
AMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO

ESTADO DO PARANÁ

EXMO. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CORNELIO PROCOPIO - PR.

aprovado!

PEDIDO DE INFORMAÇÃO

PROTOCOLO
N°: 373/16

Data: 01/09/16

Hora: 10:21

Visto: Carolina

EMENTA: Solicita informações sobre o imóvel locado pela

Prefeitura Municipal e localizado na Rua Mato Grosso n° 239

esquina com a Rua Paraíba.

O Vereador Sr. Fernando Vanuchi Peppes em conformidade

com o artigo 113, § 3o, inciso IX do Regimento Interno e em consonância com o art. 64 - inciso

XVII da Lei Orgânica do Município solicita as informações abaixo:

1. Especificar o valor do aluguel contratado e prazo do contrato do imóvel em referencia;

2. Cópia integral do "Contrato de Aluguel" firmado;

3. Especificar qual a ocupação e utilização que será dada ao imóvel locado;

4. Cópia integral do processo licitatório que autorizou o Executivo a firmar o respectivo

contrato de aluguel em conformidade com o disposto no Art. 2o e 3o da Lei 8.666 de

20/06/1993;

5. Valor dispendido na reforma do prédio, cópia dos projetos de engenharia e arquitetônico e

cópia integral do projeto de licitação da obra com os valores dispendidos pela Prefeitura

com a reforma do prédio;

6. Se houve dispensa de licitação, tanto na locação do imóvel como nas obras de reforma do

prédio, solicitamos cópia do(s) parecer(es) fundamentado(s) da Procuradoria Jurídica do

Município com o embasamento legal.

Areaisa em apreseniar as informações solicitadas ou apresentá-las de forma incompleta incorre o autor às sanções previstas nos anigos 222 e 223
do Regimento Interno e as previstas no Decreto Lei n° 201 de 27/02/1967. Lei n° 12.527 de 18/11/2011 g ao inciso XXX111 do caput do art. 3° no
inciso II do § 3°do art.37 g no S 2o do art. 216ambosda Constituição Federal.

Cornélio Procópio j (PR),01 de setepíéro dex2016.
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