
 

PROPOSIÇÃO Nº 006/2021              Cruzeiro do Sul, 1º de fevereiro de 2021. 

 

 O Vereador abaixo subscrito vem submeter à apreciação dos colegas Edis desta 

Câmara de Vereadores a seguinte: 

 

PROPOSIÇÃO 

  

Solicito que os Poderes Executivo e Legislativo do Município de Cruzeiro do Sul 

comecem a transmitir ao vivo, com áudio e vídeo, por meio da internet, as sessões 

públicas de licitações no site dos respectivos Poderes, bem como pelas redes sociais e 

canais oficiais de comunicação. Os arquivos das gravações dos procedimentos licitatórios 

deverão continuar disponíveis para consulta, na internet, no site do respectivo Poder 

licitante. O membro da comissão de licitação ou o pregoeiro deverá informar inicialmente 

sobre qual processo licitatório está tratando, declarando, ao menos, as seguintes 

informações do processo de compra ou contratação de serviços pelo Poder Executivo ou 

Legislativo: número do edital de licitação; modalidade de licitação; regime de Execução; 

órgão solicitante; e objeto da licitação. 

As licitações possuem fase interna (antes da publicação do edital) e externa (após 

a publicação do edital). A fase interna abrange todos os procedimentos para elaboração 

do edital de licitação, aqueles realizados internamente pelo poder licitante até a conclusão 

do edital de licitação, portanto, não são públicos. Já a fase externa inicia com a publicação 

do edital de licitação, quando há a divulgação da licitação ao público, havendo as subfases 

de habilitação, apresentação de propostas e documentos, classificação e julgamento, 

homologação e adjudicação. 

 Importante ressaltar que a fase externa de licitação é pública, ou seja, os cidadãos 

têm direito a acompanhar as sessões públicas de licitação, afinal, são os reais 

financiadores do Poder Público, tendo o direito fundamental de acesso à informação do 

Poder Público e a aplicação do princípio da publicidade à Administração Pública, como 

preconiza a Magna Carta de 1988. 



O direito de acompanhar as sessões públicas de licitação raramente é exercido 

pelos cidadãos, uma vez que só pode ser exercido de modo presencial. Desse modo, o 

cidadão que pretende acompanhar as sessões de licitação para fiscalizar o poder público 

deverá ter disponibilidade de tempo exatamente naquele horário reservado aquela 

licitação, proceder com o deslocamento até local que será realizado o ato e, igualmente, 

revelar sua identidade, o que pode gerar alguma forma de constrangimento, quiçá 

retaliação. 

Diante desse cenário, diversos Municípios brasileiros têm implementado a 

transmissão ao vivo das sessões de licitação, em formato áudio e vídeo, divulgando os 

atos de contratação pela internet e, deste modo, sugiro que o Município de Cruzeiro do 

Sul, através dos Poderes Executivo e Legislativo, também implemente essa ferramenta. 

 Certo de ter a atenção deste Poder. 

  

 

DEMÉTRIOS KAROL LORENZINI 

VEREADOR 


