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PARECER Nº 1414/2015 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0267/15. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Abou Anni, que visa alterar a 
redação da Lei nº 13.278, de 07 de janeiro de 2002, que dispõe sobre normas específicas em 
matéria de licitação e contratos administrativos. 

A propositura pretende inserir a obrigatoriedade de os licitantes proprietários de veículo 
automotor, elétrico, articulado, reboque ou semirreboque, que tiverem domicílio profissional 
nesta circunscrição, a registrá-lo perante o órgão executivo de trânsito do Estado de São Paulo 
no Município de São Paulo, cuja comprovação far-se-á por meio da juntada da cópia do 
Certificado de Registro de Veículo ou outra forma prevista em norma editalícia. 

Ainda de acordo com o projeto, também implicará a rescisão unilateral do contrato a 
inobservância, durante a sua execução, da regra mencionada, com a aplicação ao contratado 
da pena de declaração de inidoneidade ou a suspensão temporária para licitar e contratar com 
a Administração Pública, ainda que em decorrência de falta cometida em outro procedimento 
administrativo. 

Sob o aspecto jurídico, a propositura pode seguir em tramitação. 

A proposta cuida de matéria relativa à licitação e contratos, sobre a qual compete à 
União estabelecer regras gerais, aplicáveis também aos Estados, Municípios e Distrito Federal, 
nos termos do art. 22, inciso XXVII, da Constituição Federal, resultando daí a edição da Lei 
Federal n? 8.666/93. 

Ficam assim os demais entes da federação obrigados a seguir, na legislação federal 
sobre licitações e contratos, o que for efetivamente norma geral, restando-lhes, quanto ao 
mais, poder regulatório próprio. 

O Município de São Paulo, ao dispor sobre o assunto, deve, portanto, obediência aos 
princípios contidos na Constituição Federal e nas normas gerais da Lei Federal n? 8.666/93, 
dispondo nesse sentido o art. 129 de nossa Lei Orgânica. 

No exercício de sua competência legislativa suplementar (art. 30, II, Constituição 
Federal), o Município pode editar regras que deem maior eficácia aos princípios da licitação, 
desde que não afronte as normas gerais contidas no diploma nacional. 

No caso em apreço, a intenção do projeto é coibir a evasão fiscal, uma vez que, 
conforme bem exposto na justificativa ao projeto, se a empresa irá prestar serviços no 
Município de São Paulo, "é crível que seus autos circulam nos limites da circunscrição da 
Capital". 

Sendo assim, justo exigir cópia do Certificado de Registro de Veículo, ou outra forma 
prevista em edital, com o objetivo de demonstrar que os veículos são registrados perante o 
órgão executivo de trânsito do Estado de São Paulo no Município de São Paulo e, destarte, 
arcam com o pagamento do IPVA devido ao Estado. 

Importa destacar que, de acordo com o art. 158, III, da Constituição Federal, cinquenta 
por cento do produto da arrecadação do imposto do Estado sobre a propriedade de veículos 
automotores pertence ao Município onde o veículo foi licenciado, de modo que ao assegurar o 
pagamento deste imposto estadual, nos moldes pretendidos neste projeto, a propositura está 
garantindo o aumento da receita deste Município. 
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A nosso ver, por tratar-se de uma alteração que está em consonância com os 
princípios gerais da Lei Federal nº 8.666/93, há amparo legal para sua aprovação. 

O projeto, destarte, respeita o comando constitucional do art. 22, XXVIII, segundo o 
qual compete à União legislar privativamente sobre normas gerais atinentes à licitação, 
cabendo aos demais entes federados legislar sobre normas específicas. 

Por se tratar de matéria sujeita ao quórum de maioria simples para deliberação, é 
dispensada a votação em Plenário, cabendo tal prerrogativa às Comissões Permanentes, na 
forma do art. 46, inciso X, do Regimento Interno desta Casa. 

Pelo exposto, tendo em vista que o projeto está em estrita consonância com a 
legislação em vigor, somos PELA LEGALIDADE. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 26.08.2015. 

Alfredinho - PT 

Ari Friedenbach - PROS 

Arselino Tatto - PT - Abstenção 

Conte Lopes - PTB 

David Soares _ PSD 

George Hato - PMDB 

Salomão Pereira - PSDB 

Sandra Tadeu - DEM 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 27/08/2015, p. 88 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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