Comissão Especial para Atualização da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993

PLANO DE TRABALHO

Plano de Trabalho da Comissão Especial para atualizar
e modernizar a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993,
que regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição
Federal, institui normas para licitações e contratos da
Administração Pública e dá outras providências.

Trata-se do Plano de Trabalho da Comissão Especial para atualizar
e modernizar a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, criada pelo Ato do
Presidente nº 19, de 2013, composta pelos Senadores Vital do Rêgo, Kátia
Abreu, Wilder Morais, Waldemir Moka, Francisco Dornelles, Eduardo Suplicy,
Aloysio Nunes Ferreira e Armando Monteiro, que funcionará sob a presidência
do primeiro, relatoria da segunda e relatoria revisora do terceiro.

As atividades da Comissão serão divididas em três fases, para as
quais, diante da complexidade da matéria, são inicialmente previstos 120 (cento
e vinte) dias de trabalho. Dessa forma, de plano, projeta-se a necessidade de
prorrogação dos trabalhos da Comissão por período igual ao originalmente
estabelecido no ato de sua criação.
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Também em função da complexidade e sensibilidade do tema,
propõe-se que os estudos da Comissão abranjam outras leis que, esparsamente,
veiculam normas para procedimentos licitatórios.

Na primeira fase, serão realizadas quatro audiências públicas para
ouvir entidades da sociedade civil, setores econômicos, especialistas, órgãos de
controle e governo. Pretende-se que nesta fase também seja ouvido ao menos
um representante de administração estadual ou municipal, visto que a lei veicula
normas gerais de abrangência nacional. Uma das audiências será dedicada ao
direito comparado, podendo ser convidados especialistas brasileiros e
estrangeiros, para apresentar exemplos de outras estruturas normativas.

Na segunda fase, a equipe técnica que assessora a Comissão
consolidará as sugestões de convidados e parlamentares colhidas nas audiências
públicas, cotejando-as com os projetos em tramitação na Casa, de forma a que,
em discussão com os membros, seja elaborada uma primeira minuta de projeto
de lei dedicado à ampla revisão da Lei de Licitações e Contratos.

A terceira etapa dos trabalhos, reservada aos membros da
Comissão, constituir-se-á na discussão da minuta elaborada na segunda fase e
deliberação de versão final do projeto de lei revisor.
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Propõem-se o seguinte o calendário de atividades:
Fase

1

2

3

Atividades e Períodos de Realização dos Trabalhos
Entidades da sociedade civil e
1ª entidades representativas de setores
24 a 28/6/2013
econômicos
Audiências
2ª Especialistas – direito brasileiro
8 a 12/7/2013
Públicas
Representantes do Governo e órgãos
3ª
5 a 9/8/2013
de controle (CGU, TCU e MP)
4ª Especialistas – direito comparado
19 a 23/8/2013
Estudo, cotejamento e consolidação das sugestões e críticas
feitas nas audiências públicas com proposições em tramitação
24/8 a 29/9/2013
na Casa.
Elaboração de minuta de projeto de lei.
Discussão da minuta elaborada na Fase 2 e deliberação de
30/9 a 8/10/2013
versão final do projeto de lei revisor.

Brasília,

de junho de 2013.

Senador Vital do Rêgo
Presidente
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Relatora
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Membro

Senador Armando Monteiro
Membro

Senador Eduardo Suplicy
Membro
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