
Exmª.  Srª. 
IVONE PORTELA 
DD. Presidente da Câmara Municipal  
Nesta. 

Laranjeiras do Sul, em 03 de Maio de 2013. 
   
 O Vereador que o presente subscreve, usando de suas atribuições legais que o 
cargo lhe confere, vem perante a presença de vossa Excelência, para que após ouvido o 
Douto Plenário, REQUERE seja enviado ofício ao chefe do Poder executivo, o qual de 
conformidade com o inciso XIV do artigo 65 da Lei Orgânica Municipal, informe o que segue: 

 
REQUERIMENTO N.º  026/2013. 
EMENTA:  Requer do Poder Executivo Municipal: 
Informações, sobre a LICITAÇÃO Nº 033/2013, que tem como 
objeto a CONTRATAÇÃO EMPRESA(S) PARA PRESTAÇÃO 
SERVIÇOS DE LIMPEZA NO QUADRO URBANO E TAMBÉM 
NAS ESCOLAS DO INTERIOR DO MUNICÍPIO DE 
LARANJEIRAS DO SUL, sendo: 

1. Quem foi os vencedores;  
2. Qual valor Licitado; 
3. Cópia da Ata de Abertura das Propostas de Preço. 

 
 Considerando, que, conforme o § 3º do artigo 2º do regimento interno o qual diz: A 
função fiscalizadora é exercida por meio de "requerimentos " sobre fatos sujeitos à 
fiscalização da Câmara; 

 
 Considerando que o conforme a Lei Orgânica em seu o inciso XIII do artigo 35 
Compete privativamente à Câmara Municipal exercer diversas atribuições, dentre elas o de 
"Fiscalizar e Controlar os Atos do Poder Executivo ". 
 
 Considerando também que fomos procurados por cidadãos que participaram da 
referida licitação, os quais buscam e pleiteiam informações por nosso intermédio o resultado 
final da licitação; 
 
 REQUEREMOS, então, que o Poder Executivo nos remeta os documentos 
referentes a Licitação nº 033/2013, que tem por objetivo a contratação de empresa para 
prestação de serviços de limpeza, sendo:  

1 - Quem foi os vencedores;  
2 - Qual valor Licitado; 
3 - Cópia da Ata de Abertura das Propostas de Preço. 
 

 Certos de que seremos prontamente atendidos, desde já antecipamos nossos 
sinceros agradecimentos. 
   

Atenciosamente,  
 
 
 

EVERSON MESQUITA 
Vereador PP 


