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"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 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 
promoção da inclusão da pessoa com deficiência. 

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: 

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

Art. 3º 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, passa a vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 1º As licitações e os contratos administrativos, no âmbito do Município de São 
Paulo, sujeitar-se-ão às normas 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. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

Sala das Sessões, às Comissões competentes." 
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