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Câmara dos Deputados  

PLENÁRIO - PLEN 

• Segunda-feira (29) – 16h, Plenário Ulysses Guimarães   

 

PROJETO DE LEI 1.292-C/95 (Compras Governamentais) – do Sr. Lauro Campos (PT/DF) que altera a 

lei n° 8.666/1993, que regulamenta o art.37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para 

licitações e contratos da Administração Pública e outras providências.  

RELATOR: Deputado João Arruda (MDB/PR)  

PARECER: Parecer do Relator pela constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa; pela 

adequação financeira e orçamentária. 

Situação: Aguardando Deliberação no PLENÁRIO. 

 

Ponto de Destaque do PL Art. 25 (margem de preferência):  
Art. 25. “No processo de licitação, poderá ser estabelecida margem de preferência para produtos manufaturados e serviços nacionais que 

atendam a normas técnicas brasileiras.  

§ 1º A margem de preferência de que trata o inciso I do caput:  

I – Será decidida em decisão fundamentada do Poder Executivo federal;  

II – Poderá ser de até 10% (dez por cento) sobre o preço dos bens manufaturados e serviços estrangeiros;  

III – poderá ser estendida a bens manufaturados e serviços originários de Estados-Parte do Mercado Comum do Sul (Mercosul), desde que 

haja reciprocidade com o País prevista em acordo internacional aprovado pelo Congresso Nacional e ratificado pelo Presidente da 

República.  

§ 2º Para os bens manufaturados nacionais e serviços nacionais resultantes de desenvolvimento e inovação tecnológica no País definidos 

conforme regulamento do Poder Executivo federal, poderá ser estabelecida margem de preferência adicional de até 20% (vinte por cento) 

àquela prevista no § 1º.  

§ 3º Os Estados e o Distrito Federal poderão estabelecer margem de preferência de até 10% (dez por cento) para bens manufaturados 

nacionais produzidos em seu território.  

§ 4º Os Municípios poderão estabelecer margem de preferência de até 10% (dez por cento) para bens manufaturados nacionais produzidos 

no Estado em que eles estão situados.  

§ 5º A margem de preferência não se aplica aos bens manufaturados nacionais e aos serviços nacionais cuja capacidade de produ ção ou 

prestação no País seja inferior:  

§ 6º Os editais de licitação para a contratação de bens, serviços e obras poderão, mediante prévia justificativa da autoridade competente, 

exigir que o contratado promova, em favor de órgão ou entidade integrante da Administração Pública ou daqueles por ela indicados a 

partir de processo isonômico, medidas de compensação comercial, industrial ou tecnológica ou acesso a condições vantajosas de 

financiamento, cumulativamente ou não, na forma estabelecida pelo Poder Executivo federal.  

§ 7º Nas contratações destinadas à implantação, à manutenção e ao aperfeiçoamento dos sistemas de tecnologia de informação e 

comunicação considerados estratégicos em ato do Poder Executivo federal, a licitação poderá ser restrita a bens e serviços com tecnologia 

desenvolvida no País produzidos de acordo com o processo produtivo básico de que trata a Lei nº 10.176, de 11 de janeiro de 2001.  

§ 8º Será divulgada em sítio eletrônico oficial, a cada exercício financeiro, a relação de empresas favorecidas em decorrênci a do disposto 

neste artigo, com indicação do volume de recursos destinados a cada uma delas”. 

 

SUBCOMISSÃO ESPECIAL DA REFORMA TRIBUTÁRIA  

• Segunda-feira (29) – 16h, Anexo II, Pav. Superior, Ala C, Sala 136 

Discussão e Deliberação do plano de trabalho da Subcomissão. 

Acesso aos arquivos da Subcomissão. 

 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=16526&ord=1
https://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/cft/por-dentro-da-cft/subcomissoes/subcomissao-especial-da-reforma-tributaria-2019
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COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORES E DE DEFESA NACIONAL  

• Terça-feira (30) – 10h, Anexo II, Plenário 03 

 

Realização de Audiência Pública (Acordos Comerciais) - “Debater sobre as negociações do Acordo 

de Associação entre Mercosul e a União Europeia”.  (Autoria do Sr. Hildo Rocha MDB/MA). 

Convidados: 

Representante do Ministério das Relações Exteriores  

Representante do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento  

Representante do Ministério da Economia 

 

COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA - CCTCI 

• Terça-feira (30) – 10h, Anexo II, Plenário 13 

 

REQ 33/19 (Reforma Tributária e IoT) – De autoria do Deputado Vinicius Poit (NOVO/SP), requer a 

realização de audiência conjunta entre as Comissões de Ciência, Tecnologia, Comunicação e 

Informática (CCTCI) e Finanças e Tributação (CFT) para debater a "Reforma Tributária e 

Competitividade na Era Digital." 

Situação: Aguardando Deliberação na CCTCI. 

 

REQ 36/19 (Inovação Industrial) – De autoria do Sr. Félix Mendonça Júnior (PDT/BA), que requer a 

realização de Audiência Pública para discutir o tema “Como estimular a Inovação na Indústria 

Brasileira?”. 

Situação: Aguardando Deliberação na CCTCI. 

 

Projeto de Decreto Legislativo N° 1.019/18 (Acordos Internacionais) – De autoria da Comissão de 

Relações Exteriores e de Defesa Nacional, que aprova o texto do Acordo entre o Governo do Brasil e 

o Governo da Austrália para Cooperação em Ciência, Tecnologia e Inovação, celebrado em Camberra, 

em 7 de setembro de 2017. 

O Acordo visa à promoção da cooperação em Ciência, Tecnologia e Inovação, com ênfase nos 

seguintes objetivos: a) desenvolvimento de programas de pesquisa conjunta científica e tecnológica. 

planos de trabalho e projetos que incluam o fornecimento de materiais e equipamentos de pesquisa, 

conforme considerado necessário por ambas as Partes; b) intercâmbio de estudantes. cientistas. 

pesquisadores, especialistas e acadêmicos; c) intercâmbio de informação no campo de ciência e 

tecnologia por meios eletrônicos e outros; d) organização de seminários, conferências e oficinas de 

trabalho no campo de ciência e tecnologia em áreas de interesse mútuo; e) identificação em conjunto 

ele problemas de ciência, tecnologia e inovação e aplicação do conhecimento dela resultante: e. t) 

outras modalidades de cooperação em ciência. tecnologia e inovação, conforme acordado 

mutuamente pelas Partes. Acesse o documento na íntegra. 

Situação: Aguardando Deliberação na CCTCI. 

https://www.camara.leg.br/internet/ordemdodia/integras/1736863.htm
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2198708
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2199604
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2182833
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1681578&filename=MSC+345/2018
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COMISSÃO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA - CCTCI 

• Terça-feira (30) – 10h, Anexo II, Plenário 13 

 

Projeto de Lei N° 4.851/16 (Redes de Internet) – De autoria do Senador Anibal Diniz (PT/AC), que 

dispõe sobre a avaliação e o monitoramento das políticas públicas destinadas à ampliação do acesso 

à internet. 

RELATOR: Dep. Fabio Reis (MDB-SE) 

PARECER: Pela aprovação do Projeto de Lei. 

Situação: Aguardando Deliberação na CCTCI. 

 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=2080629

