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Relator (a): Deputacio (a)

I - Relâtório

A pÍopositua foi recebida e registrada pela Secretaria de Sewiços Legislativos no dia
09103/2022, sendo aprovado o requerimento de dispensa pâuta na mesma data, após foi
encaminhada e aportada para esta Comissãono d1n 18/05/2022, confome as fls. 02/12l29v.

Submete-se à análise desta Comissão o Proieto de Lei n" 210/2022 MSG n" 33/2022, de

autoria do Podel Exccutivo, que dispôe sobrc normas especilicas a seLern obse[radas no
proccssalnento das licitações no ànbito do Estado de Mato Grosso.

Visando promover adequações 1bi apresentada a Emenda n' 01 dc autoria do Deputardo

Lúdio Cabral e posteriormente o Substitutivo lntegral n' 01 dc autoria de Lideranças l'a idárias.

O Autor inÍbnna a finalidadc da proposição nos seguintes termos:

"A presente ntinutd ten corno finalidade específca a aueração do Jluxo das

licitaÇões a serem realízadas no átlbiío do Esíado de Malo Grosso, para que a

.ísse de habilitação ocorra sonente após díase dejülganento.
Con eíeito, o Estado de Maío Grosso não possui lei especílicd que írute sobre

licildções e conlrdíos, razão pela qual le segtido os prccedimentos defniÍlos
pela Lei Fedelal, inclüshre a orden das ídses da licitdção.
Evídente, poís, que o pfijeío de lei em análíse lü ita-se a lraldr de

regulamenlaÇão específica acerca do procedimento licilalório, não se inisc indo

na discíplina aíeto às nodalidades e tipos de licitdção estabelecidos na leifetleral.

Ocofte que, co 1o objetivo de garunlir rfiaior celeridade e elciência do Prccesso
liciíaíório, íe\rse verifcado, no orde d lento iurídico páírío, u ít íendência peLl

inversao de íases dos cerla es, de forna que o julgafienlo ocorra dnles da

habilitação, conforme adotado pela Leí Federal no 10.520/2002 (Lei do Pregão).

Av. André Anlônio Maggi, n.'06, SetorA CPA CEP:78049-901 Cuiabá MT(DN)
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Dessa maneir.t, o preseníe projeío de leí pretende implantdr a tendência dcima
reÍeriÍla nas licitaÇões rcalizadas no ânbito do Esíctdo de Mdto G/o:so, li ln de
que sejd analisÍtda a habilitaÇão dpenas do (s) licitdnte (s) nelhot(es)
classificado(s) na.fase de julga ento, suprimindo, c.'m isso, o ílispêndio de tempo

e recu^os com a análise das inpugTações e insurgências com mente

apresentadas nafuse de habilitaÇão quando antecedente aojulgamento.

(...).

A Comissão de Trabalho e Administração Pública exarou parecer de mérito favorável à

aprovação, nos terÍnos do Substitutivo Integal n' 0l e pela prcjudicialidade da Emenda n" 01, tendo
sido aprovado em l.'votação pelo Plenário desta Casa de Leis na sessão do dia 18/05/2022.

Posteriormente os âutos foram encaminhados a esta Comissão de Constituição, Justiça e

Redação para análise e parecer quanto ao aspecto constitucional, legal ejurídico.

E o relalono,

II - Análise

Cabe à Comissão de Constituição, Justiça e Redação CCJR, de acordo com o aftigo 36 da
Constituição do Estado de Mato Grosso, e artigo 369, iÍciso I, alíneâ "a", do Regimento lntemo
desta Câsa de Leis, opinar quanto ao aspecto constitucional, legal e jurídico sobre todas as

proposições oferecidas à deliberação da Casa,

O presente projeto de lei, nos termos do Substitutivo Intcgràl n' 01. dispõc sobrc nonnas
espeoÍficas a serem observadas no processarnento das licitaÇões no âmbito do Estado dc Mato
Grosso.

No âmbito da Constitucioialidade Fonnal, cübora a Constituição Federal de 1988 te[ha
cstabclccido cornpctôncia privativa da União para lcgislar sobre normas geúis de licitação (art. 22,
irlciso XXVII) o § 2'do aft. 24 nos ensina que a competência da lInião para lcgislar sobre normas

S,erais não exclui a compctência suplclncntar clos Estados.

A julisprudâ1cia do Supremo 'l'ribunal Fcdcral, indica que a competência legislativa cm
nTatória dc licltação e contratos administrativos não é privativa da União crnbora prevista no aú.
22, xxvll , mas concone[te entre União, Estados c Distrito F'ecleral. A esse respcito, assinala,
coul pÍcclsão, o Miristro AYRES BRITTO:

Ao interpretar os arts. 22 e 24 dd ConstituíÇão Fedefttl, no iulgamenío dt1 ÁDI
3.322-MC, erípüs a ideia de que a Magna Carld k rckre a normas gerai: que ora
se antagonizafi co t fiomas específcas e nor lds gerais que tên por contraponlo
nornar ruple lenlarcs. ExpliqueL noquela oportunidade:

Av André ArtôDio Massi, n " 06, SeloÍ A CPA CLP: 780,19-901 Cuiabá MT (DN)

mW



EsraDo DE Maro GRosso

AssEMBt-EtA LEGtsLAÍtvA Do EsrADo DE Maro GRosso
Secretaria Parlamentar da Iúesa Diretora

Núcleo CCIR

Comissdo de Constituiçáo. lLstiçà e Redaçao

"Q ando a competência legiÍera te é yíyatiya da Unído, a ConstiÍaição diz
que, nesno riendo pri\)ali\'a a competência nornante d!1 União -, a Uníão,
mediante lei conplementar, poderá delegar aos Eslados e ao Díitrito
Federal u 1a área Íle norndçiio sobre questões específicas; yale dizer, a
,naléria é de conpeíência normati,rít prirati,ra da União. Mas qrcm yai clizer
o que seja questão especílca é a próptía Uníão. Á próprio Uníão é quem vai
hÍtbílítat Estados [...J a ocupar esse espaço de nornação e dizer, naquela
motéria, que aspecto se contén no co ceito de queslão especíÍca. li no
cafipo da compelência nor anle comu ?, concorrente ou co comílanle, o
discurso da ConstitüiÇiio é ouho. A União íe t a conpetência para editar
nornas gerais, fião hó dú\'idd, ús os Esíadot e o Disttiío Federul, por
d ioridade própría, se 7 precílar da bod ronlade e condericefidô cia da
Utlião, detê 1, a lítuto próprio, a co pelôficid fionlativ(l suplcltcnbt É
claro qre nessa segunda dicolottia fião a prineira, nornas gerais x
normas específicas; agorct, sim: nornws gerais , onkÍts suple rcfilares ,

nesse segundo nomento, d ConstituiÇão pre:tigiou sobrenotlo o princípio
íede/ali.',o, e esse lipo de fiotma habililadora do princípio íederativo, há de
ser inlerprelada maí: à solla, úis à ldtga com oulra parlicularidade:
enquanío no campo de normas gerais e especíicas fião pode havet
coincidê cia de árca a reguktr (a Unido legisla sobre tenas gerais, 1as sa
recusa a legislar sobre aspeclos especílcos e, por isso, et|lrega a notmaÇão
aos Esíddos), no campo das normas suplenenlaret, é dc! lóqica, é da
ndlürez1 dessali nonnas qüe a malério seja a ,nesma, porque o suplernenldr
é o que wnt por acréscitt1o, é o que ven para complemenlar, é o que vent
para de:dobrar, é o que ,en para saptir insuliciências da legislação

federal."

É le se quesíionar, entiio: is tlorhris gerais de licilaçiio e conlmlaçôo, ediíõdas
pela União, tôtt cofilruponlo, no âmbilo dos Estaalos e do Distilo Fedeml,
normas especíJicas oa norttl(s suplemehíorcs? Resposld: a comrylêficitt que

ossisle aos Eslados e do Distilo Federul, errr rrritétii le licitaçiio, é de nalurcza
suplemenlaL Embord topograÍcamenle insetida no afl. 22 da ConsíituíçAo
Federal, a co eelência da União para legi:lar sobre licilação e conlraíaçAo, en1

todas os t odalidades, paru as admínístraÇões públicds dirckts, a ídrquicd, e

Íundacionais da l]nião, Esíddos, Distríto Federal e Mufiicipiot se líníta à edíção
de "normas gerais" (inciso XXyIl do arl. 22 da CF), assim como a conpelêncit7
legislativt .le b.las as .ttétias reíeridas no art. 24 da Co stituíção (§ 1'do art.
21 da CF). Ademais, inexistindo lei.federal sobre normas gerais de licitação, icam
os Esladot autorízados a exercer a conpelêficía legislali,ra plena paru aÍemlet d
suds peculiaridades (§ 3" do afl. 24 dd CF). Á não ser assitn, o que se te é recusd
.tos Estado:-menbros tlu.tfilo a sud própría auto o i!1 ad iltisíraíiva, quebrando

o princípio federativo- 
t gyi.fos nosso).

E nesse contexto, de suplementar a Lei de Licitações, tratando de regras especificas é que a

proposição âtua ao conferir regmmento estadual ao processo licitatório, com objetivo de garantir
maior celeridade e eficiência.

Av. André Anrô.io Massi, n." 06, SetoÍA CPA CEP:78049-901 Cuiabá N4T(DN)
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Convém destacar que foi incluída recentemente na Lei o" 14.133 de 1'de abril de 2021 a
Lei de Licitações e Contratos, em seu afi. 17 as fases a serem seguidas no procedimento licitatódo,
quais sejam:

Art 17. O processo de lícilação obsenará as seguintesíoses, en sequência:

I - preparatória;

II - de divulgação do edital de liciíação;

lll - de apresentaÇão de proposlds e lances, tludndo Íor o c.tso;

IV - dejulgdnento;

V - de habilítação;

VI - recursal:

Yll - de honologçào.

§ l" A Íase rcÍeridd no inciso Il do cnpat deste artigo poÍleró, edianíe ato
motivado con explicítação dos beneJícios decofienles, ãntecedel dri fases rcÍeridas
nos incisos III e IV do cúpat rlesíe a igo, desde que expressamenle previsto o

edtal de licitaÇão.

A Em€ndâ Modificâtivâ n" 01 de autoria do Deputado Lúdio Cabral, está prejudicada em
função da aprovação do Substitutivo Integral no 01, conforme parecer da Comissão de mérito,
convém destacar que a alteração proposta pela emenda foi considerada na elâboração do
Substitutivo lntegral no 01 aprovado em l'votaÇão. Razão pela quâl apenas ratificamos a sua

prejudicialidade.

Assim, a proposta legislativâ está em conformidade com as regrâs nacionais atinentes a

Iicitações e contratos, visando dar concretude as regras que gaÍantam uma prestação de seNiços
mais eficiente.

PoúaÍto, face o teor da propositura, não vislumbramos questões constitucionais e legais
que sejam óbice para a aprovação do prcsente projeto de lei.

É u parecer'.

^v. 
André Anlônio Mâggi, n.'06. SetorA CPA CEP:78049-901 Cuiâbá MT(DN)
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ME;
Io' J'1

W
lll - Voto do (a) Rclâtor (â)

Pclas 1azôes expostas, \,oto favorável à apr-ovação do PÍojcto dc Lei n." 21012022
Mensâgem n.".ll/2022, dc autoria do lbder Executivo. nos tcrmos do Substitutivo Intcgrâl n" 0l
e pela prejudicialidadc da Emenda n" 01.

Sala das Conrissõcs. cui de dc 2022.

IV - Fichâ de Votâção

Proieto de Lei n' 210/2022 Mensaqem n'' 3312022 Parcceí n" 651/2022
Reunião da Comissão em /,l: /a,i:3
Presidente: Deputado -.1-lJ.v.. à^ -,;, É.,+".J
Relator (a): DeDutado (a) ,-t I 0 * .r,^ ^ )- I À).'":.r

Voto Relator (a)

Pelas razôes expostas, volo favorável:\ aprovaçâo do Projcto dc l-ci 11" 210i2022 Mcnsagern r1''

3l/2022, de autoria do Podel Dxeculivo. os tcrmos do Substitutivo Integral n" 0l e pelà
preiudicialidade da llmenrla n' 01,

PosiÇão na Cornissão Identifi cacão do. (a)'DeDutado (a)

Relator (â) i
%'h\\f(

Membro (a) n^ \r'-v\ ,/
í\" -{/ ,/ /\

{-zlY,v.

^v. 
André António Massi, n.'06. SerorA CPA CLP: 780'19-901 Cuiabá MT (DN)
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Reunião 19ê Reunião Extraordinária Híbrida
Dâtâ 24lOS/2022 Horário 08h00min
Proposição Projeto de Lei ne 210/2O22 "MSG T/2A22" 'Dispenso de pouta" "c/emen(1a"
Autor (a) Poder Executivo

Membros Titulares Ausente Sim Não Abstenção

Deputâdo Dilmar Dal Bosco x ! tr x ! D

Deputâdo Sebastião Rêzende
Vice Presidente

tr tr tr x ! tr
Oeputado Dr. Eugênio tr D x tr tr tr
Deputado Delegedo Claudinei x tr n tr tr tr
Deputado Max Russi x tr tr tr tr tr

Membros Suplentes

Deputado Carlos Avallone ! tr tr tr tr tr
Deputado Xuxu DâlMolin ! tr tr tr tr tr
Deputado Faissal ! tr ! tr tr tr
Deputada Janaina Riva tr tr ! ! tr tr
Dêputado Dr Gimenez tr tr tr tr tr !

SOMA TOTAL 4 0 0

CERTIFICO: Matérla relatada pelo Deputado Dilmar Dal Bosco com parecer FAVORÁVEL nos termos
do Substitutivo lntegral n.e 01ê pelâ preiudicialidade da Emenda n.q 01. Aprovado pela maioria dos
votos, com parêcêr FAVORÁVEL nos termos do Substitutivo lntegral n.e O1 e pela prejudicialidade da
Emenda n.9 01

Avenidã AndrÉ Antôn o MãBgi, n.s 06, setor A - CPA - CEP: 74049 901 - cuiabá - MÍ


