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Licitações

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
LICITAÇÕES E CONTRATOS

EXTRATO DO JULGAMENTO CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de PARIPIRANGA, constituída através
do constituída através do Decreto nº 325 de 08 de agosto de 2019, torna público o resultado
de julgamento da CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2020. A presente Licitação tem por
objeto a Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura Familiar e do
Empreendedor Familiar Rural destinado ao atendimento do Programa Nacional de
Alimentação Escolar, às Unidades da Rede Municipal e Estadual de Ensino,
obedecendo ao Edital de Licitação, a Comissão de licitação, resolve recomendar a
homologação do certame em favor do Grupo informal descrito abaixo, por ter apresentado
MENOR PREÇO GLOBAL lote único no valor R$ R$ 432.354,50 (quatrocentos e trinta e
dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta centavos), compatível com o
praticado no âmbito da administração pública, e atendido as condições e exigências do
Edital, bem como a Lei Federal n° 8.666/93 e suas alterações.
Relação dos participantes:
1Agricultor

2- Produto

3Unid.

4Quant.

COUVE MANTEIGA Descrição detalhada: fresca,
limpa, com coloração verde
escuro, separados em maços
padronizados, procedentes de Molho 1.000
espécies genuínas e sãs Isento
de substâncias terrosas,
sujidades ou corpos estranhos
aderidos á superfície externa,
Valdetrudes insetos, parasitas e larvas.
Almeida
COENTRO - Descrição
Conceição detalhada: fresco, com
coloração verde escuro,
separados em maços
padronizados, procedentes de
espécies genuínas e sãs.
Molho 2.700
Isento de substâncias terrosas,
sujidades ou corpos estranhos
aderidos á superfície externa,
insetos, parasitas e larvas.
TOTAL DO AGRICULTOR

5- Preço
unidade

6- Valor
total

1,50

1.500,00

1,70

4.590,00

R$ 6.090,00
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Alexandro
das
Virgens
Santana

Maria do
Carmo de
Jesus
Santana

Marival de
Santana
Vieira

TOMATE - Descrição
detalhada: ina natura,
procedente de espécie
genuína e sã fresca, com grau
de maturação adequado para
o consumo, coloração
uniforme, sem apresentar
avarias de casca. Isento de
KG
2.000
lesões de origem física,
mecânica ou biológica
matéria terrosa, sujidades ou
corpos estranhos aderidos á
superfície externa, livre de
enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.
TOTAL DO AGRICULTOR
ABOBORA - madura extra
AA, in natura, procedente de
espécies genuínas e sãs, casca
limpa e sem manchas, polpa
íntegra e firme. Isento de
lesões de origem física,
mecânica ou biológica
KG
2.000
matéria terrosa, sujidades ou
corpos estranho aderidos à
superfície externa, livre de
enfermidades, insetos,
parasitas e larvas
REPOLHO - fresco, firme,
odor característico. Isento de
lesões de origem física,
mecânica ou biológica,
matéria terrosa, sujidades ou
KG
1.500
corpos estranhos aderidos á
superfície externa, livre de
enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.
TOTAL DO AGRICULTOR
QUIABO – De tamanho
médio, no ponto de
maturação, sem ferimentos ou KG
defeitos, tenros, sem manchas,
livres de resíduo de
fertilizantes.
TOTAL DO AGRICULTOR

1.880

5,00

10.000,00

R$ 10.000,00

2,40

4.800,00

2,60

3.900,00

R$ 8.700,00

4,20

7.896,00

R$ 7.896,00
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Joselita
Goncalves
de Santana

BOLINHO CASEIRO-de
ovos, redondo. Assado ao
ponto e embalados com filme
plástico. Peso 40g. Rótulo
com data de fabricação,
validade e informação
nutricional.

KG

760

14,00

TOTAL DO AGRICULTOR

Carlos
Andrade
Carregosa

Gilson
Andrade

MELANCIA - Descrição
detalhada: in natura extra,
com grau de maturação
adequado para o consumo,
casca firme sem avarias,
polpa firme de coloração
vermelho com aparência
fresca e macia, procedente de
KG
4.000
espécie genuína e sã, fresca.
Isento de lesões de origem
física, mecânica ou biológica
matéria terrosa, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à
superfície externa, livre de
enfermidades, insetos,
parasitas E larvas.
BATATA-DOCE Descrição detalhada:
(Ipomoea batatas), também
chamada batata-da-terra,
batata-da-ilha, jatica e jetica,
é uma planta da família das
convolvuláceas, da ordem das KG
3.000
Solanales (a mesma da
batata, Sua casca é roxa
(mais comuns) e o corpo
interno de cor amarela clara.
Alguns tipos apresentam-se
nas cores amareladas ou
brancas.
TOTAL DO AGRICULTOR

10.640,00

R$ 10.640,00

1,90

7.600,00

3,15

9.450,00

R$ 17.050,00

BATATA-DOCE Descrição detalhada:
(Ipomoea batatas), também
chamada batata-da-terra,
batata-da-ilha, jatica e jetica,
é uma planta da família das
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Santana

Denisson
Bomfim
Santos

Miraldo
Santos
Nascimento

convolvuláceas, da ordem das KG
5.000
Solanales (a mesma da
batata, Sua casca é roxa
(mais comuns) e o corpo
interno de cor amarela clara.
Alguns tipos apresentam-se
nas cores amareladas ou
brancas.
TOTAL DO AGRICULTOR
OVO - Descrição detalhada:
branco, produto fresco de ave
galinácea, tipo grande (50g)
íntegro, tamanho uniforme e
cor branca, proveniente de
avicultor com inspeção oficial
cor, odor e sabor
característico, casca lisa,
pouco porosa, sem manchas
ou sujidades sem rachaduras,
isento de podridão e fungos.
A gema deve se apresentar
Dúzia
1.700
translúcida firme, consistente,
livre de defeito, ocupando a
parte central do ovo e sem
gema e desenvolvido. A clara
deve se apresentar
transparente, densa, firme,
espessa, límpida sem
manchas ou turvações e
intactas. Acondicionado em
embalagem resistente de
papelão, plástico ou isopor.
TOTAL DO AGRICULTOR
LARANJA PERA Descrição detalhada: In
natura, procedente de espécie
genuína e são fresca, com
grau de maturação adequado
para o consume, sem
apresentar avarias de casca.
Isento de lesões de origem
física, mecânica ou biológica,
matéria terrosa, sujidades ou
corpos estranhos aderidos á
superfície externa, livre de
enfermidades, insetos
parasitas e larvas.

KG

6.000

3,15

15.750,00

R$ 15.750,00

6,30

10.710,00

R$ 10.710,00

2,70
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TOTAL DO AGRICULTOR

Valmirando
Nogueira
Santana

Diogo
Menezes
Santos

FARINHA DE MANDIOCA
- Descrição detalhada:
torrada, primeira qualidade,
fina seca, branca, isenta de
sujidades, parasitas, materiais
terrosos e detritos animais ou KG
1.500
vegetais, acondicionado em
embalagem primária de saco
plástico atóxico transparente
Apresentação do produto:
embalagens de 01 kg.
TOTAL DO AGRICULTOR
FEIJAO CARIOCA Descrição detalhada: tipo 1,
selecionado, constituído de
grãos inteiros, isento de
sujidades, parasitas, materiais
terrosos e detritos animais ou KG
1.100
vegetais acondicionado em
embalagem primária saco
plástico atóxico transparente
e resistente com informações
nutricionais do produto.
Embalagem de 01 kg.
BANANA PRATA Descrição detalhada: in
natura, com grau de
maturação adequado para o
consumo, procedentes de
espécies genuínas e sãs, casca
íntegra e firme. Isente de
KG
800
lesões de origem física,
mecânica ou biológica,
matéria terrosa, sujidades ou
corpos estranhos aderidos á
superfície externa, livre de
enfermidades, insetos,
parasitas e larvas
TOTAL DO AGRICULTOR

R$ 16.200,00

4,50

6.750,00

R$ 6.750,00

8,00

8.800,00

5,00

4.000,00

R$ 12.800,00
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Erasmo
Ribeiro
Costa

João Batista
dos Santos

Geovania
Rosário
Santana

MANGA - Descrição
detalhada: in natura,
procedente de espécie
genuína e sã, fresca com grau
de maturação adequado para
o consumo, sem apresentar
avarias de casca Isento de
KG
5.000 2,10
lesões de origem física,
mecânica ou biológica,
matéria terrosa, sujidades ou
corpos estranhos aderidos á
superfície externa, livre de
enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.
TOTAL DO AGRICULTOR
AIPIM ou MACAXEIRA Descrição detalhada: in
natura, tenro (macio), graúdo
procedente de espécies
genuínas e sãs, frescas, ter
atingido o grau de evolução E
maturação, polpa íntegra e
firme. Isento de lesões de
KG
origem física, mecânica ou
biológica matéria terrosa,
sujidades ou corpos estranhos
aderidos à superfície externa
livre de enfermidades,
insetos, parasitas e larvas.
TOTAL DO AGRICULTOR
PIMENTÃO - Descrição
detalhada: Fresco de tamanho
médio, com características
íntegras e de primeira
qualidade. Coloração
uniforme. Isento de
substâncias terrosas
sujidades, parasitos, larvas,
resíduos de defensivos
agrícolas, odor e sabores
estranhos não deverão
apresentar quaisquer lesões
de origem física, mecânica ou
biológica.
TANGERINA - Descrição
detalhada: in natura,

KG

3.500

10.500,00

R$ 10.500,00

2,80

9.800,00

R$ 9.800,00

700

4,00

2.800,00
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procedente de espécie
genuína e sã, fresca com grau
de maturação adequado para
o consumo, sem apresentar
avarias de casca Isento de
KG
2.000
lesões de origem física,
mecânica ou biológica,
matéria terrosa, sujidades ou
corpos estranhos aderidos á
superfície externa, livre de
enfermidades, insetos,
parasita e larvas.
TOTAL DO AGRICULTOR

Gilvar
Santos
Andrade

LARANJA PERA Descrição detalhada: In
natura, procedente de espécie
genuína e são fresca, com
grau de maturação adequado
para o consume, sem
apresentar avarias de casca.
KG
Isento de lesões de origem
física, mecânica ou biológica,
matéria terrosa, sujidades ou
corpos estranhos aderidos á
superfície externa, livre de
enfermidades, insetos
parasitas e larvas.
OVO - Descrição detalhada:
branco, produto fresco de ave
galinácea, tipo grande (50g)
íntegro, tamanho uniforme e
cor branca, proveniente de
avicultor com inspeção oficial
Dúzia
cor, odor e sabor
característico, casca lisa,
pouco porosa, sem manchas
ou sujidades sem rachaduras,
isento de podridão e fungos.
A gema deve se apresentar
translúcida firme, consistente,
livre de defeito, ocupando a
parte central do ovo e sem
gema e desenvolvido. A clara
deve se apresentar
transparente, densa, firme,
espessa, límpida sem
manchas ou turvações e
intactas. Acondicionado em

3,30

6.600,00

R$ 9.400,00

1.500

2,70

4.050,00

1.100

6,30

7.560,00
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embalagem resistente de
papelão, plástico ou isopor.
TOTAL DO AGRICULTOR

Júlio
Cezar dos
Anjos
Santana

PIMENTÃO - Descrição
detalhada: Fresco de
tamanho médio, com
características íntegras e
de primeira qualidade.
Coloração uniforme.
Isento de substâncias
terrosas sujidades,
parasitos, larvas,
resíduos de defensivos
agrícolas, odor e sabores KG
300
estranhos não deverão
apresentar quaisquer
lesões de origem física,
mecânica ou biológica.
MELANCIA Descrição detalhada: in
natura extra, com grau
KG
4.000
de maturação adequado
para o consumo, casca
firme sem avarias, polpa
firme de coloração
vermelho com aparência
fresca e macia,
procedente de espécie
genuína e sã, fresca.
Isento de lesões de
origem física, mecânica
ou biológica matéria
terrosa, sujidades ou
corpos estranhos
aderidos à superfície
externa, livre de
enfermidades, insetos,
parasitas E larvas.
TOTAL DO PRODUTOR

R$ 11.610,00

4,00

1.200,00

1,90

7.600,00

R$ 8.800,00

OVO - Descrição detalhada:
branco, produto fresco de ave
galinácea, tipo grande (50g)
íntegro, tamanho uniforme e
cor branca, proveniente de
avicultor com inspeção oficial
cor, odor e sabor
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José Lucas
de Santana
Fonseca

Paulo
Gilberto
Cardoso
Santos

característico, casca lisa,
pouco porosa, sem manchas
ou sujidades sem rachaduras,
isento de podridão e fungos.
A gema deve se apresentar
translúcida firme, consistente, Dúzia 3.100
livre de defeito, ocupando a
parte central do ovo e sem
gema e desenvolvido. A clara
deve se apresentar
transparente, densa, firme,
espessa, límpida sem
manchas ou turvações e
intactas. Acondicionado em
embalagem resistente de
papelão, plástico ou isopor.
TOTAL DO AGRICULTOR
BOLINHO CASEIRO-de
ovos, redondo. Assado ao
ponto e embalados com filme
plástico. Peso 40g. Rótulo
com data de fabricação,
validade e informação
nutricional.

KG

1.000

6,30

19.530,00

R$ 19.530,00

14,00

TOTAL DO AGRICULTOR
BOLINHO CASEIROde ovos, redondo.
Assado ao ponto e
Rosalva Ferreira de Matos
embalados com filme
Santos
plástico. Peso 40g.
KG
Rótulo com data de
fabricação, validade e
informação nutricional.
TOTAL DO AGRICULTOR
BOLINHO CASEIRO-de
ovos, redondo. Assado ao
ponto e embalados com filme
Rosana
plástico. Peso 40g. Rótulo
KG
Carvalho de com data de fabricação,
Santana
validade e informação
nutricional.
TOTAL DO AGRICULTOR
CENOURA - Descrição
detalhada: in natura, cor
laranja - vivo, procedente de

1.000

14.000,00

R$ 14.000,00

1.000

14,00

14.000,00

R$ 14.000,00

14,00

14.000,00

R$ 14.000,00
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Jackson
Nascimento
de Jesus

Pedro
Vieira
de
Andrade

espécie genuínas e sãs,
frescas, firme, lisa, sem
rugas, de aparência fresca.
Isento de brotos lesões de
origem física, mecânica ou
KG
biológica matéria terrosa,
sujidades ou corpo estranhos
aderidos á superfície externa,
livre de enfermidades,
insetos, parasitas e larvas
BATATA INGLESA Descrição detalhada: in
KG
natura, extra AA, com a
casca intacta E limpa, firme,
lisa, de tamanho uniforme,
procedentes de espécie
genuína e sãs, frescas Isento
de matéria terrosa, sujidades
ou corpos estranhos aderidos
á superfície externa livre de
enfermidades, insetos,
parasitas e larvas, sem
manchas esverdeadas e livre
de broto.
TOTAL DO AGRICULTOR
CHUCHU - Descrição
detalhada: in natura, pouca
rugosidade, tamanho médio
procedente de espécies
genuínas, sãs e frescas, polpa
íntegra e firme. Isento de
lesões de origem física,
KG
mecânica ou biológica,
substâncias terrosas,
sujidades ou corpos estranhos
aderidos à superfície externa,
livre de enfermidades,
insetos, parasitas e larvas
BATATA INGLESA Descrição detalhada: in
natura, extra AA, com a
casca intacta E limpa, firme,
lisa, de tamanho uniforme,
procedentes de espécie
genuína e sãs, frescas Isento
KG
de matéria terrosa, sujidades
ou corpos estranhos aderidos

2.500

4,70

11.750,00

1.500

5,30

7.950,00

R$ 19.700,00

3.000

2,70

8.100,00

2.000

5,30

10.600,00
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á superfície externa livre de
enfermidades, insetos,
parasitas e larvas, sem
manchas esverdeadas e livre
de broto.
TOTAL DO AGRICULTOR

Antônio
José
Conceição
Silva

Josenildo
Dias dos
Santos

AIPIM ou MACAXEIRA Descrição detalhada: in
natura, tenro (macio), graúdo
procedente de espécies
genuínas e sãs, frescas, ter
atingido o grau de evolução E
KG
6.500
maturação, polpa íntegra e
firme. Isento de lesões de
origem física, mecânica ou
biológica matéria terrosa,
sujidades ou corpos estranhos
aderidos à superfície externa
livre de enfermidades,
insetos, parasitas e larvas.
TOTAL DO AGRICULTOR
CEBOLA BRANCADescrição detalhada: fresca,
extra, com as extremidades
firmes cor brilhante, haste
seca. Isento de broto,
enfermidades, lesões de
origem física mecânica ou
biológica, substâncias
terrosas, sujidades ou corpos
estranhos aderidos é
superfície externa, insetos,
parasitas e larvas.
BETERRABA - Descrição
detalhada: in natura,
procedente de espécies
genuínas e sãs fresca, casca
lisa e firme. Isento de broto,
lesões de origem física,
mecânica ou biológica
matéria terrosa ou sujidades
ou corpos estranhos aderidos
à superfície externa, livre de
enfermidades, isentos,
parasitas e larvas.

R$ 18.700,00

2,80

18.200,00

R$ 18.200,00

KG

2.000

5,80

11.600,00

KG

800

4,80

3.840,00

Praça Municipal, 315 – Centro - CEP 48.430-000 - Tel.: (75) 3279-2322
CNPJ: 14.215.826/0001-82

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KZOGANFPEWPZOLP8/OE9UG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Quinta-feira
9 de Julho de 2020
13 - Ano - Nº 1741

Paripiranga

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
LICITAÇÕES E CONTRATOS

TOTAL DO AGRICULTOR

José Valter
Santana

José
Francisco
Batista
Cardoso

R$ 15.440,00

TOMATE - Descrição
detalhada: ina natura,
procedente de espécie genuína
e sã fresca, com grau de
maturação adequado para o
consumo, coloração uniforme,
sem apresentar avarias de
casca. Isento de lesões de
KG
origem física, mecânica ou
biológica matéria terrosa,
sujidades ou corpos estranhos
aderidos á superfície externa,
livre de enfermidades, insetos,
parasitas e larvas.
TOTAL DO AGRICULTOR
TANGERINA - Descrição
detalhada: in natura,
procedente de espécie
genuína e sã, fresca com grau
de maturação adequado para
o consumo, sem apresentar
avarias de casca Isento de
lesões de origem física,
mecânica ou biológica,
matéria terrosa, sujidades ou
corpos estranhos aderidos á
superfície externa, livre de
enfermidades, insetos,
parasita e larvas.

KG

2.000

5,00

R$ 10.000,00

3.000

3,30

TOTAL DO AGRICULTOR
FEIJAO CARIOCA Descrição detalhada: tipo 1,
selecionado, constituído de
grãos inteiros, isento de
sujidades, parasitas, materiais
Sueli Santos terrosos e detritos animais ou KG
Andrade
vegetais acondicionado em
embalagem primária saco
plástico atóxico transparente e
resistente com informações
nutricionais do produto.
Embalagem de 01 kg.
TOTAL DO AGRICULTOR

10.000,00

1.400

9.900,00

R$ 9.900,00

8,00

11.200,00

R$ 11.200,00
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BANANA PRATA Descrição detalhada: in
natura, com grau de
maturação adequado para o
consumo, procedentes de
espécies genuínas e sãs, casca
Fernando
Santos Silva íntegra e firme. Isente de
KG
2.012,5
lesões de origem física,
mecânica ou biológica,
matéria terrosa, sujidades ou
corpos estranhos aderidos á
superfície externa, livre de
enfermidades, insetos,
parasitas e larvas
BATATA INGLESA Descrição detalhada: in
natura, extra AA, com a casca
intacta E limpa, firme, lisa, de KG
1.500
tamanho uniforme,
procedentes de espécie
genuína e sãs, frescas Isento
de matéria terrosa, sujidades
ou corpos estranhos aderidos
á superfície externa livre de
enfermidades, insetos,
parasitas e larvas, sem
manchas esverdeadas e livre
de broto.
TOTAL DO AGRICULTOR
MELANCIA - Descrição
detalhada: in natura extra,
com grau de maturação
adequado para o consumo,
casca firme sem avarias,
polpa firme de coloração
vermelho com aparência
fresca e macia, procedente de
espécie genuína e sã, fresca.
Isento de lesões de origem
física, mecânica ou biológica
matéria terrosa, sujidades ou
corpos estranhos aderidos à
superfície externa, livre de
enfermidades, insetos,
parasitas E larvas.
Maurício
CENOURA - Descrição
Felix Santos detalhada: in natura, cor

KG

5.000

5,00

10.062,50

5,30

7.950,00

R$ 18.012,50

1,90
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laranja - vivo, procedente de
espécie genuínas e sãs,
frescas, firme, lisa, sem
rugas, de aparência fresca.
KG
1.500
Isento de brotos lesões de
origem física, mecânica ou
biológica matéria terrosa,
sujidades ou corpo estranhos
aderidos á superfície externa,
livre de enfermidades,
insetos, parasitas e larvas
TOTAL DO AGRICULTOR

José
Antônio
Dantas
Nascimento

BANANA PRATA Descrição detalhada: in
natura, com grau de
maturação adequado para o
consumo, procedentes de
espécies genuínas e sãs, casca
KG
3.000
íntegra e firme. Isente de
lesões de origem física,
mecânica ou biológica,
matéria terrosa, sujidades ou
corpos estranhos aderidos á
superfície externa, livre de
enfermidades, insetos,
parasitas e larvas
TOTAL DO AGRICULTOR
ALFACE LISA - Descrição
detalhada: de primeira,
extra, coloração verde,
frescos folhas firmes, limpas
e brilhantes e separados em
maços padronizados,
procedente de espécies
genuínas e sãs. Isento de
lesões de origem físicas,
mecânica ou biológica
substâncias terrosas,
sujidades ou corpos estranhos
aderidos à superfície externa
insetos, parasitas, larvas.

Molho

400

4,70

7.050,00

R$ 16.550,00

5,00

15.000,00

R$ 15.000,00

2,50

Praça Municipal, 315 – Centro - CEP 48.430-000 - Tel.: (75) 3279-2322
CNPJ: 14.215.826/0001-82

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: KZOGANFPEWPZOLP8/OE9UG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

1.000,00

Quinta-feira
9 de Julho de 2020
16 - Ano - Nº 1741

Paripiranga

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARIPIRANGA
LICITAÇÕES E CONTRATOS

José
Augusto
Nogueira
Reis

QUIABO – De tamanho
médio, no ponto de
maturação, sem ferimentos ou
defeitos, tenros, sem
manchas, livres de resíduo de KG
fertilizantes.

CEBOLINHA - Descrição
detalhada: com coloração
verde escuro, separados em
maços padronizados,
procedente de espécies
genuínas e sãs. Isento de
lesões de origem física
mecânica ou biológica,
substâncias terrosas,
sujidades ou corpos estranhos
aderidos E superfície externa,
insetos, parasitas e larvas.

Molho

1.880

4,50

7.896,00

900

1,70

1.530,00

TOTAL DO AGRICULTOR

Rivanda
Gomes de
Oliveira

BANANA PRATA Descrição detalhada: in
natura, com grau de maturação
adequado para o consumo,
procedentes de espécies
genuínas e sãs, casca íntegra e
firme. Isente de lesões de
KG
3.000
origem física, mecânica ou
biológica, matéria terrosa,
sujidades ou corpos estranhos
aderidos á superfície externa,
livre de enfermidades, insetos,
parasitas e larvas
TOTAL DO AGRICULTOR

GOIABA - Descrição
detalhada: In natura,
procedente de espécie genuína
e são fresca, com grau de
maturação adequado para o
Amarildo de consume, sem apresentar
avarias de casca. Isento de
Souza
Nascimento lesões de origem física,
KG
mecânica ou biológica,

5.000

R$ 10.426,00

5,00

15.000,00

R$ 15.000,00

4,00
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matéria terrosa, sujidades ou
corpos estranhos aderidos á
superfície externa, livre de
enfermidades, insetos
parasitas e larvas.
TOTAL DO AGRICULTOR

R$ 20.000,00

TOTAL DO SOMATÓRIO DO PROJETO DE VENDA

R$ 432.354,50

Valor por extenso: (quatrocentos e trinta e dois mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e
cinquenta centavos)

Paripiranga, 01 de julho de 2020. Rafael Menezes Santana – Presidente da CPL.
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