
 

 

 

 

 

 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA 
PALÁCIO DO POVO JORGE GONÇALVES FIGUEIREDO 

Vereador TALES LIMA PINHEIRO 

 

Rua Vespasiano Ramos s/n, centro. 

 

REQUERIMENTO Nº 21/2021 
Autor: ver. TALES PINHEIRO 

 

 

Senhor Presidente, 

 

Na forma do art. 180 do Regimento Interno, ouvido o Plenário, requeiro a 

Vossa Excelência convocar o Fiscal de Obras e Serviços de Engenharia, senhor 

LEANDRO FURTADO SANTOS, designado pela Portaria nº 07/2021 de 04/01/2021, para 

que se apresente perante o Plenário desta Casa, para, pessoalmente, prestar 

esclarecimentos sobre os seguinte contratos:  

I – Contrato nº 24/2021 (processo nº 11/2021 – Dispensa Emergencial nº 

06/2021), celebrado em 11/02/2021 entre a Prefeitura do Município de São João 

Batista e a empresa L. H. A. GUERRA, inscrita no CNPJ sob nº 15.214.567/0001-38, no 

valor de R$ 486.000,00 (quatrocentos e oitenta e seis mil reais), tendo por objeto a 

locação de máquinas para o município de São João Batista; 

II – Contrato nº 103/2021 (Pregão Presencial nº 06/2021), firmado em 

19/04/2021 entre a Prefeitura do Município de São João Batista e a empresa L. H. A. 

GUERRA, inscrita no CNPJ sob nº 15.214.567/0001-38, no valor de R$ 760.000,00 

(setecentos e sessenta mil reais), tendo por objeto a prestação de serviços de 

locação, por hora eventualmente trabalhada, de máquinas pesadas para atender 

as necessidades do município de São João Batista; 

III – outros assuntos correlatos, se necessário. 

 

Requeiro, ainda, seja o convocado desde logo advertido sobre o 

disposto no art. 80, IV e § 2º da Lei Orgânica Municipal. 

  

JUSTIFICATIVA 

 

Justifica-se a convocação do Fiscal de Obras e Serviços de Engenharia 

diante da necessidade de prestar esclarecimentos sobre a execução ou não do 

objeto dos contratos assinalados, uma vez que, se executado, acredita-se para 

recuperação da malha viária vicinal do município. 

 

Plenário Zezi Serra, 01 de outubro de 2021. 

 

 

Vereador TALES PINHEIRO 

 

 

Inclua-se na pauta 

05/10/2021 








