
CAMARA MUNICIPAL
SÃO GABRIEL DO OESTE

Compromrsso com o Crdãdão

ESTADO DE MAIO GROSSO DO SUL

PEDTDo DE PRovtDÊNclA N'056/2022 ENTRADA eM'i0710612022

AUToR VEREADOR: VAGNER TRINDADE (PSDB)

..Queofiscaldocontraton,lgSt2o2l'processolicitatórion,13112021'

realize o acompanhamento da empresa ganhadora, pois em seu objeto. está o

fornecimento de mão de obra na prestação de serviços de limpeza urbana e

.onru*"çao de vias públicas do Município de sáo Gabriel do oesteiMS, envolvendo:

úarriçao manual de Ruas pavimentadas, avenidas, calçadas' praças' e passeio

púuriào, grelhas, bocas de lobo, caixas coletores, capina, raspagem e roçadas

Lãnr"it," gradeação de terrenos baldios, poda de grama e árvores' roçadas

mecanizadãs com acabamento, pintura de meio Íio com cal hidratada, cataçáo manual

ã" prpãi., lavagens de logradouros, manutenção_ na construção civil dos predios e

úgi"d'ortot púõlicos, bem como serviços da JARI como lançamento de multas no

siãtema oo ogrRRru serviços de supervisão e controle de recebimentos de resíduos

no lixão e serviços de mahutençáo de veículos, condução de veículos e máquinas

leves e pesados".

O VEREADOR QUE ESTA SUBSCREVE REQUER

QUE, APOS TRAMITAÇÃO REGIMENTAL, SEJA

ENCAMINHAOO AO PRÉFEITO MUNICIPAL O

SEGUINTE PEDIDO DE PROVIDÊNCIA:

Sala das Sessões, 07 de junho de 2022

JusflFtcATtvA:

ApresenteSolicitaçãosefaznecessáriadevidoafaltadecumprimento
do contrato quanto a máo de o6ra mínima mensal descrita no termo de referência.

conforme a resposta encaminhada pelo Executivo quanto ao pedido de informaçáo

n 10t2022, de minha autoria, o mesmo consta o número inferior de mão de obra.

Agradeço a atenção, certo de contar com o atendimento a esta

solicitação o mais breve possivel.
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Para inclusão na sessáio do dia
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