
 

CONTRATO   CPF/CNPJ
279786200004500  924926571
279958300019400  808000091
279002800067300  14473801
279613300   191252290001
279642700   348011570001
279002701585900  872368851
279150600   108472810001
279002800744700  44738801
279002701615400  5736191
279877200   29705480001
279002701680100  32656041
279613700   137391770001
279616600000200  56139391
279002800588500  982261009
279002800615200  42668016
279002701689400  61723101
279002800743200  35573939
279972200007500  27844801

Unimed Norte de Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
73.967.085/0001-55, com sede a Rua das Nogueiras, nº 583, na cidade de Sinop, Estado de 
Mato Grosso, vem por meio desta, e após tentativa frustrada de localização, vem NOTIFICAR os 
beneficiários abaixo relacionados, a comparecerem na sede desta cooperativa no prazo máximo 
de (05) cinco dias a contar da data desta publicação, para que possam regularizar suas situações 
junto a esta empresa. Sendo estes os beneficiários:

A empresa SINODET PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, 
CNPJ 08.676.431/0001-84, situada na Rua Colonizador 
Enio Pipino nº 6119 Setor Ind Norte, muncipio de Sinop, 
torna público que requereu junto a SEMA/MT A renovação 
da Licença de Operação da empresa, que desenvolve a 
atividade de fabricação de produtos de limpeza e polimen-
to. Possui área construída de 1074,00 m² Não foi determi-
nado EIA/RIMA

BIG  BLOCOS MATERIAIS PARA COSTRUÇÃO LTDA  
CNPJ: 21.012.738/0001-49. Torna público que requereu 
a Prefeitura de Sinop/Secretaria Municipal de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável - SDS, a Licença 
Prévia – L.P.; Licença de Instalação – L.I. e Licença de 
Operação – L.O., para a atividade: Fabricação de Artefatos 
de Cimento para uso na construção, em Sinop-MT. Não 
EIA/RIMA.

CARAGUA AGRONEGÓCIOS LTDA, CNPJ 
28.731.325/0012-16, torna público que requereu à SEMA 
a Alteração da Razão Social na Licença de Operação 
nº 321980/2020, com atividade de Serraria com desdo-
bramento e beneficiamento de madeira no município de 
Colniza/MT. Não EIA/RIMA. (Acácia Florestal Engenharia, 
fone 66 3532-3297).
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT
Aviso de Licitação

Pregão Presencial n.º 16/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Pre-
goeira Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, que realiza-
rá a licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 16/2020, cujo objeto é o: 
Registro de Preço para Aquisição de Tubos para uso em geral nas manuten-
ções e construções de bueiros e canalização de aguas fluviais, no município 
de Nova Guarita- MT, tudo em conformidade com as características técnicas e 
quantitativos descritos em Edital. Conforme Edital nos termos da Lei Federal 
n.º 8.666/93 e alterações posteriores, neste município de Nova Guarita - MT, 
com data prevista para abertura no dia 03/09/2020, às 08:30 horas. Cópias do 
edital e informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal localizada na 
Av. dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita – MT, no horário das 
07:00 as 11:00 ou através do site www.novaguarita.mt.gov.br e encaminhar o 
formulário/ recibo de retirada do edital devidamente preenchido para o departa-
mento de Licitações através do e-mail licitacao@novaguarita.mt.gov.br. 

Nova Guarita – MT, em 21 de Agosto de 2020.
Yana Maria Marcon

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE ALTERAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 052/2020 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos inte-
ressados, que foi realizado alteração no Edital de Licitação do Pregão Eletrô-
nico - SRP 052/2020, cujo objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTU-
RA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO GÊNERO 
ALIMENTÍCIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS 
NACIONAIS DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR: PNAEP, PNAEF, PNAEC, PNA-
EJA, PNAEE, PNAEI, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Para acesso 
ao Edital Complementar 001/2020 os interessados deverão baixar no site www.
peixotodeazevedo.mt.gov.br ou no site www.bll.org.br. Maiores informações no 
Setor de Licitações de segunda a sexta–feira, no horário das 12h às 17h ou 
pelo fone (66) 3575-5100. Em atendimento ao disposto no Artigo 21 § 4º da Lei 
8666/93 fica reaberto o prazo inicialmente estabelecido, ficando marcada nova 
sessão pública para às 09h00min (horário de Brasília) do dia 04 de setembro 
de 2020. Acolhimento das propostas eletrônicas: até às 18h do dia 03/09/2020 
através do site www.bll.org.br Peixoto de Azevedo 21 de agosto de 2020.

EMERSON NUNES FREITAS 
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 006/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, estado de Mato 
Grosso, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela por-
taria nº 545 de 10 de Junho de 2020, faz saber que se encontra aberta aos 
interessados, na Secretaria de Administração – Setor de Licitações deste Mu-
nicípio, licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS 006/2020, regida pela 
Lei Federal 8.666 de 21 de 13junho de 1993 e alterações posteriores, e pelas 
condições estabelecidas neste edital, para seleção da melhor proposta pelo 
menor preço global, para “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA 
REALIZAR PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA COM DRENAGEM EM VIAS URBA-
NAS DO BAIRRO AEROPORTO NO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO/
MT, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS, 
PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO”. Que será realizada às 
09h00m do dia 09 de SETEMBRO de 2020, na sala de Licitações, no Paço 
Municipal Milton José Santana. Maiores informações no Setor de Licitações, 
de segunda a sexta–feira, das 13h às 17h ou pelo fone (66) 3575-5100. Os 
impressos do Edital Completo poderão ser adquiridos, mediante comprovação 
de pagamento na ordem de R$ 50,00 (cinquenta reais) no endereço acima ou 
baixado gratuitamente site www.peixotodeazevedo.mt.gov.br. 

Peixoto de Azevedo, 21 de Agosto de 2020.
NATALIA FERNANDES DA SILVA

Presidente da CPL

R31 INVESTIMENTOS S.A - CNPJ 20.177.610/0001-72
NIRE 5130001579-0

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
REALIZADA EM 20 DE JULHO DE 2020

(Lavrada sob a forma de sumário, de acordo com a autorização contida no 
parágrafo 1º do artigo 130 da Lei 6.404/76).1. Data, Hora e Local: 20 de julho 
de 2020, às 10:00 horas, na sede social da R31 Investimentos S.A, localizada 
na Cidade de Sinop, Estado do  ato Grosso, na Avenida das Embaúbas, nº 85, 
sala 07, bairro Setor Industrial, CEP: 78.557-440 (“Companhia”). 2. Convoca-
ção: Dispensada a publicação dos editais de convocação tendo em vista a pre-
sença da totalidade dos acionistas da Companhia, conforme se verifica pelas 
assinaturas lançadas no livro de presença de acionistas, nos termos do pará-
grafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. 3. Presença: Acionistas representando a 
totalidade do capital social, conforme se verifica pelas assinaturas lançadas no 
livro de presença de acionistas. 4. Mesa: Presidente: Roberto de Souza Martins 
Neto; Secretário: Enio Pipino Sobrinho. 5. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) 
autorizar que os Diretores da Companhia celebrem na presente data Memoran-
do de Entendimentos (“MOU”), que terá por objeto estabelecer os termos, con-
dições e premissas básicas a partir dos quais as partes signatárias do MOU se 
comprometerão a realizar uma captação de recursos no por meio de debêntu-
res a serem emitidas pela Companhia, que, por sua vez, servirão de lastro para 
emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários; (ii) autorizar que a Diretoria 
da Companhia realize todos os atos complementares necessários à formaliza-
ção da emissão de debêntures e dos Certificados de Recebíveis Imobiliários, 
em especial a discussão das condições da escritura de emissão de debêntures 
e contratação das garantias que se façam necessárias para a formalização da 
operação, que deverão ser posteriormente aprovadas pela Assembleia Geral 
da Companhia; e (iii) ratificar os atos eventualmente já praticados pela Diretoria 
e demais representantes legais da Companhia, em consonância com as deli-
berações acima. 6. Deliberações: Após estudos e debates sobre as matérias 
constantes da ordem do dia, estas foram submetidas à votação, sendo delibe-
rado, por unanimidade de votos, da seguinte forma: (i) Aprovada a autorização 
para que a Diretoria assine o MOU que será celebrado nesta data, o qual terá 
por objeto estabelecer os termos, condições e premissas básicas a partir dos 
quais as partes do MOU se comprometerão a realizar uma captação de recur-
sos por meio de debêntures a serem emitidas pela Companhia, no montante 
aproximadamente de R$ 65.000.000,00 (sessenta e cinco milhões de reais) a 
R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões de reais) que, por sua vez, servirão de lastro 
para emissão de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRIs”), sendo que os 
recursos obtidos a partir de tal captação serão destinados exclusivamente para 
reembolso de parte dos valores investidos no desenvolvimento e na finalização 
da construção e estruturação de um empreendimento imobiliário que contem-
plará um shopping center, a ser estabelecido no imóvel de titularidade da Com-
panhia. (ii) Aprovada a autorização para que Diretoria da Companhia pratique 
todos os atos necessários para efetivar as deliberações aqui consubstancia-
das, podendo, inclusive: (i) discutir, negociar e definir os termos e condições da 
emissão de debêntures, das garantias e do CRI, para posterior aprovação dos 
acionistas da Companhia; e (ii) a tomar todas as providências e praticar os atos 
necessários à implementação das deliberações ora tomadas. (iii) Aprovada a 
ratificação dos atos eventualmente já praticados pela Diretoria e demais repre-
sentantes legais da Companhia, em consonância com as deliberações acima. 
7. Arquivamento: Os acionistas autorizam o arquivamento desta ata perante a 
Junta Comercial para os devidos fins legais, estendendo-se a presente auto-
rização aos Diretores da Companhia para que tomem todas as providências 
legais e regulamentares para concretizar as deliberações formalizadas nesta 
ata. 8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi lavrada e lida a presente 
ata que, achada conforme, foi assinada pelos presentes. Membros da Mesa: (i) 
Roberto de Souza Martins Neto – Presidente; (ii) Enio Pipino Sobrinho – Secre-
tário. Acionistas: (i) Roberto de Souza Martins Neto; (ii) Colonizadora Sinop S/A 
representada na forma do seu estatuto social por Wlademir Pipino Junior e Enio 
Pipino Sobrinho; (iii) AD Shopping - Agência de Desenvolvimento de Shopping 
Centers Ltda. representada na forma do seu contrato social por Hélcio Fernan-
des Povoa; (iv) Lauro Francisco Diel; e julho de 2020. Assinam digitalmente 
a presente ata de assembleia geral extraordinária, por meio de certificado di-
gital, os Srs: (i) Roberto de Souza Martins Neto na qualidade de presidente 
da mesa e acionista; (ii) Enio Pipino Sobrinho na qualidade de secretário da 
mesa e representante da acionista Colonizadora Sinop S/A; (iii) Wlademir Pi-
pino Junior na qualidade de representante da acionista Colonizadora Sinop 
S/A; (iv) Hélcio Fernandes Povoa na qualidade de representante da acionista 
AD Shopping - Agência de Desenvolvimento de Shopping Centers Ltda; (v) 
Lauro Francisco Diel na qualidade de acionista; (vi) Reginaldo Czezacki, na 
qualidade de representante da acionista Campo Sinop Participações Ltda.; e 
(vii) Marco Antonio Kunzler, na qualidade de representante da acionista Campo 
Sinop Participações Ltda.

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL: Certifico que o ato, 
assinado digitalmente, da empresa R31 INVESTIMENTOS S.A., de NIRE 
5130001579-0 e protocolado sob o número 20/091.407-3 em 13/08/2020, 
encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 2283050, em 
14/08/2020. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador Evanete Ri-
beiro De Magalhaes Figueiredo. Certifica o registro, o Secretário-Geral, Julio 
Frederico Muller Neto. Para sua validação, deverá ser acessado o sitio eletrô-
nico do Portal de Serviços / Validar Documentos(https://portalservicos.jucemat.
mt.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de 
protocolo e chave de segurança.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da JC PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ 8.009.080/0001-65, no uso 
de suas atribuições, convoca todos os Acionistas para Assembleia Geral Extra-
ordinária a realizar-se no próximo dia 28 de agosto de 2020, por meio de Video-
conferência, sendo que os Acionistas deverão solicitar o link para os endereços 
eletrônicos corim@shopping3americas.com.br e karas@holdbackconsultoria.
com.br, iniciando-se os trabalhos às 08:00 (oito horas) da manhã, para delibe-
rarem sobre a seguinte ordem do dia: (I) Aprovação da proposta de venda dos 
imóveis da CORIM conforme preço mínimo estipulado na MOU (Memorando de 
Entendimentos) de 24/07/2020; (II) Autorização para que os Diretores firmem 
contrato de intermediação do negócio de venda ao preço de 5% da MOU; (III) 
autorização para que os Diretores firmem contrato de venda nos termos da 
MOU. Nada mais. 21,22,25/08/2020

Campo Novo do Parecis, 21 de agosto de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

A Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis vem por meio desta 
tornar público para conhecimento dos interessados que o recurso 
interposto pela empresa SILVEIRA SANTOS E SANTOS LTDA, contra a 
decisão do Pregoeiro que a inabilitou para o Pregão Eletrônico nº 
026/2020, que tem por objeto por objeto REGISTRO DE PREÇOS para 
futura e eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de 
serviços que requerem o dispêndio de esforço físico, por meio de diárias 
braçais, para serviços de agente de conservação, lavador de veículos 
leves, auxiliar de pintura de guia ou meio fio, jardineiro, paisagista, 
operador de roçadeira manual, operador de motosserra, a fim de atender 
as necessidades da Prefeitura Municipal, foi NEGADO PROVIMENTO.

AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO AO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2020

Rafael Machado
Prefeito Municipal

A Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis vem por meio desta 
tornar público para conhecimento dos interessados que o recurso 
interposto pela empresa R. O. DA SILVA & CIA LTDA, contra a decisão do 
Pregoeiro que a inabilitou para o Pregão Eletrônico nº 026/2020, que tem 
por objeto por objeto REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual 
contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços que requerem 
o dispêndio de esforço físico, por meio de diárias braçais, para serviços de 
agente de conservação, lavador de veículos leves, auxiliar de pintura de 
guia ou meio fio, jardineiro, paisagista, operador de roçadeira manual, 
operador de motosserra, a fim de atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal, foi NEGADO PROVIMENTO.
Campo Novo do Parecis, 21 de agosto de 2020.

Campo Novo do Parecis, 21 de agosto de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO AO

Rafael Machado

PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO AO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2020

Prefeito Municipal

A Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis vem por meio desta 
tornar público para conhecimento dos interessados que o recurso 
interposto pela empresa JF SERVIÇOS DE MALOTES E PAISAGISMO 
LTDA ME (PARECIS SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA), contra a 
decisão do Pregoeiro que a inabilitou para o Pregão Eletrônico nº 
026/2020, que tem por objeto por objeto REGISTRO DE PREÇOS para 
futura e eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de 
serviços que requerem o dispêndio de esforço físico, por meio de diárias 
braçais, para serviços de agente de conservação, lavador de veículos 
leves, auxiliar de pintura de guia ou meio fio, jardineiro, paisagista, 
operador de roçadeira manual, operador de motosserra, a fim de atender 
as necessidades da Prefeitura Municipal, foi NEGADO PROVIMENTO.

Rafael Machado
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO DE RECURSO AO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2020

Rafael Machado
Prefeito Municipal

A Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis vem por meio desta 
tornar público para conhecimento dos interessados que o recurso 
interposto pela empresa G M N EMPREENDIMENTOS LTDA, contra a 
decisão do Pregoeiro que a declarou as PERSONNALITE 
TERCEIRIZAÇÕES LTDA, vencedora dos lotes 02 e 04 e VENCEDORA 
ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI vencedora do lote 03 
vencedora para Pregão Eletrônico nº 026/2020, que tem por objeto por 
objeto REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de 
pessoa jurídica para prestação de serviços que requerem o dispêndio de 
esforço físico, por meio de diárias braçais, para serviços de agente de 
conservação, lavador de veículos leves, auxiliar de pintura de guia ou 
meio fio, jardineiro, paisagista, operador de roçadeira manual, operador 
de motosserra, a fim de atender as necessidades da Prefeitura Municipal, 
as empresas  foi DADO PROVIMENTO.
Campo Novo do Parecis, 21 de agosto de 2020.

balbinoleiloes.com.br
0800-707-9272

Lot. Girasol, Rod. MT-249. 

Inicial R$ 3.192.582,00
(PARCELÁVEL)

FAZENDA 540HA EM
SÃO JOSÉ DO RIO CLARO/MT

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2020

Marcelândia/MT, 21 de agosto de 2020.

Raphaella Espíndola Benício
Presidente da CPL

A Prefeitura Municipal de Marcelândia/MT, através de sua Comissão 

Permanente de Licitação, torna público o RESULTADO da 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2020 que tem por objeto: 

Contratação de empresa especializada para execução de obra de 

implantação e pavimentação asfáltica na Rodovia MT-320/130 conforme 

Termo de Convênio Nº 0208/2020/SINFRA na cidade de Marcelândia/MT. 

(trecho de 5 km, entre a rotatória do entroncamento de acesso à Av 

Colonizador José Bianchini e o Rio Manitsauá–Missu), sagrou-se 

vencedora do certame licitatório a empresa: BR.  PAVING 

CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, que apresentou proposta com 

valor global de R$ 4.026.442,06 (quatro milhões, vinte e seis mil, 

quatrocentos e quarenta e dois reais e seis centavos). Publique-se.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL N° 065/2020

Prefeito Municipal
Ari Genézio Lafin

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 
Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 
Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 
Dispensa n.º 078/2020.

Ari Genézio Lafin

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2020 
TENDO COMO OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10, ÓLEO DIESEL S-500 
E ETANOL PARA O DISTRITO DE BOA ESPERANÇA DO NORTE, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES.' 
CONFORME A SEGUIR EMPRESA VERGILIO ZANELLA & CIA LTDA 
CNPJ/CPF Nº 02.770.298/0001-44 ITENS VENCEDORA - 836718 - 
R$2,78, - 836716 - R$3,95, - 836715 - R$3,83, VALOR TOTAL R$ 
R$383.100,00. VALOR TOTAL GERAL R$383.100,00.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 078/2020

OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DA 
I N F R A E R O / D F  PA R A P R E S TA Ç Ã O  D E  S E R V I Ç O S  D E 
ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA NA FISCALIZAÇÃO DE 
PROJETO EXECUTIVO E OBRAS DE ENGENHARIA DO AEROPORTO 
REGIONAL ADOLINO BEDIN – SBSO DE SORRISO – MT. FINALIDADE: 
a presente contratação tem como objetivo contratar empresa que integra 
a Administração Pública para compor equipe técnica que fará a 
fiscalização da obra de reforço e recuperação da pista de pouso e 
decolagem (PPD 05/23) Taxiway e pátio de aeronaves do aeroporto 
Regional de Sorriso – Adolino Bedin – MT (SBSO). FUNDAMENTO 
LEGAL: Artigo 24, inciso VIII da Lei 8.666/93. CONTRATADA: EMPRESA 
BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA – INFRAERO, 
CNPJ Nº 00.352.294/0001-10. VALOR GLOBAL: R$ 678.230,52 
(Seiscentos e setenta e oito mil, duzentos e trinta reais e cinquenta e dois 
centavos). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.


