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A Defesa Civil da cidade está com uma nova ação contra o coronavírus: higienização de locais estratégicos. Esta ação inclui a lavagem de 
calçadas e corredores de diversos locais de Casa Branca, tais como Santa Casa e PPA (Posto de Pronto Atendimento), Transporte de Pacientes, Unidades 
de Saúde, Saúde Mental, Asilo, ruas de Lagoa e Venda Branca (em frente às Unidades de Saúde), dentre outros.

A lavagem passa a acontecer duas vezes por dia com água e cloro.
Faça a sua parte. Colabore. Fique em casa.

Nova ação da Defesa Civil contra o Coronavírus: 
higienização de locais estratégicos 

PREFEITURA NO ENFRENTAMENTO DO CORONAVIRUS

Higienização em Lagoa Branca 
Duas vezes ao dia o distrito recebe higienização em pontos estratégicos com água e cloro. 
Nas fotos, acontece a higienização de calçadas e corredores internos da Unidade de Saúde 

de Lagoa Branca.
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A Prefeitura de Casa Branca colocou 
em funcionamento, no Ambulatório de Ge-
riatria, o Telemedicina, que permite ter o 
resultado de exames, retornos, pedidos de 
receitas, informações e orientações sobre o 
Covid-19 por telefone ou por skype.

Prefeitura implanta 
Telemedicina 

através da internet 
no Ambulatório de 

Geriatria

Higienização dos transportes de pacientes 
As ambulâncias dos transportes de pacientes são higienizadas diariamente, com água e 

produtos de limpeza específicos, passando por um rígido controle de higienização e limpeza.

Higienização em Venda 
Branca 

Venda Branca também recebe duas vezes 
ao dia higienização de pontos estratégicos. 

Nas fotos acontece a higienização de 
calçadas e corredores internos do distrito. 

Segundo o coordenador  da Unidade de 
Saúde, o geriatra Dr. Jean Pierre, esse novo 
sistema com transmissão através da internet 
tem o objetivo de realizar os atendimentos 
sem que o idoso precise sair de sua casa. 
“Com a Telemedicina preservamos os idosos 
que fazem parte do grupo de risco nesse pe-
ríodo da pandemia do coronavírus”, informa 
o geriatra.               

É importante lembrar que o atendimento 
será feito somente para os pacientes já exa-
minados  que já estão sendo acompanhados 
no Ambulatório e as receitas deverão ser re-
tiradas por familiares que não são conside-
rados grupo de risco. 

A equipe de enfermagem do Ambulató-
rio de Geriatria, nesse período de combate 
do  Covid-19,  está atendendo via telefone,  
das 7h às 13h – de segunda a sexta. Na sex-
ta-feira o horário é estendido até às 15h. 
Fone: 36740340

A Prefeitura informa que logo o isola-
mento seja suspenso, e a contaminação do 
coronavírus não apresente mais perigo à 
população, haverá um mutirão para aten-
der os idosos que estão na fila de espera do 
Ambulatório de Geriatria.
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A Prefeitura retomou a vacinação contra a gripe ontem, 26 de 
março. A novidade é que a campanha de vacinação contra a gripe 
foi em sistema drive thru para idosos e profissionais da saúde. Os 

Na tarde de segunda-feira, 23 de março,a equipe da Defesa Civil esteve reunida com o Chefe de Gabinete e representantes da Vigilância Sanitária 
para dar início ao trabalho de orientação à população, com o principal objetivo de evitar aglomerações em qualquer tipo de local.

Uma das principais orientações é o distanciamento de segurança estabelecido pelo Ministério da Saúde para evitar contaminação pelo caronavírus.
Cada um fazendo a sua parte. Nos ajude e fique em casa.

A vacina de coronavírus que existe para cães é contra 
o primeiro coronavírus, que surgiu em 1960. O novo vírus, 
o Covid-19, surgiu no final de 2019 e é uma variação do 
primeiro coronavírus.

Não há comprovação de infecção em cães e gatos, principal-
mente de transmissão entre humanos e animais do Covid-19.

Casa Branca recebe mais um lote de 
vacinas contra a gripe

Ontem, 26 
de março, a 

vacinação foi 
retomada no 

município

mesmos puderam  ser vacinados sem sair do carro.
A ideia do drive thru é reduzir a circulação de pessoas no perío-

do da vacinação. Os idosos e profissionais da saúde que preferirem 
receber a vacina ao ar livre também terão essa opção. A vacinação 
começa às 8h e vai até 17h, de segunda a sexta, na Praça do Rosário 
(em frente à Unidade de Saúde).

A Prefeitura também vai aplicar a vacina em domicílio para os 
idosos dos distritos de Lagoa e Venda Branca e os moradores da re-
gião do PAS Andorinhas.

Essa primeira fase da vacina é somente para idosos e profissionais 
da saúde. Acompanhe em nossos canais oficiais de comunicação as 
datas dos próximos grupos a serem vacinados.

Vacina para cães não previne Covid-19 e 
não deve ser usada em humanos

Defesa Civil de Casa Branca inicia trabalho de 
conscientização para evitar aglomeração de pessoas
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Secretaria Geral

DECRETO Nº 2.669 DE 20 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre a suspensão das atividades escolares e a an-
tecipação do recesso escolar do ano de 2020, em decorrência do 
estado de emergência de que trata o Decreto Municipal 2.668 
de 2020, e dá outras providencias.

MARCO CESAR DE PAIVA AGA, Prefeito do Município de 
Casa Branca, usando das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, em conformidade com o artigo 81 da Lei Orgânica do Mu-
nicípio.

Considerando a Declaração de Emergência em Saúde Pú-
blica de Importância Internacional pela Organização Mundial 
da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro 
de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de Impor-
tância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção Humana 
pelo novo coronavírus (2019-nCoV);

 Considerando a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de março 
de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacionaliza-
ção do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, 
que  estabelece as medidas para enfrentamento da emergência 
de saúde pública de importância internacional decorrente do 
coronavírus (COVID-19);

Considerando a decretação do estado de emergência ins-
tituída por meio do Decreto Municipal nº 2.666/2020:

DECRETA
Art. 1º - Fica suspenso o funcionamento das unidades 

escolares da rede municipal de ensino de Casa Branca de 23 
de marco até o dia 09 de abril de 2020, podendo este período 
ser prorrogado caso permaneça o estado de emergência, nos 
termos da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. 

Art. 2º - O período de suspensão de atividades escolares 
de que trata o caput do art. 1º respeitarão as seguintes orien-
tações: 

I - de 23 a 27 de março suspensão de atividade escolar;
II- de 30 de março a 09 de abril recesso escolar;
Parágrafo primeiro - No que se refere a suspensão de 

atividade escolar de que trata os inciso I do caput do artigo, 
a compensação dos dias letivos para os alunos do ensino fun-
damental anos iniciais (1 ao 5º ano), será realizada mediante 
a  elaboração de roteiro de atividades orientado pelos profes-
sores, que deverão ser realizadas em casa, conforme diretrizes 
estabelecidas pelo Departamento Municipal de Educação. 

Parágrafo segundo - O período de recesso escolar de que 
trata o inciso II do caput do art. 2º, substituirá os períodos de 
20 a 24 de abril e 13 a 16 de outubro previstos no Calendário 
Escolar para o ano letivo de 2020.

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data da sua assi-
natura, revogadas as disposições em contrário.

MARCO CESAR DE PAIVA AGA
Prefeito do Município de Casa Branca

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta 
Secretaria. 

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

Secretaria Geral

DECRETO Nº 2. 668 DE 20 DE MARÇO DE 2020

Dispõe sobre o funcionamento do Comércio, Indus-
trias, Lojas de Conveniência, Rodoviária, Encontros Religio-
sos durante o período de emergência instituído pelo Decreto 
Municipal nº 2.666/2020 e dá outras providencias.

MARCO CESAR DE PAIVA AGA, Prefeito do Município 
de Casa Branca, usando das atribuições que lhe são conferi-
das por lei, em conformidade com o artigo 81 da Lei Orgâni-
ca do Município.

 
Considerando a Declaração de Emergência em Saú-

de Pública de Importância Internacional pela Organização 
Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020, em decorrência 
da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);

Considerando a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de feve-
reiro de 2020, que Declara Emergência em Saúde Pública de 
Importância Nacional (ESPIN), em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);

 Considerando a Portaria nº 356/GM/MS, de 11 de mar-
ço de 2020, que dispõe sobre a regulamentação e operacio-
nalização do disposto na Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro 
de 2020, que est abelece as medidas para enfrentamento da 
emergência de saúde pública de importância internacional 
decorrente do coronavírus (COVID-19);

Considerando a decretação do estado de emergência 
instituída por meio do Decreto Municipal nº 2.666/2020:

DECRETA

Art. 1º - Fica suspenso o funcionamento presencial dos 
estabelecimentos comerciais,  do comércio ambulante e das 
lojas de conveniência na cidade de Casa Branca de 23 de 
março de 2020 até o dia 06 de abril de 2020, podendo este  
período ser prorrogado, caso permaneça o estado de emer-
gência, nos termos da L. 13.979, de 6 de fevereiro de 2020.

Parágrafo único– Os estabelecimentos que tiverem 
seus serviços suspensos, conforme determinado pelo caput 
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deste artigo, poderão manter em funcionamento suas ativi-
dades administrativas, a realização de vendas remotas e as 
entregas em domicilio;

Art. 2º - Ficam suspensos, ainda, as atividades do Am-
bulatório Médico de Especialidades (AME) e da Estação Ro-
doviária localizados no Município de Casa Branca.

Art. 3º - A suspensão a que se refere o art. 1º deste 
Decreto não se aplica aos seguintes estabelecimentos:

I - Farmácias;
II - Supermercados, Mercados, Açougues, Peixarias, Pa-

darias e Hortifruti;
III - Pet Shop e Agropecuários;
IV - Agencias Bancárias, Lotéricas e afins;
V - Postos de combustível;
VI - Venda de Água e Gás GLP;

Parágrafo primeiro – A prestação de serviços em do-
micilio ou aqueles realizados em estabelecimentos comer-
ciais com atendimento individual agendado e com portas 
fechadas, tais como salão de beleza, barbearia, estétic a, ma-
nicure, pedicure e de saúde, poderá acontecer, desde que 
atendidas as exigências de higiene estabelecidas pela Vigi-
lância Sanitária do Município de Casa Branca.

Art. 4º - Deverá ser suspensa a realização de missas e 
cultos, bem como quaisquer eventos que promovam a aglo-
meração de pessoas por parte das instituições religiosas.

Art 5º - Os estabelecimentos bancários, lotéricas e de-
mais instituições financeiras deverão organizar a recepção 
dos seus clientes, de forma a propiciar o acesso destes na 
estrita quantidade disponível de caixa para imediato atendi-
mento e impedir a espera no interior da agência.

Art. 6 - Os estabelecimentos industriais deverão man-
ter higienizados os equipamentos e locais de trabalho, bem 
como restringir o número de pessoas circulando, de modo a 
preservar a boa saúde de seus empregados.

Art. 7º- Este Decreto entra em vigor na data da sua 
assinatura, revogadas as disposições em contrário.

MARCO CESAR DE PAIVA AGA
Prefeito do Município de Casa Branca

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta 
Secretaria. 

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL
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Secretaria Geral/ 2020
 Autoria da Mesa Diretora da Câmara Municipal

LEI no. 3.650 de 23 de março de 2020.

FIXA A RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS SALARIAIS DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS ATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
CASA BRANCA, COM BASE NA LEI MUNICIPAL 3212, DE 19 
DE MARÇO DE 2014.

A Câmara Municipal de Casa Branca aprova e o Prefei-
to Municipal sanciona e promulga a seguinte Lei:

Art. 1º. Nos termos do art. 37, X, da Constituição Fede-
ral e da Lei Municipal n° 3212, de 19 de março de 2014, ficam 
reajustados, em 4,48% (quatro inteiros e quarenta e oito dé-
cimos por cento) os salários dos servidores públicos ativos da 
Câmara Municipal de Casa Branca, com base no INPC – Índice 
Nacional de Preços ao Consumidor, acumulado no período de 
janeiro a dezembro de 2019, a ser percebido a partir de 1° de 
março de 2020.

Art. 2°. As despesas decorrentes da execução da pre-
sente lei serão arcadas por conta de dotações específicas, 
consignadas no orçamento anual vigente, suplementadas se 
necessário.

Art. 3°. Esta lei entra em vigor na data de sua publi-
cação. 

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 23 de março de 2020.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
 PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta 
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

Secretaria Geral/ 2020
LEI no. 3.649 de 23 de março de 2020.

Fixa a recomposição de perdas salariais dos servidores 
públicos ativos do município de Casa Branca, com base na Lei 
Municipal 3.212, de 19 de março de 2014.

Art. 1º Nos termos do art. 37, X da Constituição Federal 
e da lei Municipal nº 3.212, de 19 de março de 2014, ficam 
reajustadas, em 4,48% (quatro inteiros e quarenta e oito dé-
cimos por cento) os salários dos servidores públicos ativos do 
Município de Casa Branca, com base no INPC-Índice Nacional 
de Preços ao Consumidor acumulado no período de janeiro a 
dezembro de 2019.

Parágrafo único. O reajuste previsto no caput deste ar-
tigo será concedido em três parcelas, nas seguintes condições:

I –  1,80%  (hum inteiro e oitenta décimos por cento), 
a partir de 1º de março de 2020, calculados sobre os salários 
percebidos em fevereiro de 2020;

II – 1,34% (hum inteiro e trinta e quatro décimos por 
cento), a partir de 1º de julho de 2020, calculados sobre os 
calculados sobre os salários percebidos em junho de 2020.

III – 1,34% (hum inteiro e trinta e quatro décimos por 
cento), a partir de 1º de novembro de 2020, calculados sobre 
os salários percebidos em outubro de 2020.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução da presen-
te lei serão arcadas por conta de dotações específicas consig-
nadas no orçamento anual vigente, suplementadas se neces-
sário.

Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

 Prefeitura Municipal de Casa Branca, 23 de março de 2020.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
 PREFEITO MUNICIPAL

Afixada na Sede da Prefeitura Municipal e arquivada nesta 
Secretaria

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

DECRETO  No.   2.670 de  24  de março  de  2020.

Dispõe sobre o Lançamento do IPTU e Fixa Prazos de 
Vencimentos para o Exercício de 2020.

                                                                             
O Prefeito Municipal de Casa Branca, Estado de São 

Paulo, usando das atribuições que lhe confere o inciso VIII 
do artigo 81, da Lei Orgânica do Município, 

DECRETA: -
Art. 1°. – O IPTU será lançado em 09 (nove) parcelas, 

cada uma correspondente a um DAM (Documento de Arreca-
dação Municipal) específico;

Art. 2°. – As datas de vencimento de cada uma das 
parcelas referidas no artigo anterior para o exercício de 
2020, são as seguintes: -

– Cota única ou
   1a. Parcela no dia 29/04/2020;
– 2a. Parcela no dia 22/05/2020;
– 3a. Parcela no dia 22/06/2020;
– 4a. Parcela no dia 22/07/2020;
– 5a. Parcela no dia 22/08/2020;
– 6a. Parcela no dia 22/09/2020;
– 7a. Parcela no dia 22/10/2020;
– 8a. Parcela no dia 22/11/2020.
– 9º. Parcela no dia 22/12/2020
   
 Art. 3o. -  O Contribuinte terá desconto de 10% (dez 

por cento) quando efetuar o pagamento em parcela única.
Art. 4o. -  Revogadas as disposições em contrário, este 

Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 24 de março de 2020.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

Afixado na Sede da Prefeitura Municipal e arquivado nesta 
Secretaria.

MARIA JOSÉ PORFIRIO MARSON
SECRETÁRIA GERAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
Extrato do Contrato nº 61/20.

Contratado: ACTIO CONSULTORIA E ASSESSORIA EM ADMI-
NISTRAÇÃO PÚBLICA-EIRELI.
Objeto: CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO, OU SOCIEDADE DE 
ADVOGADOS, OU EQUIVALENTES, PARA A PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, NECES-
SÁRIA AO BOM E FIEL PATROCÍNIO E DEFESA DE CAUSAS JU-
DICIAIS E ADMINISTRATIVAS. 
O valor do presente Contrato é de R$ 172.000,00 (cento e 
setenta e dois mil reais).

Casa Branca, 23.03.2020

Marco César de Paiva Aga
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
COMUNICADO DE SUSPENSÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 14/2020 - PROCESSO Nº 99/2020

Objeto: Registro de Preços para fornecimento de medicamentos 
do componente básico da Assistência Farmacêutica municipal.
A Prefeitura Municipal de Casa Branca, através de seu prego-
eiro, comunica a quem possa interessar que o referido Pregão 
Presencial está sendo SUSPENSO em virtude do Decreto de 
emergência relacionado ao enfrentamento da pandemia decor-
rente do “coronavírus (COVID-19)”.”

Casa Branca, 19.03.2020.

Cláudio M.A. de Rezende Júnior
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

COMUNICADO DE CANCELAMENTO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 18/2020 - PROCESSO Nº 105/2020

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
ESPORTIVOS PARA A ELABORAÇÃO DOS JOGOS DA MELHOR 
IDADE (JOMI).
A Prefeitura Municipal de Casa Branca comunica a quem possa 
interessar que o referido Pregão Presencial está sendo CANCE-
LADO por interesse público.”

Casa Branca, 24.03.2020.

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal
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SECRETARIA GERAL

P O R T A R I A   Nº. 6.647

MARCO CESAR DE PAIVA AGA PREFEITO MUNICIPAL 
DE CASA BRANCA, ESTADO DE SÃO PAULO, NO USO E GOZO 
DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE CONFERE O ART. 81, ITEM V. 
VII DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, 

Resolve:
Nomear, é dá posse aos membros que constituirão a 

Comissão Técnica para demonstração (prova de conceito), 
da empresa vencedora do Certame Licitatório para contra-
ção de empresa especializada para implantar Plataforma 
de Monitoramento e Alertas de Ocorrências Ambientais e 
Urbanas, baseado na plataforma TerraMA2 do INPE - Institu-
to Nacional de Pesquisas Espaciais, no Município de Casa 
Branca, conforme Termo de Referencia  (AnexoVI) constante 
no Pregão Presencial nº. 17/2020 – Processo nº. 46/2020.    

José Menezello Neto 
Diretor do Dep. Obras e Presidente da Comissão Municipal 
de Defesa Civil 

Hélio Basilone de Paiva – 
Diretor da Divisão de Processamento de Dados e Informática

Luis Henrique Buzatto – 
Chefe do Serviço de Processamento de Dados e Informática

Registre – se e Publique – se

Prefeitura Municipal de Casa Branca, 18 de Março de 2020.

MARCO CÉSAR DE PAIVA AGA
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA
ABERTURA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2020- PROCESSO nº 96/2020

Objeto: Registro de Preços para aquisição de cascalho extraído 
de jazida de afloramento de rocha decomposta, na proporção 
de 90% (noventa por cento) em volume passante na peneira n° 
4 (4,8 mm) para emprego de pavimentação primaria e base de 
pavimentação asfáltica em vias públicas urbanas e rurais para 
o Departamento Municipal de Obras da Prefeitura Municipal de 
Casa Branca, .
Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 13:50 horas do dia 
02/04/2020. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com 
Rua Altino Arantes, Setor de Protocolo. 
Abertura: A abertura dos envelopes ocorrerá no mesmo dia in-
dicado às 14 hs. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina 
com Rua Altino Arantes, Setor de Licitações. 
Retirada do Edital pelo email: licitacao@casabranca.sp.gov.br ou 
na Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com Rua Altino Aran-
tes, Setor de Protocolo. Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720.

 
Casa Branca, 19.03.2020

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2020 
PROCESSO nº 46/2020

Objeto: Contratação de empresa especializada para imple-
mentar plataforma de monitoramento e alertas de ocor-
rências ambientais e urbanas, baseado na plataforma Terra 
MA² do INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, no 
município de Casa Branca - SP.
Entrega de Envelopes Nº 01 e Nº 02 até às 08:50 horas do 
dia 07/04/2020. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Es-
quina com Rua Altino Arantes, Setor de Protocolo.
Abertura: A abertura dos envelopes ocorrerá no mesmo dia 
indicado às 09hs. Local Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Es-
quina com Rua Altino Arantes, Setor de Licitações.
Retirada do Edital pelo email: licitacao@casabranca.sp.
gov.br ou na Praça Barão de Mogi Guaçu, 51 - Esquina com 
Rua Altino Arantes, Setor de Protocolo.
Esclarecimentos Fone (19) 3671-9720.

Casa Branca, 24.03.2020

Marco César de Paiva Aga
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

Extrato do Contrato nº 62/20.

Contratado: SMART COMÉRCIO DE VEICULOS LTDA.
Objeto: Aquisição de veículos tipo Van, zero km 

para o Departamento de Saúde.
 O valor do presente Contrato é de R$ 

283.000,00 (duzentos e oitenta e três mil 
reais).

Casa Branca, 25.03.2020

Marco César de Paiva Aga
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

Extrato do Contrato nº 63/20.

Contratado: COMERCIAL INFOMED LTDA .
Objeto:  Aquisição de camas e colchonetes para a 

educação infantil do Município. 
 O valor do presente Contrato é de R$ 

16.300,00 (dezesseis mil e trezentos reais).

Casa Branca, 25.03.2020

Marco César de Paiva Aga
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CASA BRANCA

Extrato do Contrato nº 64/20.

Contratado: ML DO BRASIL EMPREENDIMENTOS CO-
MERCIAIS EIRELI .

Objeto: Aquisição de camas e colchonetes para a 
educação infantil do Município.

 O valor do presente Contrato é de R$ 
11.600,00 (onze mil e seiscentos  reais),.

Casa Branca, 25.03.2020

Marco César de Paiva Aga
PREFEITO MUNICIPAL
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