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 A P R O V A D O  

  (  ) COM 
(  )  SEM 

 

   D I S C U S S Ã O 
 

Assunto: Requer Informações   
   POR  

(  ) UNANIMIDADE   

   (  ) MAIORIA  

  Dracena, 15 de abril de 2019.  
 

     

 Milton Polon 
Presidente 

 

 
EXMO. SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE DRACENA 

 

Considerando que levamos ao conhecimento dos nobres edis os processos 
licitatórios; 

Considerando que estava prevista sessão para o dia 10 de abril de 2019, do 
Pregão nº 031/2019, referente à aquisição de 1 veículo do tipo pick-up, cabine dupla 4X4 para o 
Corpo de Bombeiros; 

Considerando que estava prevista sessão para o dia 22 de abril de 2019, do 
Pregão nº 010/2019, referente à aquisição de compressor de ar respirável para a unidade do Corpo 
de Bombeiros; 

Considerando que foi publicado na imprensa escrita "Jornal Regional", 
edição nº 7.972, de 10 de abril de 2019, página 19, retificação e alteração de data da sessão do 
Pregão nº 031/2019 de 10 de abril de 2019 para dia 25 de abril de 2019, às 14h30min, assim como 
do Pregão nº 010/2019 de 22 de abril de 2019 para 26 de abril de 2019 às 14h30min; 

Considerando que a data da criação dos dois processos é 12 de março de 
2019, com valores estimados em R$ 136.843,33 (centro e trinta e seis mil, oitocentos e quarenta e 
três reais e trinta e três centavos) e R$ 66.240,00 (sessenta e seis mil e duzentos e quarenta reais) 
respectivamente. 

Considerando que a prerrogativa da necessidade de tais aquisições é 
exclusiva dos gestores do Corpo de Bombeiros de Dracena; 

Considerando a necessidade e urgência, pois a criação é de 
aproximadamente 60 dias; 

Requeiro ao Sr. Prefeito, de acordo com o Regimento Interno dessa egrégia 
Casa de Leis, ouvido o douto plenário, que informe o motivo de alteração das datas das sessões. 

Sala das Sessões “DR. JOÃO HOLMES LINS”. 
Dracena, 15 de abril de 2019. 

 

 

Milton Polon 
= Presidente - PPS = 


