REQUERIMENTO Nº 1/2020
AUTOR: VEREADOR JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
DE APARECIDA DO TABOADO – MS.
O Vereador que este subscreve, de acordo com
as normas regimentais em vigor, REQUER à Mesa Diretora da Câmara
Municipal, que encaminhe expediente ao Excelentíssimo Senhor José Robson
Samara Rodrigues de Almeida, Prefeito Municipal, com cópia ao senhor Jary
Augusto Silva, Secretário Municipal de Administração, solicitando que forneça
a esta Casa de Leis, cópia do edital nº 12/202 0, para abertura de processo de
licitação, na modalidade pregão presencial, para o fornecimento de peças
para a manutenção de equipamentos de poda e roçada manual, o
fornecimento de equipamentos de EPI´s, o fornecimento de cortador de
grama e a contratação dos serviços de assistência técnica em roçadeiras,
motosserras e motopodas. Requer ainda, que forneça a planilha
orçamentária, memorial de cálculo, memorial técnico descritivo, e demais
documentos que compõem aludido processo licitatório.
JUSTIFICATIVA
Tomei ciência por meio de publicação no Diário Oficial da Associação
dos Municípios de Mato Grosso do Sul/Assomasul, do aviso de licitação – pregão
presencial nº 010/2020, objetivando a seleção de empresa para o fornecimento de
peças para a manutenção de equipamentos de poda e roçada manual, o
fornecimento de equipamentos de EPI´s, o fornecimento de cortador de grama e a
contratação dos serviços de assistência técnica em roçadeiras, motosserras e
motopodas, cuja sessão pública está marcada para o dia 28 de fevereiro de 2020.
O requerimento ora encaminhado tem por objetivo conhecer a
documentação que compõe o processo licitatório, a exemplo do edital nº 12/2020,
bem como a planilha orçamentária, memorial de cálculo, memorial técnico
descritivo, entre outros que fazem parte do processo citado.
Como desconheço a documentação requerida acima, e por ser nosso
dever e direito fiscalizar os atos da Administração Municipal, estou apresentando
o presente requerimento para solicitar de Vossa Excelência que nos forneça tais
documentos, após aprovação do Douto Plenário.
Sala das Sessões da Câmara Municipal de Aparecida do Taboado - MS,
17 de fevereiro de 2020.
JOSÉ NATAN DE PAULA DIAS
VEREADOR

