
 
 
 
 
 
 

PROJETO   DE   RESOLUÇÃO    Nº  005/2021 
 

 

 
“AUTORIZA A CÂMARA MUNICIPAL DE JARDINÓPOLIS A 

CELEBRAR ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA, TERMO DE 

COMPROMISSO, CONVÊNIO OU CONTRATO COM O BANCO DO 

BRASIL – LICITAÇÕES-E, BOLSA ELETRÔNICA DE COMPRAS – 

BEC, PORTAL DO GOVERNO FEDERAL - COMPRASNET, CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL OU OUTRAS PLATAFORMAS OFERECI-

DAS POR INSTITUIÇÃO OFICIAL, INCLUSIVE SOCIEDADE DE 

ECONOMIA MISTA, QUE POSSIBILITE A REALIZAÇÃO DE 

LICITAÇÃO DA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO” 

 
    Senhores Vereadores 
 
 

Apresentamos a consideração desta Casa de Leis, o seguinte: 

 
 
    ARTIGO 1º - Fica, por esta, autorizada a Câmara Municipal 
de Jardinópolis, por intermédio de seu Presidente, a celebrar acordo de cooperação técnica, 
termo de compromisso, convênio ou contrato com o Banco do Brasil – Licitações-e, Bolsa 
Eletrônica de Compras – BEC, Portal do Governo Federal - COMPRASNET, Caixa 
Econômica Federal ou outras plataformas oferecidas por instituição oficial, inclusive 
sociedade de economia mista, que possibilite a realização de licitação da modalidade 
pregão eletrônico. 
    ARTIGO 2º - A presente autorização visa possibilitar a 
realização de licitações na modalidade pregão eletrônico prevista na Lei Federal 
10.520/2002, Lei 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos) e no 
que couber à Lei Federal 8666/1993 enquanto ela estiver vigente. 
    ARTIGO 3º - As despesas decorrentes da execução desta 
resolução correrão por conta de dotações próprias do orçamento vigente do Legislativo 
Municipal, suplementadas se necessário. 
    ARTIGO 3º - Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação. 
    Jardinópolis, 27 de Abril de 2021. 
 
CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS            LUIZ FERNANDO RIUL 
         - Presidente -                                                                                                    - Vice-Presidente – 
 
MATEUS SIGNORINI     ROGÉRIO LIMA GONGA 
            -1º Secretário -                  -2º Secretário - 
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JUSTIFICATIVA 
 
    O presente projeto de resolução, se faz necessário para que o 
Presidente da Casa possa celebrar acordo de cooperação técnica, termo de compromisso, 
convênio ou contrato com o Banco do Brasil – Licitações-e, Bolsa Eletrônica de Compras 
– BEC, Portal do Governo Federal - COMPRASNET, Caixa Econômica Federal ou outras 
plataformas oferecidas por instituição oficial, inclusive sociedade de economia mista, que 
possibilite a realização de licitação da modalidade pregão eletrônico, atendendo assim 
disposições da Lei Federal nº 10.520/2002, já se ajustando também para o atendimento 
Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos – Lei Federal nº 14.133/2021, que 
prevê a modalidade de pregão eletrônico como regra. 
 
    Além disso, a adoção pela Câmara Municipal de Jardinópolis 
da modalidade eletrônica para realização das licitações/pregões, para aquisição de bens e 
serviços comuns, permitirá uma maior a abrangência na participação de empresas nos 
certames licitatórios, podendo em tese resultar em maior economicidade, pois quanto mais 
participantes, major a disputa, portanto, caminharemos melhor ao encontro dos princípios 
constitucionais que regem a administração pública. 
 
    Observamos que a atual Lei do Pregão – Lei Federal nº 
10.520/2002, assim como a antiga Lei de Licitações - Lei Federal nº 8666/1993, serão 
totalmente revogadas no prazo de 02 anos contados da edição da Nova Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos – Lei Federal nº 14.133/2021, e, como já dito, a partir daí a 
regra será apenas a realização de pregão na modalidade eletrônica. 
 
    Segue em anexo minuta do termo disponibilizado pelo Banco 
do Brasil – Licitações-e, contendo uma das possibilidades de celebração de acordo de 
cooperação. 
    Por fim,  requeremos a apreciação da presente matéria em 
sessão extraordinária, tendo em vista que a Câmara Municipal pretende realizar suas 
próximas licitações já na modalidade pregão eletrônico. 
 
    Sala das Sessões, 27 de Abril de 2021. 
 
 
CLEBER TOMAZ DE CAMARGOS            LUIZ FERNANDO RIUL 
         - Presidente -                                                                                                    - Vice-Presidente – 
 
MATEUS SIGNORINI     ROGÉRIO LIMA GONGA 
            -1º Secretário -                  -2º Secretário - 
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27 abr 2021, 10:41:05 Operador com email departamentojuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 criou este documento número 2f0985a1-5bac-4a4c-83aa-

e86e5f0a0bdb. Data limite para assinatura do documento: 27 de maio de 2021 (08:05).

Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

27 abr 2021, 10:41:41 Operador com email departamentojuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

cleberbicicletaria@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Cleber Tomaz de Camargos e CPF 145.407.528-71.

27 abr 2021, 10:42:01 Operador com email departamentojuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

luizfernandoxoto@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Luiz Fernando Riul e CPF 074.849.168-62.

27 abr 2021, 10:42:19 Operador com email departamentojuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

bellocerimonial@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Rogério Lima Conga e CPF 261.638.828-65.

27 abr 2021, 10:42:43 Operador com email departamentojuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 adicionou à Lista de Assinatura:

mateussignorini@camarajardinopolis.sp.gov.br, para assinar, com os pontos de autenticação:

email (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para

validação do signatário: nome completo Mateus Signorini e CPF 175.514.838-02.

27 abr 2021, 10:43:00 Operador com email departamentojuridico@camarajardinopolis.sp.gov.br na Conta 34d10308-

8453-4c58-85a6-f027f69a9500 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do

documento: 27 de maio de 2021 (08:05).
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27 abr 2021, 11:21:29 Luiz Fernando Riul assinou. Pontos de autenticação: email

luizfernandoxoto@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 074.849.168-62. IP:

187.119.232.214. Componente de assinatura versão 1.109.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

27 abr 2021, 11:27:40 Mateus Signorini assinou. Pontos de autenticação: email

mateussignorini@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 175.514.838-02. IP:

191.55.211.82. Componente de assinatura versão 1.109.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

27 abr 2021, 11:34:49 Rogério Lima Conga assinou. Pontos de autenticação: email

bellocerimonial@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 261.638.828-65. IP:

177.58.184.114. Componente de assinatura versão 1.109.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

27 abr 2021, 11:42:32 Cleber Tomaz de Camargos assinou. Pontos de autenticação: email

cleberbicicletaria@camarajardinopolis.sp.gov.br (via token). CPF informado: 145.407.528-71. IP:

177.52.80.139. Componente de assinatura versão 1.109.0 disponibilizado em

https://app.clicksign.com.

27 abr 2021, 11:42:32 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

2f0985a1-5bac-4a4c-83aa-e86e5f0a0bdb.
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