
 

 

REQUERIMENTO Nº 003/2022 
 

Súmula: 

Requer à Mesa Diretora, envio de expediente ao Executivo 

Municipal, solicitando informações acerca do Procedimento 

Licitatório Pregão nº 131/2019, referente aos contratos nº 

20/2020 e 21/2020, e todos os aditivos correspondentes, firmados 

respectivamente com as empresas RADIO EDUCADORA DE 

DOIS VIZINHOS LTDA e  RADIO VIZINHANCA FM LTDA. 
 

Senhor Presidente 

Mesa Diretora da Câmara de Vereadores 

 
No uso de suas atribuições legais, os vereadores que abaixo subscrevem, requerem 

envio de expediente ao Executivo Municipal, solicitando informações acerca do 

Procedimento Licitatório Pregão nº 131/2019, referente aos contratos nº 20/2020 e 21/2020, 

e todos os aditivos correspondetes, firmados com as empresas RADIO EDUCADORA DE 

DOIS VIZINHOS LTDA e  RADIO VIZINHANCA FM LTDA. 

Especificamente, requer-se 

a) Cópia integral do procedimento licitatório supracitado, cópia dos contratos 

nº 20/2020 e 21/2020 e de todos os seus respectivos aditivos firmados até a presente data; 

b) Cópia de todos os extratos de fornecimento das referidas empresas no periodo 

compreendido de 2019 a 2022, acompanhados das respectivas notas fiscais; 

c) Informações especificas a respeito do método utilizado para balização do 

preço das veiculações dos programas de rádio e inserções radiofônicas contratadas conforme 

objeto do Pregão 131/2019.   

 

JUSTIFICATIVA 

As solicitações são necessárias para o pleno desempenho do 

mandato de Vereador e sua função fiscalizatória, considerando que chegaram 

informações aos Edis subscreventes, atinentes à supostas  irregularidades nas referidas 

contratações com as empresas de rádio supramencionadas, competindo, portanto,  aos 

legisladores procederem com o pedido de informações para averiguar a situação e 

verificar o atendimento às disposições da Lei 8666/93 e Lei 10520/2002.   

Plenário da Câmara de Vereadores, em 

18 de fevereiro de 2022. 
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