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de Mato Grosso.".

Autor: Poder Executivo

Relator: Deputado

I - Relat6rio

Submete-se d an6lise desta Comissio o Substitutivo Integral n" 01, de autoria das

Liderangas Partid6rias ao Projeto de Lei n' 21012022, Mensagem 3312022, de autoria do Poder
Executivo.

O Projeto de Lei visa alterar o fluxo de licitag6es a serem realizadas no imbito do Estado
de Mato Grosso, para que a fase de habilitagdo ocorra somente ap6s a fase de julgamento.

Com efeito, o Estado de Mato Grosso nlo possui lei especifica que trate sobre licitag6es e

contratos, razdo pela qual tem seguido os procedimentos definidos pela Lei Federal, inclusive a

ordem das fases da licitagdo.

Evidente, pois, que o projeto de lei em an6lise limita-se a tratar de regulamentaqio
especifica acerca do procedimento licitat6rio, ndo se imiscuindo na disciplina afeta ds modalidades
e tipos de licitagSo estabelecidos na lei federal.

Com o objetivo de garantir maior celeridade e eficiOncia ao processo licitat6rio, tem-se
verificado, no ordenamento juridico p6trio, uma tendOncia pela inversSo de fases dos certames, de
forma que o julgamento ocorra antes da habilitagdo, confome adotado pela Lei Federal n'
10.52012002 (Lei do Pregdo).

A Ernenda n" 01, de autoria do Deputado Lridio Cabral, visa modificar o art. 20 do Projeto
de Lei n' 210/2022.

O Substitutivo Integral n'01, de autoria das Lideranqas Partidririas, visa adequar o Projeto
de Lei estando alinhado com o objetivo central do PL 21012022 de aumentar a eficiOncia da
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administragSo pfblica estadual, garantindo transparOncia e economicidade nos prooessos
licitat6rios, garantindo maior agilidade e transpardncia do Estado frente as suas ag6es.

Ap6s, os autos foram encaminhados a esta Comissdo para a emissdo de parecer quanto ao
m6rito.

E o relat6rio.

II - An6lise

Cabe a esta Comissdo, dar parecer a todos os projetos que abordem os temas contidos no

Art.369, inciso XII, alineas "a" a "f ', do Regimento Intemo.

No que diz respeito d tramitaqdo e abordagem do tema, o Regimento Intemo prev6 dois
casos: no primeiro, verifica-se a existencia de lei que trate especificamente do tema abordado, se
confirmada o projeto ser6 arquivado. No segundo, a exist€ncia de projetos semelhantes tramitando,
se houver, a propositura dever6 ser apensada.

Segundo pesquisas realizadas, seja na intemet ou intranet da Assembleia Legislativa de
Mato Grosso sobre o assunto, n6o foi encontrada nenhuma propositura referente ao tema. Isso
significa a inexistdncia de obst6culo regimental ao prosseguimento da proposta de lei, desse modo
tal propositura preenche os requisitos necess6rios para an6lise de m6rito por parte desta Comissdo.

Sob o enfoque da an6lise quanto ao m6rito, a propositura pode ser avaliada mediante trOs

aspectos: oportunidade, conveni6ncia e relevincia social.

O Projeto de Lei visa alterar o fluxo de licitag6es a serem realizadas no imbito do Estado
de Mato Grosso, para que a fase de habilitagdo ocorra somente ap6s a fase de julgamento.

Com efeito, o Estado de Mato Grosso ndo possui lei especifica que ffate sobre licitag6es e

contratos, razdo pela qual tem seguido os procedimentos definidos pela Lei Federal, inclusive a
ordem das fases da licitagSo.

Evidente, pois, que o projeto de lei em an6lise limita-se a tratar de regulamentagdo
especifica acerca do procedimento licitat6rio, n6o se imiscuindo na disciplina afeta is modalidades
e tipos de licitagSo estabelecidos na lei federal.

Com o objetivo de garantir maior celeridade e efici0ncia ao processo licitat6rio, tem-se
verificado, no ordenamento juridico p6trio, uma tend6ncia pela invers6o de fases dos certames, de
forma que o julgamento ocorra antes da habilitagdo, conforme adotado pela Lei Federal n"
10.52012002 (Lei do Pregdo).
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Dessa maneira o presente projeto de lei pretende implantar a tend6ncia acima referida nas

licitaqdes realizadas no Ambito do Estado de Mato Grosso, a fim de que seja analisada a habilitagSo
apenas do(s) licitante(s) melhor(es) classificado(s) na fase de julgamento, suprimindo, com isso, o
dispOndio de tempo e recursos com a an6lise das impugnagSes e insurgdncias comumente
apresentadas na fase de habilitagdo quando antecedente ao julgamento.

A Emenda n' 01, de autoria do Deputado Ludio Cabral, fica prejudicada, confotme o at1.

194, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, em razdo da
perda de objeto, devido a proposigdo do Substitutivo Integral n' 01.

O Substitutivo Integral n'01, de autoria das Liderangas Partid6rias, visa adequar o Projeto
de Lei estando alinhado com o objetivo central do PL 21012022 de aumentar a efici6ncia da

administragSo priblica estadual, garantindo transparOncia e economicidade nos processos

licitat6rios, garantindo maior agilidade e fansparencia do Estado frente as suas ag6es.

Oportuno 6 o ato administrativo que compSe os pressupostos de fato e de direito. O
pressuposto de direito 6 a disposigdo legal que o estrutura e o pressuposto de fato sdo os

acontecimentos, as situag6es que levam a Administragdo a praticar o ato.

O pressuposto de direito tamb6m estA presente, haja vista que a iniciativa apresenta

conformidade com os principios administrativos, mormente o da legalidade, efici0ncia e

economicidade.

Um ato 6 conveniente quando seu conterido juridico produz um resultado que atenda ir
finalidade pretendida que 6 a satisfagdo ao interesse ptblico e relevAncia social. O interesse pfblico
refere-se ao "bem geral". O interesse priblico 6 um conceito central para a politica, a democracia e a

natureza do pr6prio governo, j6 a relevAncia social 6 justamente a verificagdo da importAncia da
proposta para populag6o.

Nesse sentido, podemos afinnar que a iniciativa est6 em consenso com este pressuposto,

pois regulamentar6 questio pertinente, j6 que a alteragio n6o importar6 prejuizo financeiro ao

Estado de Mato Grosso, mas ao contr6rio, possibilitar6 uma atividade do Estado mais eficiente e

voltada para a busca e o atendimento do interesse da coletividade,

Assim, ficou claro que a iniciativa contempla os mencionados pressupostos, haja vista que 6
fato relevante que o Estado observe principios administrativos no trato da coisa priblica, e que sejam

implementadas medidas que garantam uma politica ptblica eficiente e em conformidade com as

atuais necessidades do Estado.

De tal modo, percebe-se que a iniciativa est6 em consonincia com os cuidados exigidos
para admissdo da mat6ria, visto que cita os fatos e pSem em pr6tica os objetivos
constitucionalmente colocados para a AdministraE6o Priblica, poderes legislativo, executivo e

judici6rio.
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Por fim, esta Relatoria sugere que a proposta em tela prossiga nesta Douta Casa Legislativa
e seja acolhida, face d demonstragdo nos autos de proeminente interesse social e dos demais
requisitos.

E o parecer.

III - Voto do Relator

Pelas razSes expostas, quanto ao m6rito, voto pela aprovagflo do Projeto de Lei n"
21012022 - Mensagem 3312022, de autoria do Poder Executivo, nos termos do Substitutivo
Integral n' 01, de autoria das Liderangas Partid6rias, e pela prejudicialidade da Emenda n' 01, de

autoria do Deputado Ludio Cabral.

Sala das Comissdes, " --!1 a" 05 cle 2022.

IV - Ficha de Votag5o

Projeto de Lei n'21012022 Mensagem 3312022 - Parecer n" 8612022

Rcunilo da Comissio en tJV t 05 t*.b%_
,4,1< l)7 ,-l2zeo

Relator: 1-bx-tt<rr',r'> 7)1,r..na r)/ *xrz
Voto Relator

Pelas razSes expostas, quanto ao m6rito, voto pela aprovagSo do Projeto de Lei n"
21012022 - Mensagem 3312022, de autoria do Poder Executivo, nos termos do Substitutivo
Integral no 010 de autoria das Lideranqas Parlidririas, e pela prejudicialidade da Emenda n" 01,

de autoria do Deputado Ludio Cabral.

IdcntificagSo do(a) Deputado@)Posigio na ComissSo
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