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PODER EXECUTIVO
LEI
LEI Nº 789 de 21 de Outubro de 2.020.
(Dispõe sobre a realização de licitações na forma eletrônica no Município de Parisi, para a aquisição de bens e serviços comuns, e dá outras
providências).
A CÂMARA MUNICIPAL DE PARISI DECRETA E EU PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Os processos licitatórios poderão tramitar exclusivamente na forma eletrônica no Município de Parisi/SP, em todas as suas
modalidades previstas na Lei 8.666/93, e inclusive de acordo com o disposto no § 1o do art. 2o da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002; tanto
para a aquisição de bens e serviços comuns, submetendo-se a eventual regulamento estabelecido por Decreto do Executivo.
Art. 2º - O Decreto do Executivo que regulamentar referido processo licitatório não poderá causar restrições a participação e tão menos
restringir acesso as peças de Edital, Atas de Sessão, Resultados e Contratos constante dos processos administrativos.
Art. 3º - A licitação na forma eletrônica, tem como ﬁnalidade a busca pelo menor preço, podendo ainda abranger aspectos de qualidade e
experiência, e se limitando as exigências constantes da legislação vigente, as quais poderão irrestritamente serem comprovadas por meio de
arquivos digitais, a serem conferidos prévio a contratação e passíveis de diligências a constatação de veracidade, regularidade, autenticidade,
dentre quais outras se ﬁzer necessária.
Art. 4º - Todo e qualquer fornecimento de bens ou serviços comuns contratados a distância em sessão pública, serão feitos por meio de
sistema que promova a comunicação pela internet, com a utilização de critérios objetivos e disponibilização de manual de instrução e suporte
técnico a assistir os interessados na participação.
Art. 5º - Deve constar do edital o endereço dos arquivos constante de anexos, modelos de propostas, instruções de participação e todas as
demais informações necessárias a garantir a máxima interação do interessado.
Art. 6º - Constarão necessariamente dos extratos publicados o endereço do edital e da plataforma que será utilizado no processo licitatório.
Art. 7º - Fica facultado aos termos do Edital a realização ou não da materialização do processo, podendo o processo ser inteiramente digital
mediante a possibilidade de assinatura por certiﬁcado eletrônico e assinatura digital fornecida em cadastramento que habilite ao usuário login
e senha.
Art. 8º - Permanecem inalterados os conceitos de bens e serviços comuns, bem como os padrões de desempenho e qualidade que possam ser
exigidos como critérios do edital, devendo buscar sempre a utilização de especiﬁcações usuais do mercado.
Art. 9º - Além da modiﬁcação para utilização de sistema e plataforma inteiramente digital, o julgamento das propostas, critérios objetivos de
aferição de menor preço, prazos do processo licitatório e execução do contrato e do fornecimento, além de especiﬁcações técnicas para
parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais condições devem seguir tal como a legislação em vigência e o costume dos
processos licitatórios no município.
Art. 10º - O sistema deverá ser dotado de recursos de criptograﬁa e de autenticação que garantam condições de segurança em todas as etapas
do certame; além de possibilitar a disponibilização das peças públicas e restringir acesso aos andamentos interno do processo de licitação.
Art. 11º - As etapas de abertura e encerramento das fases se dará sempre pelo responsável com a utilização de certiﬁcado digital, de forma a
registrar a data e horário da movimentação e impossibilitar a adulteração de documentos na cronologia.
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Art. 12º - Sempre que possível deverão ser priorizadas a utilização das plataformas de licitação oferecidas de forma pública e gratuita pelos
Governos Federal e Estadual, a exemplo dos portais Comprasnet e BEC.
Art. 13º - Deverão ser previamente credenciados perante o provedor de sistema eletrônico o responsável pela licitação, o pregoeiro, membros
da equipe de apoio e os licitantes que participam do pregão na forma eletrônica; além de facultar ainda a habilitação de expectadores.
Art. 14º - O credenciamento sempre dar-se-á pela atribuição de chave de identiﬁcação e de senha, pessoal e intransferível, para acesso ao
sistema eletrônico, devendo ser facultada a utilização de certiﬁcado digital.
Art. 15º - A perda da senha ou a quebra de sigilo deverá ser comunicada imediatamente ao provedor do sistema, para imediato bloqueio de
acesso.
Art. 16º - O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva, incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou
por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação responsabilidade por eventuais danos
decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
Art. 17º - O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua capacidade técnica
para realização das transações inerentes ao pregão na forma eletrônica.
Art. 18º - Os processos licitatórios estão condicionados aos princípios básicos da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade,
publicidade, eﬁciência, probidade administrativa, vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, bem como aos princípios
correlatos da razoabilidade, competitividade e proporcionalidade.
Parágrafo único - As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados,
desde que não comprometam o interesse da administração, o princípio da isonomia, a ﬁnalidade e a segurança da contratação.
Art. 19º - A licitação na forma eletrônica, não exime os participantes do cumprimento de obrigações outras, como realização de CRC, Visitas
Técnicas, dentre outras que virem a ser exigidas pelo Edital.
Art. 20º - Os participantes de licitação na forma eletrônica, têm direito público subjetivo à ﬁel observância do procedimento estabelecido nesta
Lei e eventuais Decretos, podendo qualquer interessado acompanhar o seu desenvolvimento em tempo real, por meio da internet.
Art. 21º - Compete ao Poder Executivo por Decreto credenciar os provedores do sistema, e dispor sobre as regras ao credenciamento do
pregoeiro e dos componentes da equipe de apoio; além de regulamentar os processos de abertura do processo licitatório; recursos contra atos
do pregoeiro quando este mantiver sua decisão; adjudicação do objeto da licitação, quando houver recurso; homologação do resultado da
licitação; e celebração de contrato.
Art. 22º - Na fase preparatória da licitação em forma eletrônica, será observado o seguinte:
I - elaboração de termo de referência pelo requisitante, com indicação do objeto de forma precisa, suﬁciente e clara, vedadas especiﬁcações
que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem ou frustrem a competição ou sua realização;
II - aprovação do termo de referência pela autoridade competente;
III - apresentação de justiﬁcativa da necessidade da contratação;
IV - elaboração do edital, estabelecendo critérios de aceitação das propostas;
V - deﬁnição das exigências de habilitação, das sanções aplicáveis, inclusive no que se refere aos prazos e às condições que, pelas suas
particularidades, sejam consideradas relevantes para a celebração e execução do contrato e o atendimento das necessidades da
administração; e
VI - designação do pregoeiro e de sua equipe de apoio.
§ 1o - A autoridade competente motivará os atos especiﬁcados no inciso I, indicando os elementos técnicos fundamentais que o apóiam, bem
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como quanto aos elementos contidos no orçamento estimativo e justiﬁcando a necessidade do objeto.
§ 2o - O termo de referência é o documento que deverá conter elementos capazes de propiciar avaliação do custo pela administração diante de
orçamento detalhado, deﬁnição dos métodos, estratégia de suprimento, valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado,
cronograma físico-ﬁnanceiro, se for o caso, critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, procedimentos de
ﬁscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e sanções, de forma clara, concisa e objetiva.
Art. 23º - Caberá ao pregoeiro e comissão designada, em especial:
I - coordenar o processo licitatório;
II - receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, apoiado pelo setor responsável pela sua elaboração;
III - conduzir a sessão pública na internet;
IV - veriﬁcar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no instrumento convocatório;
V - dirigir a etapa de propostas ou lances;
VI - veriﬁcar e julgar as condições de habilitação;
VII - receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão, podendo previamente
solicitar parecer jurídico;
VIII - indicar o vencedor do certame;
IX - adjudicar o objeto, quando não houver recurso;
X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e
XI - encaminhar o processo devidamente instruído à autoridade superior e propor a homologação.
Art. 24º - Caberá à equipe de apoio dos pregões, dentre outras atribuições, auxiliar o pregoeiro em todas as fases do processo licitatório, assim
como a comissão de licitação em relação ao seu presidente.
Art. 25º - Caberá ao licitante interessado em participar do pregão, na forma eletrônica:
I - credenciar-se para certames promovidos pela administração pública;
II - remeter, no prazo estabelecido, exclusivamente por meio eletrônico, via internet, documentos e proposta, quando for o caso, seus anexos;
III - responsabilizar-se formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, assumindo como ﬁrmes e verdadeiras suas propostas e lances,
inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou ao órgão promotor da licitação
responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros;
IV - acompanhar as operações no sistema eletrônico durante o processo licitatório, responsabilizando-se pelo ônus decorrente da perda de
negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;
V - comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade do uso da
senha, para imediato bloqueio de acesso;
VI - utilizar-se da chave de identiﬁcação e da senha de acesso para participar do processo na forma eletrônica; e
VII - solicitar o cancelamento da chave de identiﬁcação ou da senha de acesso por interesse próprio.
Art. 26º - A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta por comando do responsável com a utilização de sua
chave de acesso e senha, ou ainda por programação prévia do sistema.
Art. 27º - O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classiﬁcadas.
Art. 28º - Classiﬁcadas as propostas, realizar-se á a fase competitiva em se tratando de pregão; após a qual serão os documentos analisados
pelo pregoeiro e/ou comissão.
Art. 29º - Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá, durante a sessão pública, de forma imediata e motivada, em campo próprio do
sistema, manifestar sua intenção de recorrer, ﬁcando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões
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em igual prazo, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis
à defesa dos seus interesses.
Art. 30º - Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto e homologará o
procedimento licitatório.
Art. 31º - O processo licitatório será instruído com os seguintes documentos:
I - justiﬁcativa da contratação;
II - termo de referência;
III - planilhas de custo, quando for o caso;
IV - previsão de recursos orçamentários, com a indicação das respectivas rubricas;
V - autorização de abertura da licitação;
VI - designação da comissão, pregoeiro e equipe de apoio;
VII - edital e respectivos anexos, quando for o caso;
VIII - minuta do termo do contrato ou instrumento equivalente, ou minuta da ata de registro de preços, conforme o caso;
IX - parecer jurídico;
X - documentação exigida para a habilitação;
XI - ata contendo os seguintes registros:
a) licitantes participantes;
b) propostas apresentadas;
c) lances ofertados na ordem de classiﬁcação;
d) aceitabilidade da proposta de preço;
e) habilitação; e
f) recursos interpostos, respectivas análises e decisões;
XII - comprovantes das publicações:
a) do aviso do edital;
b) do resultado da licitação;
c) do extrato do contrato; e
d) dos demais atos em que seja exigida a publicidade, conforme o caso.
§ 1º - O processo licitatório será inteiramente realizado por meio de sistema eletrônico, sendo que os atos e documentos referidos neste artigo
constantes dos arquivos e registros digitais serão válidos para todos os efeitos legais, inclusive para comprovação e prestação de contas.
§ 2o - Os arquivos e registros digitais, relativos ao processo licitatório, deverão permanecer à disposição das auditorias internas e externas.
§ 3o - A ata será disponibilizada na internet para acesso livre, imediatamente após o encerramento da sessão pública.
Art. 32º - A presente lei se rege abaixo dos dispositivos da Lei de licitações n.º 8.666/93, bem como da Lei n.º 10.520/02, sendo essas
liminarmente aplicadas em seu cumprimento.
Art. 33º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se quaisquer disposições em contrário.
Paço Municipal “José Gimenez”, aos 21 de Outubro de 2.020.
ROSINEI AP. SILVESTRINI DOS SANTOS
Prefeita Municipal
Publicada e Registrada no Setor de Expedientes e Registros, data supra.
Telma Regina Salerno Jordão
Chefe do Setor
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LEI
LEI Nº 788 de 21 de Outubro de 2.020
(Estima a receita e ﬁxa a despesa do município de Parisi para o exercício ﬁnanceiro de 2.021).
A CÂMARA MUNICIPAL DE PARISI DECRETA E EU PROMULGO A SEGUINTE LEI:
Art. 1º - Esta lei orça a receita e ﬁxa a despesa do Município de Parisi para o exercício ﬁnanceiro de 2.021, compreendendo:
I - O Orçamento Fiscal;
II - O Orçamento da Seguridade Social.
Art. 2º - A Receita Total é orçada em R$ 18.550.000,00 (Dezoito milhões, quinhentos e cinquenta mil reais) e a Despesa Total ﬁxada em igual
valor R$ 18.550.000,00 (Dezoito milhões, quinhentos e cinquenta mil reais)
Art. 3º - A receita será arrecadada nos termos da legislação vigente e das especiﬁcações constantes dos quadros integrantes desta lei,
observado o seguinte desdobramento:
I-

ADMINISTRAÇÃO DIRETA

1-

RECEITAS CORRENTES

18.240.000,00
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Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria
Receitas de Contribuições
Receita Patrimonial
Receita de Serviços
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes
Contribuições – Intra OFSS
MENOS
Dedução para Formação do FUNDEB

1.000.000,00
703.000,00
287.900,00
500.000,00
17.300.100,00
44.000,00
1.278.000,00

RECEITAS DE CAPITAL

630.000,00

Alienação de Bens

30.000,00

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO

18.550.000,00

2.593.000,00

2-

Parágrafo Único - A receita poderá ser alterada ao nível de sub-fonte, alínea e sub-alínea, de acordo com a necessidade de adequá-la à
realidade de arrecadação.
Art. 4º - A Despesa será realizada de conformidade com a discriminação dos quadros demonstrativos desta Lei, observando-se a distribuição
seguinte:

I - POR CATEGORIA ECONÔMICA
DESPESAS CORRENTES
Pessoal e Encargos Sociais
Juros e Encargos da Dívida
Outras Despesas Correntes

10.328.000,00
37.000,00
7.132.700,00

DESPESAS DE CAPITAL
Investimento
Amortização da Dívida

680.300,00
91.000,00

Reserva de Contingência – Prefeitura

181.000,00

Reserva de Contingência - RPPS

100.000,00

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO

18.550.000,00

II - POR ÓRGÃOS E UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS
1- Orçamento Fiscal

11.502.000,00

1.1 - Câmara Municipal

853.000,00

1.01 - Câmara Municipal

853.000,00
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1.2 – Executivo

10.649.000,00

2.01 - Gabinete do Prefeito

649.000,00

2.04 – Secretaria Mun. de Administração e Finanças

2.750.000,00

2.06 - Secretaria Mun. De Obras e Serviços Urbanos

2.478.000,00

2.07 – Secretaria Mun. De Educação e Cultura

3.843.000,00

2.08 – Secretaria de Lazer, Esporte e Turismo

200.000,00

2.09 – Secretaria da Agricultura Comércio e Indústria

548.000,00

Reserva de Contingência

181.000,00

2 - Orçamento da Seguridade Social

7.048.000,00

2.1- Executivo

4.778.000,00

2.05 - Fundo Municipal de Saúde

3.766.000,00

2.10- Fundo Municipal de Assistência Social

764.000,00

2.11- Fundo Municipal da Criança e do Adolescente
2.12- Fundo Municipal do Direito do Idoso

2.2- Fundo Municipal de Seguridade Social

146.000,00
102.000,00

2.270.000,00

2.270.000,00
03.01 - Fundo Municipal de Seguridade Social

TOTAL GERAL DA DESPESA DO MUNICÍPIO

18.550.000,00

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a:
I - abrir, mediante decreto, no curso da execução orçamentária de 2.021, créditos adicionais suplementares até o limite de 15% (quinze por
cento) do total da despesa ﬁxada para o exercício, observando-se o disposto nos artigos 7º e 43, ambos da Lei Federal nº 4.320, de 17 de
março de 1.964.
II - abrir créditos adicionais até o limite da dotação consignada como Reserva de Contingência.
III - Realizar abertura de créditos, por conta do superávit ﬁnanceiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do artigo
43, inciso I, da Lei 4320/64.
IV - Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas
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mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovado, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na
forma do artigo 43 da Lei 4320/64.
V - A abrir no curso da execução do orçamento de 2.021, créditos adicionais para cobrir despesas vinculadas a fonte de recursos especíﬁcos,
recebidas e não prevista na elaboração do orçamento corrente, ou de fontes especíﬁcas cujo recebimento no exercício tenha exercido sua
previsão anual de arrecadação.
VI – revisar, a qualquer tempo, as metas ﬁscais estabelecidas para o exercício, na ocorrência de situações que exijam a modiﬁcação.
Parágrafo Único - Os créditos adicionais de que trata os incisos III, IV e V, não onerarão o percentual de que trata o inciso I do artigo 5º.
Art. 6º - Os órgãos e entidades da administração direta e indireta, ﬁcam obrigados a encaminhar ao órgão responsável pela consolidação geral
das contas públicas do município, até quinze dias após o encerramento de cada mês, as movimentações orçamentárias, ﬁnanceiras e
patrimoniais, para ﬁns de consolidação das contas públicas do ente municipal.
Art. 7º - Fica a Mesa da Câmara Municipal de Parisi autorizada a suplementar, mediante ato próprio, sem onerar o limite estabelecido no inciso
I, do art. 5º desta lei, as dotações do orçamento do Órgão Legislativo, desde que os recursos sejam provenientes da anulação parcial ou total
de seus próprios créditos orçamentários.
Art. 8º - Esta lei entrará em vigor em 1º de Janeiro de 2.021.
Paço Municipal “José Gimenez”, aos 21 de Outubro de 2.020.
ROSINEI AP. SILVESTRINI DOS SANTOS
Prefeita Municipal
Publicada e Registrada no Setor de Expedientes e Registros, data supra.
Telma Regina Salerno Jordão
Chefe do Setor

Poder Legislativo
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