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Com fundamento no artigo 154, IX e 177 e seguintes do Regimento Interno desta Casa de Leis, encaminho o
presente requerimento ao Excelentíssimo Secretário de Estado de Saúde, em respeito aos ditames da Lei nº
8.666/93, art. 57, §§ 2º e 3º, solicito informações pormenorizadas, acerca:

a. Cópia integral do processo licitatório, do contrato e de todos os aditivos com a empresa Abelha Táxi Aéreo
LTDA;

a.1) Contendo cópia dos pareceres jurídicos, justificativas e relatórios do fiscal do contrato, que
justifiquem os reiterados aditivos;

a.2) Quais medidas a Secretaria de Saúde de Mato Grosso adotou e tem adotado no planejamento
do fim do contrato?

b. Como foi realizada a fiscalização e o controle das horas de voos realizados em decorrência do contrato;

Ressalto que o presente requerimento deve ser respondido por escrito, no prazo de 30 (trinta) dias nos
termos do art. 28 da Constituição Estadual.

JUSTIFICATIVA

A saúde está prevista na Constituição Federal como um dos Direitos Sociais elencados no caput do artigo 6º,
a efetivação desse Direito Social acarreta no pleno desenvolvimento do cidadão, contribuindo ao bem-estar e
à qualidade de vida e cumprindo com o Fundamento da Constituição Federal que é a Dignidade Humana.

Após notícias veiculadas na imprensa estadual, aqui cito a reportagem do jornal Mídia News, “Secretário
aditiva contrato de R$ 11 milhões”, com as seguintes informações:

A Secretaria de Estado de Saúde acaba de fazer o sexto termo aditivo de um
contrato com a Abelha Táxi Aéreo Ltda.

O valor do contrato prorrogado pelo secretário Luiz Soares passa a ser de R$
1 1 . 6 3 5 . 2 0 0 , 0 0 .  ( D i s p o n í v e l  e m :
<<http://www.midianews.com.br/fogo-amigo/taxi-aereo/319102>>)
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E em cumprimento dos Princípios Constitucionais da Publicidade e Eficiência da Administração Pública,
prescrita no caput do artigo 37 da CF, apresento a presente solicitação de informações.

Do mesmo modo o texto constitucional estadual elucida sobre a publicidade administrativa, vejamos:

Art. 129 A Administração Pública direta e indireta, de qualquer dos Poderes do
Estado, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e, também, ao seguinte:

Sendo indispensável a fiscalização desse Parlamento Estadual, na ações do Executivo no cumprimento dos
ditames legais, no presente caso precipuamente a Lei Federal nº 8.666/93, na qual ressalto:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência
dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

§2º Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e
previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.

§3º É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado.

Posto isto, é a síntese fática necessária para justificar o presente requerimento, esperando-se que o nobre
Poder Executivo de Mato Grosso preste esclarecimentos sobre o sexto aditivo contratual com a empresa
Abelha Táxi Aéreo LTDA.
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