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proponente: VereadorPoücial Madril/PMB) Recehi
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Excelentíssimo Senhor Ptesidente da Cãmata Municipal de

REQUEIRO, nos teÍmos que regem o art. 748, inciso IV, do Regimento Interno desta

Casa de Leis, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Lüs Felipe Francischini,
Presidente da Comissão de Constituição de Justiça e Cidadania, solicitando seus

esforços pâra apÍesentaÍ a deliberação do plenário legislativo, proposição de alteração da

Lei n" 8.666, de 27 de junho de 1.993, acrescentando dispositivo que vede a paticipação
em procedimentos licitatórios de empresas que tenham, em período eleitoral, prestado
sewiços ou efetuado doações para canüdatos ou partidos poüticos

É o q.r. Requer. Sala de Sessões.

Cascavel, 19 de novembro de 2019.

Í )*H
Policial Madril
Vereador /PMB

Justificação:

Venho pelo presente apelar aos Nobres Deputados esforços paÍa que haja alteraçáo na

Lei Federal n" 8.666, de 21 de junho de 1993, acÍescentando dispositivo que vede a participação
em ptocedimentos licitatórios de empresas que tenham, em pedodo eleitoral, prestado serviços
ou efetuado doações para candidatos ou partidos políticos.

Frisa-se que atualmente não é preciso üzer múto pata compÍovâr que a observância
dos procedimentos fotmais previstos na Lei de Licitações )â não gaÍante mais o combate a

corrupção, seja mediante a combinação de pÍeços ou outÍas fotmas de superfatuÍameflto, o
resultado é sempre o mesmo: danos aos cofres do erário público.

Importante destacat que, em teoria, os princípios da impessoalidade, motaüdade e

suptemacia do interesse público deveriam garantr a náo ocorência de práticas ilícitas no setoÍ
público, mâs a tealidade tem nos mostrado o contrário, ou seja, apenas reforça a necessidade de

avaflç t ta críação de mecanismos que vedem a possibilidade de coÍÍompeÍ e prejudicat o Erárío.
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É preciso teconhecer que nem todas as doações e prestações de serviços a candidatos e

partidos políticos têm esse objetivo escuso, porém, há alguns casos ainda que atendem
exclusivamente essa finaüdade.

Dessa forma, o objetivo da presente proposição é soücitar que seja pÍoposto a inserção
de um artigo na Lei de Licitações pâÍâ que empresas que tenham ptestado serr.iços de qualquer
nattrrez^ a 3 partidos políticos ou a candidatos durante o período de campanha eleitoral sejam
proibidas de panicipar de ücitações públicas, no âmbito do Poder Executivo, qualquer que seja a

esfera fedetativa considerada.

Âs medidas se aplicariam, indistintâmeflte, a todas âs empÍesas que realizatem negócios
com partidos ou candidatos, independentemente do êxito eleitoral, ou seja, além de revigorar o
princípio da motalidade na Âdminisúação Pública, a economia que resultará do impedimento de

ücitações viciadas podetá ser revertid^ p^ÍL a melhoria na prestação de serviços púbicos tão
almejada pela sociedade brasileira.

Assim, cetto de estar conúibuindo p^Ía z moral)zação dos costumes políticos, coÍlto
com o apoio dos nobres Pares pan o aperfeiçoamento e aptovação da ptesente pÍoposta.
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