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Ofício n.O 275/2018-GP .. . JA'~AREI

CAMARA MUNICIPAL DE: L;

Jacareí, 28 de maio de 2018.

Excelentíssima Senhora Presidente:

Em atendimento ao Ofício n. 55/5112018-CMP, dessa Casa Legislativa,

datado de 24 de maio de 2018, recebido nesta Prefeitura no dia 24 de maio de 2018,

referente ao Pedido de Informações n.? 96/18, de autoria do Vereador Valmir do

Parque Meia Lua, venho prestar as seguintes informações:

1. AAdministração Pública recebeu os Ofícios do Vereador.

1.1. As sinalizações na Av. São Jorge ainda não foram executadas

totalmente , pois o volume e as cores das tintas necessárias para tal execução

dependiam da finalização do processo licitatório que foi recém concluído, porém, o

fornecedor ganhador é do estado do Santa Catarina e tinha o prazo de entrega no

último dia 22/05 .

Contudo, por conta da greve dos caminhões , nossa entrega está presa

na Via Dutra, até o fim da greve. Além desta questão , informa-se que a máquina de

pintura mecânica , necessária para esta execução também se encontra em

manutenção com previsão de entrega para 06/06/2018.

Por fim, informa-se que as pinturas que são passíveis de serem feitas

manualmente, pinturas de guia, rotatória e faixas de pedestres já foram executadas no ~

mês de abril. ~1
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2. Sim, existe cronograma para a realização deste serviço com previsão

até a segunda quinzena de junho de 2018 para a execução.

Atenciosamente,
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\ ~ Ir-··~
" - . IZAIA'S JOSE DE SANTANA

Prefeito do Município de Jacareí

A Sua Excelência a Senhora
LUCIMAR PONCIANO
Presidente da Câmara Municipal de Jacareí - SP
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