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 Solicitamos a Vossa Excelência, a licitação modalidade 
nos termos da Lei n° 8.666/93
“Pavimentação Asfáltica e Drenagem Parcial, Conforme Proposta de nº 
Contrato de Repasse nº 882674/2019

A obra de pavimentação tem como objetivo a regularização e melhoria de vias 
urbanas não pavimentadas, visando a melhoria de vida dos munícipes, sabemos que o 
pavimento traz muitos benefícios, começando pela di
por poeiras e pelas águas paradas que se forma nas vias de chão batido, sem contar com 
a valorização do imóveis urbanos.

Essa administração tem como prioridade o bem estar social e com isso garantir a 
população em geral o apoio institucional, quanto ao direito de ir e vir. É desta forma que 
temos trabalhado com afinco 
em nosso município. E atendendo todas as normas e leis existentes no nosso pais. 

Se Vossa Excelência estiv
autorizar a abertura do processo licitatório modalidade 
  Certos de contarmos com vosso apoio e colaboração, desde já 
agradecemos. 
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Municipal de Juscimeira –MT 

Solicitamos a Vossa Excelência, a licitação modalidade “Tomada de Preços
8.666/93, tendo como objeto contratação de empresa para, 

Pavimentação Asfáltica e Drenagem Parcial, Conforme Proposta de nº 
Contrato de Repasse nº 882674/2019”. 

A obra de pavimentação tem como objetivo a regularização e melhoria de vias 
urbanas não pavimentadas, visando a melhoria de vida dos munícipes, sabemos que o 
pavimento traz muitos benefícios, começando pela diminuição de doenças provocadas 
por poeiras e pelas águas paradas que se forma nas vias de chão batido, sem contar com 
a valorização do imóveis urbanos. 

Essa administração tem como prioridade o bem estar social e com isso garantir a 
io institucional, quanto ao direito de ir e vir. É desta forma que 

temos trabalhado com afinco para que novos projetos e programas sejam implantados 
em nosso município. E atendendo todas as normas e leis existentes no nosso pais. 

Vossa Excelência estiver de acordo, solicitamos seus bons ofícios em 
autorizar a abertura do processo licitatório modalidade “Tomada De Preços

Certos de contarmos com vosso apoio e colaboração, desde já 

 

 

CELSO KIITIRO FUJII 

SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA 

15.023.955/0001-31 – 

de Julho de 2020. 

Tomada de Preços”, 
contratação de empresa para, 

Pavimentação Asfáltica e Drenagem Parcial, Conforme Proposta de nº 222/2019, 

A obra de pavimentação tem como objetivo a regularização e melhoria de vias 
urbanas não pavimentadas, visando a melhoria de vida dos munícipes, sabemos que o 

minuição de doenças provocadas 
por poeiras e pelas águas paradas que se forma nas vias de chão batido, sem contar com 

Essa administração tem como prioridade o bem estar social e com isso garantir a 
io institucional, quanto ao direito de ir e vir. É desta forma que 

para que novos projetos e programas sejam implantados 
em nosso município. E atendendo todas as normas e leis existentes no nosso pais.  

er de acordo, solicitamos seus bons ofícios em 
Tomada De Preços”. 

Certos de contarmos com vosso apoio e colaboração, desde já 


