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PARECER Nº 1509/2019 DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E 
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA SOBRE O PROJETO DE LEI Nº 0280/19. 

Trata-se de projeto de lei de iniciativa do nobre Vereador Ricardo Nunes, que dispõe 
sobre a promoção da inclusão das pessoas com deficiência como princípio norteador das 
licitações e contratos administrativos no âmbito do Município de São Paulo, e altera o art. 1º da 
Lei nº 13.278, de 7 de janeiro de 2002. 

De acordo com a proposta, a promoção da inclusão das pessoas com deficiência deve 
ser observada como princípio norteador das licitações e contratações administrativas. Assim, 
os editais deverão conter cláusulas que preveja margem de preferência para a contratação de 
bens e serviços produzidos ou prestados por empresas que comprovem o cumprimento da 
reserva de cargos prevista na Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991 e preferência da 
contratação, como critério de desempate, de bens e serviços produzidos ou prestados por 
empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos. 

A propositura estabelece, outrossim, alteração do artigo 1º da Lei nº 13.278, de 7 de 
janeiro de 2002, para estabelecer que as licitações e os contratos administrativos, no âmbito do 
Município de São Paulo, devem observar a promoção da inclusão da pessoa com deficiência. 

Sob o aspecto jurídico, a propositura pode prosseguir em tramitação, consoante será 
demonstrado. 

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. 

Em toda propositura que versa sobre licitações e contratos administrativos, a discussão 
passa pelos limites do conceito de normas gerais, uma vez que sobre elas apenas a União 
poderá legislar; aos Estados, Distrito Federal e Municípios só competem normas específicas. 
Segundo Marçal Justen Filho: 

A interpretação da fórmula 'normas gerais' tem de considerar, em primeiro lugar, a 
tutela constitucional à competência legislativa específica para cada esfera política disciplinar 
licitação e contratação administrativa. A competência legislativa sobre o tema não é privativa a 
União. Se a competência para disciplinar licitação e contratação administrativa fosse exclusiva 
da União, a CF/88 não teria aludido a 'normas gerais' e teria adotado cláusulas similares às 
previstas para o direito civil, comercial, penal, etc. Não foi casual o art. 22 ter distribuído essas 
competências em dois incisos distintos. No inc. I, alude-se a competência privativa para dispor 
amplamente sobre todas as normas acerca de certos campos (Direito Civil, Comercial, Penal, 
etc.); já o inc. XXVII trata da competência privativa para dispor apenas sobre normas gerais. A 
vontade constitucional, portanto, é de ressalvar a competência dos demais entes federais para 
disciplinar a mesma matéria. 

Logo, apenas as normas 'gerais' são de obrigatória observância para as demais 
esferas de governo, que ficam liberadas para regular diversamente o restante, exercendo 
competência legislativa irredutível para dispor acerca das normas específicas. A expressão 
'norma geral' pressupõe a existência de 'norma especial'. Portanto, a União não dispõe de 
competência privativa e exclusiva para legislar sobre licitações e contratos administrativos. Os 
demais entes federativos também dispõem de competência para disciplinar o tema. (in: 
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Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 14ª ed., São Paulo: Dialética, 2010, 
p. 17). 

Com efeito, a proposta visa acrescentar nas disposições específicas em matéria de 
licitação e contratos administrativos no âmbito do Município de São Paulo exigência prevista na 
Legislação Federal com relação à contratação de empresas que comprovem a contratação de 
pessoas com deficiência física, auditiva, visual ou intelectual. 

Nesse sentido, dispõe a Lei Federal n° 8.213/91, em seu art. 93, que as empresas 
privadas brasileiras com cem ou mais empregados estão obrigadas a preencher de 2% a 5% 
dos seus cargos com pessoas portadoras de deficiência física, auditiva, visual ou intelectual. 

O art. 2º, da Lei Federal nº 7.853/89, por sua vez, dispõe competir ao Poder Público e 
seus órgãos assegurar às pessoas com deficiência o pleno exercício de seus direitos, inclusive 
dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à 
infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem 
seu bem-estar pessoal, social e econômico. 

A proposta, assim, cuida de mais uma ação que visa fortalecer a empregabilidade da 
pessoa com deficiência, além de aprimorar as relações de trabalho na perspectiva da 
construção de um modelo de desenvolvimento sustentável e inclusivo. 

Com efeito, especificamente com relação à proteção e a integração social das pessoas 
com deficiência, a Constituição Federal determina que podem legislar concorrentemente sobre 
o assunto a União, os Estados, o Distrito Federal e também os Municípios, para suplementar a 
legislação federal e estadual, dentro dos limites do predominante interesse local (arts. 24, 
inciso XIV c/c art. 30, incisos I e II, da Constituição Federal). 

Por fim, destaque-se que o Município, no exercício de sua competência legislativa 
suplementar (art. 30, II, CF), pode editar regras que deem maior eficácia aos princípios da 
licitação, desde que não afronte as normas gerais contidas no diploma nacional. Neste sentido, 
o artigo 118 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, estabelece que os Estados, o 
Distrito Federal, os Municípios e as entidades da administração indireta deverão adaptar suas 
normas sobre licitações e contratos ao disposto naquela Lei. 

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

Ante o exposto, somos pela LEGALIDADE. 

Não obstante, sugerimos o Substitutivo a seguir, a fim de adaptar o texto às regras de 
técnica legislativa elencadas na Lei Complementar n° 95, de 26 de fevereiro de 1998, que 
dispõe sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. 

 

SUBSTITUTIVO NºDA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E LEGISLAÇÃO 
PARTICIPATIVA AO PROJETO DE LEI Nº 0280/19. 

Dispõe que deverá ser observado como princípio norteador das licitações e contratos 
administrativos tratamento diferenciado a ser dispensado às empresas que comprovem a 
contratação de pessoas portadoras de deficiência e altera a redação do art. 1º da Lei nº 
13.278, de 07 de janeiro de 2002, com a redação dada pela Lei nº 16.445, de 31 de maio de 
2016. 

A Câmara Municipal de São Paulo DECRETA: 

Art. 1º No âmbito da Administração Direta e Indireta do Município de São Paulo deverá 
ser observado como princípio norteador das licitações e contratações administrativas a 
concessão de tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às empresas que 
comprovem a contratação de pessoas portadoras de deficiência física, auditiva, visual ou 
intelectual. 

Art. 2º Para fins de cumprimento do disposto nesta Lei, e com fundamento no art. 3º, § 
§ 2º e 5º da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com a redação conferida pela Lei 
Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015, todos os editais de licitação do Município de São 
Paulo deverão conter cláusulas que prevejam: 
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I - margem de preferência para a contratação de bens e serviços produzidos ou 
prestados por empresas que comprovem o cumprimento da reserva de cargos prevista na Lei 
Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991; 

II - preferência na contratação, como critério de desempate, de bens e serviços 
produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento da reserva de cargos 
prevista na Lei Federal nº 8.213, de 24 de julho de 1991. 

Art. 3º Fica alterado o caput do art. 1º da Lei n. 13.278, de 07 de janeiro de 2012, com 
a redação dada pela Lei nº 16.445, de 31 de maio de 2016, que passa a exibir a seguinte 
redação: 

Art. 1º As licitações e os contratos administrativos, no âmbito do Município de São 
Paulo, sujeitar-se-ão as norma específicas desta lei, bem como à legislação federal, devendo 
observar o princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a 
Administração, a promoção do desenvolvimento sustentável e a promoção da inclusão das 
pessoas com deficiência, bem como 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. (NR) 

Art. 4° As despesas com a execução desta lei correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 

Art. 5° Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Sala da Comissão de Constituição, Justiça e Legislação Participativa, em 04/09/2019. 
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Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 05/09/2019, p. 110 
 
Para informações sobre o projeto referente a este documento, visite o site www.saopaulo.sp.leg.br.  
 


