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QUERIMENTO NO 061t2021.

REQUER INFORMAÇOES AO

PREFEITO MUNICIPAL SOBRE

PREGÃO N. 1712021.

Excelentíssimo Sr. Presidente da Câmara Municipal de Alagoinhas,

Requeiro à Vossa Ex." que seja solicitada ao Sr. Prefeito Municipa[ a copia do

seguinte documento publico: a) Processo Administrativo referente ao pregão

eletrônico 1712021, que tem por objeto a contratação de empresa para o

fornecimento de 10.000 (dez mil) cestas básicas, para atender as necessidades

da Secretaria Municipal de Assistência Social deste Município, conforme

publicação no Diário Oficial do Municipio, Edição 2.900, em 2210612021.
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Fone: (75) 3182-3333
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JUSTIFIcAÇÃo

CONSIDERANDO que Constituição Federal assegura, no artigo 50, inciso

XXX1ll, que todo cidadão tem direito de receber dos orgãos públicos

informaçÕes de interesse coletivo ou geral, sob pena de responsabllidade da

autoridade que lhe negar acesso;

CONSIDERANDO que a Lei Federal no 12.52712011 determina que todo

cidadão tem direito de obter: Art. 70 O acesso à informação de que trata esta

Lei compreende, entre outros, os direitos de obter: t I Vl - informação

pertinente à admlnistração do patrimônio público, utilização de recursos

publicos, licitação, contratos administrativos; [...)

CONSIDERANDO que o art. 3s, § 3o da Lei 8.666/93, ainda em vigor, aduz que

a licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos de

seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até a respectiva

abertura;
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CONSIDERANDO que o vereador dispõe do direito constitucional de fiscalizar

a Administração Municipal, nos termos do que estabelece o art' 29, Xl' da

Constituição Federal;

Solicito o aPoio dos nobres

Requerimento de I nformaçÕes.

vereadores para aprovação do presente

Sala

2021.

de SessÕes da Câmara Municipal de Alagoinhas, 30 de setembro de

Luma\[VleÀezes
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