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OBJETO:

Aquisição de Gêneros Alimentícios da Agricultura
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Nacional de Alimentação Escolar-PNAE, da Rede de
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REGINALDO SANTANA SIQUEIRA
CNPJ: 30 447.545/0001-01

NIRE: 21102212012

Prezado(a)s,

Segue abaixo, conforme solicitação, cotação referente
^  a contratação deempresa para fornecimentos de materiais de consumo (gêneros alimentícios)

para atender as demandas da Prefeitura Municipal de Pastos Bons/MA.

Especificações dos gêneros alimentícios para a composição da merenda escolar.

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

UND QUANTIDADE

AB{.)B(JRA; Com casca firme, tamanho grande, uniforme,
turgescentes, intacta e bem desenvohida. 1í\tc de
externa.

sem ferimentos ou defeitos,
terras ou coipos estranluís aderente a superfície

KG 1.860 R$
R$ 3^5 6.417,00^bACE: De P qualidade, compacta e firme, com folhas frescas e

nsica ou mecânica, perfurações e
{«irasitas c larvas, acondicionada
fenilizantes. Maço de 300g.

em

viçosas, sem lesões de origem
cortes, tamanho e coloração uniformes, isentas de sujidades,
: embalagem plástica, com peso exfwesso. Livres de resíduos de

2

MAÇO 800

RS
R$ 2,98 2.384,00De 1* qualidade, graúdas. em penca, frulos com 60  a 70% de maluraçâo clmializada

unitomies no grau máximo de evolução no tamanho, aioina e sabor da espécie, '
ferimentos ou defeitos, firmes e com brilho * sem

3

UND 84.000
R$

R$ 0,45 37.800,00CHEIRO VERDE: Com folhas firmes, de cor verde, de  U qualidade com molho graduado
composto de cebolinha e coenlro, viçç>so. bnlhante, fresco, verde, sem excesso de umidade sem

cóm,^ «j™r^>™to. com talos firmes, sem folhas escuras ou m,m:has, com grau de evolução
4

MAÇO 960

R$
R$ 2,95 2.832,00

5
saco

Kü 200 R$
R$ 5,90 1.180,00

embalagem Iransparenle pláslica. grSos mteiros,^cto talhoso, hso, isento de maténa terrosa, pedras, fungos ou parasitas e livre de umidade e
Iragmenlos ou corpos estranhos. íntegro, de colheita recente; com aspecto, odor cor e sabor

tTT estnmhos; com grauadequado para o consumo, sem smais de germinação ou resíduos de fertilizantes*^
üuiras substancias químicas. Embalados em sacos plásticos traasparentes,

MAMÃO: Fruto fresco, mantendo as características organolépticas,  com 70% de maturação
fenmeiUos, livres dc resíduos de fertilizantes. uiuiuraçao.

ou

sem

6

KG 300

R$
R$ 7,80 2.340,00

7

KG 400
RS

R$ 3,45 1.380,00
f^Li^ClA. Fruto com 70 a 80% de maturação, com aspecto, cor, cheiro e sabor próprio com
polpa fume e intacta, devendo ser bem desenvolvido, isenta de enfennidades, parasitasse lanas
mafonal terroso e sujidades, sem danos físicos c mecânicos oriundos do manuseio c transporte 'de
u>iheita recente, livre de resíduos de feililizantes. Devendo ser transportado de forma adenda KG 21.200

R$
R$ 1,75Com su^rficie hsa, firme, sem rugas, bem formado, na cor verde. Não pode se apresentar

rferóiifanfor ' ^ nródio^vre dc^síduos
37.100,00

9

KG 200 R$
R$ 4,85 970,00

Mra ACKRf)LA. Congelada, preparada com frutas sãs, limpas e isentas de
C n ^ iTr fragmentos das partes não comestíveis danem substancias estranhas á sua composição normal. Deverá se apresentar acondicionada
embalagens transparentes com peso líquido de 01 Kg. cm

10

KG 8.000

R$
R$ 6,85 54.800,00fruta DE CAJÁ: Congelada, preparada com frutas sás. limpas e isentas de parasitos

^tnt^ ammais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fmta
nem substancias estranhas à sua composição nonnal. Deverá
embalagens transparentes com peso líquido dc 01 Kg. se apresentar acondicionada em

1]

KG 8.000

RS
R$ 6,85 } 54.800,00



REGINALDO SANTANA SIQUEIRA
CNPJ: 30.447.545/0001-01

NIRE: 21102212012

POLPA DE, r-RUTA DE GOIABA: Congelada, preparada com frutas sSs, limpas e isentas de
^s'tos e demos amma.s ou vegetais. Nâo deve conter fragmentos das partrnão oomesUvets da
émliir " » »>« comp„.s,çJo nonrial. Deverá se apresentar acondicionada emembalagens transparentes com peso liquido de 01 Kg

12

KG 8.000

R$
R$ 6,85 54.800,00

13 FRANG<.) IN NATimA, abatido, inteiro;
KG 3.100

R$ RS
17,67 54.800,00TO^TE: Fruto de tamanho miidio a grande, de primeira, cora aproximadamente 60% de

maturação, sem lenmentos ou deteilos, sem manchas, com coloração uniforme e bnlho.

pnmeira apresentando tamanho, cor e com formação uniforme, devendo ser bem
desem olvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do
em embalagem própria

MACIEIRA: Lmipa, com característica tenra, fresca, de colheita recente sem sinais de
substâncias temisas, sujidades e corpos

ACELGA; de primeira, em maço, com folhas tenras e coloração adequada-
tor^neidade visual de tamanho, não apresentar defeitos como: amarelado, passado e murcho

ca>xas plásticas w.adas, isento de enfermidades, matenal terroso e umidade

Tr^nZ ’ ‘T t ^ tcnihziintcs .sujidades, parasitas  e larvas: sem danos físicose mecânicos oriundos do manuseio.

^ INOLKSA: graú^, em sacos com 50 Kg. Isenta de lesões de ongem tlsica, mecântea cho^ica nSo conter sutaancias terrosas, sujidades, corpos estranhos, parasitas, larvas ou outros
ammats. (nos produtos c/ou embalagens).

BETERRABA; (fc pnmeira. acondicionada em caixa com aproximadamente 20 Kg. Isenta de
de ongem hsica, mecânica e biológica, nâo conter substâncias terrosas, .sujidades corpos

estranhos, parasitas, larvas ou outros animais, (nos produtos e/ou embalagens). ^

aproximadamente 20 Kg, Isenta de iesóes deg^ física, mecamea e biologica. nâo conter substância.s terrosas, sujidades, corpos estranhos
parasitas, lar\as ou outms animais, (nos produtos e/ou embalagens).

CHNÍJUR^ de prinieira, acondicionada em caixa com aproximadamente 25 Kg. confonne

ÍolonT. Ír de ongem física, mecâmea e biológica,

LA^JA PE^, deslinada ao consumo ‘in nalura", com teores de açúcar e acidez compatíveis
^ esse tim Aroma, cor e sabor pnipnos da vanedade. Isenta de lesões de origem Hsica

^uhos """ ^ji^l^des. coipos eslnmhos, parasitas, larvas

manuseio e transporte, acondicionados

o lote deverá ter

14
R$KG 750

R$ 7,50 5.625,00

15

KG 550
R$

R$ 9,50 5.225,00

16

KG 924
R$

R$ 4,80 4.435,20

17

KG 450

RS
R$ 9,50 4.275,00

18

KG 1.800
R$

R$ 9,50 17.100,00

19

KG 800
RS

R$ 9,50 7.600,00

20

KG 950
RS

R$ 5,70 5.415,00

21

KG 1.600

RS
R$ 9,50 15.200.00

22

KG 450

RS
R$ 4,80 2.160,00

RSTOTAL

378.638,20

VALOR GLOBAL: R$ 378,638,20 (trezentos e setenta  e oito mil, seiscentos e trinta e
Oito reais e vinte centavos).
□ PRAZO DE VALIDADE DA PESQUISA: 60 (Sessenta) dias
□ PRAZO PARA ENTREGA DO MATERIAL: Em até 10 (dez) dias após solicitação.

Pastos Bons (MA), 07 de Fevereiro de 2022

\

PcgiiKilJt) Santana Siqueira
I nipresário



ANTONIO CARLOS CARREIRO VARÃO - ME

CNPJ: 69.624.872/0001-27INSC. EST.:

12.388.302-4
ORG.: Antonio Carlos / Leusimar

COTAÇÃO DE PRFÇn

Para a Prefeitura Municipal de Pastos Bons

Cotação referente a materiais de consumo gêneros alimentícios.

-ma

Espcnrífícaçôcs dos gcnoros alimentícios para a composivão da merenda escolar.

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS VALOR

UNIT.

VALOR

TOTAL

UND QUANTIDADE

ABÓBORA: Com
grande, umtomie. sem ferimentos ou defeitosturgescenlcs, intacta e bem desenvolvida, Iriie de terras

externa.
ou corpos estranhos aderente a superfic

l KG 1.860e

R$
R$ 3,40 6.324,00

hsKa «u mccanica, perfiaaçSes e cortes, tamanho e colotaçâo unifomies. isenta.s de sujidades

K“í:;:;„T3Mr
2

MAÇO 800

R$
R$ 2,99 2.392,00

lÍüWs ^ ^ maturação chmatrzada.^ evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie sem
fenmenU)s ou defeitos, firmes e com brilho ^

3

UND 84,000
R$

R$ 0,48

i!” '* “Olh» Sxaduado.com^sto de cebol.nha e coentm, vtçoso, brilhante, fresco, verde, sem excesso de umtdade sem

«nríZ. de evolução

FARINHA BRANCA: Farinha de mandioca fina, bmnca
transparente e sem mofo.

isenta de sujidades, embaladasem saco

40.320,00

4

MAÇO 960

R$
R$ 2,99 2.870,40

5

R$KG 200
R$ 5,95 1.190,00

"• """"‘*'"'™"d<> ™ embalagem tran,sparente plástica, gráos inteirosas^to talhoso, Itso,,sento dc tmterui temosa, pedras, ftmgos ou parasitas e li™ de umidade c
fra^n os oucoipos estranhos. Integro, de colheita recente; com aspecto, odor, core sabor
r^toraèr, 1 ‘ f' estranhos; com graude maturMo adequado para o consumo, sem sinais de getminaçao ou residuos de fertilü-antes
outras substancias químicas, Brabalados o -v uc leniiizanies ousacos plásticos transparentescm

6

KG .100

. R$
R$ 7,90 2.370,00I^^O: Fruto fiesco tnantendo as características organolcpticas. com 70% dc maturaçáo

lenmentos, livres de resíduos de fertilizantes. «utiuraçao.
7

sem
KG 400

R$
R$ 3,48 1.392,00

poliLlh^^' clieiro e sabor prõpno, com
maSia^n^ ratacta, ̂ vendo ser bem .^nvolvido, .senta de enfermidades, parasitas e larvasma enal terroso e sujidades, sem danos fisicos e mecânicos oriundos do manuseio e traasporte dc
colheita recente, livre dc residuos de fertrlizantes. Devendo ser transportado de forma KG 21.200

RS
R$ 1,80 38.160,00

f™*’' ̂ ' w* Nâo pode se apiesenlar9

KG 200
R$

R$ 4,90 980,00

^  ACEROLA: Congelada, preparada com Ihltas sâs, limpas e isenlas dc
StralL' “"'T T I««es nâo comestíveis dacomposição normal Deverá se apresentar acondtc.onada
embalagens transparentes com peso liquido de 01 Kg, em

10

K(j 8.000

RS
RS 6,90 55.200,00

Av. Domingos Sertão, 2471 - São José - Cep: 65.870-000 - Pastos Bons - MA

E-mail; carreiroconstrucoes@hotmail.com - Fone: (99)3555-1317/98805-8649



ANTONIO CARLOS CARREIRO VARÃO - ME

CNPJ: 69.624.872/0001-27INSC. EST.:

12.388.302-4
ORG.: Antonio Carlos / Leusimar

POLPA DE I-RUTA DE CA.IA: Congelada, preparada com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos
c detntos ammais ou \ egeta.3. Não devr conter fragmentos das partes nâ^mestíveis ^
nern substancias estranhas à sua composição normal. Deverá se apresentar acondicionada
embalagens transparentes com peso líqpiido de 01 K.g.

da fruta.
em

tt

KG 8000

R$
R$ 6,90 55.200,00

KJLPA DE PRUTA DE OOIABA: CongeUula, preparada com frutas sgs, limpas e isentas de

C  iTr ' àa. partes nSo comestíveis da
^  “'"PotttÇto normal. Deverá sc apresentar acondicionadaembalagens transparentes com peso líquido de 01 Kg. cm

12

K(i 8.000

R$

R$ 6,90 55.200,00
13 FRANGO IN NATURA, abatido, inteiro

RS RSKü 3.100
17,80 55.200,00

TOMATE: Fruto de tamanho médio a grande, de primeira, com aproximadamente 60% de
maturação, sem tenmentos ou defeitos, sem manchas, com coloração unifonne e bnlho.

^:PtíLH(): De pnmeira, apresentando tamanho, cor  e com formação uniforme, devendo ser bem
desenvolvida, sem danos tísicos e mecânicos oriundos do
em embalagem própria

MAC^IRA: Ltmpa, com caraclcristicn tenra, fresca, dc colheita reccnlc, sem sinais dc
de substâncias tennsas, sujidades e corpos

manuseio e transporte, acondicionados

14

KG 750 RS
R$ 7,70 S.775,00

15
KG 550

R$
RS 9.70 5.335,00

16

KG 924 RS
RS 4,90 4.527.60ACELGA: de primeira, em maço, com folhas tenras e coloração adequada; o lote deverá ter

l^mogcneidade visual de tamanho, não apresentar defeitos como: amarelado, passado e murcho-
devendo ser entregue caixas plásticas vazadas, isento de enfermidades, material terroso e umidade
externa anormal; isento de resíduos de fertilizantes sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos
e mecamctis onundos ck> manuseio.

BATATA INGLESA: graúda, em sacos com 50 Kg. Isenta de lesões de origem física, mecânica e
biologica não conter sul«tancias terrosas, sujidades, corpos estranhos, parasitas, larvas ou outros
animais, (nos fxudutos e/ou embalagens).

17
KG 450

R$
R$ 9,70 4,365,00

18
KG I 800

RS
R$ 9,70 17.460,00BEl ERRABA: de primeira, acondicionada,  , , cm caixa com aproximadamente 20 Kg. Isenta delesões de ongem fisica, mecânica e biológica, não conter substâncias terrosas, sujidades

estranhos, parasitas, larvas ou outros animais

CEBOI.A BRANCA acondicionada em saco com aproximadamente 20 Kg Isenta de lesões de
ongem íisica, mecâmea e biológica, não conter substâncias terrosas, sujidades, corpos cstra‘nhos
parasitas, larvas ou outros ammais. (nos produtos e/ou embalagens).

, corpos
(nos produtos e/ou embalaiCT.s)

19

KG 800 R$
R$ 9,70 7.760,00

20
KG 950

RS
R$ 5,90 5.605,00

CENOURA, de primeira, acondicionada,  * . u , em caixa com aproximadamente 25 Kg. conformeclassificação do boletim do CEAGESP. isenta de lesões de ongem fisica, mecânica e biológica
conter substancias terrosas, sujidadc*s. corpos estranhos, parasitas, larvas ou outros aniimis

(nos produtos e/ou embalagens).

21
KG 1.600

R$
RS 9,70 15.520,00LARANJA PERA, destinada

consumo'•‘iunatura”, com teores de açucare acidez compatíveiscom esse fim. Aroma, cor e sabor próprios da variedade. Isenta de lesões de origem física
mecamea e biológica, não conter substâncias terrosas, sujidades, corpos estranhos, parasitós larvas
ou outros ammais.

22
KG 450

R$

RS 4,90 2.205,00

R$
TOTAL

385.351.00

VALOR TOTAL: R$ 385.351,00 (trezentos e oitenta e cinco mil e trezentos e cinquenta
reais).

0 PRAZO DE VALIDADE DA PESQUISA; 60 (Sessenta) dias.
0 PRAZO PARA ENTREGA DO MATERIAL; Em até 10 (dez) dias após solicitação.

Pastos Bons (MA), 04 de fevereiro de 2022

e um

LCÍMaf?
9

Antônio Carlos Carreiro Varão
CNPJ: 69.624.872/0001-27

CPF: 481,815.303-91



Mercadinho Wf

COTACÂO DE PRECO

A Prefeitura Municipal de Pastos Bons

Segue abaixo a solicitação de cotação referente a contratação de empresa para fornecimentos de materiais
de consumo para atender as necessidade da secretaria municipal de educação de Pastos Bons/MA.

Especificações dos gêneros alímenticios para a composição da merenda escolar.

VAl.OR

INIT.

VALOR

TOTAL
I)ES( RK ÂO DOS PRODI TOS Ql ANTIDADEl'NDITEM

ABÓBORA: Com casca firme, tamanho grande, uniforme, sem ferimentos ou defeitos, turgescentes. intacta e
bem desenvolvida, livre de terras ou corpos estranhos aderente a superfície externa.

RSR$KG 1.860

3,6S 6.789,00

ALFACE: De 1“ qualidade, compacta e firme, com folhas frescas e viçosas, sem lesões de origem física ou
mecânica, perfurações e cortes, tamanho e coloração uniformes, isentas de sujidades, parasitas e larvas,
acondicionada em embalagem plástica, com peso expresso. Livres de resíduos de fertilizantes. Maço de 300g.

BANANA: De P qualidade, graúdas, em penca, frutos com 60 a 70% de maturação climatizada. com cascas
uniformes no grau máximo de evolução no tamanho, aroma e sabor da espécie, sem ferimentos ou defeitos,
firmes e com brilho

800MAÇO R$ R$2

3,03 2.424,00

UND 84.000 R$ R$3

47.880,000,57

CHEIRO VERDE; Com folhas firmes, de cor verde, de  P qualidade com molho graduado, composto de
cebolinha e coentro, viçoso, brilhante, fresco, verde, sem excesso de umidade, sem sinais de amarelamento.
com talos firmes, sem folhas escuras ou murchas, com grau de evolução completa, livre de insetos, isenta de
danos por qualquer lesão física ou mecânica. Transportadas adequadamenle. Maço de lOOg.

MAÇO 960
4 RSRS

2.937,603,06

FARINHA BRANCA: Farinha de mandioca fina, branca, isenta de sujidades, embaladas em saco
transparente e sem mofo.

RSRS200KG5
1.230,006,15

FEIJÀO COMUM: Novo. acondicionado em embalagem transparente plástica, grãos inteiros, aspecto
brilhoso. liso, isento de matéria terrosa, pedras, fungos ou parasitas e livre de umidade e fragmentos ou
corpos estranhos. íntegro, de colheita recente: com aspecto, odor, cor e sabor próprio, livre de insetos,
parasitas, larvas, material terroso, sujidade ou corpos estranhos; com grau de maturação adequado para o
consumo, sem sinais de germinação ou resíduos de fertilizantes ou outras substâncias químicas. Embalados
em sacos plásticos transparentes.

KG 300
6

R$ R$
2.490,008,30

MAMÀO; Fruto fresco, mantendo as características organolépticas.  com 70% de maturação, sem ferimentos,
livres de resíduos de fertilizantes.

400KG R$ R$7
1.428,003,57

MELANCIA: Fruto com 70 a 80% de maturação, com aspecto, cor. cheiro e sabor próprio, com polpa firme e
intacta, devendo ser bem desenvolvido, isenta de enfermidades, parasitas e larvas, material terroso e
sujidades, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, de colheita recente, livre de
resíduos de fertilizantes. Devendo ser transportado de forma adequada.

21,200KG
R$R$
40.492,001,91

PEPINO: Com superfície lisa. firme, sem rugas, bem formado, na cor verde. Não pode se apresentar amolecido,
brocado, com manchas amarelas na parte superior. De tamanho médio, livre de resíduos de fertilizantes,

POLPA DE FRUTA DE ACEROLA: Congelada, preparada com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem
substâncias estranhas à sua composição normal. Deverá se apresentar acondicionada em embalagens
transparentes com peso líquido de 01 Kg.

POLPA DE FRUTA DE CAJÁ; Congelada, preparada com frutas sãs, limpas e isentas de parasitos e detritos
animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem substâncias
estranhas à sua composição normal. Deverá se apresentar acondicionada em embalagens transparentes
peso líquido de 01 Kg.

POLPA DE FRUTA DE GOIABA: Congelada, preparada com frutas sãs. limpas e isentas de parasitos e
detritos animais ou vegetais. Não deve conter fragmentos das partes não comestíveis da fruta, nem
substâncias estranhas à sua composição normal. Deverá se apresentar acondicionada em embalagens
transparentes com peso liquido de 01 Kg.

com

R$R$200KG
9

1.050,005,25

KG 8.000
R$ R$10

7,25 58.000,00
L

8.000KG
n

RSR$
58.000,007.25

8.000KG
12 R$R$

7,25 58.000,00



Mercadinho Wf

R$ R$KG 3.10013 FRANGO IN NATURA, abatido, inteiro
18,70 58.000,00

TOMATE: Fruto de tamanho médio a grande, de primeira, com aproximadamente 60% de maturação, sem
ferimentos ou defeitos, sem manchas, com coloração uniforme e brilho.

KG 75014

R$R$
8,80 6.600,00

REPOLHO: De primeira, apresentando tamanho, cor e com formação uniforme, devendo ser bem
desenvolvida, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte, acondicionados em
embalagem própria

MACAXEIRA: Limpa, com característica tenra, fresca, de colheita recente, sem sinais de amarelamento com
grau de maturação adequada, isenta de substâncias terrosas, sujidades e corpos estranhos.

ACELGA: de primeira, em maço. com folhas tenras e coloração adequada; o lote deverá ter homogeneidade
visual de tamanho, não apresentar defeitos como: amarelado, passado e murcho; devendo ser entregue caixas
plásticas vazadas, isento de enfermidades, material terroso e umidade externa anormal; isento de residuos de
fertilizantes sujidades, parasitas e larvas; sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio.

BATATA INGLESA: graúda, em sacos com 50 Kg. Isenta de lesões de origem física, mecânica e biológica,
não conter substâncias terrosas, sujidades, corpos estranhos, parasitas, larvas ou outros animais, (nos produtos
e/ou embalagens).

R$R$KG 55015

10,80 5.940,00

R$ R$
KG 92416

5,30 4.897,20

KG 45017 RSRS
10,80 4.860,00

KG 1.800 RS R$
I O

10,80 19.440,00

BETERRABA: de primeira, acondicionada em caixa com aproximadamente 20 Kg. Isenta de lesões de
origem física, mecânica e biológica, não conter substâncias terrosas, sujidades, corpos estranhos, parasitas,
larvas ou outros animais, (nos produtos e/ou embalagens).

800KG RS19 RS
10,80 8.640,00

CEBOLA BRANCA acondicionada em saco com aproximadamente 20 Kg. Isenta de lesões de origem física,
mecânica e biológica, não conter substâncias terrosas, sujidades, corpos estranhos, parasitas, larvas ou outros
animais, (nos produtos e/ou embalagens).

CENOURA, de primeira, acondicionada em caixa com aproximadamente  25 Kg, conforme classificação do
boletim do CEAGESP. Isenta de lesões de origem física, mecânica e biológica, não conter substâncias
terrosas, sujidades, corpos estranhos, parasitas, larvas ou outros animais, (nos produtos e/ou embalagens).

LARANJA PERA, destinada ao consumo “in natura”, com teores de açúcar e acidez compatíveis com esse
fim. Aroma, cor e sabor próprios da variedade. Isenta de lesões de origem física, mecânica e biológica, não
conter substâncias terrosas, sujidades, corpos estranhos, parasitas, larvas ou outros animais.

950KG R$20 R$
6.080,006,40

KG 1.600 R$ R$21

10,80 17.280,00

450KG R$ R$22

5,30 2.385,00

R$
414.842,80TOTAL

VALOR GLOBAL; R$ 414.842,80 (quatrocentos e quatorze mil, oitocentos e quarenta e dois reais e
oitenta centavos).

PRAZO DE VALIDADE DA PESQUISA: 60 (Sessenta) dias.
PRAZO PARA ENTREGA DO MATERIAL; Em até 10 (dez) dias após solicitação.

Pastos Bons (MA), 07 de fevereiro de 2022

Wilame Almeida Camapum 78416744300

CNPJ: 30.732.251/0001-21


