EMENTA: REQUER INFORMAÇÕES A SECRETARIA DA
EDUCAÇÃO

EM

ELETRÕNICO

RELAÇÃO

PARA

AO

PREGÃO

AQUISIÇÃO

DE

BRINQUEDOS DE PLAYGROUND

SENHOR PRESIDENTE,
Apresentamos à consideração da Casa o seguinte:

CONSIDERANDO que a Prefeitura Municipal realizou Pregão
Eletrônico nº 0011/2022 para a aquisição de Brinquedos e Playground para as unidades
escolares do município.
CONSIDERANDO

o

papel

fiscalizatório

do

mandato

parlamentar, em especial no acompanhamento da correta destinação dos recursos
públicos oriundos dos impostos recolhidos pela população.
REQUEREMOS, nos termos constitucionais e regimentais, que
a prefeiura municipal por intermédio da Secretaria da Educação as seguintes informações
ao Edital do Pregão Eletrônico nº 0011/2022 para a aquisição de Brinquedos e
Playground para as unidades escolares do município.
1) Os itens constantes no Pregão Eletrônico foram entregues
em sua totalidade? Se sim, fornecer cópia de todas as NFs que acompanharam os
produtos e os termos de aceite dos mesmos. Se não foram entregues na totalidade,
fornecer o solicitado dos entregues e planejamento de recebimento dos faltantes.
2) Para a consecução do Edital do referido Pregão foi realizado
cotação prévia para referendar os valores dos itens licitados? Se sim, fornecer cópia de
todas as cotações prévias realizadas que balizaram a consecução do referido Termo de
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3) Algum valor foi pago aos fornecedores dos itens constantes
fornecedores e referente a quais Notas Fiscais?
Sala das Sessões, 14 de junho de 2022.

COLETIVO POPULAR JUDETI ZILLI
Vereadora - PT
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no Pregão 011/2022? Se sim, informar quais valores foram pagos, para quais
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