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PARECER DA COMISSAO DE JuSTIçA E REDAcA0 

Projeto de Lei no 016/2020 - EXECLJTIVO 

EMENTA: "DISPOE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA REALIZAcA0 

DE LICITAcAO NA MODALIDADE PREGAO, NA FORMA 

ELETRONICA, POR MOO DA BOLSA ELETRONICA DE COMPRAS - 

BEC, DO PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL - 

COMPRASNET, LIcITAcOES-E, OFERECIDA PELO BANCO DO 

BRASIL, LICITAcOES CAIXA, OFERECIDA PELA CAIXA ECONOMICA 

FEDERAL OU, AINDA, FOR QUALQUER PLATAFORMA OFERECIDA 

E DISPONIVEL POR INSTITUIcAO OFICIAL, INCLUSIVE SOCIEDADE 

DE ECONOMIA MISTA." 

A Comissão Permanente de Justiça e RedaçAo, reunida na forma regimental, 

corn base nos artigos 71 e paragrafo 4° do artigo 77 do Regirnento Interno, para apreciar o 

projeto acirna mencionado de autoria do Chefe do Executivo, protocolado na Casa Legislativa 

no dia 04/03/2020, corn ciência ao plenario na 5  Sessão Ordinária, realizada em 23/03/2020 

e encarninhado para parecer. 

0 projeto.preenche os requisitos da boa técnica legislativa, bern como, os da 

constitucionalidade e a necessidade está estampada na mensagem. 

A matéria visa adotar de forma obrigatOria a aquisiçAo de bens e serviços 

comuns da administraçAo municipal, por mew de prego eletrôrnco 

0 artigo primeiro, estampa que a "adrninistraçAo municipal" deverá proceder 

os certamos licitatOrios na forma eletronica. Contudo, o termo administraçdo municipal, 

possui uma abrangencia ampla e o Executivo ou Prefeitura é urn ente da administraçao 

pUblica municipal, bern corno a Câmara Municipal, mas cada urn corn uma funçAo tIpica. Para 

que nab paire düvidas a respeito da obrigatoriedade da norma a ser criada sornente na esfera 

do Executivo Municipal, uma véz que, o Legislativo nab esta ainda capacitado para uma 

migração no novo sistema, necessária uma emenda nos artigos 1° e 2°, a saber: 

"Art. 1°. A aquisiçâo de bens e serviços comuns pelo Executivo Municipal deverá 
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"Art 2°. A aquisicão de hens e serviços comuns pelo Executivo Municipal, nas 

Assim, a comissào entende que o proicto tie lei if 016/2020, do Executivo, está apto 

para ser apreciado pelo Plenario, devendo a oportunidade e conveniôncia ser analisado pot 

cada Vereador, observado a emenda acima. 

ESTE E 0 NOSSO PAItECER. 

Jardinopolis, 26 de marco de 2020. 
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