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PARECER Nº 1314/2009 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0222/99. 
Trata-se de Projeto de Lei, de autoria do nobre Vereador Carlos Neder, que pretende 
alterar o art. 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 Administraçao Direta e das autarquias do Município. 
De acordo com a proposta, nos procedimentos licitatórios na modalidade convite, as 
unidades administrativas remeterão cópia do instrumento convocatório ao Serviço de 
Apoio às Micro e Pequenas Empresas – 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 
vinte e quatro horas da apresentação da proposta. 
Solicitado o desarquivamento nos termos do RDS nº 13- 137/2009, o projeto de lei em 
questão retornou à tramitação, constatando-se na pesquisa realizada às fls 34 que a 
Lei nº 10.544, de 1988 que se pretende alterar foi revogada pela Lei nº 13.278, de 07 
de janeiro de 2002, que dispõe sobre normas específicas em matéria de licitação e 
contratos administrativos no âmbito do Município de São Paulo, retornando a 
propositura a esta Comissão, nos termos do art. 72 do Regimento Interno, para nova 
manifestação. 
Sabe-se que a Constituição Federal em seu art. 22, inciso XVII, insere na competência 
legislativa privativa da União a edição de lei relativa a normas gerais de licitação e 
contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas diretas, 
autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 
Todavia, a competência legislativa da União restringe-se à edição de normas gerais, no 
sentido de diretriz, princípio geral, de observância compulsória pelos demais entes 
federativos, o que abre espaço para que o legislador ordinário aborde aspectos 
regionais ou locais, sem desrespeitar o comando nacional. 
Ressalta-se que a própria Lei de Normas Gerais de Licitações – Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993 – em seu art. 118 determina que os Estados, o Distrito Federal, os 
Municípios e as entidades da Administração indireta deverão adaptar suas normas 
sobre licitações e contratos ao disposto nesta Lei. 
Informa-se que tal entendimento é pacífico no Supremo Tribunal Federal5, que 
considerou constitucional o citado art. 118 da Lei nº 8.666, de 1993, nesses termos: 
Registre-se, entretanto, que a competência da União é restrita a normas gerais de 
licitação e contratação. Isto quer dizer que os Estados e os Municípios também têm 
competência para legislar a respeito do tema: a União expedirá as normas gerais e os 
Estados e Municípios expedirão as normas específicas. 
Leciona, a propósito, Marçal Justen Filho: “ como dito, apenas as normas gerais são de 
obrigatória observância para as demais esferas de governo, que ficam liberadas para 
regular diversamente o restante.” (Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos, Ed. AIDE, Rio, 1993, pág. 13). 
Nesse passo, perfeitamente possível o estabelecimento de obrigação de remessa de 
cópia do instrumento convocatório relativos à modalidade convite a entidades 
protetivas das micro e pequenas empresas, porquanto a Lei de Normas Gerais não 
afasta a edição de outros atos normativos provenientes de outros entes federativos, 
desde que não conflite com a legislação de aplicação nacional, o que não ocorre no 
presente caso. 
Por outro lado, saliente-se que a Constituição Federal determina também em seu art. 
179 que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às 
microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento 



jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações 
administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou 
redução destas por meio de lei. 
Desse modo, a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, que institui o 
Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, estabelece em 
seu art. 47: 
Art. 47. Nas contratações públicas da União, dos Estados e dos Municípios, poderá ser 
concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas 
de pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no 
âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o 
incentivo à inovação tecnológica, desde que previsto e regulamentado na legislação do 
respectivo ente. 
Sob outro aspecto, a Lei nº 10.544, de 1985 foi revogada pela Lei nº 13.278, de 07 de 
janeiro de 2002, que dispõe sobre normas específicas de licitação e contratos 
administrativos no âmbito do Município de São Paulo, razão pela qual sugerimos a 
apresentação de um substitutivo para incluir o teor da propositura no bojo da atual lei 
disciplinadora das licitações municipais. 
Contudo, impõe a manifestação das Comissões de Mérito competentes no que tange à 
conveniência e oportunidade da pretensão, especialmente no que se refere à real 
garantia de participação de empresários de pequeno porte nos procedimentos 
licitatórios através do envio dos instrumentos convocatórios às entidades que 
especifica. 
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 artigo 46, inciso X, do Regimento Interno desta Casa. 
Ante o exposto, somos PELA LEGALIDADE, na forma do substitutivo proposto. 
SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0222/99. 
Acrescenta § 4º ao artigo 17 da Lei nº 13.278, de 07 de janeiro de 2002, que dispõe 
sobre normas específicas de licitação e contratos administrativos no âmbito do 
Município de São Paulo, e dá outras providências. 
A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 
Art. 1º Fica acrescido § 4º ao artigo 17 da Lei nº 13.278, de 07 de janeiro de 2002, 
com a seguinte redação: 
“Art. 17........................ 
§ 4º Nos procedimentos licitatórios, na modalidade de convite, as unidades 
administrativas remeterão cópia do instrumento convocatório ao Serviço de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas de São Paulo – SEBRAE e Sindicato de Micro e Pequena 
Indústria do Estado de São Paulo – SIMPI, ao Departamento de Desenvolvimento da 
Pequena e Microempresa da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo – FIESP, 
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.” (NR) 
Art. 3º As despesas decorrentes da execução da presente resolução correrão por conta 
das 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, 04/11/09 
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