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ILMO SR 

MOISES DOS SANTOS 

PREFEITO MUNICIPAL 

Prefeitura Municipal de Juscimeira 

 

 Solicitamos a Vossa Excelência, a licitação modalidade 

termos da Lei n° 10.520/02

de empresa para futura e eventual aquisição de serviço de confecção de placas
sinalização de trânsito para o Município
  Justifica-se a licitação visando ate

Juscimeira e seus distritos, uma vez 

manter a cidade e distritos bem sinalizado

ruas. 

Se Vossa Excelência estiver de acordo, solicitamos seus bons ofícios em 

autorizar a abertura do processo licitatório modalidade 

 Certos de contarmos com vosso apoio e colaboração, desde já agradecemos.
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Juscimeira –MT 

Solicitamos a Vossa Excelência, a licitação modalidade “Pregão Presencial”
termos da Lei n° 10.520/02, tendo como objeto “Registro de preço para contratação 
de empresa para futura e eventual aquisição de serviço de confecção de placas
sinalização de trânsito para o Município de Juscimeira e seus distritos

se a licitação visando atender as necessidades do Município

, uma vez que os serviços de sinalização são

manter a cidade e distritos bem sinalizados, bem como facilitar as identificações

Vossa Excelência estiver de acordo, solicitamos seus bons ofícios em 

autorizar a abertura do processo licitatório modalidade “Pregão Presencial
Certos de contarmos com vosso apoio e colaboração, desde já agradecemos.

CELSO KIITIRO FUJII 

SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA 

JUSCIMEIRA – MT 

27 de Marҫo de 2020. 

Pregão Presencial”, nos 

Registro de preço para contratação 
de empresa para futura e eventual aquisição de serviço de confecção de placas de 

e seus distritos”. 
nder as necessidades do Município de 

que os serviços de sinalização são essenciais para 

as identificações de 

Vossa Excelência estiver de acordo, solicitamos seus bons ofícios em 

Pregão Presencial”. 
Certos de contarmos com vosso apoio e colaboração, desde já agradecemos. 


