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x Aviso de Licitação Pregão Presencial n°. 008/2009 - Objeto:
Compra de Medicamentos, Penso, Material Odontológico, Farmácia
Básica e Material RX.
x Dispensa de Licitação Emergencial nº. 012/2009 - Contrato nº.
021/2009 - Objeto: Aquisição de equipamentos em Caráter
Emergencial para atender a Gerência de Zoonose (Programa de
Dengue) (Contratado Control Technical Assessoria Ltda.).
x Extrato de Contrato n°. 008/2009 - Inexigibilidade nº. 006/2009 Objeto: Consultoria e assessoria na prestação de serviço técnico
especializado contábil (Contratado: Econtap - Empresa de
Contabilidade Pública Ltda.).
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