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Prefeitura Municipal de 
Simões Filho publica: 

 
 

• Decreto Nº 961/2017 - Nomear, com efeito, a partir de 01 de setembro 
de 2017, o Senhor Nivaldo Silva Dória para o cargo de Provimento 
Temporário de Gerente de Núcleos, Símbolo DAS-5B, da estrutura 
organizacional da Secretaria Municipal de Ordem. 

• Extrato do Nono Aditamento ao Contrato Nº. 0048/14 PMSF Pregão 
Presencial: 0021/2014 - Contratado: Instituto Municipal De 
Administração Publica-IMAP. 
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Decretos



PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO 
CNPJ: 13.927.827/ 0001-97 

                                       EXTRATO DE ADITAMENTO CONTRATUAL 

NONO ADITAMENTO ao Contrato nº. 0048/14 PMSF Pregão Presencial: 0021/2014 
Contratado: INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA-IMAP CNPJ: 
05.277.208/0001-76 Objeto: Prorrogação de prazo por mais 03 (três) meses e 13 (treze) dias 
Período 19.09.2017 a 31.12.2017 Valor R$ 121.338,01 (cento e vinte e um mil, trezentos e trinta e 
oito reais e um centavo) Dotação Orçamentária: 

UNIDADE  PROJETO/ATIVIDADE ELEMENTO  FONTE  
308000 2012 33.90.39.00      0100000 
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	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA:05277208000176
	Garantir autenticidade e integridade dos dados, através de assinatura digital ICP-Brasil gerada pelo software de propriedade do IMAP - Instituto Municipal de Administração Pública, sendo vedada a utilização por terceiros sem sua autorização, conforme Lei nº 9.609/98.




