direito de licitar. Como visto, o direito de licitar existirá 
quando o sujeito for titular dos requisitos para realizar satisfatoriamente as prestações 
do futuro e eventual contrato. 
Em outro aspecto, o projeto fere as normas gerais estabelecidas pela Lei Federal 
8.666/93 e suas alterações, especialmente o tratamento isonômico a ser conferido aos 
licitantes, ao estabelecer exigência não regulamentada ou reconhecida pela legislação. 
Além disso, a justificativa e a própria análise do projeto permitem inferir que, a 
pretexto de regulamentar aspectos de interesse local da legislação federal, está-se 
instituindo indevida intervenção no domínio econômico. Tal conduta se contrapõe ao 
propósito da lei federal de garantir o acesso e participação dos licitantes no processo 
licitatório. Essa garantia vem elencada no art. 3º, § 1º, I da Lei 8.666/93, o qual veda 
aos agentes públicos admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, 
cláusulas e condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 
competitivo e estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da 
sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 
irrelevante para o específico objeto do contrato. 
Da conjunção dos preceitos citados, extrai-se que a interferência estatal está limitada 
a normas de fiscalização, incentivo e planejamento, de modo que estabelecer 
obrigações de outra natureza constitui uma excessiva ingerência do Estado na ordem 
econômica e na iniciativa privada. 



Como o presente projeto não tem por fundamento qualquer atuação estatal no sentido 
de fiscalizar, incentivar ou planejar a atividade econômica, ele acaba extrapolando o 
poder de polícia administrativo do Município, não devendo prosperar.   
Ante o exposto, somos PELA INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. 
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