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Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Guará/SP. 

 

 

 

 

Requerimento ao Prefeito nº 03/2020 

 

 

 

 

 

   O(s) Vereador(es) que abaixo assina(m), vem(êm), 

respeitosamente à presença de V. Exa, na forma do art. 219, VIII do Regimento 

Interno da Câmara Municipal de Guará, requerer que após o devido trâmite 

regimental, seja o presente requerimento enviado ao Exmo. Sr. Prefeito. 

 

   O(s) Vereador(es) acima relacionado(s), que este 

subscreve(m), requer(em) ao Exmo. Sr. Prefeito Municipal o quanto segue: 

 

   Que se digne Vossa Excelência, determinar o envio à esta 

Casa de Leis, visando comprovar a entrega das cestas básicas adquiridas pela 

Prefeitura, de cópias dos comprovantes (livros, recibos de entregas ou outro 

pertinente e utilizado, se o caso), constando nome do beneficiário, assinatura de 

recebimento do beneficiário, endereço/local, data do recebimento, nome e 

documentos da pessoa que recebeu a cesta básica, se diversa do beneficiário, 

referentes aos seguintes processos licitatórios: 

 

   Edital nº 03/2020 – pregão presencial 01/2020 – processo 

nº 05/2020 

   Aquisição de 2.350 cestas básicas de alimentos para 

atendimento da Assistência Social. 

 

   Edital nº 20/2020 – pregão presencial 15/2020 – processo 

nº 30/2020 

   Aquisição de 1.500 cestas básicas de alimentos para 

atendimento da Assistência Social. 

 

   Edital nº 28/2020 – pregão presencial 21/2020 – processo 

nº 50/2020 

   Aquisição de 10.000 cestas básicas de alimentos para 

atendimento do enfrentamento ao Covid-19. 

 

   Requer ainda, o envio de cópias (integrais) de todos os 

processos licitatórios acima informados, bem como empenhos, requisições e notas 

fiscais. 

 

   A entrega de cestas diretamente aos órgãos municipais 

(Assistência Social, escolas ou outros) também deverá ser comprovada com toda a 
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documentação pertinente para demonstrar a origem e destino final de cada cesta 

básica. 

 

     Aguarda deferimento. 

 

Guará/SP, 22 de junho de 2020. 

 

 

 

Raphael de Paula Asse 

Vereador 

 

 

 

Maria Amélia Furtado 

Vereadora 

 


