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Senhor Presidente
Senhores Deputados

Comunico a essa Augusta Assembleia Legislativa que, no

uso da prerrogativa a mim deferida pelo artigo 36, S 1.o da constituição
Estadual, decidi pela aposição de VETO TOTAL, por inconstitucionalidade
formaf orgânica, ao Projeto de Lei que "lÂíSIlTlJl, no âmbito do Estado do
Amazonas, a obrigatoriedade âs empresas, vencedoras de ticitação e que
prestem seruiço ao Poder Executivo Estadual,

de apresentarem

informações

técnicas e frscar.s."

A Proposição, ao inovar em questão gerais sobre
licitações, afronta o disposto no artigo 22, inciso xxvlr,
da constituição da
República, que define como competência privativa da
União legislar sobre o
tema, conforme demonstram as razões de ordem jurídica
contidas no parecer

n'o o1gl2o1g-pA/pcE, aprovado pero subprocurador-Gerar
do

Estado,
documento que constitui parte integrante desta
Mensagem e relevante subsídio
à deliberação dos Senhores Deputados.

Assim, pelos motivos expostos, nos

termos
constitucionais, submeto os motivos
de Veto Totar à apreciação dessa
casa
Legisrativa, reiterando aos irustres
senhores Deputados, na oportunidade,
expressões de distinguido apreço.

ru\
Excelentíssi mo Senhor
Digníssimo Deputado DAVID
ANTÔNIO ABISAI PEREIRA
DE ALMEIDA
Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Amazonas
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Processo n.o 0001 43/2019

lnleressodo: Coso Civil
Assunlo: Anólise de Proposiçõo Legislotivo poro sonçõo ou velo.

PARECER N. 18/2OI 9-PAIPGE

coNsTlTUctoNAL. PROCESSO rEGtSrATtVO. SANçÃO
OU VETO DO CHEFE DO EXECUTIVO. LEI QUE DISPõE

soBRE OBRTGAçÃO DO UCTTANTE VENCEDOR DE
ENVIAR DOCUMENTOS AO PODER IEGISIATIVO.
COMPETÊNCN PRVATIVA DA UNIÃO PARA TEGISTAR
NORMAS GERATS DE UC|TAçÃO E CONTRATAçÃO.
VETO TOTAT.

É formolmente

inconstitucionor rei que invodo
oÌribuições privotivos do Uniõo, quol sejo, legislor
sobre normos gerois de ricitoçõo e controtoçõo
{ort.
22, XXVlt, do CFIBB).
Senhor Procurqdor-Chefe,

I . RETATóRIO

os outos odminisfrotivos oro sob onórise
versom sobre o
ofício n' tt 15/2o18-GP do Assembleio
LegisroÍivo do Eslodo do
Amozonos,
encqminhqdo o esro procurodorio
Geror do Esrodo por Despqcho
do
chefe dq consurtoriq Técnico-Legisrotivo,
que tem por objeto o envio
de
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Çeratlo Estalo

proposiçôo legislotivo
oo Excelentíssimo Senhor
Governodor
poro fins de Sonçõo
ou VeÍo.

do Estodo

A proposíçõo regisrotivo, de

inicioÍivo do Depurodo
Morio Bostos dos sonros,
dispõe sobre o obrigotoriedode
dos ricilontes
opresenror oo poder
Les*tor'o
Esroduot informoções

;ï",.", ;r.lï.

É

II-

o relotório, no essenciot

FUNDAMENÏOS

De início, vole o tronscriçõo
dos dispositivos insertos
proposiçõo legislotivo:
no

Art' r ' - As empresos vencedoros
e ricitoçõo no Estodo
do
Amqzonos ficom obrígodos
o opresentor oo poder

Legislotivo Estoduol,
Ínformoções lécnicos
e fiscois.

Arl' 2' - As informoções
técnicos e fiscois o gue
se refere o
ortigo onterior consiste
no demonstroçõo do
potrimônio do
licitonte vencedoro,

bem como q

guontidode de
funcionórios, especiolizoçõo
iécr.rrco do referido
empreso
poro o execuçÕo
do serviço poro o quolcontroiqdq.

i;"1.: ï.::'i'sos
supremenrodos

deco'entes do execuÇõo
desro

r: ::::dotoÇÕes

Art.4 - Esto lei
serót regulomentodo'

gue

couber.

rei

orçomentórios próprios,

pelo Poder Executivo,
no

CNPJ n" 04.3 12.369/0011
-62 Praça 14, Manaus
AM, fone: (e2) 3

-

2
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!ro*&sï
Estaío [o

Qroaraíorin

suo Publicoçõo'
em vigor no doto de
Art. 5 - Esto lei entro
do contrório'
revogodos os disposiçÕes
onÓlise'
proposiçõo legislotivo sob
Como se verifico do

hÓoimposiçÕoòsempresos,vencedorosdeliciÌoçÕonoEstododo
Amozonos,dêopresentordocumentospertinentesosuohobilitqçõooo
Poder Legislotivo'

Conquonto louvóvel

de
o intençõo do Nobre Coso

LegislodoresooqprovorproposiçÕolegislotivoemfovordopreservoçõo
doErÓrio,oinconstiïucionolidodeformolorqônicodopresenteproietode
lei é PotenÌe'

possibilidode de

orgônico diz respeiÌo ò
A inconstitucionolidode formql
determinodos motérios'
o EsÌodo-Membro regisror sobre

Nessecontexto,bemcompulsondoopropostolegislotivo,observo.seque
privolivo do uniõo Pqro legislor sobre
compelêncio
à
hó umo invqsõo

normosgeroisdelicitoçõoeconlroïoçõo.Nestesentido,tronscrevo.seo
orl.22,XXVll, do CF/88
ò Unlõo legislor sobre:
Art.2z.Compele privolivomenle
(...)

XXVII

'

em
normqs gerois de licitoçõo e conlroloçõo'

lodqsqsmodolidodes,poroosodministrqçÕespÚblicos
EsÌodos,
diretos, .rtórqúi"os e'iundocionois do uniõo,
disposto no
Distrito reãeioi e Municípios, obedecido o
qrt. 37, XXl, e pqro os empresqs públicos e ^sociedodes
deeconomio'misio,nostermosdoort'173'$1o'lll;

Em que pese

o

dispositivo

ocimo trotor

de

que
competêncios privotìvos do uniõo, por interpretoçõo literol, deduz-se
cumpre oo Ente Federol instituir normos gerois sobre licitoções e
municipol,
controçÕes no odministroçÕo pÚblico federol, esÌoduol e
Moreira, n.o 1308,
CNPJ no 04.3 12.369/001 1-62' Rua Emílio
www.pge.amgov.br
(92)
16223904
Praça 14, Manaus - AM, fone:

-
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Estaío [oAmazonas
(hocuraíaria
Çeratf,oEstalo

competindo oos demois entes legislor sobre questões
peculiores de suo

regiõo ou locolidode.

Troto-se

de interprefoçõo pocífico do dispositivo

no

supremo Tribunor Federor (ADr t .746,
rer. min. Morco Aurério, j. r'_g_20r4,
P,DJE de r3-r 1-2014; ADr g.670,
rer..min. sepúrvedo pertence,
P, DJ
T,

de

DJE

de

j.

1B-s-2007; RE s42.0ó3, rer. min.
Menezes Direito,
r2-r 2-2oog). À exempro do que
vem

j.

2_4_2007,

7_ro_2oog,

entendendo
corte, segue emento do julgodo recente
do ADr 3z3s:

o

1o

supremo

EMENIO: CONSTITUCIONAL E
ADMINISTRATIVO. LEI 3.04Il05,
DO ESTADO DO MAïO GROSSO DO
SUL. LtctïAÇÕES E
CONTRATAÇÕES COM O PODER
PÚALICO. DOCUMENÏOS
EXIGIDOS PARA HABILITAÇÃO.
CERÏIDÃO NEGAIIVA

vloLAÇÃO A

DE

D|RE|TOS

DO CONSUMTDOR. ptsPostcÃo

coM

A iguoldo de de condições dos concorentes
em liciioções,
emboro sejo enortecido pero constituiçÕo
(ort. 37, XXr),
pode ser relotivizodo por duos
vios: (o) pelo lei, medionte o
estoberecimento de condíções
de diferencioçÕo exigíveis

em obstrolo;

e

(b) pelo ouioridqde responsóvel pelo

conduçÕo do processo ricitotórÍo, que
poderó esfoberecer
elementos de dístinçõo circunstonciois,
de quorificoçÕo
técnicq e econômico, sempre vincurodos
ò goroniio de
cumprimento de obrigoções
específicos. 2. Somenle o lei

q

CNPJ n" 04.3 12.369/001 l-62 Rua EmÍlio Moreira, n.o
130g,
Praça 14, Manaus _ AM,
fone: (92)

3622j904

- www.pge.amgov.br
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iguqldode. Ao dlreito esloduql íou municipol) somenle seró
teqílimo inovor nesfe pqrticuloÍ se liver como obiellvo
eslobelecer condicões especíÍicos. nomeodomenle quonclo
relocionodos o umo closse de obielos o serem confríItqclos

ou o peculiores circunslôncios de inleresse locol. 3. Ao
inserir o CertidÕo de VioloçÕo qos Direitos do Consumidor no

rol de documentos exigidos porq o hobilitoçõo, o legislodor
estoduol se qryorou no condiçõo de intérprete primeiro do

o licitoções e criou umo
presunçõo legol, de sentido e olconce omplíssimos,

direito constitucionol de ocesso

segundo o quol o existêncio de registros desobonodores nos
codostros públicos de proteçõo do consumidor é motivo
suficiente poro justificor o impedimento de controtor com o

4. Ao dispor nesse senlido. o Lel
Estoduol 3.041/05 se dissociou dos lermos gerois do
ordenomenlo nocionol de llcilocões e conlrolos. e. com
AdministroçÕo locol.

o compelêncio privollvo do Uniõo de dispor
sobre normqs gerois no motériq íorl. 22. XXVll. do CF). 5.
isso. usurpou

Açõo direto de inconstitucionolidode julgodo procedente.
(ADl 3735, Relotor(o): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunol Pleno,

julgodo em 08/09/2016, ACÓRDÃO

ELETRÔNICO DJe-ló8

DIVULc 31-07-2017 PUBLIC 0l-08-2017). (grifos nossos)

A Uniõo, no normo gerol de licitoções (Lei n.8.666/931,

jó obrigo os licitonles o opresentor documentos que informem questões
técnicos e finonceiros dos empresos no oto de hobilitoçõo, conforme
prenuncio o ort.

27 ,

do Lei 8.666/93. Vejo-se.

o

hobilitoçõo nos licitoções exigir-se-ó dos
inÌeressodos, exclusivomenÌe, documentoçõo relqtìvo q:
Art.27. Porq

CNPJ no 04.312.369/001l-62 - Rua Emílio Moreira, n'o 1308,
Praça 14, Manaus - AM, fone: (92) 3622.3904 -www.pge.am.gov.br
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- hobilitoçÕo jurídico;

ll -

quolificoçõo técnico;

lll -

quolificoçÕo econômico-finonceiro;

lV

- reguloridode

V

- cumprimento do disposlo no inciso xxxlll do ort. 7o do

fiscol e trqbolhisto;

Constituiçõo Federql.

Após o fose de hobiritoçõo, nôo hó exigêncio de iois

documenÍosporportedoLeiGeroldeLicitoções,@

, por mqis que este

ostente o quolidode constitucionor de órgõo fiscorizodor
do Erório.

Reolizondo um simples cotejomento com
8666/93, percebe-se de formo cristolino que o proposiluro

o Lei n.

leool sob

, nõo hovendo quolquer
questõo específico o peculior do Estodo do Amozonos
trotodo no referido
Projefo, o que o torno inconstitucionol por invosôo
de competêncio dq
Uniõo.

Desse modo, considerondo o inconstitucionoridode
formol do lei que decorreró do projeto l4g/2012,
opino pelo veto jurídico
totol.
ilt - coNcrusÃo

Díonte

do

exposto, considerondo

os documentos
colocionodos oos outos, enlendo incidir no
hipólese inconslilucionolidode
formol orgônico no proposiçõo legíslotivo
submetido o esto procurodorio

\
I

CNPJ n" 04.312.369/00fi-62
_
Praça 14, Manaus

- AM,

Ru1lmílio Moreira,

fone: (92) 3^-622.390 4

-
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www.p g e, a m gov b

r
6

HEl

y'..ì.'...1
FX$.
€ry

@

lEstaío daAttuzotus
Qrocuralorin Çnatlo lEsulo

o vEÏo ToTAL Ò proposiçõo
Gerol do Estodo, rozõo pelo quol recomendo
diverso por porte de Suq
legisloÌivo, sem embqrgo de posicionomento
do Amozonos'
Excelêncio, o Senhor Governodor do Estodo

Aconsideroçõosuperiorcomourgênciosolicitodo.
GERAL
PROCURADORIA ADMINISÏRATIVA DA PROCURADORIA

joneiro de
Do ESTADO DO AMAZONAS - PA/PGE. Monous' l0 de

2019

'.

I
fr,4;
/..
líüií erj-uordo Meádes Donlqs

- f**/* /rJ

Procurqdor do Estodo do Amozonos

'

n.o 1308,

CNPJ n" 04'312.369100ll-62 Rua Emilio Moreira,
4 www, P ge. atn gov' br
Praça 14, Manaus - AM, fone: (92) 3 622.390 -
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PROCESSO N. OOO143/2O19-PGE
INTERESSADA: Casa Civil.
ASSUNTO: Consulta. Projeto de Lei. Sanção ou Veto

DESPACHO
Com fundamento no disposto na Portaria n. 016/l9-GPGE'

o Parecer n.
O18|2O19-PA/PGE, do Procurador-Chefe da Procuradoria Administrativa,

que delega competência ao Subprocurador-Geral do Estado, áPROVO

Luis Eduardo Mendes Dantas.
DEVOLVAM-SE os autos à CASA CIVIL, para ciência
e providências

DO
ESTADO, Manaus,

1

de

PROCURADOR-GER,AL DO

9

Geral

Estado

. râ:<,1.'.-.-.

Manaus, sexta-feira, lS de janeho de 2019
uENSAGEM

N.. ?L

|

Poder Executivo

proposiçõo legislolivo

,2019
Manaus,

J-[

de Janelro de 2019.

Senhores Deputados

Comunlco a essa Augusta Assembleia Legislativa que, no

da pÍ€rÍogativa a mim deferida pelo artigo 36, S 1.o da Constituição
Estadual, decldÍ pela aposlção de VETO TOTAL, por inconstitucionalidade
formal oçânlca, ao PÍojeto dê L€l que "lNSflÍUl, no âmbito do Estddo do
Amazonas, a obdgatoiedade ás empresag vencedoras de ticitaçáo e que
rlnstem seulço ao Podq Executlvo Estadual, de apresentatem infomações

Excelenlíssimo Senhor Governodor

do Eíodo

lécnicos e Íiscais.
É

II

-

o relolório, no essenciol.

FUNDAMENÌOS

De início, vole o lronscriçõo dos disposilivos insertos no
proposiçõo legislolívo:

técnicas e frscais.'

A

PropOslção,

ao inovar em

quêstéio g€rals sobrê

Arl. l. -

o dlsposto no aÍtlgo 22, inciso )üVll, da Constituição da

República, que deÍine como competência privativa

n.0 018/20íg-PA/PGE, aprovado

da União lêgislaÍ sobre o

pelo Subprocurador-Geral do

Arì. 2. - As informoções técnicos e fìscoÌs o que se reÍêre o
orligo onieíor consiste no demonslÍoçõo do políimõnio do

Estado,

o

licilonÍe vencedoro, bem como

Senhores Deputadoe.

Assím, pelos motivos êxpostos, nos
Legislativa, reiterando

e llciloçÕo no Eslodo do
opresênloÍ oo podeÍ

o

Legisloiivo Esloduol, informÕções lécnicos e fÌscois.

clnstitul partê integrante d€sta Mensagem e relêvantô subsÍdio

constitucionais, submeto

As êmpresqs vencedoros

Amozonos ficom obÍigodos

tema, coÍúorme demonstram as razões de ord6m jurÍdica contidas no parecer

à dellb€ração dos

oo

3l

poro fins de Sonçõo ou Veto.

uso

documento que

Pág.

A proposiçõo legislolivo, de iniciolivo do Dêpulodo
Modo Boslos dos Sonlos, dispõe sobre o obrigoloriedode dos licilontes
vencedores de opresenlor oo poder Legislolivo Estoduol informoçõês

SênhoÍ Preldentg

licítaÉEs, aftonta

I

funciônórios, especiolizoçõo lécnico

têrmos

aos ilustros Senhores Deputados, nÊ oportunidade,

- As despesos deconentes dõ execuçõo deslo lei
conerôo por conìo dos boloçÕes orçomentórios própÍìos,
ArÌ. 3

/

/J;L"/ lllfw^ k*)
,t/

de

empreso

poro o êxecuçÕo do serviço poro o quol conlrolodo.

os motivos de Veto Totâl à apreciação dessa Casa

e)pÍessões de dlstinguido apr€ço.

quonlidode

do refeÍido

suplementodos se necessório.
Arl.4 - Eslo lei seró regulomenlodo, pelo Poder Execulivo, no

WLSON MIRAT{DA LIMA

que coubeÍ.

Govemador do Estado
PÍocesso n." 0001 431201 9

Art.5 -

lnleressodo: Coso Civil

revogodos os disposições do conlrório.

Eslo lei enlro em vigor no

doïo de suo publicoçõo,

fursnto: Anólise de Proposiçõo LegisloÍivo poro sonçõo ou velo.

Como se verifico do proposiçõo legisloÌivo sob

onólise,

hó o imposiçõo òs empresos, vencedoros de licitoçõo no Eslodo do
Amozonos, de opresenlor documenìos perlirientes o suo hobiliioção oo
Poder Legislolivo.
PARECER N. T8/2OI 9-PA/PGE

Conquonlo louvóvel o inÌençõo do Nobre Coso de

:
{,

coNsTtTUctoNAt. pRocEsso t EGlsl.Á,Ttvo. sANçÃo

Legislodores oo oprovor proposiçõo legislotivo em fovor

OU VETO DO CHEIE DO EXECUïIVO. IEI QUE DISPÕE

do Erório, o lnconsllluclonolldode ÍoÍmol oroônlco do presenÌe projeio de
lei é poÍenie.

SOBRE OBRIGAÇÃO

DO IICIÌANïE

ENVIAR DOCUMENTOS

AO

VENCEDOR DË

PODER

NORMAS GERATS DE LtCtï.AçÃO Ë CONïRATAçÃO.
VETO TOTAI.

É

Íormolmenle inconsïitucionol

do

preservoçõo

TEGISLATIVO"

COMPEÌÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA I.EGISIAR

otribuições privolivos

do

lei que

invodo

Uniõo. quol sejo, legislor

sobre normos gerois de licitoçõo e conlrotoçõo (ort.

A inconstilucionolidqde formol oÍgônico diz respeilo
possibilidode de

o

ò

Esïodo-Membro legislor sobre determinodos molérios.

Nessê conlexÌo, bem compulsondo o proposlo legisloiivo, obsewo.se que
hó umq lnvosiio à compelêncio privollvo do Unlôo poro leglslol sobre
noÍmos geÍcb de llcltoçtio e conlroloçõo. NesÍe senlido, lronscÍevo-5e o

ort.22.XXYll, do CFl88:

22,xxvtt, do CFl88).

'

Ar1.22. Compele pÍfuollvomenlê ò Unlõo leglslorsobre:
(...)

Senhor Píocurodor-Chete,

XXVII - noÍmos gerols de llcllcçõo e conlÍoloçõo, em
lodqs os modolldodes, poro os odminislroçÕes públicos
direios, oulórquicos e fundocionois do UniÕo, Ejlodos,
DhlÍilo Fêderol e Municípios, obedecido o disposto no
orl. 37, XXl, e poro os empresos públicos e sociedodes
de economio misto, nos iermos do ort. I23, S I o, lll;

I

I.

RETATóRIO

Os oulos odminisÍrolivos oro sob qnólise versom sobre o

Oíclo n. 11I5/20t8-GP da Assemblelo Leglslolivo do Eslcdo do Amozonos.
encominhodo o esto Procurodorìo Gêrol do Eslodo por Despocho do
Chefe do Consuliorio Técnico-LegisloÌivo, que lem poÍ objelo o envio de

Em gue pese o

disposilivo

ocimo lrolor

compelênciss privotivos do Uniôo, por inÌerpretoçõo lilerol, deduz-se

de

que

cumpre oo Enie Federol insiiluir normos gerois sobre licìloções e
conlroções no odminislroçõo público fedeÍol, esioduol e municipol,

Diário 0Íiclal do Estado do Amazonas

itianaus, sexta-feira, 18 de janeiro de.2019,f Poder Executivo
compelindo oos demois enles legislor sobre queslões peculíores de suo

I Pá9. 12

I

-

hobililoçõo juídico;

ll

-

quolificoçôo técnico;

Í€giôo ou locolidode.

de inierpretoçõo pocÍÍico do dhposilivo no
Federol (ADl 1.74ô, rel. min. Morco Aurélio, j. t8-9-2014,
Trolo-se

Supremo Tribunol

lll -

P,DJEde l3-ll-2014: ADI 3.670, rel..min. Sepúlvedo Pertencê, i.2-4-2007,
P,DJde 18-5-2007; RE 547.0ô3, rel. min. Menêzes Direito, j. Z-10-2008, l"
ï,DJEde 12-12-2008l'.
Corle, segue emonlo

À exemplo do que vem enlendendo o

Supremo

Emenio: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI 3.041/05,

DO ESïADO DO MATO

GROSSO

O

DO

SUL. L|CIïAçÕES

SENÌIDO AIIÂ?I.O.

E

PODER pÚSLrCO. DOCUMENïOS

EXIGIDOS PARA HABIIITAçÃO. CERTIDÃO NEGAÌIVA

vtolAçÂo A DIRE|TOS

VINCUTADA

ESPECITICIDADE. INCONSIITUCIONATIDADE

A

- reguloridode

V

-

fiscol e lrobolhisÌo;

cumprimenlo do disposlo no inciso XXXlll do orl. Todo

DE

Após o Íose de hobilitoçõo, nõo hó exigêncio de Íois
documenlos por porle do Lei Gerol de licitoções, oue sllenclo quonÍo ò

exloênclo de envlo de documenlos oo Poder leolglollvo, por mois quê esìe
osiente o quolidode conslitucionol de Órgõo Íiscolizodor do EÍório.

DO CONSUMTDOR. prspOSrCÃO COÀ

NÃO

lV

Coníilulçõo Fêdêrol.

do julgodo recenle do ADI 3735:

CoNTRAïAÇÔES COM

quolificoçôo econômlco-finonceiío;

OUAIOUER

IOTMAI..

POR

INVASÃO DA COÂAPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA
rEGrstAn soBnE a MAÌÉnrA (ARÍ. 22. rNctso xxv[. pA cÍì. l.

onóllsê lnovo em oueslões oerols dê llcllocõo, nõo hovendo guolquer
questõo especÍÍlco o peculior do EsÌodo do Amozonos lroÍqdo no referido

A iguoldode de condições dos conconenles em liciloçôês,

Projelo,

emboro sèjo enollecido pelo Consliluiçõo {ort. 37,

Uniõo.

XXI),

com o Lei n.
dê formo crislolino que lLplgpgdtulgJggCl_Ab

Reolizondo um simples coiejomenlo
8666193, percebe-se

o que o lorno inconslilucionol por invosôo dê competêncio do

'l

pode ser relofivizodq por duos vios: (ol pelo lei, medionle o

Desse modo, considerondo

eslobelecimenlo de condições de díferencioçôo exigÍveis

€m obslroÍo; ê {b) pêlo quloÍidode

rêsponsóvel pelo

conduçÕo do processo liciÍoiório, que podeíó eslobeleceÍ

de

de quolificoçÕo
iécnico e econômico, sempre vinculodos à gordnlio de
elemenlos

bislinçõo circunslonciois,

dlrello de oodlcloor de llcllocões em condlcões de
louoldodê. Ao dlÍello eslodu;l (ou munlcloolì somenle seró

il. coNctusÃo
Dionle

PROCURADORIA ADMINISTRATIVA DA PROCURADORIA GERAT

DO ESÌADO DO

-

FA/PGË. Monous,

fÁ*-J-

direilo conslilucionol de ocesso o lÌciloções e cdou umo
prêsunçÕo legol, de senlido e olconce omplíssimos,

Adminhiíoçõo locol. 4. @
Etloduol 3.04t/05 so dlssoclou dos l€Ímo! oêÌols do
ordenomenlo noclonol de llcÌlocões e conholo3. e' com
l$Õ. uruÍpou o compèlènclo pdvollvo do unlõo dê dlsPol
sobre normos oerols no molérlo íod. 22. XXVll. do CFì. 5.

Suo

À consideroçõo superior com o urgêncio solicitodo.

inseÍir o CerÌldõo de VioloçÕo oos Direllos do ConsumidoÍ no

suficlenie paro jusliÍicor o impedlmento de coniÍqlor com o

de posicionomenlo diverso por porle de

Excglêpcio, o Senhor Govêrnodor do EsÌodo do Amozonos.

ou o oeculloíes clÍcunslônclos de lnlêre$e locol. 3. Ao

segundo o quol o existêncio de registros desobonodores nos
codoslÍos públicos de proteçõo do consumidor é mollvo

exposio, considerondo os documentos

foÍmol orgônlco no proposiçôo lêgÍsloÌivo submelido.o eslo Procurodorio
Gerol do Eslodo. rozõo pelo quol recomendo o VETO TOTA! ò proposiçõo

reldclonodos o umd closgê dê oblêlos o 3êÍêm conlrolodos

rol de documènJos exigidos poro o hobililoçÕo, o legislqdoÍ
esioduol se orvorou no condiçõo de iniéÍPÍete pÍimeiro do

do

colocionodos oos ouÌos, ênlendo lncldir no hlpólese lncondlluclonolldode

lêgislotivo, sem emborgo
êglobêlêceÍ condlcõe3 êsoecfilcos. nomeodomênlê ouondo

inconslilucionolidode

totol-

eslobelecêÍ

dcseouloorocõel enlre os conconenles e osslm reslrlnolr o

o

ÍoÍmol do lei que decoÍÍeró do Pro.ieto 't4812017, opino pelo velo lurídico

cumpdmento d6 obdgoções espêcÍficos.2. somênlê o lel

ÍedêÍol podêró. em ômbllo oerdl.

ì

0 de jonêiro dê 2019

/r/ f;f;

Eduordo llieádes Donlos
Procurodor do Eslodo do Amozonos
PROCESBO lY. OOO1.t3l2019-PcE
UÍTERESSADA: Casa Civil.
ASgltÌtTlO: Consúta. Projeto de Iéi. Sanção ou Veto.

DESPACITO
Com fundmento no dispo8to na Porttria n. Of 6/l9-GPGE,
que detega competência ao Subpruurador-Gcrâl do Estado, âPROVO

Açõo dlreio de inconstilucionolidode julgodo procedante'

o Parecer n.
I8/2019-PA/PCIE, do Procurador-Chefe da Procuradoria Administraüva,
Luis Eduardo Mendes Dmtas.

(ADi3735, Relolo(o): Min. TEoRI ZAVASCKI, TÍibunol Pleno,
julgodo em o8logt2ol6, AcÓRDÃo ELETRÔNICO DJe-ìó8

e proúdências.

0

DEVOLVÁU-SE os autos à CASA CML, para ciênciâ

DIVULG 3ì-07-201 7 PUBLIC 0ì-0&201 7). (gÍifos nossot

'A Uniõo, no normo gerol de liciloções llei n. 8.óóó193),
ió obrigo os licilonÌes o opresentor documenlos que informem queslões
técnicos

e Íìnonceiros dos

empresos no

olo de hobililoçõo,

DO
PSTenO, Manaus,

de

PROCT'RADOR.GIDRAL DO

9.

conforme

prenuncio o ort.27, do Lei 8.óóó193. Vejo-se.
Estâdo
Aí1.27. ?ata

ô

I

hobilitoçõo nos licilqçÕes exigìr-se-ó dos

inÌeÍessodos, exclusivomenle, documenÌoçõo reloìivo o:

Diário Ofkial do Estado do Amazonas

rlt,

