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À innpressão.
Às Comissões Técnicas

ua-se em Pauta unante

INSTITUI a obrigatoriedade para que as

empresas vencedoras de licitação e que

prestam serviços para o Poder Executivo

Estadual apresentem informações

técnicas e fiscais.

lncl
I f-t dias

Deputado Beiarmir¡o
f o Vlce-Presiden

Art. 1. - As empresas vencedoras e licitação no Estado do Amazonas ficam obrigadas

a apresentar ao Poder Legislativo Estadual, informações técnicas e fiscais

Art. 2. - As informações técnicas e fiscais a que se refere o artigo anterior consiste na

demonstração do patrimônio da licitante vencedora, bem como a quantidade de

funcionários, especializaçáo técnica da referida empresa para a execução do serviço

para a qual contratada.

Art. 3 - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das

dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Art.4 - Esta lei será regulamentada, pelo Poder Executivo, no que couber, no prazo

máximo de 60 (sessenta) dias, contado de sua publicação.

Art.5 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições do

co ntrá rio.
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JUSTIFICATIVA

Nobres pares,

A presente proposta visa auxiliar o Executivo Estadual no zelo da coisa pública,

mas especificamente na fiscalização dos serviços a serem executados por empresa

vencedora de certame licitatório.

Como se sabe, após vencimento de certame licitatório, as empresas vencedoras

muitas vezes não seguem à risca as obrigações contraídas constantes do objeto do

contrato vencedor da licitação.

Certamente que outros órgãos também já acompanlram as prestações de

serviços das licitantes vencedoras como o próprio Executivo, o Ministério Público e o

Tribunal de Contas do Estado.

Dessa forma, sendo também as informações das empresas acompanhadas pelo

Legislativo Estadual, certamente que o zelo pela coisa publica será maior, o que

beneficia toda a sociedade.

No Brasil, o controle externo é função exercida atualmente por dois órgãos

autônomos, a saber, o Poder Legislativo e o órgão de controle externo (Tribunal de

Contas), com competências constitucionalmente definidas e distintas, e que

compreende o controle e a fiscalização de toda a Administração Pública.
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É de fundamental importância ressaltar que o controle da gestão, bem como

da aplicação dos recursos financeiros que são auferidos pelo Estado, seja realizado de

forma autônoma e independente, a fim de que esses recursos sejam convertidos em

benefício da própria população deste Estado, coibindo, assim, que haja desperdício ou

que tais recursos sejam de alguma forma, desviados.

lmportante asseverar que as constantes alterações no comportamento da

sociedade, aliada aos grandes avanços na seara da informação, gera atualmente uma

maior expectativa por parte desta mesma sociedade no tocante às soluções a sererì1

buscadas quando constatada qualquer irregularidade na utilização dos recursos

públicos, por agente do governo ou até mesmo de terceiros, e o clamor da população

pede que os Governos atuem de forma célere, objetiva e eficaz.

Dessa forma, conto com o apoio dos nobres pares nessa incessante busca de

zelo maior pela coisa pública.
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