
 

 

 

ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

CÂMARA MUNICIPAL DE CABO FRIO 

 

REQUERIMENTO Nº 061/2019.                                                   Em, 25 de março de 2019. 

 
REQUER AO EXMO. SR. PREFEITO A RESPOSTA AO 

REQUERIMENTO DE Nº 083/2018 QUE FORA 

APROVADO EM 03/07/2018, ONDE FOI REQUERIDA 

CÓPIA DE INTEIRO TEOR DO PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO FIRMADO 

ENTRE O MUNICÍPIO E A EMPRESA R2OOH - OUT 

OF HOME MEDIA. 

 

 Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Cabo Frio 

 

O Vereador que este subscreve, atendendo tudo mais o que determina o interesse 

público, Requer à Douta Mesa, na forma regimental, o envio de expediente ao Exmo. Sr. 

Prefeito deste Município, solicitando a resposta ao requerimento de nº 083/2018 que fora 

aprovado em 03/07/2018, onde foi requerida cópia de inteiro teor do processo administrativo 

de licitação firmado entre o Município e a empresa R2OOH - out of home media. 

 

Sala das Sessões, 25 de março de 2019. 

 

 

OSÉIAS RODRIGUES COUTO 

Vereador - Autor 

 

                             

JUSTIFICATIVA: 

Considerando que o Requerimento de nº 083/2018 não fora respondido de acordo com 

o previsto no Regimento Interno desta Casa, a presente medida se torna necessária, para que 

possamos dar maior transparência e cumprir o papel fiscalizatório do Poder Legislativo 

Municipal, que verificou a necessidade de tomar conhecimento do objeto do referido contrato 

no que tange a manutenção, reparos e colocação de cabines para ponto de ônibus no 

Município,  

Imperioso destacar que atualmente é grande o número de pontos de ônibus em estado 

precário, tais como nos bairros Botafogo, São Jacinto, Campos Novos, Florestinha, Terramar, 

Unamar, Estrada do Gargoá, Samburá, Aquárius, Centro Hípico e Nova Califórnia, o que 

causa grande transtorno aos usuários do transporte público municipal, e ainda, é grande a 

necessidade de novas cabines de Ponto de Ônibus. 

Portanto, diante do contrato vigente, será possível obter as informações precisas no 

sentido da execução, data de início e término do contrato, valor, número do processo do 

processo administrativo dentre outras informações. 

Assim exposto, espera a aprovação do Requerimento dos Nobres Vereadores. 

 


