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ESTADO DE SÃO PAULO 

TERRA DA MANGA 
Jardinopolis, 12 de Setembro de 2017. 

Senhor Presidente e 
Senhores Vereadores, 

Encarninharnos a Vossas Excelências, o Projeto de Lei, elaborado sob minuta, 
que "AUTORIZA 0 MUNICIPIO BE JARIMNOPOLIS A CELEBRAR CON VENIOS COM A 
FuNBAçA0 PARA 0 DESENVOLVIMENTO BA EDUCAcAO - FDE, OBJETIVANDO A 
GESTAO BE ATAS BE REGISTRO BE PREOS" 

Corn a presente propositura, busca o Municipio obter autorizaçao legislativa 
pan celebrar convénios corn a Fundaçâo para o Desenvolvirnento cia Educaçâo - FDE, perrnitindo, 
assim, que a Fundação possa fazer a gestAo das atas de registro de preços (corno per exernplo as de Kit 
Escolar, Rede de Suprimentos, Mobiliario para Creches e Pequenos Scrviços de Engenharia pan 
Manutençao de Prédios Adrninistrativos e Escolares), permitindo a aquisiçâo de produtos a serviços. 

A celebraçao dos convénios 6 necessária pan atender o disposto no Decreto n° 
47.945, de 16 de juiho de 2003, alterado pelo Decreto Estadual 11°  62.5 17/2017 que permitiu a 
participacão dos rnunicipios nas Atas de Registro do Estado. 

A utilizaçâo das ARPs permite a reduçAo dos precos ern razäo cia economia de 
escala, trazendo rnaior eficiência e econornia pam o Municipio, corn o planejarnento cia demanda; 
otirnização da rede; planejarnento de distribuicâo; reduçâo de custos e gestão de desempenho; tudo 
isso levando a mudança da cultura organizacional ao aprirnorar a gestão de seus processes internos de 
aquisiçãO. 

Adernais, diminuirá o problerna do estoquc, rninimizando tambérn custos corn 
elaboracão, publicaçâo de editais a nümero de servidores envolvidos ern processos Iicitatôrios. 

Consignarnos qua a FDE, vinculada a Secretaria de Estado da Educaçao, possui 
hoje a expertise a a estrutura quc permitc a execuçâo destes serviços, atendendo mais de 5.000 
escolas e quase 4.000.000 de alunos, garantindo urn produto corn excelente qualidacle. 

Por este motivo cncaminharnos o projeto de lei a apreciaçAo dessa Casa 
Legislativa, aguardando sua aprovacão. 

Em oportuno renovarnos a Vossa Exceléncia e demais nobres Vereadores, os 
nossos rnais sinceros protcstos de e4tpçcohjirqçAo e apreQ- 

tO MARCONI 
Municipal 

A Sun Exceléncia o Senhor 
JOSÉ EURIPEBES FERREIRA 
Presidente cia Câmara Municipal 
NESTA 
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TERRA DA MANGA 

PROJETO DE 	LET N? 033/17 
=DE 12 DE SETEMBRO DE 2017= 

"AUTORIZA 0 MUNICIPIO DE JARDINOPOLIS A 
CELEBRAR CONVENIOS COM A FUNDAcAO PARA 
o DESENVOLVIMENTO DA EDUCAçAO - FDE, 
OBJETIVANDO A GESTAO DE ATAS DE REGISTRO 
DE  

O SENI-IOR Dr. JOAO CIRO MARCONI, PREFEITO MUNICIPAL DE 
JARDINOPOLIS, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO DAS ATRIBUIcOES QUE 
LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, 
F A Z S A B E R: que a Cârnara Municipal de JardinOpolis, deste Estado, aprovou 
o Projeto de Lei fl. 0  033/17, de autoria do Executivo, e ele sanciona e promulga a 
seguinte Lei: 

Art. 1° Fica o Chefe do Executivo do MunicIpio de JardinOpolis 
autorizado a celebrar corn a Fundação para o Desenvolvimento da Educaçáo - FDE, 
convénios tendo por objeto a gestäo, ern favor do MunicIpio, de Atas de Registro de 
Preços, nos termos do Decreto Estadual n° 47.945, de 16 de juiho de 2003, alterado 
pelo Decreto Estadual no 62.517/2017, de 16 de marco de 2017. 

Art. 20  Os convênios poderâo ser aditados, sempre que 
presente e justificado o interesse püblico. 

Art. 30  As despesas decorrentes da execução da presente Lei 
correrão por conta de dotaçOes orçarnentárias próprias, suplementadas se 
necessário. 

Art. 40  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Prefeitura Municipal de Jardinápolis, 12 de Seternbro de 2017. 

._-4 	MARCONI 
feit o Municipal 



PROJETO DE LEI N.°_, DE - DE 	DE 2017 

Autoriza a MunicIplo de 	a celebrar corivênios 

corn a Fundaçao para a Desenvolvimento da Educe cáo - 

FDE, objetivando a gestao de Atas de F?egistro do Pro ços. 

PREFEITO MUNICIPAL DE 

Estado de São Paulo, no uso de suas atribuiçôes legais, faz saber que a 

Camara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1° Rca o Chefe do Executivo do Municiplo de 

autorizado a celebrar corn a Fundação para o Desenvolvirnento da Educação - 

FIDE, convénios tendo por objeto a gestão, ern favor do Municipio, de Atas de Registro de 

Preços, nos termos do Decreto Estadual n° 47.945, de 16 de juiho de 2003, alterado pelo 

Decreto Estadual n° 62.517/2017, de 16 de marco de 2017. 

Art. 2° Os convênios poderao ser aditados, sempre que 

presente e justificado o interesse pUblico 

Art. 3° As despesas decorrentes da execução da presente 

Lei correrão por conta de dotacaes orçamentárias prOprias, suplementadas se necessârio. 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

de 	do 2017. 

Prefeito Municipal 



JUSTIFICATIVA 

Corn a presente propositura, busca o MunicIpio obter autorização 

legislativa para celebrar convênios corn a Fundação para o Desenvolvimento da Educação - 

FIDE, permitindo, assim, que a Fundaçao possa fazer a gestâo das atas de registro de preços 

(corno por exemplo as de Kit Escolar, Rede de Suprimentos, Mobiliario para Creches e 

Pequenos Servicos de Engenharia para Manutençao de Prédios Administrativos e Escolares), 

permitindo a aquisição de produtos e serviços. 

A celebração dos convênios e necessária para atender o disposto 

no Decreto no 47.945, de 16 de juiho de 2003, alterado pelo Decreto Estadual no 62.517/2017 

que perrnitiu a participação dos municipios nas Atas de Registro do Estado. 

A utilização das ARPs permite a redução dos preços em razão da 

economia de escala, trazendo rnaior eficiencia e economia para o Municipio, corn o 

planejamento da dernanda; otimizaçâo da rede; planejarnento de distribuiçäo; redução de 

custos e gestäo de desempenho; tudo isso levando a rnudanca da cultura organizacional ao 

aprirnorar a gestão de seus processos internos de aquisiçâo. 

Ademais, diminuirá o problerna do estoque, minirnizando tarnbem 

custos corn elaboração, publicaçâo de editais e nOrnero de servidores envolvidos ern processos 

Iicitatórios. 

Consignamos que a FIDE, vinculada a Secretaria de Estado da 

Educaçâo, possul hoje a expertise e a estrutura que perrnite a execuçâo destes serviços, 

atendendo mais de 5.000 escolas e quase 4.000.000 de alunos, garantindo urn produto corn 

excetente qualidade. 

Por este rnotivo encarninhamos o projeto de lei a apreciação 

dessa Casa Legislativa, aguardando sua aprovação. 

____ de 	de 2017. 

Prefeito Municipal 
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