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Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Guará/SP. 

 

 

Indicação nº : 197/2021 

 

 

   O(s) Vereador(es) abaixo assinado(s), vem(ê), 

respeitosamente à presença de V. Exa., requerer que após o devido trâmite 

regimental, seja a presente proposição enviada ao Executivo Municipal. 

 

Assunto: 

 

   Indica ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, se 

digne em determinar o quanto segue: 

 

   Transmissão ao vivo, no seu site oficial, bem como pelas 

redes sociais e canais oficiais de comunicação, via internet, das sessões públicas 

de todas as licitações ocorridas pelo poder Executivo de Guará. 

 

   Fazer as transmissões das licitações em áudio e vídeo. 

 

   Deixar os arquivos das gravações dos procedimentos 

licitatórios disponíveis para consulta, na internet, no site do Poder licitante, 

durante período estabelecido em regulamentação específica. 

 

   Informar sobre qual processo licitatório está tratando, 

declarando, ao menos, as seguintes informações do processo de compra ou 

contratação de serviços pelo Poder Executivo: 

I - número do edital de licitação; 

II – modalidade de licitação; 

III – regime de execução; 

IV – órgão solicitante; e 

V - objeto da licitação. 

 

   Abranger na transmissão todas as fases da licitação 

consideradas públicas, do procedimento licitatório.  

 

   A gravação abrangerá os procedimentos de abertura dos 
envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos concorrentes, de 

verificação da conformidade de cada proposta com os requisitos do edital e de 

julgamento e classificação das propostas, de acordo com os critérios de avaliação 

constantes no edital. 

 

JUSTIFICATIVA 

 

   O objetivo é dar mais transparência aos procedimentos 

licitatórios mediante transmissão, ao vivo, pela internet e redes sociais das sessões 

públicas de licitações do poder Executivo. 
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   O direito de acompanhar as sessões públicas de licitação 

raramente é exercido pelos cidadãos, uma vez que só pode ser exercido de modo 

presencial. Desse modo, o cidadão que pretende acompanhar as sessões de 

licitação para fiscalizar o poder público deverá ter disponibilidade de tempo 

exatamente naquele horário reservado aquela licitação, proceder com o 

deslocamento até local que será realizado o ato.  

   Importante ressaltar que a fase externa de licitação é 

pública, ou seja, os cidadãos têm direito a acompanhar as sessões públicas de 

licitação, afinal, são os reais financiadores do Poder Público, tendo o direito 

fundamental de acesso à informação do Poder Público e a aplicação do princípio 

da publicidade à Administração Pública. 

 

     Aguarda(m) deferimento. 

 

Guará/SP, 13/08/2021. 

 

 

 

 

 

 

 

Eduardo de Assis Matos 

Vereador 


