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PARECER Nº 1481/2017 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0336/17. 

Trata-se de projeto de lei, de iniciativa da nobre Vereadora Rute Costa, que visa inserir 
artigo na Lei nº 13.278, de 07 de janeiro de 2002, que dispõe sobre normas específicas em 
matéria de licitação e contratos administrativos, a fim de determinar prazo para observação do 
termo de contrato de concessão, permissão ou autorização de serviços públicos de trato 
sucessivo. 

Segundo a propositura, nesses contratos, a autoridade administrativa competente para 
autorizar a abertura de procedimento licitatório observará o prazo máximo de 3 (três) meses 
anteriores ao termo do contrato para a publicação de novo edital licitatório. 

Segundo a autora do projeto, a antecipação da publicação de edital permitirá um maior 
controle da Administração Pública em relação aos prazos contratuais, bem como evitará a 
interrupção na prestação de serviços de trato sucessivo e a ocorrência da chamada 
"emergência fabricada", que se dá quando o administrador público, dolosamente, permite o 
termo contratual da delegação do serviço público para justificar a contratação com dispensa de 
licitação, assim fraudando os cofres públicos. 

O projeto pode prosperar, como veremos a seguir. 

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, alterada pela Lei Federal n? 8.883/94. 

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. 

O Município, no exercício de sua competência legislativa suplementar (art. 30, II, CF), 
pode editar regras que adequem a licitação aos princípios fundamentais contidos na 
Constituição Federal, sem, contudo, conflitar com as normas gerais contidas no diploma 
nacional. 

Tal entendimento é esposado, também, pela Procuradoria Geral do Estado, que em 
parecer publicado no DOE de 13/08/93, a respeito da aplicabilidade da Lei Estadual de 
Licitações n? 6.544/89 frente à nova Lei Federal n? 8.666/93, assim se pronunciou: 

"O Estado dispõe de competência legislativa suplementar em matéria de licitação e 
contrato administrativo (CF, art. 24, § 2o). Assim, pode editar regras sobre o assunto, desde 
que respeitadas as normas  gerais contidas na lei nacional (CF, art. 22, XXVII). Por isso, o 
advento da LF não revogou a lei estadual paulista n? 6.544/89 (LE) nem os decretos que a 
regulamentaram. Esses diplomas continuam em vigor, no que não conflitarem com as normas 
gerais contidas no diploma nacional. 

Para identificação do possível conflito, que importa na ineficácia do dispositivo 
estadual, deve-se atentar que, no uso de sua competência legislativa suplementar, o Estado 
pode ampliar as hipóteses de exigência de licitação (eliminando casos de dispensa, p. ex.), 



ampliar a participação no certame (elevando o número de participantes ou restringindo as 
exigências de habilitação, p. ex.), restringir o prazo dos contratos aquém dos limites dispostos 
na lei nacional, ou intensificar o controle sobre as licitações (impondo a participação da 
sociedade civil nas comissões de licitação, p. ex.). Regras desse teor não conflitam com as 
normas gerais da LF, porque editadas justamente para dar maior eficácia aos princípios da 
licitação". 

Ressalte-se que, dentre os princípios que são prestigiados pelo presente projeto, está o 
da impessoalidade e da moralidade, constantes tanto como regras gerais para toda a 
Administração Pública (art. 37, "caput", da Constituição Federal) quanto como regras 
específicas para licitações e contratos (art. 3º, "caput", da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 129, 
"caput", da Lei Orgânica do Município). 

Importante mencionar que as dimensões do Município de São Paulo e a enorme 
quantidade de contratos de trato sucessivo em andamento constituem peculiaridade que 
justifica legislação própria a respeito do tema, ainda mais quando se prestigiam os princípios 
que devem nortear a relação da Administração Pública com os particulares. 

Para sua aprovação, o projeto depende do voto da maioria absoluta dos membros 
desta Casa, nos termos do art. 40, § 3º, inciso XII, da Lei Orgânica do Município. 

Pelo exposto, somos pela LEGALIDADE, na forma do Substitutivo a seguir proposto, 
que visa adequar o projeto à técnica legislativa preconizada pela Lei Complementar Federal nº 
95/98, bem como modificar a numeração do artigo a ser inserido na Lei nº 13.278/02 para 
alocar a regra em harmonia com os demais dispositivos da norma. 

 

SUBSTITUTIVO Nº DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0336/17. 

Insere o art. 32-A na Lei Municipal nº 13.278, de 7 de janeiro de 2002, a fim de 
determinar prazo para observação do termo de contratos administrativos que delegam serviço 
público de trato sucessivo, e dá outras providências. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º Fica inserido o artigo 32-A na Lei nº 13.278, de 7 de janeiro de 2002, com os 
seguintes termos: 

"Art. 32-A. Nos contratos administrativos que delegam serviço público de trato 
sucessivo, a autoridade administrativa competente para autorizar a abertura de procedimento 
licitatório, nos termos do artigo 15 desta lei, observará o prazo máximo de 3 (três) meses 
anteriores ao termo do contrato para a publicação de novo edital licitatório." 

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições 
em contrário. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 18/10/2017. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 20/10/2017, p. 107  
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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