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PEDIDO DE INFORMAÇÕES Nº 1/2017 

Assunto: Refere-se ao aditamento do Contrato nº 4.031/00/07, relativo à concessão para a prestação e 

exploração dos serviços de transporte coletivo de passageiros no Município de Jacareí. 

 

Em 7 de fevereiro do corrente, foi protocolizado nesta Casa Legislativa o 

Ofício nº 069/2017, da lavra do Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, fazendo 

referência ao aditamento do Contrato nº 4.031/00/07, relativo à concessão para a 

prestação e exploração dos serviços de transporte coletivo de passageiros no Município 

de Jacareí. 

Conforme juntado ao próprio ofício do Executivo, o expediente que 

resultou no aditamento contratual foi instruído com os documentos necessários a 

aperfeiçoar o negócio jurídico entre a Municipalidade e a empresa concessionária. 

Todavia, a atual Administração procedeu a essa notificação da Câmara, 

como que solicitando uma apuração dessa prorrogação contratual, razão pela qual 

respeitosamente REQUEIRO à Excelentíssima Senhora Presidente desta Casa, ouvido 

e aprovado pelo Egrégio Plenário, cumpridas as formalidades regimentais, seja 

encaminhado ao Senhor Prefeito Municipal de Jacareí o seguinte Pedido de 

Informações: 

1. A atual Administração, por intermédio de seu corpo jurídico, 

encontrou falhas nos procedimentos adotados para a efetivação do 

aditamento do Contrato nº 4.031/00/07 relativo à concessão para a 

prestação e exploração dos serviços de transporte coletivo de 

passageiros no Município de Jacareí? 

1.1. Em caso positivo, relatar os vícios existentes. 

1.2. Em caso negativo, por que, então, da medida adotada? 

2. A atual Administração tenciona dar início a novo processo licitatório 

relativo à concessão para a prestação e exploração dos serviços de 

transporte coletivo de passageiros no Município de Jacareí, 

desprezando o já realizado? 
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3. O que mais, além de notificar a Câmara, a atual Administração 

pretende fazer a respeito do assunto? 

 

Ao aguardo de manifestação, subscrevo. 

 

Sala das Sessões, 15 de fevereiro de 2017. 

 

 

 

ARILDO BATISTA 
Vereador - PT  


