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Excelentíssimo Senhor 

IVAN CARLINI 

Presidente da Câmara Municipal de Vila Velha. 

 

 

  Eu, ARNALDINHO BORGO, Vereador, dentro de minhas atribuições legais, e nos 

termos da alínea “a”, § 1º, art. 63, do Regimento Interno deste Poder Legislativo, bem como 

com fulcro no disposto no § 2º, do art. 116, da Lei que rege os contratos com a Administração 

Pública, solicito que seja encaminhado ao Poder Executivo Municipal 

 

REQUERIMENTO 
 

de cópia na íntegra do Processo nº 32.185/2018, da ATA e o resumo da Ata de 

Registro de Preços nº 001/2019, conforme publicação no Diário Oficial do Município de Vila 

Velha, no dia 16 de janeiro de 2019, transcrito abaixo: 

 

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019. PROCESSO Nº 

32.185/2018. Das partes: PMVV X LIDERANÇA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO 

LTDA. Do objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de 

portaria patrimonial convencional, com fornecimento de mão de obra, equipamentos e 

insumos a serem executados de forma contínua nas dependências da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE VILA VELHA. Do valor Global: R$ 27.730.793,67 (vinte e sete milhões, 

setecentos e trinta mil, setecentos e noventa e três reais e sessenta e sete centavos). Do 

prazo: 12 (doze) meses, não prorrogáveis, contados a partir do primeiro dia útil após a data da 

publicação de seu extrato na Imprensa Oficial. SEMAD/PMVV 

 

Na oportunidade, requer-se que se faça constar no requerimento e que a cada adesão 

dessa ATA pela municipalidade seja encaminhada cópia para esta Casa de Leis, nos mesmos 

termos do § 2º, do art. 116, da Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, que “Regulamenta o art. 

37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública e dá outras providências”. 

 

  Palácio Legislativo, 21 de janeiro de 2019. 

 

Arnaldinho Borgo 

Vereador 

 


