
REQUERIMENTO 
 

REQ112.docx 

Avenida Professor Walter Thaumaturgo, 208 – Centro – CEP 12030-040 – Fone (12) 3625-9500 – Fax (12) 3625-9527 
E-mail: camarataubate@camarataubate.sp.gov.br – Site www.camarataubate.sp.gov.br 

Requer informações ao Exmo. Sr. Prefeito 

Municipal sobre chamamento público que abre 

vaga para agências de mototáxi. 

 

Senhor Presidente,  

 

 

Considerando que no dia 31 de maio, a Prefeitura Municipal, 

publicou o chamamento público nº 11/18, que trata do credenciamento de pessoa jurídica para 

administrar base de mototáxi;  

 

Considerando que o chamamento público era direcionado para 

pessoas jurídicas interessadas em assumir a administração das bases de estacionamento de 

mototáxistas, exclusivamente nas regiões onde não existem associações funcionando; 

 

Considerando que durante o processo de licitação, houve 

empresas inabilitadas por não estar de acordo com o edital; 

 

Considerando que em resposta o ofício n.º 131/2018, a 

Secretaria de Mobilidade Urbana informou que todo processo de licitação pública prevê 

período de 5 dias para recurso e 5 dias para o contra recurso, no caso específico da licitação 

de chamamento público 11/18 para credenciamento de agências, o período de recurso foi até o 

dia 01/08 e o período de contra recurso foi até o dia 10/08. Após homologação e publicação 

do resultado final as agências que não vierem a ser homologadas serão notificadas para 

encerrar a suas atividades. 

 

Assim sendo, é que:  
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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 informar a esta Casa o quanto segue: 

 

I- Considerando que o prazo de contra recurso foi até o dia 

10/08, qual o andamento do chamamento? Houve recursos nessa fase do processo? 

 

II-Qual a previsão para homologação e publicação do 

resultado final do chamamento?  

 

III- Como as agências serão notificadas para o 

encerramento das atividades?  

 

Plenário “Jaurés Guisard”, 20 de Agosto de 2018. 

 

Vereadora Loreny (PPS) 

 

 

 


