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BI-LÍNGÜE

Escritório da Emater/Itaguajé é revitalizado
   O Instituto Paranaense de 
Assistência Técnica e Extensão 
Rural (EMATER) comemo-
rou 50 anos de atuação no 
Paraná, neste dia 20 de maio. 
Em todo o estado agricultores, 
lideranças e profissionais do 
setor agropecuário lembraram 
o cinqüentenário da criação do 
serviço oficial de Extensão Ru-
ral no Paraná, responsável por 
inúmeras conquistas do setor 
produtivo paranaense. Ao longo 
desses 50 anos, a Extensão Ru-
ral teve a responsabilidade ainda 
de executar ações de interesse 
dos agricultores e suas famílias, 
dos pescadores, dos assentados, 
dos trabalhadores, das mulheres 
e dos jovens rurais, sempre 
em atuação conjunta com as 
lideranças, articulando e mobi-
lizando instituições ligadas ao 
setor. O trabalho da Extensão é 
feito em silêncio. Atualmente a 
EMATER, possui cerca de 900 
extensionistas. Esses profissio-
nais atuam em todos os 399 

municípios paranaenses, percor-
rendo os caminhos do interior, 
onde um agricultor precisar da 
orientação de um técnico. O 
escritório da unidade de Itaguajé  
por exemplo, foi criado em 1987 
e funcionava anexo ao Paço 
Municipal. Em meados de 1995, 
veio a sua independência com a 
construção da sua sede própria 
localizada na Rua Rio de Janei-
ro, nº 721 onde está até hoje e 
que acaba de ser revitalizada 
numa parceria entre o órgão e a 
prefeitura municipal.   Com esta 
unidade própria, o atendimento 
ao trabalhador rural de Itaguajé 
ficou mais ágil.  O prédio que 
passou por profunda reforma, 
recebeu seus diretores para 
reinauguração, acontecida na 
4ª feira (dia16) por volta das 10 
horas.   Além do investimento na 
estrutura física e alguns itens do 
mobiliário a unidade de Itaguajé 
conta com dois técnicos, José 
Francisco Villas Boas e Douglas 
Mochi Victor.

“A unidade, com certeza vai 
melhorar as condições de atendi-
mento ao público do Pronaf que é 
o nosso carro chefe da agricultura 
familiar. No município de Itagua-
jé esse ano nossa meta é duplicar 
esse volume de recursos e cada 
vez mais conscientizar os agricul-
tores para optarem por aquelas 
atividades que vão gerar renda e 
vão garantir melhores condições 
de vida para a população”, diz 
o gerente regional da Emater/
Maringá, Cézar Miguel Candeo 
dos Santos.

Para o gerente administrativo da 
Emater/Maringá, Egberto Zu-
lian, a importância desta reforma 
feita nesse espaço da EMATER, 
não é somente para conforto dos 
funcionários do escritório, a im-
portância deste feito se deu para 
poder melhor atender os mais de 
300 agricultores.  O simbolismo 
desta reinauguração, não visa a 
questão do que foi gasto, mas sim 
da importância de quanto é signifi-
cativo para o município. “Eu tenho 
que agradecer ao empenho do 
ex-prefeito Rubens Amorim e de 
todos que se esforçaram para dar a 
todos nós um local como este”.

Camilo Bianchini Cossito entrega para Otamir Cézar Martins da SEAB/
Curitiba o requerimento do pedido de um veículo para a secretaria de 
agricultura e meio ambiente do município

O Prefeito Jairo Parron que é 
agricultor, portanto sabedor das 
dificuldades do homem do cam-
po, disse: “Fico muito feliz de ver 
todos vocês aqui, e ver este escri-
tório da EMATER, reformado e 
podendo atender, nós agriculto-
res e todos aqueles que vem até 
aqui em busca de orientação e 
ajuda”. Em meio a sua fala, Jai-
ro Parron, solicita ao secretario 
administrativo, Camilo Bianchini 
Cossito que entregue em mãos de 
Otamir Cézar Martins da SEAB/
Curitiba, requerimento de pedido 
de um veículo para a secretaria 
de agricultura e meio ambiente 
do município, que o utilizará dia-
riamente, para maior agilidade 
no atendimento ao agricultor que 
esta diversificando as culturas de 
subsistência, fruticultura,urucum, 
café, olericultura, pinhão manso, 
leite e projetos de adequação 
ambiental. 

Natalino Avance de Souza Diretor 
Técnico do Instituto Paranaense 
de Assistência Téncnica e Extensão 
Rural, disse ao saudar a todos os 
presentes, e os colegas  extensionis-
tas que materializam o trabalho da 
EMATER no campo:  “Esta obra 
como o Egberto nos disse, é uma 
obra simples e de pouco valor e 
que até poderia justificar a não 
reinauguração, mas acima de tudo, 
é uma demonstração de respeito da 
instituição, do governo do estado, 
da secretaria da agricultura para 
quem aqui trabalha e principal-
mente aos agricultores”. 

Pelos agricultores falou o Gerente 
da VALECOOP, sediada em San-
to Inácio, Luiz Antonio de Jesus 
:  “quero agradecer o pessoal da 
EMATER pelo convite, e dizer 
da parceria que temos com todas 
as EMATER da região onde a  
nossa cooperativa atua, e dizer 
que é muito gratificante fazer um 
trabalho desta forma, porque a  
VALECOOP  se dispõe a todos os 
produtores no que for preciso, e 
que juntos possamos continuar a 
caminhada nessa parceria e fazer o 
melhor possível dentro do que nós 
nos propusemos a desenvolver”. 

Pelo Banco do Brasil falou o geren-
te  da agencia de Colorado, Emilio 
Takeshi Igarashi:  “Se é uma coisa 
que me toca  e motiva sempre é 
a palavra que nos coloca como 
parceiro. A questão da parceria  é 
o ponto chave, porque a gente não 
consegue fazer nada sozinho. Que-
ro aproveitar a oportunidade para 
agradecer o convite e dizer que  o 
Banco do Brasil esta à inteira dis-
posição de todos os agricultores, 
contem conosco”. 

Otamir Cezar Martins, em nome 
da SEAB destacou: “Voces  agri-
cultores são a razão da nossa 
existência”. Dentro da política do 
governo do estado, o governador 
Beto Richa tem dito isso com muita 
propriedade: “Todos os municípios 
do estado receberão investimentos 
deste governo independentes de 
siglas partidárias, porque ele 
governa para todos os cidadãos 
do estado e não para partidos”. 
E garantiu: “a partir do ano que 
vem o município de Itaguajé  es-
tará desonerado de convenio da 
participação financeira com a 
EMATER, mas tanto nós como o 
município, não estaremos desone-
rados de fazer um plano conjunto 
para atender os produtores deste 
município”. 

“Vejo a reinauguração deste es-
critório da EMATER com muita 
alegria, até porque, estive presente 
aqui, quando ele foi inaugurado. 
Eu estava presente como produtor, 
e hoje como Diretor da Agricultura 
Municipal. Em todo esse tempo 
pude acompanhar as mudanças, e 
as transformações que vem acon-
tecendo na agricultura local, onde 
sempre tivemos parceria com a 
Emater. Entendo a necessidade de 
fortalecer a agricultura familiar e 
esse veiculo com exclusividade ao 
nosso departamento, vai auxiliar 
o nosso trabalho  para prestar 
a assistência necessária a essas 
famílias”, declarou José  Ademir 
Parron Ferrara, Diretor da agri-
cultura do município de Itaguajé
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Além do site, você pode retirar seu exemplar gratuitamente 
nos estabelecimentos comerciais a seguir:

Atalaia
G&G Móveis

Auto Posto Flórida
Colorado

Restaurante e Churrascaria Sabor e Arte
Auto Posto A Jato 

Livraria do Tio
Restaurante-Churrascaria-Pizzaria 

Colorado
Cruzeiro do Sul

Hotel e Restaurante Eliana
Floraí

Auto Posto E1
Fran's Doces e Salgados

Inajá
Panifi cadora e Confeitaria União

Farmácia Santa Inês
Itaguajé

Supermercado Pontal
Quitanda do Marreta

Jardim Olinda
Panifi cadora Doce Sabor

Nova Esperança
A Churrascaria

Panifi cadora Pão de Mel
Banca de Revista Nova Esperança

Ourizona
Mercearia Itaipu

Paranacity
Lanchonete do Roberto

Panifi cadora Primor
Paranapoema

Auto Posto Paraná
Michel Cabeleireiro 

Presidente Castelo Branco
Lanchonete Big Lanches

Santa Inês
Panifi cadora Cantinho do Pão
Marinas do Paranapanema

São Jorge do Ivaí
Auto Posto Forini

Studio Mec Foto e Vídeo
Unifl or

Auto Posto Garoto 
Panifi cadora Unifl or 

Lanchonete e Restaurante O Caseiro

CMAS - Conselho Municipal de Assistência Social

Súmula de Pedido de Licença Prévia
A Loteadora Rio Claro LTDA torna público que requereu ao IAP, o pedido 
de Licença Prévia para a implantação de um Loteamento Urbano no Lote 
n°.2-L, da secção 2-R, Secção central, da Gleba Bacia do Pirapó, no município 
de Colorado - Pr.

Súmula de Requerimento de Licença de Instalação
Mauro Nicola torna público que requereu ao IAP, Licença de Instalação 
para avicultura de corte a ser implantada na Estância Foz do Iguaçu, BR 
376, KM, 131, Nova Esperança, Estado do Paraná.



PÁGINA 
Nova Esperança, Quarta-feira, 

30 de Maio de 2012. 3

Prefeitura Municipal de
Jardim Olinda
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ 
Estado do Paraná 

 

Avenida Munhoz da Rocha, 605  -  Fone (0xx44) 3332 1222  -  Telefax 3332 1283 
------------------------------  CNPJ  76.970.359/0001-53  ------------------------------ 

 

 
EXTRATO DA ATA Nº. 14-2012 

 
 

 Contratante – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ  

 Contratado –  KVC MARTINS & MARTINS LTDA - ME, CNPJ nº. 04.501.669/0001-18 

Objeto – Prestação de Serviços Funerários para atendimento de pessoas carentes do município, com fornecimento 

de urna mortuária padrão, jogo de velas, flores traslados e Transporte do corpo do local de fornecimento até o 

Cemitério Municipal de Itaguajé no prazo de 12 (doze) meses. 

 

Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Valor Total 
80 kits de Serviços funerarios 
compreendendo urna em madeira, 
pintura em mogno, com babado e sobre 
babado, varão com visor, véu, jogo de 
vela c/ 4 velas flores naturais p/ corpo, 
atendimento em Itaguajé para preparar 
corpo orientação documental e 
realização de sepultamento no 
cemitério Municipal de Itaguajé. 

UNID 80 1.300,00 96.000,00 

Translado - Buscar o corpo em outra 
localidade ou levar o corpo p/ outra 
localidade, ponto de  partida a séde do 
município de Itaguajé. 

km 5.000 1,00 5.000,00 

   TOTAL 109.000,00 
 

 

                                                                                                          Itaguajé, 09 de Maio de 2012   

 
                                                                                              CONTRATANTE 

 
 

JAIRO AUGUSTO PARRON 
Prefeito Municipal 

 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)

  
 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ 
Estado do Paraná 

 

Avenida Munhoz da Rocha, 605  -  Fone (0xx44) 3332 1222  -  Telefax 3332 1283 
------------------------------  CNPJ  76.970.359/0001-53  ------------------------------ 

 

 
EXTRATO DA ATA Nº. 09-2012 

 
 Contratante – PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAJÉ  

 Contratado –  L. F. CORREIA – GRAFICA, CNPJ nº. 04.400.137/0001-94 

Objeto – Aquisição de Mateiais de Escritório para suprir necessidade de Diversos Departamentos da 

Prefeitura Municipal. 

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. Unit. Valor Máx. Total. MARCA 

1 ENVELOPE SACO BRANCO TIMBRADO - MEDIDA 
18X24 IMP EM CROMIA - PAPEL SUFITE 90G 

UNID 3000  R$             0,39   R$      1.170,00  GRAFICA DO 
TIO 

2 CARIMBO COLOP 20 AUTOMATICO UNID 50  R$           26,55   R$      1.327,50  GRAFICA DO 
TIO 

3 RELATORIO DIARIO DE VISITA C 50 FLS SULFITE 75G 
20X30 CM - CROMIA 

BLOCOS 200  R$             6,22   R$      1.244,00  GRAFICA DO 
TIO 

4 BLOCOS ATUAÇÃO/ NOTIFICAÇÃO SUF 75G 14X20CM 
50X2 VIAS - IMP 2 CORES 

BLOCOS 20  R$           16,00   R$         320,00  GRAFICA DO 
TIO 

5 CONVITE P/ CONFERENCIA - COUCHE 230G - IMP 
CROMIA - 14X20CM 

UNID 3000  R$             0,39   R$      1.170,00  GRAFICA DO 
TIO 

6 CRACHAS P/ CONFERENCIA - TRIPLEX 289G  
15X10CM - PERFURADO - IMP CROMIA 

UNID 3000  R$             0,21   R$         630,00  GRAFICA DO 
TIO 

7 CARNE IPTU - COUCHE 170G - MEDIDA 30X11CM - 
IMP CROMIA - C/ VISOR 

UNID 3000  R$             0,36   R$      1.080,00  GRAFICA DO 
TIO 

8 CARTÕES DE CONTROLE CRUZADO SULFITE 180G 
FRENTE E VERSO 10X7 CM - 2 CORES 

UNID 4000  R$             0,20   R$         800,00  GRAFICA DO 
TIO 

9 CARTEIRA DO HIPERTENSO SULFITE 180G FRENTE 
E VERSO 15X20 CM IMP 1 COR 

UNID 2000  R$             0,32   R$         640,00  GRAFICA DO 
TIO 

10 CARTEIRAS PLANEJAMENTO FAMILIAR SULFITE 75 G 
15X20 CM - IMP 1 COR 

UNID 3000  R$             0,30   R$         900,00  GRAFICA DO 
TIO 

11 CADASTRO HIPERTENSO DIABETICO C 100 FLS 
SULFITE 75G 20X30 - IMP 1 COR 

BLOCOS 50  R$             9,55   R$         477,50  GRAFICA DO 
TIO 

12 GUIA DE OBITO - C/50X3 JOGOS - CARBONO 
AUTOCOPIATIVO - 20X30CM - IMP 1 COR 

BLOCOS 20  R$             6,80   R$         136,00  GRAFICA DO 
TIO 

13 PANFLETOS DIVERSOS TEMAS DA ADMINISTRAÇÃO 
- 15X20CM F/V - 2 CORES - PAPEL COUCHE 90G 

UNID 20000  R$             0,09   R$      1.800,00  GRAFICA DO 
TIO 

14 FOLDERS DIVERSOS TEMAS - IMP CROMIA- 
15X20CM - COUCHE 150G F/V 

UNID 20000  R$             0,11   R$      2.200,00  GRAFICA DO 
TIO 

15 REFERENCIA E CONTRA/REF C/ 50 JGS       2 VIAS 
FRENTE E VERSO 16X20 CM SULF 18 

BLOCOS 100  R$             9,55   R$         955,00  GRAFICA DO 
TIO 

16 BLOCOS REQUISIÇÕES DE EXAMES C/ 100 FLS 
16X20 CM SULF 18 - IMP 1 COR 

BLOCOS 200  R$             4,49   R$         898,00  GRAFICA DO 
TIO 

17 RECEITUARIO MÉDICO - C/ 50 JGS 2 VIAS 16X20 CM - 
IMP 2 CORES 

BLOCOS 2000  R$             3,30   R$      6.600,00  GRAFICA DO 
TIO 

18  FICHA GERAL DE ATENDIMENTO C/ 100 FLS 30X20 
CM - IMP 1 COR 

BLOCOS 300  R$             6,55   R$      1.965,00  GRAFICA DO 
TIO 

19 CARTÕES IDENTIFICAÇÃO DO PACIENTE SULF 180G 
F/V =  10X7  CM - IMP 01 COR 

UNID 4000  R$             0,25   R$      1.000,00  GRAFICA DO 
TIO 

20 NOTIFICAÇÃO RECEITA AZUL"B - B-1 e B-2" C/ 50 FLS 
SUPERBOND AZUL 75G 10X25 CM 

BLOCOS 50  R$             9,20   R$         460,00  GRAFICA DO 
TIO 

21 BOLETIM DIARIO DE PRODUÇÃO C/ 100 FLS SULF 
75G 20X30 CM - IMP 01 COR 

BLOCOS 200  R$             6,29   R$      1.258,00  GRAFICA DO 
TIO 

22 PANFLETOS LIMPEZA PUBLICA SULFITE 56G 15X20 
CM - IMP 01 COR F/VERSO 

UNID 20000  R$             0,09   R$      1.800,00  GRAFICA DO 
TIO 

Print to PDF without this message by purchasing novaPDF (http://www.novapdf.com/)23 FICHA DE SERVIÇO ODONTOLOGICO F/V SUF. 180G 
16X20 CM - IMP 2  CORES 

UNID 4000  R$             0,09   R$         360,00  GRAFICA DO 
TIO 

24 FICHA DE ATENDIMENTO ROSA F/V -  C/ 100 FLS 
SUPERBOND 20X30 CM - IMP 1 COR 

BLOCOS 100  R$             9,05   R$         905,00  GRAFICA DO 
TIO 

25 PRESCRIÇÃO MÉDICA C/ 100 FLS SULFITE 75 G 
20X30 CM - IMP 01 COR - F/V 

BLOCOS 100  R$             3,30   R$         330,00  GRAFICA DO 
TIO 

26 PAPEL OFICIO  TIMBRADO - C/ 50 FOLHAS PAPEL 
SULFITE 75 G IMPRESSÃO CROMIA - MEDIDA 
30X21CM 

BLOCOS 1000  R$             3,40   R$      3.400,00  GRAFICA DO 
TIO 

27 PASTAS P/ DOCUMENTOS-  VINCADAS - C/ ABAS 
INTERNAS - PLASTIFICADAS IMP CROMIA -  MEDIDA 
33X48 CM 

UNID 3000  R$             1,05   R$      3.150,00  GRAFICA DO 
TIO 

28 GUIA DE RECOLHIMENTO -  PAPEL AUTOCOPIATIVO  
CARBONADO C/  04 VIAS IMP 01 COR MEDIDA 11X30 
CM 

BLOCOS 700  R$             4,08   R$      2.856,00  GRAFICA DO 
TIO 

29  FOLHA DE PAGAMENTO AVULSA - SUFITE 90-G - IMP 
01 COR - MEDIDA 20X30 CM 

BLOCOS 100  R$             4,45   R$         445,00  GRAFICA DO 
TIO 

30 ENVELOPES OFICIO TIMBRADO - IMP CROMIA  -  
MEDIDA  23X12 PAPEL SULF 90G 

UNID 5000  R$             0,29   R$      1.450,00  GRAFICA DO 
TIO 

31 ENVELOPE SACO BRANCO 26X36 CM IMP. CROMIA - 
SUFITE 120G 

UNID 5000  R$             0,50   R$      2.500,00  GRAFICA DO 
TIO 

32 ENVELOPE SACO 20X28 CM-  IMP. CROMIA EM 
CORES  - SUFITE  120G 

UNID 4000  R$             0,34   R$      1.360,00  GRAFICA DO 
TIO 

33 CERTIFICADOS DE CURSOS DIVERSOS TEMAS -  
PAPEL COUCHE 230 G  - IMPRESSÃO CROMIA -  
MEDIDA 20X30 

UNID 1500  R$             1,71   R$      2.565,00  GRAFICA DO 
TIO 

34 REQUISIÇÃO DE MATERIAIS E PRODUTOS IMP 01 
COR - 50X2 VIAS - 20X14 CM - PAPEL 
AUTOCOPIATIVO CARBONADO 

BLOCOS 2000  R$             2,20   R$      4.400,00  GRAFICA DO 
TIO 

35 TRIPLEX 280G - CROMIA - MEDIDA 56X42 CM 
PLASTIFICADAS 

Unid 2000  R$             1,05   R$      2.100,00  GRAFICA DO 
TIO 

36 RECEITUARIO MÉDICO CONTROLE ESPECIAL BLOCOS 300  R$             6,19   R$      1.857,00  GRAFICA DO 
TIO 

37 ENVELOPE LIVRO P/ BIBLIOTECA - SUF 180G IMP - 1 
COR 15X10CM 

UNID 5000  R$             0,29   R$      1.450,00  GRAFICA DO 
TIO 

38 FICHA LIVRO P/ BIBLIOTECA - SUF 180G - IMP 1 COR 
- 12X8CM 

UNID 5000  R$             0,21   R$      1.050,00  GRAFICA DO 
TIO 

39 FICHA DEVOLUÇÃO LIVRO BIBLIOTECA - SUF 180G - 
IMP 1 COR 8X15CM 

UNID 5000  R$             0,21   R$      1.050,00  GRAFICA DO 
TIO 

40 LIVRO CHAMADA DO ALUNO - C/ 42 PAGINAS - IMP 1 
COR - SUF 90G - MEDIDA 20X30CM 

UNID 100  R$           36,10   R$      3.610,00  GRAFICA DO 
TIO 

41 FOLDER´S DIVERSOS TEMAS DA SAUDE - COUCHE 
115G - F/V 20X30CM -0 IMP CROMIA 

UNID 10000  R$             0,13   R$      1.300,00  GRAFICA DO 
TIO 

42 ADESIVOS CAMPANHA VACINAÇÕES ANUAIS - IMP 
01 COR MEDIDA 2X2 CM 

UNID 6000  R$             0,06   R$         360,00  GRAFICA DO 
TIO 

43 ATESTADO MÉDICO - SUFITE 75G - IMP 2 COR - 
15X20CM 

BLOCOS 200  R$             3,10   R$         620,00  GRAFICA DO 
TIO 

44 CARTILHAS CURSO PROERD - IMP CROMIA E P/B - C/ 
43 PAGINAS F/V 20X30CM 

UNID 120  R$           16,40   R$      1.968,00  GRAFICA DO 
TIO 

45 FICHA DO LEITOR P/ BIBLIOTECA - SUF 180G F/V - 
IMP 1 COR 8X15CM 

UNID 5000  R$             0,21   R$      1.050,00  GRAFICA DO 
TIO 

46 CARTAZES DIVERSOS TEMAS ADMNISTRAÇÃO - 
COUCHE 170G - IMP CROMIA - 46X64CM 

UNID 1000  R$             1,90   R$      1.900,00  GRAFICA DO 
TIO 

47 DECLARAÇÃO DE COMPARECIMENTO - 2014CM - 
SUF 75 G - IMP 01 COR 

BLOCOS 100  R$             3,95   R$         395,00  GRAFICA DO 
TIO 

48 FICHA CADASTRAMENTO GESTANTE - 20X30CM - 
IMP 01 COR - SUF 75G - C/100FLS 

BLOCOS 40  R$             8,90   R$         356,00  GRAFICA DO 
TIO 

49 GUIA ENCAMINHAMENTO - 14X20CM - CARBONO - 
IMP 02 CORES - 50X2 VIAS 

BLOCOS 80  R$             8,90   R$         712,00  GRAFICA DO 
TIO 

50 LAUDO SOLIC. INTERNAÇÃO HOSPITALAR AIH - 
20X30CM - CARBONADO - 20X30CM 

BLOCOS 100  R$           10,85   R$      1.085,00  GRAFICA DO 
TIO 

51 FICHA BUCO DENTARIA ODONTOLOGICA - 20X30CM 
- SUFITE 180G - 20X30CM - F/V - IMP 2 CORES 

FICHA 2000  R$             0,25   R$         500,00  GRAFICA DO 
TIO 
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52 FICHA CARTÃO GESTANTE PRÉ NATAL - 20X30CM - FICHA 500  R$             0,45   R$         225,00  GRAFICA DO 

TIO   F/V - SUF 180G - IMP. CROMIA     

53 FICHA HORARIO ODONTOLOGIA - 10X8CM 
CARTOLINA - IMP 1 COR - F/VERSO 

FICHA 5000  R$             0,07   R$         350,00  GRAFICA DO 
TIO 

54 FORMULARIO CONTINUO NOTA PRODUTOR C- 05 
VIAS - CARBONADOS - CAIXA C/ 500 JOGOS 

CX 10  R$        430,00   R$      4.300,00  GRAFICA DO 
TIO 

55 PASTAS INDIVIDUL DO ALUNO - SU8FITE 240G - 
MEDIDA 57X36CM DOBRADA - IMP 01 COR 

UM 200  R$             2,51   R$         502,00  GRAFICA DO 
TIO 

    TOTAL   R$  79.292,00   
 

             Vigência – 12 (DOZE) MESES 

 

 

                                                               Itaguajé, 03 de Abril de 2012  

 
                                                                                              CONTRATANTE 

 
RUBENS AMORIM 

Prefeito Municipal 
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