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SUGESTIONA AO PODER PÚBLICO MUNICIPAL, DURANTE O 

PROCESSO LICITATÓRIO, A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA “RADAR” 

DO TCE-MT. 

                      Diante dos preceitos regimentais e com anuência do 

Soberano Plenário, requeiro a Mesa Diretora desta Augusta Casa de Leis, 

que encaminhe expediente indicatório ao Executivo Municipal, com cópia 

ao Poxoréu-Previ e à Câmara Municipal, mostrando-lhes a necessidade 

acima mencionada. 

 

 

Senhor Prefeito,  

Senhores Vereadores, 

 

O Radar de Controle Público objetiva monitorar áreas da 

gestão pública e objetos de controle por meio de ferramentas 

tecnológicas de extração, mineração, cruzamentos de dados e análises 

eletrônicas, gerando informações, indicadores e alertas automatizados 

em subsídio aos controles externo, interno e social. 

Módulo Compras Públicas: é um dos módulos do Radar de 

Controle Público que disponibiliza os dados e as informações das 

licitações e preços praticados nos municípios e Estado de Mato Grosso. As 

informações apresentadas têm origem nas licitações homologadas e 

declaradas ao TCE/MT no sistema APLIC* – Sistema de Auditoria Pública 

Informatizada de Contas.  

 
INDICAÇÃO 

 

Nº 045 /2020 

 
PROTOCOLO 

 

Nº__________/2020 

 

Autor: VEREADOR GEOVANE DE SOUZA CONCEIÇÃO 
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Dentre as diversas finalidades do Radar Compras Públicas, 

destaca-se:  

1. Analisar e comparar os preços praticados pelas 

organizações públicas mato-grossenses nas aquisições de materiais e 

serviços.  

2. Pesquisar e coletar preços de referência em subsídio aos 

processos de compras públicas.  

3. Analisar a atuação dos fornecedores e os preços praticados 

no âmbito do estado de Mato Grosso.  

4. Coletar estatísticas gerais acerca das aquisições das 

organizações públicas mato-grossenses.  

5. Acompanhar a prestação de contas das licitações 

homologadas e enviadas ao Tribunal de Contas. 

                Por esta razão, solicito apoio a esta Casa de Leis, pois assim 

estaremos fazendo nosso papel de porta-voz da população Poxorense, e 

desta já, requeiro o acatamento desta indicação pelas autoridades 

competentes. 

 

 

 Sala das Sessões do Plenário “Tarquínio Soares Silva”, 

aos vinte e sete de abril de dois mil e vinte. 

 

 

Geovane de Souza Conceição 

Vereador 
 


