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Protocolo:

05581/2015

Processo:

Tipo:
Autor:

Requerimento
Dep Zé Teixeira;

Projeto:
Data Leitura:
Data Arquivo:
Ass.Protocolo:

17/12/2015
____/____/_______
___________________

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXREQUERIMENTO DE INFORMAÇÕESx
x
x
XXXXXXXRequeiro à Mesa Diretora, nos termos regimentais, ouvido o Colendo Plenário,
seja encaminhado Requerimento de Informações ao Diretor-Presidente do Departamento
Estadual de Trânsito de MS - DETRAN, Senhor GERSON CLARO DINO, para que, em
complemento ao Requerimento protocolado nesta Casa de Leis sob nº 03487/2015, sobre o
contrato administrativo vigente com a Empresa PERKONS, nos forneça: x
x
XXXXXXX- Cópia integral, digitalizada, capa à capa do processo administrativo que resultou
da contratação da empresa PERKONS S.A. - Contrato nº 4681/2014/DETRAN/MS;x
x
XXXXXXX- Cópias dos estudos técnicos realizados mês a mês que atestam a necessidade
do uso e instalação dos equipamentos, conforme item 10.4 do contrato;x
x
XXXXXXX- Cópia dos atestados mensais de Execução dos serviços aferidos pela Diretoria
de Engenharia do DETRAN/MS, item 10.10 do contrato, durante sua vigência até a presente
data;x
x
XXXXXXX- Cópias dos demonstrativos mensais do recebimento efetivo dos valores que
entraram no Tesouro do Estado, referentes ao objeto do contrato;x
x
XXXXXXX- Cópias dos empenhos e notas de pagamentos mensais feitos à empresa
contratada, cláusula 10, item 10.1, durante a vigência do contrato;x
x
XXXXXXX- Cópias do Anexo 1 - "E" do Termo de Referência, que trata do quadro
de localização dos equipamentos, em especial dos que se referem aos locais para a
instalação dos equipamentos móveis em Rodovias Estaduais, incluindo cópias dos mapas
de localização e instalação dos referidos equipamentos nas rodovias; e,x
x
XXXXXXX- Cópia do Convênio vigente DETRAN/AGESUL, que autoriza o exercício de uso
e fiscalização das Rodovias Estaduais. x
x
x
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XXXXXXXXXXXXXXPlenário Deputado Júlio Maia, 17 de dezembro de 2015. x
x
x
x
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zé Teixeirax
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Deputado Estadualx
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DEMOCRATASx
(011/2015)x

JUSTIFICATIVA

XXXXXXXAge este parlamentar no exercício das atribuições delegadas aos Deputados
Estaduais pela Constituição Estadual e Regimento Interno desta Casa de Leis, que nos
incumbem de sermos os fiscais e controladores dos atos praticados pela administração
pública estadual direta ou indireta, e para respondermos a questionamentos de cidadãos.x
x
XXXXXXXNeste sentido, pedimos através deste requerimento informações complementares
sobre o contrato administrativo da referida empresa junto ao Departamento Estadual de
Trânsito de MS - DETRAN.

