
 
 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

GABINETE DO DEPUTADO MARCOS GARCIA 

 

Projeto de Lei          /2019 

 

Estabelece critérios para a contratação de 

fornecedores na forma da Lei Ficha Limpa, 

visando proteger a probidade e a moralidade 

na administração Estadual do Espirito Santo, 

e dá outras providências. 

 

 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO decreta: 

 

Art. 1º Ficam estabelecidos critérios para a contratação de fornecedores, com o intuito 

de proteger a moralidade administrativa e evitar o abuso do poder econômico e político. 

Art. 2º Fica vedada a contratação de fornecedores no âmbito dos órgãos do Poder 

Executivo e Legislativo do Estado cujas empresas ou sócios, membros diretores e / ou 

administradores, nas sociedades anônimas, que estejam enquadrados nas seguintes 

hipóteses, onde couber: 

I - os que tenham contra sua pessoa ou a sua empresa representação julgada procedente 

pela Justiça, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado, em 

processo de apuração de abuso do poder econômico ou político; 

II - os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão 

judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de cinco anos após o 

cumprimento da pena, pelos crimes: 

a) contra a economia popular, a fé pública, a fazenda pública, a administração pública e 

o patrimônio público; 

b) contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os 

previstos na lei que regula a falência; 

c) contra o meio ambiente e a saúde pública; 

d) de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores; 

e) de tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismos e hediondos; 

f) de redução à condição análoga à de escravo; 

g) contra a vida e a dignidade sexual; e 
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h) praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. 

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo Estadual e ao Poder Legislativo de forma 

individualizado a fiscalização de seus atos em obediência a presente Lei, com a 

possibilidade de requerer aos órgãos competentes informações e documentos que 

entenderem necessários para o cumprimento de suas disposições. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor 90 dias, após a data de sua publicação. 

 

Sala das Sessões, 18 de Março de 2019. 

 

MARCOS GARCIA 

Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA 

 

Após o Fantástico exibir uma reportagem na qual representantes de diversas 

companhias aparecem oferecendo propina para obter benefícios em licitações para 

prestar serviços a um hospital público da rede federal não há como esperar para 

implantar também a Lei Ficha Limpa na contratação de fornecedores. 

A denúncia de fraudes contra licitações são fatos repugnantes, desvio de recursos 

públicos. Todo crime de ser punido e afastado das relações de prestação de serviço com 

os poderes públicos. 

Ficha Limpa é anseio da sociedade, a Assembleia Legislativa Estadual não pode estar 

em desacordo com o que quer a sociedade capixaba. Com a aprovada desta Lei 

estaremos criando mais um mecanismo de combate à corrupção. 

Por fim, cabe ressaltar que proposta similar já foi apresentada na Câmara Municipal de 

São Paulo pelo Ver. Carlos Apolinario sob o nº 01-00079/2012, e a Camara Municipal 

do Rio de Janeiro pela Ver. Rosa Fernandes sob o nº 1335/2012. 

Assim sendo, espero contar com o apoio dos nobres pares para a aprovação desta 

importante proposição. 

 

Sala das Sessões, 18  de Março de 2019. 

 

MARCOS GARCIA 

Deputado Estadual 
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