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REQUERIMENTO N. 18/2021-GVLD 
 
 

Requer que a Prefeitura de Maceió 
encaminhe todo o processo administrativo 
que deu origem a necessidade do Pregão 
N42/2019; estudos e pareceres; caso 
tenha ocorrido, a cópia do processo 
licitatório até a contratação e a execução 
do contrato e aditivos, apostilamentos, 
decisões e relatórios conclusivos. 

 
 

Senhor Presidente, 
 

No uso das atribuições que me são conferidas pelo Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Maceió (RICMM - ex vi do art. 214), venho 
REQUERER, que seja despachado de plano por Vossa Excelência o presente 
expediente, no sentido de se requisitar do Prefeito Municipal JOÃO HENRIQUE 
CALDAS, bem como, a Agência Municipal de Regulação de Serviços Delegados de 
Maceió, na pessoa de seu presidente, com fundamento nas atribuições de 
fiscalização externa, financeira, orçamentária, controle e assessoramento dos 
Atos do Executivo que são exercidos por esta Casa Legislativa (art. 2º do 
RICMM), o que se segue:  
 

JUSTIFICATIVA 
 
1  No ano de 2019, como resultado do Pregão Eletrônico N42/2019, 
houve, por parte da prefeitura de Maceió, a contratação de uma empresa de 
consultoria e apoio técnico que teve como objetivo executar um estudo do 
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão dos serviços de 
transporte público coletivo sobre pneus vigentes em Maceió, resultantes da 
concorrência (n. 01/2015).     
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2  Diante deste fato, forte nas atribuições de fiscalização externa, 
financeira, orçamentária, controle e assessoramento dos Atos do Executivo que 
são exercidos por esta Casa Legislativa (art. 2º do RICMM), resta mandamental 
que se requisite da Prefeitura Municipal, que sejam encaminhados: a) Todo o 
processo administrativo que deu origem a necessidade deste pregão; b) Estudos 
e pareceres; c) caso tenha ocorrido, a cópia do processo licitatório até a 
contratação e a execução do contrato, e; d) Aditivos, apostilamentos, decisões e 
relatórios conclusivos. 

S.S. da Câmara Municipal de Maceió/AL, em _________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 

LEONARDO DIAS 
Vereador 


