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PARECER Nº 832/2015 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0153/15. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa do nobre Vereador Netinho de Paula, 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 figura da licitação específica para aquisição de 
derivados de petróleo, gasolina, etanol, biodiesel, diesel e demais combustíveis para a frota de 
veículos automotores de quaisquer dos órgãos da Administração direta ou indireta do Município 
de São Paulo. 

De acordo com o projeto, para a licitação que verse acerca da aquisição de derivados 
de petróleo no âmbito da Administração Pública, deverá ser exigida autorização emitida pela 
Agência Nacional de Petróleo para o exercício da atividade de revenda e distribuição de 
combustíveis automotivos da pessoa jurídica interessada, fazendo tal requisito parte da 
qualificação técnica do licitante. 

O projeto pretende, ainda, estabelecer como requisito de habilitação a implantação e 
operação de sistema informatizado e integrado com a utilização de cartão de pagamento 
magnético ou micro-processado por parte das empresas que comercializam combustíveis. 

Na justificativa do projeto, o autor argumenta que pretende fazer com que o Município 
contrate "abastecimento de combustível diretamente com pessoas jurídicas que comercializem 
combustíveis, afastando, assim, a contratação de operadoras de cartão magnético, que 
ambicionam intervir em tais celebrações". 

A propositura merece prosseguir. 

Nos termos do inciso XXVII do artigo 22 da Constituição Federal, a competência 
privativa da União para legislar sobre licitação e contratos cinge-se ao estabelecimento de 
normas gerais, competindo aos Municípios suplementar a legislação federal e a estadual no 
que couber (artigo 30, inciso II, da Constituição Federal). 

No exercício dessa competência, cabe ao Município estrita obediência aos princípios 
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência constante no "caput" do 
artigo 37 da Carta Magna, bem como aos princípios específicos de licitação previstos no inciso 
XXI desse mesmo artigo ("XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, 
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que 
assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o 
qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à 
garantia do cumprimento das obrigações"). 

Em compasso com as diretrizes constitucionais, foi editada como norma geral de 
licitações e contratos a Lei Federal n. 8.666/93, cujo artigo 3º prevê que "a licitação destina-se 
a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais 
vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e será 
processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos". 
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No âmbito do Município de São Paulo, o "caput" do artigo 129 da Lei Orgânica 
praticamente reitera as diretrizes constantes na Constituição Federal e na Lei n. 8.666/93 ao 
estabelecer que "as licitações e os contratos celebrados pelo Município para compras, obras e 
serviços serão disciplinados por lei, respeitadas as normas gerais editadas pela União, os 
princípios da igualdade dos participantes, da publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo, do interesse público e dos que 
lhe são correlatos". 

Como se percebe da justificativa da presente propositura, a exigência por ela 
estabelecida visa conferir maior eficiência e economicidade às licitações realizadas para a 
aquisição de combustíveis, tendo em vista as dificuldades enfrentadas com a aplicação do 
modelo atual. 

Assim, considerando a regularidade formal da propositura e, a princípio, a ausência de 
incompatibilidades de ordem material, cumpre prosseguir na análise legislativa do tema, 
ressaltando-se que caberá às comissões de mérito a análise da conveniência e oportunidade 
da medida. 

Para ser aprovado o projeto depende de voto favorável da maioria absoluta dos 
membros da Câmara, nos termos do art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica do Município. 

Deve ser apresentado substitutivo, contudo, a fim de adequar a redação do projeto à 
técnica legislativa preconizada pela Lei Complementar Federal n. 95/98, notadamente quanto 
ao disposto em seu artigo 12, inciso III, alínea "b", que veda a renumeração de artigos e 
unidades superiores ao artigo. 

Diante do exposto, na forma do substitutivo que segue, somos pela LEGALIDADE. 

 

SUBSTITUTIVO Nº                                          DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, 
JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO PARCIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0153/15. 

Altera a redação da Lei nº 13.278, de 7 de janeiro de 2002, que dispõe sobre normas 
específicas em matéria de licitação e contratos administrativos no âmbito do Município de São 
Paulo, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo D E C R E T A: 

Art. 1º Fica incluído o Capítulo III-A à Lei nº 13.278, de 7 de janeiro de 2002, que 
dispõe sobre normas específicas em matéria de licitação e contratos administrativos no âmbito 
do Município de São Paulo, com a seguinte redação: 

"CAPÍTULO III-A 

DAS LICITAÇÕES ESPECÍFICAS 

Art. 29-B - Nas licitações cujo objeto, direta ou indiretamente, seja o abastecimento de 
derivados de petróleo, gasolina, etanol, biodiesel, diesel, e demais tipos combustíveis para a 
frota de veículos automotores de quaisquer dos órgãos da Administração direta ou indireta do 
Município de São Paulo, exigir-se-á autorização para o exercício da atividade emitida pela ANP 
- Agência Nacional de Petróleo para o exercício da atividade de revenda e distribuição de 
combustíveis automotivos da pessoa jurídica interessada, fazendo parte de sua qualificação 
técnica. 

§ 1º - Aplica-se ainda aos certames licitatórios cujo objeto consista na contratação de 
empresa para a prestação de serviços de gerenciamento do abastecimento de combustíveis de 
veículos a obrigatoriedade, por parte da empresa contratada, da implantação e operação de 
um sistema informatizado e integrado com a utilização de cartão de pagamento magnético ou 
micro processado, e disponibilização de rede credenciada de postos de combustível, 
compreendendo a distribuição de etanol, gasolina comum, biodiesel, e demais serviços de 
manutenção como lavagem e troca de óleo, para a subfrota de veículos automotores. 

§ 2º - Aplica-se ainda os efeitos da presente Lei, em todos os certames licitatórios, 
subdivididos em lotes, que contenham em algum dos lotes referidos, objeto relacionado direto 
ou indiretamente com a distribuição ou fornecimento de combustíveis líquidos derivados de 
petróleo, álcool combustível, biodiesel e outros combustíveis automotivos. 
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§ 3º - O abastecimento da frota automotora compreende a aquisição, armazenamento 
e transporte, dos combustíveis referidos no "caput" deste artigo." (NR) 

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 20/05/2015. 

Alfredinho - PT 

Eduardo Tuma - PSDB - Relator 

Arselino Tatto - PT 

Conte Lopes - PTB 

George Hato - PMDB 

Ota - PROS 

Sandra Tadeu - DEM 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 21/05/2015, p. 83 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
 

http://www.camara.sp.gov.br/

