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Cotação Câmara Municipal de Santarém <cotacaoJYI Gmait > .;-:

(sem assunto)

Setor de Licitação
Cl\.4S- Câmara Municipal de Santarém

Pesquisa de Preços.docx
39K
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Para: mercado@iel-pa. govbr
Cco: monique-damasceno@ciee.org. br, contato@ibrea.com.bí licitaçoes@agiel.com.br, inÍo@estagiários.com

A Câmara Municipal de Santarém, \êm por meio deste solicitar desta respeitada lnstituição, para início de
processo de Licltação, que sejam ÍoÍnecidos os \alores dos itens contidos na relação em anexo, para fns de
le\antamento preliminar de pregos.

Trata-se da necessidade de cotação de \alores para possÍ\el Contrataçáo de agente de integração para o
desen\Dlümento de atividades para promoção da integração ao mercado de trabalho, atra\és da operacionalizaçáo
de programas de estágio de estudantes, abrangendo o gerenciamento do processo seleti\iJ, atraÉs de seleção
pública, realização do planejamento, administraçáo eacompanhamento das atiüdades de estágio.

Para mantermos agilidade em nossos processos, estabelecemos o prazo de 5 dias úteis para resposta desta
solicitação.

\_aontando com Vossa atenção, ficamos no aguardo de Vosso retomo,

ü]
=J
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M Gmail Cotaçáo Câmara Municipal de Santarém <cotacao

Cotação Câmara Municipal de Santarém <cotacaocms@gmail.com>
Para: contato@ecin.org.br

A Câmara Municipal de Santarém, \em por meio deste solicitar desta rêspeitada lnstituição, para inÍcio de
processo de Licitação, que sejam fumecidos os \alores dos itens contidos na relação em anexo, para fns de
le\êntamento preliminar de preços.

Trata-se da necessidade de cotação de \alores pafti possÍ\El Contratação de agente de integração para o
desen\olümento de atividades para promoção da integração ao mercado de trâbalho, atraÉs da operacionalização
de programas de estágio de estudantes, abrangendo o gerenciamento do processo seletilo, âtraÉs de seleçáo
pública, realização do planejamento, administração eacompanhamento das atiüdades de estágio.

Para mantermos agilidade em nossos processos, estabelecemos o prazo de 5 dias úteis para resposla desta
solicitação.

Contando com Vossa atenção, ficamos no aguardo de Vosso retomo,

Setor de Licitação
CMS- Câmara Municipal de Santarém

2 anexos

75 Pesquisa de Preços Ass.pdf
" 182K
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M Gmail

Cotação de preços

Cotação Câmara Municipal de Santarém <cotacaocms@gmail.com>
Para: ldinei.\alerio@rpa.org.br

Cotação Câmara Municipal de Santarém <cotaca @gmail.com>
o8

25 de agosto de 2021 13:55

A Câmara Municipal de Santarém, rem por meio deste solicitaÍ desta Íespeitada lnstituição, para início de
processo de Licitação, que sejam fornecidos os \alores dos itens contidos na relação em anexo, para fins de
le\antamento preliminar de preços.

Trata-se dâ necessidade de coteção de \alores para possÍ\el contratação de agente de integração para o
desen\olümento de atiüdades para promoção da integração ao mercado de trabalho, atraÉ; dá operacionalização
de programas de estágio de estudantes, abrangendo o gerenciamento do processo seletiro, atraÉs de selegão
pública, realização do planelamento, administração eacompanhamento das atiüdades de estágio.

PaÍa mantermos agilidade em nossos processos, estabelecemos o prazo de 5 dias úteis para resposta desta
solicitação.

Contando com Vossa atenção, fcamos no aguardo de Vosso retomo,

Setor de Licitação
CMS- Câmara Municipal de Santarém

2 anexos

+.\il
Pesquisa de Preços Ass.pdf
182K
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K

rf,t 08
OJ

htts6 i//nEi Lg oog le.conyrYEili Lri 0?ilF 92cd3dsebc&V evF pt&search= al l&peÍ rÍúrsg id= rÍsg -a%34Í462755307378655531 7&sinpt = nsg -a%3A1462755307378 111

\



031@m21 1019 GrÍEil - (seÍn 6surno)

ôâJí Gmait

(sem assunto)

Cotação Câmara Municipalde Santarém <cotaca @gm com> z.

Cotação Câmara Municipal de Santarém <cotacaocms@gmail.com>
Para: angenilson@iel-pa.org.br

16 de agosto de 2021 16:37

-.- Foruarded message --.
De: Cotação CâmaÍa Municipal de Santarém <cotacaocms@gmail.com>
Date: seg., 16 de ago. de 2021 às 16:24
Subject:
To: <mercado@iel-pa. govbr>

A Câmara Municipal de Santarem, rem por meio deste solicitar desta respeitada lnstituição, para início de
processo de Licitação, que sejam fomecidos os lalores dos itens contidos na relação em anexo, para fins de
le\antamento preliminar de preços.

.- Trata-se da necessidade de cotação de ralores para possílel Contratação de agente de integração para o
desen\olümento de ati\,idades para promoção da integração ao mercado de trabalho, atrares da operacionalização
de programas de estágio de estudantes, abrangendo o gerenciamento do processo seleti\o, atraÉs de seleção
pública, realização do planejamento, administração eacompanhamento das atiüdades de estágio.

Para mantermos agilidade em nossos processos, estabelecemos o prazo de 5 dias úteis para resposta desta
solicitaÇão.

Contando com Vossa atenção, fcamos no aguardo de Vosso retomo,

Setor de Licitação
CMS- Câmara Municipal de Santarém

fi]*_) Pesquisa de Preços.docx
39K
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M Gmail

Angenilson Cordoso
Coordenodor de Mercodo IEL/PA

(91\ 4009 - 4741 199175-8977

ongenilson@iel-po.org.br

Cotação Câmara Municipal de Santarém <cotacao @sm

'P6

PELo Furuno DA rrDúsrBla

Ç§telPoroOficiot www.ie[-po.org.br

ail.com

Je

(sem assunto)

Angenilson Cardoso de Assuncao <angenilson@iel-pa.org.br>
PaÍa: Cotação Câmara Municipal de Sântarém <cotacaocms@gmail.com>

Prezados, Senhores.

lnformamos que a
administração do

'17 de agosto de 2021 11:20

pós análise das informaçôes disponibilizadas para operacionalização e
Programa de Estágio, lamentamos comunicar que o IEL/PA, atualmente, não

poderá atendêJos.

Agradecemos o interesse pelos serviços do lEL, colocando-nos à disposição para quaisquer
esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente,

=TEL

De: Cotação Câmara Municipal de Santarém <cotacaocms@gmail.com>
Enviado: terça-feira, 17de agosto de 2021 11:09

Para: Angenilson Cardoso de Assuncao <angenilson@iel-pa.org.br>
Assunto: Re:Fwd:

lTexto das ínensagens antenorcs ocr] ltol

/
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Cotação Câmerâ Municipal de SaotaÉmM Gmail

Cotação de Preços

Cotação Câmara Munlclpel de Sanlarém <colacaocms@gmail.com>
Para: licitâcoes@â9iel.com.br

17 de

A Cámaê Municipal de Santaíém. \êm por meio dest€ solicilar desla respeitada lnstltuiçáo. pâra inÍcio de processo do Licitação. qu€ s€jam íomecidos os

\alores dos itens conlidos ne relaçào êm anêxo, parà íns de lerantarnento pÍeliminar do prêços.

Í6ta€e dâ nocessidade de colação de \êloros patã possÍ\êl Contràtação de agente de integraçâo para o dêsen\olümento de atiüdadês pará promoção da
integraçáo 60 mercado de tÍabalho. atraÉs da opeÍacionalizaçáo de programas de estágio de esludantes, abreng6'ndo o 96rênciêmento do processo seleli\o,
alra!és de selêçáo pública, rêalizaçào do plaaojamento, administíâção eacompanhamento das atiüdad€s do êstágio.

Para mantermos agilidade em nossos processos, estabBlecemos o prazo de 5 dias úteis para íesposta desla solicitâçáo.

Contando coín Vossa atençáo, fcamos no aguado de Vosso retomo,

Selor de Licitação

CMS- Cámarâ Municipaldg Sanlaém

3l Pesqulsa de Preços,docx
39K
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M Gmait Cotação Câmara Municipal de Santarám

Cotação de preços

Cotaçâo Câmâra Í$unlclpel de Sant ém <colacaocms@gmail.com>
Para: monique_damasceno@ciee,org.br

17

A Cámaê [4unacipal de SantaÉm, \êm por meao deste solicitaÍ desta respeitada lnstituição, para inÍcio dê pocosso de Licitação, que sejam bmociôs os
\€lores dos itons conlidos na rêlaçào om enêxo, parê fins do le\€ntamento pr€liminar de preços.

Trate-§e da necessidad€ dê cotaçáo de \€lores para possi\êl Contrateção de agenle de integração para o dsssn\olümento de atiüdades pârá promoçâo da
integràçáo ao mercâdo de trab6lho, âtrâ!és dâ operacionâlizâção dê progÉrhas de estágio de estudantos, abÍangondo o gorenciamênto do píocesso sêletilo,
atraÉs de seleção públlcâ, realização do planeiaôento, admlnisÍação eacompanhamento das atiüdades de estágio.

Pàra mantermos âgilldâde em nossos píocessos. estâbelecêmos o prâzo de 5 dias úleis pãra r€spostâ desta solicitação.

Contendo com Vosse etençáo, fcemos no aguaÍdo de Vosso rotomo,

Setor de Licitações

CÀrS- Câmara IVunicipal de Sanlarém

Pesquise de Prêços.docx
39K
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Cotaçáo Câmara Municipal de Santarém]+Í Gmait

Cotação de preços

Cotação Câmara Municlpal de Santarém <cotacaocms@gmâil.com>
Pala: contato@ibrea.org.br

17

Írata-se dâ necessidade dê cotâção de \aloros parã possílel Contratação de agente de integração pala o desenlolümento d6 âtiüdades paíã promoçáo da
inlegração ao mercado de tÍabalho, atraÉs da operacionalização de progrâmas de eslágio de estudantes, abrangendo o gerenciamênto do process; sebtilo,
atra\ês dê seleção pública, realização do planejamento, administração eacompânhamento dâs aliüdades de sstágio.

Pere manteÍmos agilidade em nossos pÍocessos, estabelecemos o prazo de 5 dias úteis pará resposta destâ solicitação.

Contando com Vossa atenção, fcamos no âguaÍdo de Vosso retomo,

Setor de Licitaçôes

CIVIS- Câmara Municipâl de Sântarem

Én Pesqulse de PreçosdocxÉ 3gK
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A Câmara lúunicipal de SanlaÍÉm, \eín por meio deste solicitar dêsta respeitada lnsliluição, para in,cio de processo de Licitação, que sejam Ícmecidos os
\alores dos itens contidos na relâçáo em anêxo, pârã fins de le\ãntâmenlo preliminâr de preços,
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PROPOSTA COMERCIAL

cÂunnr. MUNICIPAL or snNr,tRÉnn

PToposta que faz o IBREA - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTAGIÁRTOS U APRENDIZES paTa a

cont[âtâção de Agente de Integração para administração de progranra de estágio remunerado para a

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM, confome tabela abaixo:

Item Descriçãn Unidade QTD
Taxâ Adm

(%)

OI

Contratação de agente de integração para o
desenvolvimonto de atividades para promoção da
integração ao mercado de tràbalho, atraves da

operacionalização de programas de estágio de estudantes,
abrargcndo o gerçnçiameflto do processo seletivo,
atravês de seleÉo pública, realização do planejamento,
administração e acompanhamen(o das atividades d(
estágio.

UN 7 50,00

No preço acima proposto, estão inclusos todos os custos necessários para a execução do serviço

bem como todas as despesas com a mão-de-obra a ser utilizada, bem comotodos os tributos,

lietes, seguros, encargos trabalhistas, previdenciários, liscais, comerciais, taxas e quaisquer

outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto deste, e que influenciem na

Í'ormação dos preços desta Proposta.

O prazo de validade da proposta e de 60 (sessenta dias), contados da data do envio.

Parit

2.

(J t/
J

IBREÂ - INSITTT'TO BRASILERO DE ESTAGIÂRIOS E APREIIOtrE§.
Eíd€rêço: Avárda oeÊJtado Emilio Cados n" 1367 - 8elrc: Umão- CEP: 02.721100 - Sào Paulo - SP

T.hior.: 310s536 o0 Ên.ll: ibíea@ibrea.oÍg.h



IJ

'-tg- Instituto
ü

Raáo Social: IBREA - INSTITUTO BRASILEIRO DE ESTAGIARIOS E APRENDIZES
CNPJ: 28.356.7 I 9/000 I -89

Endereço: Av. Deputado Emilio Carlos, 1967 - Limão-São Paulo -SP - Tel: (l l) 3106-5346

CEP:01017-000 Cidade: São Paulo - SP CCM:6.462.381-5

Banco: 001 Banco do Brasil Agência:4298-6 C/C: 18393-8

Dados do Representante Leqal da Empresa:

u1
%
J

Nome: ALEXANDRE DE OLIVEIRA JUNIOR

CPF: 420.871.378-03

RG:43.244.307-l
Naturalidade: São Paulo/SP

Telefones: (1 l) 3106-5346/ (l l) 98073-5028

São Paulo, 25 de agosto de 2021.

Cargo/Função: Presidente

Orgão Expedidor: SSP/SP

Nacionalidade: Brasileira

Estâdo civil: solteiro

IBRÉÀ - IISTTTUTO BRÀSILtrRO DE ESÍAGIARIOS E APRET{OEES.

Endêrcfpi Avonldâ D6p!'tado Emilio Ca os n" 1967 - 8alío: uÍi&- cEPr 02.721100 - São Pau lo - SP

Í.loíon.: 310S5346 ou E{íal[ ibÍ€a@luoa.oí9.b.



a,6êNcl^ oE
E5T^GtOS

Rua Benedíto Valadares I 255 I Cento I 3'
Pdrá de úünas I MG I CEP 35.ó6O{:Xl
17 3232 I t79 t 3t 414t 32(X)

âgiÊl.com.br

PROPOSTA DE PREçOS

Proposta comercial que faz a Agência de lntegração Empresa Escola LTDA à

Cámara Municipal de Santarém, com o objetivo de celebrar um novo contrato de

prestação de serviços para a administração dos contratos de estágio.

Planilha de custos:

Número de
Estagiários

Valor Mensal Valor Anual

07 Rs 7s,00 R5 52s,00 Rs 6.300,00

Prazo de Validade da Proposta:60 dias contatos a partir da apresentação da

proposta.

Declaramos que nos preços propostos estão inclusos todos os custos, tributos

e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto ora cotado, não sendo

considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posterioÍmente.

M'$mrh-'
AGIEL- Agência de lntegraçâo Empresa Escola LTDA

Razão Social Agência de lntegração Empresa Escola LTDA

CNPJ 01.406.617 /0001-74
Endereço Matriz Rua Benedito Valadares, No 255, 3' andar;

CEP:35660-630, Pará de Minas /MG

E-mail licitacoesPagiel.com.br

Telefone/ Fax (3r ) 4141-3200

Representante Legal Guilherme Almada Morais

ldentidade: MG 1 0430-1 14 CPF:051.219.846-26

-

Taxa de
Administração

Unitária

Pará de Minas,25 de agosto de 2021.

Dados da Empresa
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PODER LEGISLATIVO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTAREM
Av. Dr. Anysio Chaves, l00l CEP. 68.030.290 - SANTARÉM-PARÁ

CNPJ: 10219202/0001-82

A EMPRESA: Centro de lntegração Empresa Escola - CIEE

RUA:Tv. ProÍessora Agripinâ de Matos N.e:788 - Sala 5 BAIRRO CaÍanazal CEP: 68040-410

Prezado (a) Senhor (a)

Solicito desta respeitada empresa, para início de processo de Licitação, que sejam fornecidos os valores âbaixo, para

fins de levantamento preliminar de preços para futura e eventual aquisição de equipamentos de informática.

Santarém - PA, 23/0812027

Diretoria Geral

OBJETO: Contratação de agente de integração para o desenvolvimento de atividades para promoção da

integração ao mercado de trabatho, através da operacionalização de programas de estágio de estudantes,

abrangendo o gerenciamento do processo seletivo, através de seleção pública, realização do

planejamento, administração e acompanhamento das atividades de estágio.

ITEM

cdridbo e ossíndturo do getente ou responsovel da emprcso ou ossinotuto digitol:

@;lk Njvur* hsituo

At3n6

QUANTIDA
DE

TAXA DE
REMUNERAÇÃO

ADM (PER
CAPITA)

DISCRIMINAÇÀO

03 R$ 80,00BOLSA ESTAGIO NIVEL SUPERIOR0l

RS 80,0004BOLSA ESTAGIO NIVEL
MEDIO/TECNICO

02
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Eventos do Item
Evento Data

Adj udica do' lL9.Y;.ii'

Homologado
16/08/2021

17:56:05

/z

!i,

Conselho Nacional do Ministério Público

Termo de Homologação do Pregão Eletrônlco
No 00010/2021

Às 17:56 horas do dia 16 de agosto de 2027, apôs constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente, Sr. NIATEUS WILLIG ARAUIO, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Processo no 6500.19941202I-96,
Pregão no 00010/2021.

Resultado da Homologação

Item:1
Descrição: Administração , execução projeto educacional - convênio, estágio, universitário, monitor
Descrição Complementar: Contratação de agente de integração para operacionalizar o Programa de Estágio do
Conselho Nacional do Ministerio Público, mediante concessão de bolsa de estágio a estudantes regularmente
matriculados e com frequência efetiva em cursos de ensino regular oferecidos por instituições públicas ou privadas de

\- educação superior, conforme condições e especificações estabelecidas no Termo de Referência.
Trâta mênto Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem dê Preferência: Não

Quantidade: 1 Unidade de fornecimento: Unidade
Valor Máximo Aceitável: R$ 35.064,0000 lntervalo Mínimo entre Lances: 1,00 o/o

Situaçãor Homologado

Adjudicado parar CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E. pelo melhor lance de R$ 11.880,0000.

Nome obseÍvações
Adjudicação em grupo da proposta. Fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAO
EMPRESA ESCOLA CIE E, CNPJ/CPF: 61.600.839/0001-55, Melhor lance: R$

11.880,0000

Fim do documento

MATEUS
WILLIG
ARAUJO

coÍprasnet.g ovbr,4 i úe/píeg âdterÍÍDHorn.asp?pr g Cod= 943042&ti po=t 1t1
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Ê PREGÃO TTTIRONI(O

Eventos do Item
Evento Data

. o2to8/202rAdludrcaoo 11:5'8:52

'ã *"-tr?

sEcRETARIA MUNIcIPAL DE eouceçÃo

Termo de Homologação do Pregão Eletrônico
No 00010/2021

Às 12:41 horas do dia 02 de agosto de 2021, após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autor,dade
competente, Sr. MARIA JOSE MAIA DA SILVA, HOMOLOGA a adjudicaÇão referente ao Processo no L6B|2O2!, Pregão
no 00010/2021.

Resultado da Homologação

Grupo 1
Tratamento Diferenciador -
Aplicabilidade MaÍgem de Preferênciar Não
Critério de Valor: R$ 2.331.300,0000
Situaçãor Homologado

Adjudicado para: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, pelo melhor lance de R$ 2.010.820,0000,
com valoÍ negociado a R$ 2.010.811,3200 .

Item: 1 - Grupo I
Descriçãor Recrutamento e seleção de pessoal , concurso público, vestibular
DescÍição complementar: Contratação de empresa para a prestação de serviço de agente integrador de estagio,
visando a seleção e a administração da concessão de estágios na Educação Especial, no âmbito da Secretaria
Municipal de Educação da cidade de Santarém no Pará, promovendo a integração de jovens estudantes no mercado
de trabalho,
Trata mento Dlferenciador -
Aplicâbilidade Margem de PrefeÍência: Não

Quantidader 12 Unidade de fornecimento: Unidade
valor Estimado: R$ 1.037.400,0000 InteÍvalo Mínimo entre Lancesr R$ 1,00

Situação: Homologado

v Adiudicado para: CENTRO DE INTEGRACAO EI4PRESA ESCOLÂ CIE E , pelo melhor lance de R$ 894.000,0000 ,
com valor negociado a R$ 893.998,5600 .

Ngme obseÍv3ções
Adjudicação individual da proposta. Fornecedo r: C E NTRO DE INTEGRACAO
EMPRESA ESCOLA CIE E, CNPJ/CPF:61.600.839/0001-55, Melhor lance : R$

894.000,0000, Valor Negociado : R$ 893.998,5600

Homologado

Item: 2 - GÍupo 1
Descrição: Recrutamento e seleçâo de pessoal , concurso público , vestibular
Descrição Complementar: Contratação de empresa prestadora de serviço de agente integrador de está9io,
visandq a seteçáo e administração da concessão de estagiários na Educação Infantil, no âmbito da Secretaria
Municipal de Educação da Cidade de Santarém no Pará, promovendo a integração de jovens estudantes no mercado
de trabalho.
Trata mento Diferenciado: -
Aplicabilidade Margem de Prêferênciat Não

Quantidade: 12 Unidade de fornecimGnto: Unidade

ValoÍ Estimado: R$ 1.293.900,0000 InteÍvalo Mínimo entre láncesr R$ 1,00

situação: Homologado

conprasnet.g ovb./l iúe./pÍeg adterír)H om.asp?pÍg C od= 963795&tipo= t

MARIA
JOSE MAIA
DA SILVA
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COIV PRASN ET - O SITE DE COM PRAS DO GOVERNO
?AL I

Itens do grupo:

'1 - Recrutamento e seleção de pessoal , concurso público, vestibular

'2 - Recrutamento e seleção de pessoal , concurso público , vestibular

02/oBl2o2L
12:41:30
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Adjudicado para: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E, peto methor tance de Rg 1.
com valor negociado a R$ 1.116.812,7600. ü

,

20,00 00

3oo

Eventos do Item
Evento Data

Adj ud icado ol'f,Yu\.l3'

Nome Observaçôes

Homologado 02/oal2o2t
12:41:30

Adjudicação individual da proposta. Fornecedor:C E NTRO DE TNTEG
EMPRESA ESCOLA CIE E, CNPJ/CPF:61.600.839/0001-55, Melhor lance : Rg

1.116.820,0000, Valor Negociado : Rg 1.116.812,7600

Fim do documento

MARIA
JOSE

MAIA DA
SILVA

corÍprasnet. g ovbíI ivdpreg adterírpHoÍn.asp?pÍg Cod= 963795&ü po=t 2J2
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}) PREGAO ETTTRO'.II(O

Eventos do ltem
Evento Data

Adjud.cado 
*/:.â'Ígt'

Ho mo loga do
03l03/2o2r

11:56:01

Unidade de fornecimentol Unidade
Intervalo Mínimg entÍe Lances! -

Fim do documento

Éru,
Pt'

coNSELHo REGIoNAL oos rÉcntcos INDUSTRIAIS Do ESTAoo DE sAo PAULo

TeÍmo de Homologação do Prêgão Eletrônlco
No 00004/2021

Às 11:56 horas do dta 03 de março de 2O2L, ap,ôs constafada a regularldade dos atos procedlmentais,-a autoridade

iã"iiàiálã, Éi. ôriaenro raxró-saiÃúóól iollorocA a adjuãicaçâo rererente ao Processo no L-8212o2o, Pteeão

no 00004/2021.

Resultado da Homologaçáo

Ad,udicadopara:cENTRoDEINTEGRACAoEMPRESAEScoLAcIEE,pelomelhorlancedêR$624,0000.

Ite m: 1
óescriçao, Administração / Execução Projeto Educacional - Convênio I Estágio lUniversitário / Monitor

Oescrlião Complêmentar: Admínistraçâo , execução proieto educacional - convênio , estágio , universitário ,

Nome Observações
adiudicacão em orupo da proposta. Fornecedor: CENTRO DE INTEGRACAo

;úâRláA'iaaoú Ctr e, cni:/cpr' 61.600.83e/0001-ss, Melhor lance: R$

624,0000

GILBERTO
TAKAO

SAKAMOTO

coíÍprasílet.g oôíIivdp(eg ao/ternDHoín6p?prg Cod=S02052&ti p€t 1t1

mon itor
TÍata mento DifeÍenciado; -

v Apllcabilidade Decreto 7174t Não

Aplicabilidade Margem de Preferênciar Não

Quantidade:1
valor Estimador R$ 768,0000
situação: Homologado
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