
 

 

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE VILA VELHA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

“Deus seja louvado” 

Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha. 

 

 

 

 

 

PROFESSOR HELIOSANDRO MATTOS, Vereador infra-assinado, no uso 

legal de suas prerrogativas regimentais, vem mui respeitosamente a V. Exa. 

REQUERER, com base no art. 12, IX, da Lei Orgânica do Município de Vila 

Velha e na forma do art. 328, §1º, IV, do Regimento Interno desta Casa, que 

sejam solicitadas informações ao Prefeito Municipal, a fim de encaminhar a 

este Vereador cópia completa dos seguintes Processos Administrativos:  

 

 26.315/2017 (Pregão Eletrônico nº 180/2017
1
); 

 59.504/2017 (Inexigibilidade – Custeio escola de samba); 

 64.136/2017 (Inexigibilidade – Custeio escola de samba); 

 68.944/2017 (Pregão Eletrônico nº 004/2018
2
); 

 49.739/2017 (Contrato nº 012/2018
3
); 

 12269/2017 (Ata de Registro de Preços); 

 09.878/2017 (Pregão Eletrônico nº 091/2017
4
); 

 43.562/2016 (Pregão Eletrônico nº 096/2017
5
); 

 32.618/2017 (Pregão Eletrônico nº 154/2017
6
); 

 19.820/2017 (Pregão Eletrônico nº 171/2017
7
); 

 03.849/2017 (11º Aditivo ao Contrato nº 014/2012); 

 18.130/2014 (5º Aditivo ao Contrato nº 048/2014);  

 49.316/2017 (Pregão Eletrônico nº 169/2017
8
); 

 25.871/2017 (Pregão Eletrônico nº 182/2017
9
); 

                                                 
1
 Registro de preços para aquisição de medicamentos.  

2
 Registro de Preços para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de locação, montagem, 

desmontagem, transporte, manutenção, higienização e sucção de cabines sanitárias portáteis, inclusive destinação 

ambientalmente correta dos dejetos. 
3
 Prestação de serviço de Vigilância Patrimonial Armada, Convencional, com fornecimento de mão-de-obra, 

equipamentos e insumos, contratado pela Secretaria Municipal de Saúde. 
4
 Registro de preços para a aquisição medicamentos.  

5
 Registro de preços para aquisição de mobiliário de aço. 

6
 Registro de preços para a aquisição medicamentos.  

7
 Registro de preços para aquisição de autoclave.  

8
 Registro de preços para eventual Aquisição de Camiseta para atendimento as demandas da SEMED.  

9
 Registro de preços para aquisição de medicamentos.  
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 05488/2017 (Registro de Preços);  

 29.910/2017 (Concorrência Pública nº 011/2017
10

);  

 68.2/2017 (Concorrência Pública 012/2017
11

); 

 56.609/2017 (Termo de Colaboração nº 001/2018); 

 42.381/2017 (TP nº 007/2017
12

); 

 47.815/2017 (Concorrência nº 010/2017); 

 21.790/2014 (Termo de Ajuste de Contas de serviços de 

outsourcing e impressão); 

 37.682/2017 (Registro de preços – material de limpeza); 

 05357/2018, 05.361/2018, 05.636/2018, 05.784/2018, 

05.785/2018, 06.785/2018 (Dispensa de Licitação – 

Contratação bandas para Carnaval); 

  19.064/2017 (Registro de Preços nº 021/2018
13

); 

 05642/2018 (Dispensa de Licitação contratação de 

empresa de engenharia – Contrato nº 018/2018); 

 67.882/2017 (Dispensa de Licitação); 

 40481/2017 (Registro de Preços
14

); 

 21450/2017 (Pregão Eletrônico nº 149/2017
15

); 

 67.142/2017 (Pregão Eletrônico nº 001/2018); 

 18.809/2017 (Pregão Eletrônico nº 112/2017
16

); 

 29.426/2017 (Pregão Eletrônico nº 166/2017
17

);  

 27.661/2017 (Contrato nº 024/2018
18

); 

 28.043/2017 (Pregão Eletrônico nº 177/2017
19

);   

 18.620/2017 (Contrato nº 015/2018
20

);   

                                                 
10

 para contratação de empresa de engenharia para execução de serviços integrantes do sistema de limpeza 

pública no município.  
11

 Para contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de manutenção, conservação e 

implantação de áreas verdes inseridas no município. 
12

 para contratação de empresa especializada em prestação de serviços de execução do plano de desenvolvimento 

socioterritorial – PDST no residencial vila velha – 3ª etapa – Jabaeté – programa minha casa minha vida.  
13

 Contratação de vagas em empresa especializada no serviço de acolhimento institucional para pessoa idosa. 
14

 Registro de preços para aquisição de medicamentos. 
15

 Registro de Preços para aquisição de Fardamento Escolar (Uniformes). 
16

 Registro de preços para a aquisição materiais odontológicos.  
17

 Registro de preços para a aquisição material médico.  
18

 Locação do imóvel que será utilizado para a instalação e funcionamento do Centro de Atenção Psicossocial 

Infanto Juvenil-CAPS.  
19

 Registro de preços para aquisição de materiais de consumo hospitalar. 
20

 Execução dos Serviços de Melhoria, Eficientização e Expansão da Rede de Iluminação Pública do Município 

de Vila Velha. 
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 18.837/2017 (Contrato nº 016/2018
21

);  

 59.504/2017 (Termo de Fomento nº 002/2018 – PMVV X 

MUG); 

 64.136/2017 (Termo de Fomento nº 003/2018 – PMVV x 

GRESIST); 

 51.552/2017 (Ata de Registro de Preços
22

); 

 08.003/2018 (Contrato nº 021/2018
23

); 

 27.232/2017 (Pregão Eletrônico nº 181/2017); 

 25.870/2017 (Pregão Eletrônico nº 184/2017).         
 

           
 

  

 

 Vila Velha/ES, 07 de março de 2018. 

 

 

 

PROFESSOR HELIOSANDRO MATTOS  
Vereador Líder PR 
 

                                                 
21

 Execução dos Serviços de Manutenção Corretiva de Pavimentação Asfáltica de Vias Urbanas, neste 

Município. 
22

 Para contratação de serviços de fornecimento de Coffee Break e Kit Lanche, visando o atendimento pleno às 

demandas de eventos da Administração Pública Municipal.  
23

 Contratações de Serviços de Locação de Veículos sem motorista para atender do Município de Vila Velha. 


