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PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS –  PEC 17/2019 

 
Acrescenta o inciso XII-A, ao art. 5º, e o inciso XXX, ao art. 22, da Constituição Federal para incluir a 
proteção de dados pessoais entre os direitos fundamentais do cidadão e fixar a competência privativa 
da União para legislar sobre a matéria. 
AUTOR: Comissão Diretora do Senado Federal  
RELATOR: Senadora Simone Tebet (MDB/MS) com relatório favorável a matéria. 
 

Trâmite PLEN – Plenário do Senado Federal  
18/06 - 14h, Plenário do Senado Federal   
A proposta será discutida na quarta sessão de discussão, em primeiro turno. A PEC precisa ser 
deliberada em 5 sessões antes de ser votada em primeiro turno e posteriormente em mais três 
sessões para a votação em segundo turno. Se aprovada nos dois turnos segue para a Secretária da 
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), da Câmara dos Deputados para averiguação de 
constitucionalidade. 
 
 
 
 

CADEIAS PRODUTIVAS  
 

Audiência Pública Conjunta Comissão de Assuntos Econômicos e Subcomissão 
Temporária para Análise da Legislação Sobre a Gestão das Cadeias Produtivas  
18/06 – 10h, Anexo II, Plenário 19  

Audiência Pública para “debater a conjuntura econômica atual”  

 
Convidados: 
Luiz Gonzaga Belluzzo, Professor titular do Instituto de Economia da Unicamp 
Guilherme Mello, Economista e Professor da Universidade Estadual de Campinas – Unicamp 
Fernando Gaiger, Pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea 
Antônio Correa de Lacerda, Diretor da Faculdade de Economia da PUC – SP 
 
 

 

 

 

 

 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/135594
http://legis.senado.leg.br/comissoes/reuniao?10&reuniao=8680&codcol=38


 

 

www.pedbrasil.org.br  

SCN Qd 05 Bl A nº 50 Torre Norte, Sala 926  

Asa Norte | Brasilia | DF 

70715-900 | +55 61 3326.9977 

Agenda Legislativa 
Edição nº 016/2019 

Semana 17.06.2019 – 21.06.2019 

 

  

 

 

 

COMPRAS GOVERNAMENTAIS – PL 1292/1995 
 
Altera a lei n° 8.666/1993, que regulamenta o art.37, inciso XXI, da Constituição Federal, que institui normas 
para licitações e contratos da Administração Pública e outras providências. 

AUTOR: Senador Lauro Campos (PT/DF) 

RELATOR: Deputado Augusto Coutinho (Solidariedade/PE) 

 
Trâmite PLEN – Plenário da Câmara dos Deputados  
17/06 – 13:55h, Plenário Ulysses Guimarães   
Pautada na Sessão do Plenário. Sendo deliberada, segue para o Senado Federal. 
 
Ponto de Destaque do PL (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”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=16526&ord=1
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PROTEÇÃO DE DADOS DO CONSUMIDOR 
 

Audiência Pública CDC – Comissão de Defesa do Consumidor  
18/06 – 14h, Anexo II, Plenário 19  

Audiência Pública para “deliberar a respeito da proteção de Dados Pessoais do Consumidor”  

 
Convidados: 
Luciano Benetti Timm, Secretário Nacional do Consumidor Senacon 
Altair Olivo Santin, Coordenador da Comissão Especial em Segurança da Informação e de Sistemas 
Computacionais (CESeg) 
Filipe de Araújo Vieira, Presidente da Associação Brasileira de PROCONS  
Amanda Flávio de Oliveira, Professora Associada da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília 
e Diretora da Comissão Permanente de Concorrência do Instituto Brasileiro de Política e Direito do 
Consumidor 
 
 
 

CONCESSÃO DE SUBSÍDIOS TRIBUTÁRIOS, FINANCEIROS E CREDITÍCIOS 
 
18/06 - 15h, Anexo II, Plenário 12  
 
Audiência pública para “discutir e analisar no âmbito desta comissão proposições que tratem da 
concessão de subsídios tributários, financeiros e creditícios”.  
 
Convidados: 
Renato Lima Cavalcante, diretor da Diretoria de Fiscalização da Responsabilidade Fiscal da Secretaria 
de Macroavaliação Governamental - Representando o Tribunal de Contas da União - TCU; 
Rodrigo Octávio Orair, Diretor da Instituição Fiscal Independente – IFI; 
Representante da Casa Civil da Presidência da República. 
 
 
 

 

https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/55531
https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/56093

