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Lei n.° 

PROJETO DE LEI N.° 016/2020 do Executivo: 

"DISPOE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA REALIZAcAO 
DE LICITAtcAO NA MODALIDADE PREGAO, NA FORMA 
ELETRONICA, POR MEIO DA BOLSA ELETRONICA DE 
COMPRAS — BEC, DO PORTAL DE COMPRAS DO 
GOVERNO FEDERAL — COMPRASNET, LICITAçOES-E, 
OFERECIDA PELO BANCO DO BRASIL, LICITADOES 
CAIXA, OFERECIDA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL 
OU, AINDA, POR QUALQUER PLATAFORMA OFERECIDA 
E DISPONIVEL POR INSTITUItlAO OFICIAL, INCLUSIVE 
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA" 

A CAMARA MUNICIPAL DE JARDINO'POLIS APROVOU A SEGUINTE LEI: 

Art. 1°. A aquisigao de bens .e servigos comuns pelo Executivo Municipal devera ser 
precedida de licitagao na modalidade pregao, na sua forma eletronica, a ser realizada 
por meio da utilizacao da Bolsa Eletronica de Compras - BEC, do Portal de Compras 
do Govern Federal — COMPRASNET, Licitagoes-e, oferecida pelo Banco do 
Brasil, licitagoes caixa, oferecida pela Caixa Economica Federal ou, ainda, por 
qualquer plataforma oferecida e disponivel por instituigao oficial, inclusive 
sociedade de economia mista. 

§ 1° . A modalidade pregao presencial podera ser adotada excepcionalmente, mediante 
autorizacao fundamentada do Orgao da Administragao Direta. 

§ 2°. Caso seja adotada a provide"ncia prevista no § 1° deste artigo deverao ser imediatamente 
comunicadas a Secretaria Municipal de Administragao e Planejamento e o Controle 
Interno do Municipio. 

Art. 2°. A aquisicao de bens e servigos comuns pelo Executivo Municipal, nas hipoteses 
de dispensa de licitagao previstas no inciso II do artigo 24 da Lei Federal n°. 8.666, 
de 21 de junho de 1.993, devera ser realizada por meio eletronico. 

Art. 3°. Todas as fases do procedimento licitatorio e da dispensa de licitagao a que se refere o 
artigo 2°. desta Lei deverao ser realizadas no sistema eletronico, sem prejuizo da 
formalizapao e registro em processo administrativo e da publicagao dos respectivos 
atos no Didrio Oficial do Municipio, nos casos legalmente previstos. 

Paragrafo dnico. Compete a Unidade Orgamentaria diretamente interessada a adogao das 
provid8ncias mencionadas-no 'caput" deste artigo. 
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Art. 4 0. 0 Controle Interno do MunicIpio acompanhará o cumprimento das determinacOes 
contidas nesta Lei e terã poderes para suspender procedirnentos lieitatorios 
instaurados em desacordo corn suas disposiçOes, sem prejuizo da deterrninaçäo pan 
apuraçâo de eventual responsabilidade funcional. 

Art. 50. A Secretaria Municipal de AdministraçAo e Planejamento e a Procuradoria do 
MunicIpio foam incumbidas de elaborar e aprovar minutas padronizadas de editais e 
de contratos pan aquisicâo de bens e serviços comuns, quo deverAo ser utilizadas 
pela AdrninistraçAo Municipal. 

Art. 6°. A Secretaria Municipal do Administraçao e Planejamento promoverd a capacitaçäo 
dos pregoeiros e das equipes de apoio e daM suporte tecnico e operacional para 
utilização das plataformas a serem utilizadas, conforme artigo 1° desta Lei. 

Art. 7°. Todas as licitaçoes quo se processarern de maneira presencial, seja por qualquer das 
modalidades previstas no art. 22 da Lei Federal Y. 8.666, de 21 de junho de 1.993, 
bern como Os pregOes presenciais, na forma do § 1° do art. 10  desta Lei, serAo 
transmitidas ao vivo, por meio da rede mundial de coinputadores, em sites abertos 
para acesso ao publico em geral, corn link disponibilizado no site oficial do 
Municlpio de Jardinópolis na internet. 

Art. 80 . Este Lei entrará em vigor na data do sua .publicaçào, revogadas as disposiçOes em 
contrário. 

Jardinópolis, 08 de abril de 2020. 

Presidente 

7 	. Câmara Municipal de )ardiflOpOhSSP 

REGISTRADO E PUBLICADO na Secretaria da Cãmara Municipal de Jardinópolis-
SP, aos oito dias do mês de abril do 2020. 

;ignorini 
.retbrio 

Càniara tpAunicipat de Jardinóp011SSP 


