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Requer ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal 

informações a respeito da organização dos 

processos licitatórios e seus procedimentos.  

 

Senhor Presidente, 

 

CONSIDERANDO que em ação do Gabinete Itinerante, esta 

vereadora visitou a unidade escolar EMEF Prof. José Sant’Anna de Souza, popularmente 

conhecida como Chácara Flórida, e percebeu que havia mais de 100 alunos tendo aula em 

espaços improvisados, sem paredes, nos fundos da escola. No entanto, foi informada de que a 

licitação já estava em processo. No entanto, em reunião na Secretaria de Obras, esta vereadora 

foi informada que a licitação para a ampliação desta escola para atender estes alunos em 

situação precária não estava no cronograma; 

 

CONSIDERANDO que os serviços de atendimentos 

laboratoriais do município têm deixado a desejar, com extensas filas de espera na qual um 

exame clínico simples de sangue está demorando mais de 3 meses e que já foi notificado o 

final do contrato com a atual empresa prestadora de serviços. Ainda, o Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo suspendeu o pregão aberto pela municipalidade para a contratação de 

novos serviços após a impugnação do edital, duas vezes por empresas participantes do 

processo; 

 

CONSIDERANDO que o município precisa zelar pela 

continuidade e qualidade da prestação dos serviços que são sua obrigação, como a Educação e 

Saúde Básica. 

    Assim sendo, é que: 

 

REQUEREMOS à Nobre Mesa, ouvido o Plenário, dispensadas 

as demais formalidades de praxe, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal, solicitando a 

V. Exª. para que se digne nos informar o que segue: 

 

I – Qual o critério de análise de urgência para a realização de 

serviços de urgência, como é o caso da unidade escolar? 

II- Qual o planejamento anual de realização de licitações? 

II – Quantos processos licitatórios já foram realizados este 

ano? Quais processos licitatórios estão aguardando na fila para realização?  

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 18 de abril de 2017. 

 

 

 

Vereadora Loreny (PPS) 


