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AO EXCELENTÍSSIMO SR. VEREADOR 

HÉLIO ALVES RIBEIRO 

PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE INDAIATUBA 

RICARDO LONGATTI FRANÇA, vereador, vem muito respeitosamente à presença 

de Vossa Excelência, tendo como fulcro o Art. 5°, LV da Constituição Federal, bem 

como o Art. 149 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Indaiatuba e demais 

dispositivos aplicáveis à matéria, interpor o presente 

- RECURSO . 

em face da decisão proferida por Vossa Excelência nos Autos do Processo n. 1.267, 

referente ao Projeto de Lei 157/2018, com trâmite perante esta Casa, que deixou de 

receber o mencionado projeto, pelas razões que passa a expor. 

IDO PRO4M-,0 
O projeto em apreço tem como objeto a oferta de garantias nos processos 

licitatórios para contratação de obras ou serviços contratados pelo Poder Público 

Municipal de Indaiatuba. 

O projeto deixou de ser recebido por Vossa Excelência, tendo sido encaminhado 

parecer nesse sentido a este gabinete em 16 de outubro do ano corrente. 

IDO PARECER EXARADO 	 1.11111~E~ 
O parecer que baseia a decisão do sr. Presidente foi elaborado pelo Departamento 

Jurídico da Presidência e afirma que o projeto padece de vício de iniciativa, 

asseverando que a propositura ultrapassa a competência municipal para legislar 

sobre o assunto regulado e, por esse motivo, revela-se inadequada a sua 

propositura no âmbito do Legislativo municipal. 

No entanto, tal posicionamento não é o mais adequado ao presente caso, 

merecendo revisão da decisão por Vossa Excelência. 
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IDA NEd-ÈS-SIDJOE DE REFORMA DA DECISÃO 
Em que pese o respeito ao parecer exarado pelo Departamento Jurídico da 

Presidência, a negativa de recebimento do projeto em apreço não deve prosperar, 

devendo ser revista a decisão de Vossa Excelência. 

O entendimento constante no Parecer, considera-se que a prática legislativa 

municipal possui competência suplementar à legislação federal para adaptar as 

normas gerais aos interesses locais. Ressaltando-se, corretamente, a competência 

privativa da União para editar normas gerais das licitações e contratações (CF, Art. 

22, XXVII). 

Como bem destacado na análise emitida, o Art. 22 da Constituição da República 

dispõe sobre a competência exclusiva da União para o assunto regulado; porém, 

mostra-se necessária a consideração que o projeto em apreço não determina a 

forma da contratação dos serviços, mas procura destacar nos certames licitatórios 

as ofertas de garantias previstas na legislação federal, a saber, o Art. 56 da Lei 

8.666, de 21 de julho de 1993. 

Além disso, em que pese às normas gerais dos atos licitatórios, o parecer exarado 

recorre ao princípio constitucional da isonomia prevista no Art. 3° da Lei de 

Licitações, para caracterizar o projeto em comento como limitador do caráter 

competitivo dos processos licitatórios. 

Neste caso, não há que se falar em qualquer cláusula de barreira à competitividade 

do instituto da licitação, ao contrário, o que se busca é maior qualidade nos 

certames para a defesa do interesse público. Afinal, conforme dispõe a Lei de 

Licitações, cabe ao contratado apresentar a forma de garantia que mais lhe é 

conveniente, atendendo o requisito previsto pelo estatuto federal licitatório. 

Com relação às alegações de ingerência do Poder Legislativo no Poder Executivo, 

asseverando a violação do princípio da separação dos poderes (CF, Art. 2°), 

oportuno assinalar que o projeto não contém matéria que seja de exclusiva 

competência do Executivo Municipal ou, mais precisamente, que caracterize 

ingerências em assuntos da Administração Pública. 

Neste contexto, o Projeto de Lei não determina, sob nenhum ângulo, como deverá 

ser realizada a contratação dos serviços. O que se busca, no entanto, é a oferta de 

garantias para a melhor conduta nos proceSsos licitatórios, assegurando assim a 

maior segurança ao cidadão quanto à qualidade dos serviços prestados por aqueles 

que são contratados pela Administração Municipal. 
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Novamente, devemos assinalar que o projeto em apreço não interfere no serviço 
público, nem visa regulamentar a prestação do mesmo por parte da, municipalidade. 
A oferta de garantias nos procesos licitatórios funciona como uma medida de 
utilidade pública e corrobora com os princípios da moralidade e da eficácia, 
norteadores .da Administração Pública, constantes no artigo 37, caput, da 
Constituição da República. 

Ante o exposto, considerando toda a fundamentação, requer-se que Vossa 
Excelência reforme, a decisão recorrida, e, por -ser medida de justiça, receba o 
Projeto de Lei 157/2018, de autoria deste Vereador peticionante, determinando o.  
regular trâmite do mesmo. 

Alternativamente, não sendo este o entendimento de Vossa Excelência, requer-se 
então que o presente Recurso seja encaminhado à Comissão de Justiça e Redação, 

• nos termos do artigo 149, §1° e seguintes do Regimento Interno desta Casa. 

Plenário Joab José Puccineili 

26 de outubro de 2018 

RICARDO LONGATTI FRANÇA 

VEREADOR 
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