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PROJETO DE LEI 01-00153/2015 do Vereador Netinho de Paula (PDT) 
""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 alterada a redação do Capítulo IV na 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, passando a vigorar com a seguinte redação: 

"CAPÍTULO IV 

DAS LICITAÇÕES ESPECÍFICAS 

Art. 30 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, REVENDA e 
DISTRIBUIÇÃO de combustíveis automotivos da pessoa jurídica interessada, FAZENDO 
PARTE DE SUA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 

Parágrafo primeiro - 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, através da implantação e opera cão 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. 

Parágrafo segundo - Aplica-se ainda os efeitos da presente Lei, em todos os certames 
licitatórios, subdivididos em lotes, que contenha 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. 

Parágrafo terceiro - O abastecimento da frota automotor compreende a aquisição, 
armazenamento e transporte, dos combustíveis referidos no "caput" deste artigo. 

Art. 2º Em razão da nova redação do Capitulo IV, ficam renumerados os demais 
artigos, agrupados no Capítulo V, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

"CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 31 A intimação de quaisquer atos relativos a procedimentos licitatórios será sempre 
feita através de publicação no Diário Oficial do Município, salvo se o interessado dele tiver 
tomado ciência diretamente. 

Art. 32 Os prazos fixados em meses terão como termo final, no mês de vencimento, o 
mesmo dia em que se iniciaram, e aqueles fixados em anos, o mesmo dia do mês em que 
passaram a fluir. 
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Parágrafo único. Só se iniciam e vencem os prazos em dia de expediente normal. 

Art. 33 Os órgãos mencionados no parágrafo único do artigo 1º desta lei poderão 
celebrar convênios com outros órgãos da administração pública, inclusive federais e estaduais, 
visando à utilização compartilhada de recursos de tecnologia da informação para a realização 
das respectivas contratações de obras, serviços e fornecimentos. 

Art. 34 O Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 60 (sessenta) dias, 
contados de sua publicação. 

Art. 35 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário, em especial a Lei nº 10.544, de 31 de maio de 1988, e alterações posteriores." 

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 das Sessões, 14 de abril de 2015. Às Comissões competentes." 

 
 
Este texto não substitui o publicado no Diário Oficial da Cidade em 16/04/2015, p. 91 
 
Para informações sobre este projeto, visite o site www.camara.sp.gov.br.  
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