PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 5/2018 - PR

ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE LAGES
13.668.709/0001-01
CNPJ:
RUA BENJAMIN CONSTANT, 13
C.E.P.: 88501-900 - Lages - SC

Processo Administrativo:
Processo de Licitação:
Data do Processo:

8/2018
8/2018
26/04/2018

Folha: 1/8

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) Prefeito Municipal, ANTONIO CERON, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em
vigor, especialmente sob Lei nº 10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei nº 8.666/93 e
alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio, resolve:
01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:
a)
b)
c)
d)
e)

Processo Nr.:
Licitação Nr.:
Modalidade:
Data Homologação:
Objeto da Licitação

8/2018
5/2018-PR
PREGÃO PRESENCIAL
25/05/2018

Registro de Preços para a Aquisição de Alimentos Perecíveis para consumo nas Unidades da SMASH
(Sede, CRAS I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, Centro de Convivência do Idoso, CREAS I, II e III, Centro POP,
Acolhimento POP, SAICA I e II, Cozinha Comunitária, Padaria, Inclusão e Cidadania, Vida Ativa/Praça do
CEU e Acolhimento Emergencial).

f ) Fornecedores e Itens declarados Vencedores (cfe. cotação): Unid.

Quantidade Descto (%)

(em Reais R$)

Preço Unitário

Total do Item

COPAL ALIMENTOS LTDA (7288)
45 Presunto Pré-Cozido Fatiado.
Apresentação: Valor em quilo, entregue fatiado, em embalagens
atóxicas transparentes de polietileno resistentes de 01 a 05Kg.
Características: A carne deve ser firme e úmida, mas não molhada;
a gordura deve ser branca a castanho-claro, sem manchas
amarelas ou verdes. O produto deverá ser rotulado de acordo com
a legislação vigente, de forma clara e indelével com o nome e
endereço do abatedouro e registro no SIF; identificação completa
do produto, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo
de consumo. Em conformidade com as recomendações contidas
nas normas da ABNT no que couber. Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega. - Marca:
LACTOFRIOS

KG

4.500,00

0,0000

21,75

97.875,00

46 Queijo Mussarela Fatiado.
Apresentação: Valor em quilo, entregue fatiado e interfolhado em
folhas de polietileno, em embalagens atóxicas transparentes de
polietileno resistentes de 01 a 05Kg.
Características: Conter cheiro e sabor característicos do produto,
textura firme e sem buracos; O produto deverá ser rotulado de
acordo com a legislação vigente, de forma clara e indelével com o
registro no SIF, identificação completa do produto, data de
fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo. Em
conformidade com as recomendações contidas nas normas da
ABNT no que couber. Produto com validade igual ou superior a 90
dias a contar da data de entrega. - Marca: LAURENTINO

KG

4.500,00

0,0000

21,75

97.875,00

Lages, 25 de Maio de 2018.
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47 Patinho Bovino - Moído.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em moído, em embalagens
atóxicas transparentes resistentes de 01 a 05Kg.
Características: Proveniente de machos da espécie bovina abatidos
sob inspeção veterinária. Sem osso, contendo no máximo 10% de
gordura, isenta de cartilagem. O produto deverá estar em
embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, rotulado com o
nome e endereço do abatedouro, constando obrigatoriamente o
registro no SIF; identificação completa do produto, data de
fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo,
temperatura de estocagem, peso líquido e condições de
armazenamento. - Marca: KING

KG

4.500,00

0,0000

20,95

Total do Fornecedor:
JÚLIO CÉSAR RODRIGUES DELFES-ME.

94.275,00

290.025,00

(6013)

29 Massa P/Pastel Disco Médio 500g.

PCT

1.235,00

0,0000

4,84

5.977,40

30 Mortadela Fatiada C/Gordura 1kg.
Apresentação: Valor em quilo, com embalagens atóxicas de 01kg.
Características: Com gordura. Rotulado com o nome e endereço do
abatedouro, registro no SIF, identificação completa do produto, data
de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar da data
de entrega. - Marca: Deli Sabore

KG

600,00

0,0000

16,50

9.900,00

31 Creme de leite Pasteurizado.
Apresentação: Embalagem 300 gramas.
Características: 100% de origem animal. Gordura mínima de 25%.
Com dados de identificação, procedência, informações nutricionais,
número de lote, data de validade. Dispor do regulamento da
inspeção industrial e sanitária de produtos de origem animal.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar da data
de entrega. - Marca: Deli Sabore

UN

1.080,00

0,0000

4,86

5.248,80

32 Bacon defumado.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em pedaço, em
embalagens transparentes resistentes de 01 a 05Kg.
Características: Embalagem contendo o local de origem do produto,
peso, data de embalagem, data de vencimento e lote. Produto
rotulado de acordo com a legislação vigente, com o nome e
endereço do abatedouro. Produto com validade igual ou superior a
90 dias a contar da data de entrega. - Marca: Pamplona

KG

200,00

0,0000

23,50

4.700,00

33 Alcatra Bovina.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em pedaços de até 1,2kg.,
em embalagens atóxicas transparentes resistentes de 01 a 05Kg.
Características: Proveniente de machos da espécie bovina abatidos
sob inspeção veterinária. Sem osso, contendo no máximo 10% de
gordura, isenta de cartilagem. O produto deverá estar em
embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, rotulado com o
nome e endereço do abatedouro, constando obrigatoriamente o
registro no SIF; identificação completa do produto, data de
fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo,
temperatura de estocagem, peso líquido e condições de
armazenamento. - Marca: Frivasa

KG

1.525,00

0,0000

25,00

38.125,00

Apresentação: Pacote com 500 gramas.
Características: Entregue resfriado. Validade de no mínimo 3
meses contados da entrega. - Marca: La Toscana

Lages, 25 de Maio de 2018.
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34 Carne Bovina Moída - Músculo.
Apresentação: Valor em quilo, entregue congelado, em embalagens
transparentes resistentes de 01 a 05Kg.
Características: Resfriada. Proveniente de animais abatidos sob
inspeção veterinária. O produto deverá estar em embalagem
plástica, rotulada com o nome e endereço do abatedouro, registro
no SIF, identificação completa do produto, data de fabricação,
prazo de validade e prazo máximo de consumo. - Marca: Valle

KG

1.170,00

0,0000

20,41

23.879,70

35 Carne Moída Suína.
Apresentação: Valor em quilo, entregue congelado, em embalagens
transparentes resistentes de 01 a 05Kg.
Características: Resfriada. Proveniente de animais abatidos sob
inspeção veterinária. O produto deverá estar em embalagem
plástica, rotulada com o nome e endereço do abatedouro, registro
no SIF, identificação completa do produto, data de fabricação,
prazo de validade e prazo máximo de consumo. - Marca: Pamplona

KG

275,00

0,0000

13,25

3.643,75

36 Coxinha da Asa de Frango Resfriada.
Apresentação: Valor em quilo, entregue resfriado, em embalagens
transparentes resistentes de 01 a 05Kg.
Características: Embalagem contendo o local de origem do produto,
peso, data de embalagem, data de vencimento e lote. Rotulado de
acordo com a legislação vigente, com o nome e endereço do
abatedouro, e registro no SIF. Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega. - Marca: Montanari

KG

535,00

0,0000

10,40

5.564,00

37 Filezinho Sassami de frango sem pele e sem osso.
Apresentação: Valor em quilo, entregue congelado, em embalagens
transparentes resistentes de 01 a 05Kg.
Características: Embalagem contendo o local de origem do produto,
peso, data de embalagem, data de vencimento e lote. Produto sem
qualquer tipo de tempero, rotulado de acordo com a legislação
vigente, com o nome e endereço do abatedouro, e registro no SIF.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar da data
de entrega. - Marca: Nat

KG

910,00

0,0000

9,68

8.808,80

38 Hambúrguer de Carne Bovina Congelada.
Apresentação: Embalagem com no mínimo 100g a unidade.
Características: Congelada, temperada, sem pimenta, sem proteína
de soja, produto de boa qualidade, embalada individualmente, com
sabor, odor e cor característicos do produto. Livre de sujidades,
larvas e parasitas, contendo carimbo do SIE ou SIF, identificação
do produto, marca do fabricante, data de fabricação, temperatura
de entrega no máximo 18°C. Validade a vencer de no mínimo 3
meses contados da entrega. - Marca: Seara

UN

6.000,00

0,0000

1,54

9.240,00

39 Linguiça Toscana.
Apresentação: Valor em quilo, entregue congelado, em embalagens
transparentes resistentes de 01 a 05Kg.
Características: Feita com 100% de carne de porco. Proveniente de
animais abatidos sob inspeção veterinária. O produto deverá estar
em embalagem plástica, rotulada com o nome e endereço do
abatedouro, registro no SIF, identificação completa do produto, data
de fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar da data
de entrega. - Marca: Pamplona

KG

975,00

0,0000

15,75

15.356,25

Lages, 25 de Maio de 2018.
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40 Filé de Frango sem Pele e sem Osso.
Apresentação: Valor em quilo, entregue congelado, em embalagens
transparentes resistentes de 01 a 05Kg.
Características: Embalagem contendo o local de origem do produto,
peso, data de embalagem, data de vencimento e lote. Produto sem
qualquer tipo de tempero, rotulado de acordo com a legislação
vigente, com o nome e endereço do abatedouro, e registro no SIF.
Produto com validade igual ou superior a 90 dias a contar da data
de entrega. - Marca: Nat

KG

585,00

0,0000

12,80

7.488,00

41 Picolé Cremoso (Morango, Chocolate)...
Apresentação: Embalagem com no mínimo 50g a unidade.
Características: Embalagem contendo identificação do produto,
marca do fabricante, data de fabricação e validade a vencer de no
mínimo 3 meses contados da entrega. - Marca: Super Frut

UN

11.765,00

0,0000

1,95

22.941,75

42 Presunto Pré-Cozido Fatiado.
Apresentação: Valor em quilo, entregue fatiado, em embalagens
atóxicas transparentes de polietileno resistentes de 01 a 05Kg.
Características: A carne deve ser firme e úmida, mas não molhada;
a gordura deve ser branca a castanho-claro, sem manchas
amarelas ou verdes. O produto deverá ser rotulado de acordo com
a legislação vigente, de forma clara e indelével com o nome e
endereço do abatedouro e registro no SIF; identificação completa
do produto, data de fabricação, prazo de validade e prazo máximo
de consumo. Em conformidade com as recomendações contidas
nas normas da ABNT no que couber. Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega. - Marca: Deli
Sabore

KG

1.500,00

0,0000

22,75

34.125,00

43 Queijo Mussarela Fatiado.
Apresentação: Valor em quilo, entregue fatiado e interfolhado em
folhas de polietileno, em embalagens atóxicas transparentes de
polietileno resistentes de 01 a 05Kg.
Características: Conter cheiro e sabor característicos do produto,
textura firme e sem buracos; O produto deverá ser rotulado de
acordo com a legislação vigente, de forma clara e indelével com o
registro no SIF, identificação completa do produto, data de
fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo. Em
conformidade com as recomendações contidas nas normas da
ABNT no que couber. Produto com validade igual ou superior a 90
dias a contar da data de entrega. - Marca: Veneza

KG

1.500,00

0,0000

24,25

36.375,00

44 Patinho Bovino - Moído.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em moído, em embalagens
atóxicas transparentes resistentes de 01 a 05Kg.
Características: Proveniente de machos da espécie bovina abatidos
sob inspeção veterinária. Sem osso, contendo no máximo 10% de
gordura, isenta de cartilagem. O produto deverá estar em
embalagem plástica, flexível, atóxica, resistente, rotulado com o
nome e endereço do abatedouro, constando obrigatoriamente o
registro no SIF; identificação completa do produto, data de
fabricação, prazo de validade e prazo máximo de consumo,
temperatura de estocagem, peso líquido e condições de
armazenamento. - Marca: Valle

KG

1.500,00

0,0000

22,58

33.870,00

Total do Fornecedor:
SOMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME

(7521)

1 Abobrinha Verde.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de material
plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil.
Características: Tamanho médio. Fisiologicamente bem
desenvolvidas, em perfeito estado de conservação e manutenção. Marca: IEGA
Lages, 25 de Maio de 2018.

265.243,45

KG

1.000,00

0,0000

2,19

2.190,00
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2 Acelga.
Apresentação: Unidade embalada individualmente. Peso mínimo de
300g o maço.
Características: Verde in natura, com folhas graúdas. Deverá estar
fresca, sem manchas, coloração e tamanho uniformes, isenta de
terra, parasitas, larvas e danos físicos e/ou mecânicos. - Marca:
IEGA

UN

70,00

0,0000

3,60

252,00

3 Agrião.
Apresentação: Unidade embalada individualmente. Peso mínimo de
300g o maço.
Características: Verde in natura, com folhas graúdas. Deverá estar
fresca, sem manchas, coloração e tamanho uniformes , isenta de
terra, parasitas, larvas e danos físicos e/ou mecânicos. - Marca:
IEGA

UN

70,00

0,0000

2,50

175,00

4 Batata Inglesa Lavada.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em sacas resistentes de 01
a 50Kg.
Características: Especial, selecionada, grupo 1. Graúda, pesando
entre 100 e 300gr, cada batata. devem estar fisiologicamente bem
desenvolvidas, bem formadas e em perfeito estado de conservação
e manutenção; - Marca: IEGA

KG

10.000,00

0,0000

3,00

30.000,00

5 Beterraba.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de material
plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil.
Características: Tamanho médio, cada unidade pesando entre 200
e 300gr. Fisiologicamente bem desenvolvidas, em perfeito estado
de conservação e manutenção. - Marca: IEGA

KG

2.500,00

0,0000

2,65

6.625,00

6 Cebolinha Verde.
Apresentação: Maço igual ou superior a 200gr.
Características: Deverá estar fresco e isento de parasitas.
Embalados em sacos plásticos de polietileno. - Marca: IEGA

MÇ

990,00

0,0000

2,10

2.079,00

7 Cenoura Fresca.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de material
plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil.
Características: Tipo Especial, classe média, pesando entre 70 e
140gr cada unidade. Compacta, firme, de coloração uniforme,
aroma, cor e sabor típico da espécie. Em perfeito estado de
desenvolvimento. - Marca: IEGA

KG

6.500,00

0,0000

2,85

18.525,00

8 Couve.
Apresentação: Unidade igual ou superior a 500gr, embalada
individualmente.
Características: Híbrido, aparência fresca e sã, compacto, firme,
de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie.
Fisiologicamente bem desenvolvidas, em perfeito estado de
conservação e manutenção. - Marca: IEGA

UN

390,00

0,0000

2,35

916,50

9 Couve-flor.
Apresentação: Valor por unidade (cada unidade medindo entre 190
e 200mm de diâmetro). Entregue em caixas de material plástico
retornável de até 20 kg de conteúdo útil.
Características: Cor creme, classe 6. Categoria I. Isenta de folhas.
In natura. Deverá estar fresca, sem manchas, coloração e tamanho
uniformes, isenta de terra, parasitas, larvas e danos físicos e/ou
mecânicos. - Marca: IEGA

UN

650,00

0,0000

3,72

2.418,00

Lages, 25 de Maio de 2018.
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10 Moranga Cabotiá.
Apresentação: Valor por quilo de entregue em caixas de material
plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil.
Características: De primeira, uniformes, sem defeitos,
turgescentes, intactas, firmes e bem desenvolvidas, livre de terra
ou corpos estranhos aderentes à superfície externa. Peso mínimo
por unidade 1,3kg. - Marca: IEGA

KG

4.435,00

0,0000

2,77

12.284,95

11 Pimentão Verde.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de material
plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil.
Características: Cada unidade pesando de 100 a 300gr. Estar em
perfeito estado de conservação e manutenção. - Marca: IEGA

KG

315,00

0,0000

4,70

1.480,50

12 Rúcula Maço.
Apresentação: Unidade embalada individualmente. Peso mínimo de
300g o maço.
Características: Verde in natura, com folhas graúdas. Deverá estar
fresca, sem manchas, coloração e tamanho uniformes, isenta de
terra, parasitas, larvas e danos físicos e/ou mecânicos. - Marca:
IEGA

UN

65,00

0,0000

5,23

339,95

13 Salsa verde.
Apresentação: Maço igual ou superior a 200gr.
Características: Deverá estar fresco e isento de parasitas.
Embalados em sacos plásticos de polietileno. - Marca: IEGA

MÇ

1.055,00

0,0000

2,05

2.162,75

14 Tomate Nacional Extra.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de material
plástico retornável de até 10 kg de conteúdo útil.
Características: Classe extra, Cada unidade pesando de 100 a
300gr. Homogeneidade de cor, calibre, formato e qualidade. As
tolerâncias deverão estar de acordo com Portaria MAARA
(Ministério da Agricultura e Reforma Agrária) nº 553, de 30 de
agosto de 1995. Apresentar-se em início de maturação. sem
danificações físicas. - Marca: IEGA

KG

7.800,00

0,0000

4,99

38.922,00

15 Abacaxi Pérola ou Havaí.
Apresentação: Valor por unidade (cada unidade pesando entre 1,5
a 1,8Kg.). Entregue em caixas de material plástico retornável de até
20 kg de conteúdo útil.
Características: Grupo I, subgrupo colorido. In natura; aroma e cor
da espécie e variedade, apresentar grau máximo de maturação.
Estar livre de enfermidades, insetos e sujidades. Não serão
permitidos manchas ou defeitos na casca. - Marca: IEGA

UN

2.500,00

0,0000

6,75

16.875,00

16 Banana Branca kg.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de material
plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil.
Características: Fruta in natura, com 70% de maturação, sem
danificações físicas, com casca íntegra. - Marca: IEGA

KG

900,00

0,0000

3,04

2.736,00

17 Banana Caturra.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de material
plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil.
Características: Tipo 01, grupo especial. Fruta in natura, com 70%
de maturação, sem danificações físicas, com casca íntegra. Marca: IEGA

KG

1.700,00

0,0000

3,44

5.848,00

18 Banana Maça.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de material
plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil.
Características: Fruta in natura, com 70% de maturação, sem
danificações físicas, com casca íntegra. - Marca: IEGA

KG

2.730,00

0,0000

4,39

11.984,70
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19 Bergamota.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de material
plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil.
Características: Tangerina bergamota tamanho médio.
Fisiologicamente bem desenvolvidas, em perfeito estado de
conservação e manutenção. - Marca: IEGA

KG

315,00

0,0000

2,89

910,35

20 Laranja Pêra.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de material
plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil.
Características: In natura; aroma e cor da espécie e variedade,
apresentar grau máximo de maturação. Estar livre de
enfermidades, insetos e sujidades. não serão permitidos manchas
ou defeitos na casca. - Marca: IEGA

KG

7.000,00

0,0000

1,77

12.390,00

21 Limão Taiti.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de material
plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil.
Características: In natura; aroma e cor da espécie e variedade,
apresentar grau máximo de maturação. Estar livre de
enfermidades, insetos e sujidades. não serão permitidos manchas
ou defeitos na casca. - Marca: IEGA

KG

185,00

0,0000

4,79

886,15

22 Maça Gala.
Apresentação: Valor em quilo, entregue em caixas de material
plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil.
Características: In natura; aroma e cor da espécie e variedade,
apresentar grau máximo de maturação. Estar livre de
enfermidades, insetos e sujidades. não serão permitidos manchas
ou defeitos na casca. - Marca: SERRA FRUTAS

KG

6.500,00

0,0000

4,09

26.585,00

23 Mamão Formosa.
Apresentação: Valor em unidade de entregue em caixas de material
plástico retornável de até 10 kg de conteúdo útil.
Características: Pesando entre 1kg e 1,5kg cada unidade.
Compacta, firme, de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico
da espécie. Em perfeito estado de desenvolvimento. - Marca: IEGA

KG

2.000,00

0,0000

3,73

7.460,00

24 Melancia.
Apresentação: Entrega por unidade, valor em quilo.
Características: Fruta in natura, fresca, compacta, firme de
coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie, em
perfeito estado de desenvolvimento. Com 70% de maturação. Marca: IEGA

KG

1.500,00

0,0000

1,76

2.640,00

25 Melão in natura.
Apresentação: Valor por quilo entregue em caixas de material
plástico retornável de até 20 kg de conteúdo útil.
Características: 1ª qualidade , redondo, casca lisa, graúdo, firme,
de coloração uniforme, aroma, cor e sabor típico da espécie. Em
perfeito estado de desenvolvimento. - Marca: IEGA

KG

390,00

0,0000

5,39

2.102,10

26 Morango Bandeja.
Apresentação: Valor da bandeja, com peso mínimo de 250 gramas.

UN

990,00

0,0000

4,20

4.158,00

Características: In natura; aroma e cor da espécie e variedade,
apresentar grau máximo de maturação. Estar livre de
enfermidades, insetos e sujidades. Não serão permitidos manchas
ou defeitos. - Marca: IEGA
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27 Leite Longa Vida Baixa Lactose 1L.
Apresentação: Embalagem cartonada (Longa Vida) de 01 Litro.
Entrega por unidade.
Características: Ingredientes: Leite semidesnatado, enzima lactase
e estabilizantes citrato de sódio, trifosfato de sódio, monofosfato de
sódio e difosfato de sódio. Não Contém Glúten. Embalagem intacta
contendo informações do produto, marca do fabricante, data da
fabricação, validade e registro SIF. Produto com validade igual ou
superior a 90 dias a contar da data de entrega. - Marca: TIROL

UN

2.600,00

0,0000

3,99

10.374,00

28 Margarina com sal.
Apresentação: Embalagem com 500 gramas.
Características: Produto refrigerado, produzido à partir de óleos
vegetais, líquidos e hidrogenados, com sal, lecitina de soja, ácido
lático, sorbato de potássio e benzoato de sódio, ácido cítrico e
BHT, sem adição de água, com 75% a 80% de lipídios, vitaminada
e cremosa. Embalagem de Polietileno constando data de
fabricação, data de validade, número do lote e registro no Ministério
da Saúde. Produto com validade igual ou superior a 90 dias a
contar da data de entrega. - Marca: COAMO

UN

1.615,00

0,0000

5,69

9.189,35

Lages, 25 de Maio de 2018.

Total do Fornecedor:

232.509,30

Total Geral:

787.777,75
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