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ESTADO DA BAHIA

cÂruene MUNTcTPAL DE ALAGoTNHAS

REQUERIMENTO NO 064/2021.

REQUER TNFORMAÇOES AO

PREFEITO MUNICIPAL SOBRE

PREGÃO N. 44t2021.

Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alagoinhas,

Requeiro à Vossa Ex." que seja solicitada ao Sr. Prefeito Municipal a copia do

seguinte documento público: a) Processo Administrativo referente ao pregão

eletrônico 4412021, que tem por objeto a contratação de empresa para

realização de oficinas presenciais para geração de renda no âmbito da

Secretaria de Assistência Social deste Município, conforme publicação no

Diário Oficial do Município, Edição 2.970, em 2610812021.
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CÂMARA MUNICIPAL DE ALAGOINHAS
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b) E que sejam prestadas as seguintes informaçÕes: o valor de cada oficina' o

número de oficinas, o critério para escolha dos participantes'das oficinas, as

oficinas a serem ofertadas, bem como se houve algum estudo preliminar para a

escolha das mesmas.

JUSTIFICAÇÃO

coNSIDERANDO que constituição Federal assegura, no artigo 5o, inciso

xxxlll, que todo cidadão tem direito de receber dos orgãos públicos

informaçÕes de interesse coletivo ou geral, sob pena de responsabilidade da

autoridade que lhe negar acesso;

CoNSIDERANDO que a Lei Federal no 12.527t2011 determina que todo

cidadáo tem direito de obter: Art. 7o O acesso à informaçáo de que trata esta

Lei compreende, entre outros, os direitos de obter: t I vl - informação

pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos

publicos, Isi!eg!c,, contratos administrativos; ["')

CoNSIDERANDO que o art. 3e, § 3e da Lei 8.666/93, ainda em vigor, aduz que

a licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de
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seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva

abertura;

coNSIDERANDO que o vereador dispõe do direito constitucional de fiscalizar

a Administração Municipal, nos termos do que estabelece o art' 29, Xl' da

Constituição Federal;

Solicito o apoio dos nobres vereadores para aprovação do presente

Requerimento de lnformaçÕes.

Sala de SessÕes

2021 .

da Câmara Municipal de Alagoinhas' 30 de setembro de
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