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RATIFICAÇÃO

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADEDE LICIT AÇÃO 007/2010
Ratifico o ato da Comissão de Licitação que declarou inexigível a
licitação com fundamento no artigo 25, inciso I, da Lei 8.666/93
(lei de licitações e contratos), a favor da empresa VECODIL
COMERCIO DE VEICULOS LTDA para aquisição de um (01)
caminhão caçamba basculante truck (6x2),  0 km para o
departamento de obras e urbanismo, no valor total de 155.452,28
(cento e cinqüenta e cinco mil quatrocentos e cinqüenta e dois
reais e vinte e oito centavos). Face ao disposto no artigo 26 da lei
8.666/93, vez que o processo se encontra devidamente instruído.

Publique-se.

Santana do Itararé, 23 de dezembro de 2010.

JOSE DE JESUS ISAC
PREFEITO MUNICIPAL

Para tomar medidas preventivas e impedir que
a dengue chegue ao município, a melhor
atitude é combater os focos de acúmulo de
água. Para isso, é importante não acumular
água em latas, embalagens, copos plásticos,
tampinhas de refrigerantes, pneus velhos,
vasos de plantas, jarros de flores, garrafas,
caixas d´água, tambores, latões, cisternas,
sacos plásticos e lixeiras, entre outros. Esses
locais são propícios para a criação e
reprodução do mosquito transmissor da

dengue.

VAMOS JUNTOS COMBATER A DENGUE


