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Senhora Presidente e 
Senhores Vereadores, 

Através do presente, estamos encaminhando as Vossas Excelencias, o Projeto 
de Lei que "DISPOE SOBRE A OBRGATORIEDADE DA REALIZAcAO DE LICAcAO 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, LICITAçOES CAIXA, OFERECIDA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL OU, AINDA, 
POR QLJALQUER PLATAFORMA OFERECIDA E DISPONIVEL POR INSTITUIçAO OFICIAL, INCLUSIVE 
SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA", 

0 presente Projeto de Lei tern por objetivos, inicialmente, ampliar, por 
melo da utilizaçao da modalidade PregAo Eletrônico, nas licitaçOes para aquisiçAo de bens e 
serviços cornuns, a abrangéncia da participaçAo de empresas nos certames licitatOrios, 0 que, 
em tese, resulta em major economicidade, pois quanto mais participantes, major a disputa, 
portanto, caminharido ao encontro dos principios constjtucjonajs que regem a administraçao 
püblica, isto é, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiéncia. 

0 PregAo Eletrônico oferece a oportunidade, a qualquer cidadao, em 
qualquer parte do mundo, por mejo do acesso a rede mundial de computadores, o que pode ser 
feito utilizando-se de um computador, tablete ou mesmo smartphone, acompanhar em tempo 
real o certame, podendo, dessa forma, ter conhecimento pleno daquilo que está sendo 
adquirido, suas quantidades, rnarcas e valores, entre outras informaçoes. 

As IicitaçOes na modalidade Pregão, seja presencial ou eletronico somente 
podem ser realizadas para bens e serviços comuns, o que constitui a maioria das aquisiçOes, as 
demais, que Mo se enquadram na definiçAo de "bens e serviços comuns", tajs como obras, 
serviços de natureza intelectual e outros devem set feitos obrigatoriamente nas demais 
modalidades de licjtaçao, a saber: 

- convite de preços; 
- tornada de preços; 
-concorréncia pUbhca; 
- lejlAo C; 

-concurso. 

-continua as fls.2- 

A Sua Excelência a Senhora 
MARLI RODRIGUES VIOLANTE PEGORARO 
Presidente da Cãmara Municipal 
NESTA 
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As licitaçOes nessas modalidades nAo são realizadas por meio eletronieo, 
destarte exigem a participacão presencial dos representantes das empresas proponentes, o que 
é feito em sessão aberta ao pñblico. 

A partir da publicaçào desta Lei as referidas sessOes serão transmitidas em 
tempo real pela rede mundial de computadores e, da mesma forma como ocorre no Pregào 
Eletronico, oferecendo acesso a todos os cidadaos a acompanharem o certame, garantindo a 
transparéncia aos atos püblicos. 

Por fim, as aquisiçOes a serem realizadas, na forma direta, por dispensa de 
licitaçao, em conformidade corn os incisos I e II, do art. 24, da Lei 8666/93 também deverao 
ser realizadas na forma eletrônica, o que permite major econornicidade e major transparéncia. 

Portanto, submetemos a alta apreciação de Vossas Excelêneias a presente 
matéria, pedindo que a mesma seja apreciada dentro dos termos regimentais, corn a sua 
consequente aprovação. 

Em oportuno renovamos a Vossa Exceléncia e dernais nobres Vereadores, os 
nossos mais sinceros protestos de estima, consideração e apreço. 

PAULOJ SE RIGLIADORI 
Preteito Municipal 
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"DSPOE SOBRE A OBRIGATORIEDADE DA REALIzAcA0 
DE LJcITAcAo NA MODALIDADE PREGAO, NA FORMA 
ELETRONICA, POR MEIO DA BOLSA ELETRONICA DE 
COMPRAS — BEC, DO PORTAL DE COMPRAS DO 
GOVERNO FEDERAL - COMPRASNET, LICITAcOEs-E, 
OFERECIDA PELO BANCO DO BRAS-1L, LIctTAçOEs 
CAIXA, OFERECIDA PELA CAIXA ECONMICA FEDERAL 
CU, MNDA, POR QUALQUER PLATAFORMA OFERECIDA 
E DISPONIVEL POR INsTITuIçAO OFICIAL, INCLUSIVE 
SOCIEDADE DE ECONOMIA  

O SENHOR PAULO JOSE BRIGLIADORI, PREFEITO MUNICIPAL DE 
JARDINOPOLIS, ESTADO DE SAO PAULO, NO USO DAS ATRTIBUIcOES QUE LHE 
SAO CONFERIDAS POR LET, 
FAZ SABER, que a Câmara Municipal de JardinOpolis, deste Estado, aprovou o projeto de 
Lei n.° 016/2020, de autoria do Executivo e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

Art. 1°. A aquisiçäo de hens e serviços comuns pela AdministraçAo Municipal deverá set 
precedida de licitaçao na modalidade pregão, na sua forma eletrônica, a ser realizada 
por meio da utilizaçào da Bolsa Eletrônica de Compras - BEC, do Portal de Compras 
do Governo Federal - COMPRASNET, Licitaçôes-e, oferecida pelo Banco do 
Brasil, licitaçOes caixa, oferecida pela Caixa Econômica Federal on, ainda, per 
qualquer plataforma oferecida e disponIvel por instituição oficial, inclusive 
sociedade de economia mista. 

§ 1 0 . A modalidade pregAo presencial poderá ser adotada excepcionalmente, mediante 
autorizaçAo fundamentada do Orgao da Administraçao Direta. 

§ 2°. Caso seja adotada a providéncia prevista no § 1° deste artigo deverAo ser imediatamente 
comunicadas a Secretaria Municipal de AdministraçAo e Planejamento e o Controle 
Tnterno do Municfpio. 

Art. 2°. A aquisicào de hens e serviços comuns pela AdministraçAo Municipal, nas hipóteses 
de dispensa de licitaçào previstas no inciso IT do artigo 24 da Lei Federal n°. 8.666, 
de 21 de junho de 1.993, deverá ser realizada por meio eletronico. 

Art. 3°. Todas as fases do procedimento lieitatorio e da dispensa de licitação a que se refere o 
artigo 2°. desta Lei deverao ser realizadas no sistema eletronico, sem prejuIzo da 
formalizaçao e registro em processo administrativo e da publicaçào dos respectivos 
atos no Diário Oficial do MunicIpio, nos casos legalmente previstos. 
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Parágrafo ünico. Compete a Unidade Orçamentária diretamente interessada a adoçao das 
providéncias mencionadas no "caput" deste artigo. 

Art. 4°. 0 Controle Intemo do MunicIpio acompanhará o cumprimento das determinaçOes 
contidas nesta Lei e terá poderes para suspender procedirnentos licitatOrios 
instaurados em desacordo corn suas disposiçOes, scm prejuIzo da determinaçao para 
apuraçAo de eventual responsabilidade flincional. 

Art. 5°. A Secretaria Municipal de Administraçao e Planejamento e a Procuradoria do 
Municfpio ficarn incumbidas de elaborar e aprovar minutas padronizadas de editais e 
de contratos para aquisição de bens e serviços cornuns, que deverAo ser utilizadas 
p--la Administraçâo Municipal. 

Art. 6°. A Secretaria Municipal de Administraçao e Planejamento promoverá a capacitação 
dos pregoeiros e das equipes de apoio e dara suporte tecnico e operacional para 
utilizaçao das plataformas a serern utilizadas, conforrne artigo 10  desta Lei. 

Art. 7°, Todas as licitaçOes que se processarem de maneira presencial, seja por qualquer das 
modalidades previstas no art. 22 da Lei Federal n°. 8.666, de 21 de junho de 1.993, 
bern como os pregöes presenciais, na forma do § 10 do art. 10  desta Lei, serâo 
trausmitidas ao vivo, por meio da rede mundial de computadores, em sites abertos 
para acesso ao püblico em geral, com link disponibilizado no site oficial do 
Municipio de Jardinópolis na intemet. 

Art. 8°. Este Lei entrará em vigor na data de sua publicaçao, revogadas as disposicOes em 
contrãrio. 

Prefeitura Municipal de Jardinópolis/SP, 03 de marco de 2020. 

PAULO 	BRIGLIADORI 
Pretito Municipal 


