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oWREQUERIMENTO N* /17.

Requeremos à Mesa, depois de ouvido o plenário em sua forma regimental, 
que seja enviado expediente reiterando ao Exmo. Sr. Prefeito do Município em 
exercício, Sr. Eduardo Honório Carneiro, conforme as prerrogativas deste Poder 
Legislativo amparada em face de sua função fiscalizadora e de controle estipuladas 
no inciso I, do art. 44 do Regimento Interno chancelado pelos incisos XIX e XXV, do 
art. 37 e Art. 57 da Lei Orgânica do Município dispositivos autorizados pelo Art. 70 

da CF, e, com amparo na Lei da Transparência n9 12.527/2011, que sejam fornecidas 
as seguintes informações:

- Cópias das licitações dos serviços de internet realizados, assim como cópias do 
contrato firmado com a empresa ganhadora do certame licitatório, empenhos e 
pagamentos efetuados, concernente ao período de janeiro a julho de 2017. Caso os 
citados procedimentos tenham sido feitos de forma definitiva, que sejam 
encaminhadas as cópias das licitações e contratos declinando, por certo, os nomes 
das empresas participantes e a proposta da empresa ou empresas ganhadoras do 
certame licitatório em tela.
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Temos conhecimento que o Senhor Prefeito do Município efetivou licitações
itir

f

emergenciais, especialmente, no que concerne aos serviços de internet destinados 

aos diversos órgãos do município. s jIn

Esta Casa Legislativa na sua função fiscalizadora precisa tomar conhecimento se os 

rocedimentos ora elencados foram efetivados de acordo com a legislação em 
vigor, ou seja, consoante a Lei N9 8.666/92 e suas alterações, salvaguardando, 
assim, o interesse público sobretudo da população goianense, que espera sejam
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