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Exmo. Senhor

Presidente da Comissão de Economia

Deputado Sérgio Ávila

Assunto: REQUERIMENTO / AUDIÇÃO PARLAMENTAR

Considerando que o Governo Regional dos Açores, através da Resolução do

Conselho do Governo n.° 27/2021, de 29 de janeiro de 2021, aprovou as peças do

procedimento para a aquisição dos serviços de transporte marítimo regular de

mercadorias entre as ilhas do Falai, do Corvo e das Flores, pelo prazo de 12 meses,

com o preço base € 2.665.000 (dois milhões e seiscentos e sessenta e cinco mil euros)

acrescido de IVA, mediante concurso público, com publicidade internacional;

Considerando que o concurso está envolto em polêmica e alguma suspeição, com a

empresa Seamastera considerar mesmo o concurso como um "ato viciado";

Considerando, também, que a empresa Energia Eficiente, outra concorrente,

contestou o processo, afirmando até que o concurso "padecerá de vício de violação

da lei";

Considerando todos os factos tornados públicos pelas empresas concorrentes acima

identificadas;

Considerando que tais factos, segundo os concorrentes, irão muito provavelmente

motivar o recurso á impugnação judicial;

Considerando, por último, e na seqüência do acima exposto, que pode estar em causa

o abastecimento regular de mercadorias á ilha do Corvo, pelo que importa que sejam

prestados todos os esclarecimentos, materializando-se, por essa via, a transparência
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necessária e a oportuna fiscalização da Assembléia Legislativa da Região Autônoma

dos Açores a todos os atos de governação;

Assim, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, através dos Deputados

abaixo assinados, requer, ao abrigo da alínea f), do n.° 1, do artigo 105.° do

Regimento desta Assembléia, e com caráter de urgência, a audição parlamentar

do Secretário Regional dos Transportes, Turismo e Energia e dos responsáveis

das empresas concorrentes e reclamantes Seamaster e Energia Eficiente, para

prestarem esclarecimentos sobre o procedimento concursal previsto na

Resolução do Conselho do Governo n.° 27/2021 de 29 de janeiro de 2021.

Com 08 melhores cumprimentos,

Os Deputados

Miguel Costa

HcvJ ^

José Ávila

Francisco César

IL.
Carlos Silva

Rui Anjos
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