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ESTADO DO PIAUI 
PREFBTURA MUNICIPAL DE SIMPÚCIO Ml:NDeS 

SECRETMIA MUNIO .. AL DE EDUCAÇ.l.O 
CNPJ: 20.117 .HU/0001·22 

Rua Benedito Reis , 182· Centro CEP; M.700-000 

&DfTAL N'. 01/2011> 

A SECRETARIA MUNICIPAl DE EDUCAÇÃO DE SIMPLiCIO MENDES- PI, CNPJ: 
20. 157. 3742/00(lJ-22. situada 1111 R\UI Benedíto Reis,192, Centro, Si mplicio 1'hmdes -
Piaul toma público aoJ inleressados que cs:tarfto ohertas ai; ínsc:ri~s ao Proçe,sw de Sdcçio 
Simplificado de anêlise de cuniculo pera ,contrsto rtmporãrio para oo cargos de Professor 
Substituto da relk munic~ r11cendc>-se o mencicw,fo proces.lO pdas disposiçaes lcgJis aplicàveis 
e pd as instruções desse Edital . 

A Secretária Municipal de Educação de Símpllcío MendC$- PI, no uso de suas atril>ui.ções, 

visando à contratação de pessoal por praro determinado, pera desempenhar a função de 

PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTil.. e PROFESSOR DE SÉRIES INICrAIS • 20! 

hoo,s • junto à Sec1'el>U"ia Municipnl de EdllCOÇllo, com a.mpo.ro em excepcional interesse 

público estabelecido na Lei MunicipoJ n.0 9S8, de 28 de abril de, 2009, com fulcro no art. 

37, IX, da Constituição da Repíiblica, toma pública a realinção de Prooesso Seletivo 

SimpliFJÇB(!.o, que será regido pelas normas estabelecidas neste Edítal. 

1. DISPOSIÇÕES PREL~UNAllES 

1.1 O Processo Seletivo Simplificado será executado por intermédio de Com.is.são 

compo$1a por trê$ servidores, designada a.través de ponari.11 especifica. 

1.1.1 As reuniõa e dei iberaçÕé:S da Comissão serio objeto de registros cm atas. 

1.2 Duran.te toda a realização do Proce$w Seletivo Simplificado, serão prestigiados, sem 

ixej uiw de outros. os princípio!> eslabelecidos no art. 37, "caplll", da Constituição da 

República. 

1.3 O edital de abertuni do Processo Seletivo Simplificado sera publicado integralmente 

no Portal da Transparincia do Município de Simpllcio Mendes - Pl e Diário Ofi.cial dos 

Municípios.. 

VI Os demais a10s e docisões inerentes ao presente Processo Seletivo Simplificado serão 

publicados no painel de publi~s oficiais da Pn:feitura MunicipaJ e cm meio eletrônico. 

1.S O Proces:io Seletivo Simplí.fü:ado consislirá na aDàlise de cunfculos dos candidatos 

pcla Comissão, confonne critérios de6nidos neste Edital. 

1.6 As contratações serio efetuadas por rn,;ío de wnnto administrativo, regido pelo 

Estatuto do Servidor Público do Municlpio, estabeleçido na Lei Municipal n.º 9·58, de 28 

de abril de 2009. respeita:nd~se o que detennhuun ~ Artigos 201 a 205, ficando o prazo 

de contrataçllo c~tabelecido em ate wn llllO, a c-0ntar da assinatura do contrato. podendo 

ser pJUITOljjldo por igual pçriodo, mcdianle pn;via e justificada motivação. 

2. ESP-ECIFlCAÇÓ&S DA t"IJ ÇÃlH'f:MPl)RÁJUA 

2.1 

Funçió VaPll Ete0blridiMJe e outros Carga lloriria Ve■cimentos 

requii,ilQ!I pan 11;t lll"OVÍ.mel)II) wem•n•I Fixos 
Professor de 0IVllP l'onnaç&o em CIIJ'SO mpenot de 

Educaçlo Infantil +-Cadastro l!Jaduação cm Liocnda1ur11. 

Reserva Plena em Pedagogia 00 att!20b RS I.OS0,00 

(CR Normal Superioc oom 
habillláÇAn na Edw:açlo 

Infantil 

Professor de OI wga FormaçAo em CW'$0 ~perir;,r de 

Séries mnicillis +cadastro gmdüaçA.} e;n Lioencia1uta ate! 2.0b RS I. OS0.00 

R1>$C1Va PI.ena em Pecblgogia ou 

(CR} Normal Superim- com 

habililaÇAo na Bduc~ 

Infantil 

Z.l A carga horiri.a semana.] será desenvolvida dianamente. de a.:õJdo com horário 

definido pela •utoricladle competente, medianie alo próprio. 

2.2.1 Pelo efetivo aerclcfo da função 1':mporirla, sera pago mensalmente o v,:ncimcnto 

fix<>, nele compreendendo-se. além <la efetiva oonl!'ap~lação pelo lnbalbo, o desa1ns.o 

setnàllál l'énlunorado_ 

2.3 Sobre o n lor lolal ela remuneração inciditio os de.scoo~ fiSéllis e prevideoc;ários. 

2.4 Os deveres e proibições apliélídas ■o conln.bu:l.o correspondem .iqueles c:sl:&beleeidoo, 

paro os dcm(>i$ servidota estaMArios pelo Regime Jw'ldioo, sendo • apun.çllo proeessada 

na forma do Regím" Di:,ciplinar do mc:smo D;ploma_ no qu,o couber. 

3.lN lUÇÕ 
3,1 O período de inscrições seni w dila 25 a 29 de março de 2019, no se,guinlc horário : 
das 8h :Is 12h e r.le 14h as 17h. As inscrições selilo recebidas exclusivamente pela 
Cc,missão designada, junto à sedo do Municipio. sito à Rua ~nc;:di to Rcis., 192. bairro 
Cenlro, SECRETARlA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
J.1.1 Nlo serão aceitas insc:ri.ções fora de pruo. 

3.2 A i_oscríção do candidato implicarl. no ,;,onhecimcnto prévio e r111 IJ\cim. ace,taÇ,lo das 

prescntd imtruçôes e norma<;. cstahclocidas neste Ediml. 

3.3 As im<.-rições serão gratuila3. 

4, CONDIÇôES PARA INS lllCÃO 

4.1 A in.serição no Pro=s.o Seletivo Simplificado deverá ser feita presencialmcnre pelo 

candidato. no endeceço, honlrios e pra:,,:,s indicados no item 3.1, ,m,di.im(c úpresentação 

dos segui ntes documentos: 

4.1 .1 Cópia de documento de identidade oficial com foto; 

4.1.2 Currículo profissional de acordo O{mt (1 modelo aprescn1ado no Anexo l, do presente 

edital, acompanhado de cópia au1cnfü:ada dos tltulqs que comprovam as inJonnaç,lles 

cooli~ no cuniculo; 

4. t .3 Diploma.. Certificado o u Atcst11do e)lpedido pela entidade promotora.. que comp<-ove 

a formação na área em que pretende ,e inscrcve:r. 

4.J Os documentos podc:rlo ser autenticados no ~o da in$Cfiçlio, pelos membros da 

Comissllo, desde que o candidato apcçscnte, Junto rui cópias, os documemos originais 

5. HOMOLOGAÇÃO bAS INSCRIÇÕES 

5-.l Encerrado o prazo fixa.do pelo itém 3. 1, a Comissão publicara., no painel de 
publicações oficiais d.a. Prefeitum Municipal e no site wwW.&lmpliciome.1ules.pi.gov.br. 
no prazo clt dois cliu, edital <:-ontcndo .11. relação nominal dôs êâildidatos que tiveram suas 
inscrições homologadas. 
!l.:Z. amdi&tM que não tiveram as suas inscrições homologadas poderão interpor 

rceursos escritos -perante ._ Comissão, no pra:zo de. um dia,, mediante a apn,$émlaÇilo das 

razões que amparem II sua irresigoa,;lo. 

5..2:.1 No pna7...o de um dia,, .11. Com.isslo , al)Tcciandó o réCW'SO, podetá recon51dcr..- sua 

decisão. bipótcsc:, na <Juol o nome do candidato pa..._,;.art, a constar no rol de inscriçlles 

homolo1111das. 

5.2 .• 3 Sendo mantida a dec~slo da Comissão, o recwso será ellCll!lllnhado a Secretária 

Municipal de &lucaç,j!o para julgamenlo, no pl'll7.0 de um dia, o.o que a decisão devem ser 

m()tivi,da_ 

5.2,4 A lisia ficai ~ inscriçlles homologadM serA publicruu. na fonna do item 5.1, "'° 
prazo ele um dm, ap6s a decisão dos mcursos. 

6 • . FOllttlATAÇÃO DOS CURRÍ WS 

6.1 O cuttfcu.ló profis,i-1 dev.:n\ ,cr pr,;cnchldo pelo c&ndid&to, oos moldes do Anc110 1, 

do prcscnt<: Edital, 

6.2 Somente setJ.o considerado!I O!. títulos c,c;podidos por pessoas juridrcas, de direito 

público oo privado, que atenderem °" crilo!ritl:!i definido, neste &lital. 

6.J enhwn 1111110 receberá dllJ)la valo,açâo. 

6.4 ir. élasaif"léaçlo dos candidalos terá eíduada por meio da po11tuaçlo dos thulos 

apraenCll.dos, conforme OI M!llllnla triltriott: 

CrltErlot Po•tv11,;Ao 

1. Formaçjo 

Gra.duaçlo concluída na área em qi.e attw 04 A comprovação deverá ser 

Po.s-Oraduaçllo em amlamenlD na àrea em que aruu. mcdilJIII: a~tação de 

- Espec~ali7..a9'o ou Meslrado. 08 Diploma. Ccnificado 00 

Pós-GP!duaçllo oonchúda na área em que atuar. atcslmlo expedido pela 

• Espccialí:nç&o ou M~- 12 mtida,jc p<QITTQIQra_ 

2. E:i:paiêncla proflaloHI 111 .b~ de .u .... ,10: A compro\'\lção deverá ser 

atê wn 1 WJO 04 ml.'di!lllle ~,;ão do 

de l ano e I dia 31A J aoo.s 08 documenl.os comprobatórios, 

mit.isde 3an0$ 12 dcv1damcnte assinados, que 

comproi,em o pet[odo de 

expe&nc:ia. A .irea de 

experiência de'\•~ ser Ugllda 

díretamenle ,1 àrea de 

atuação. 
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(Continua na próxima página)

ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPUCIO MENDES 

SECRETARIA MUNICl'ALDE EOUC.AÇÃO 
CNPJ: 20 .1 17 .37'210001-22 

Rua 8-ótto ~-, 1112· Centro CEP·: 64.700-000 

7. A ÁLIS DOS C1.IIUÚCIJLOS E DIVULGAÇÃO DO RESIJLTADO 

FRELIMINAR 

?.1 No prezo determinado no cronograma dc::ste edital A Comissllo de-vcnl. J7<occdcI à 

aná I ise doo curriculos. 

7.2 Ultimada a identificaçllo doo candidatos e a totaliuçAo das nolas, o resultado 

preliminar se,-,1 publicado no pafael de publi~ o6ciai$ da Prefeilura Mun.icipe.1 , no 

site w~ww,.símpticíomendie,;oi.gpv.hr e cm. ouaros meios d.e comunicação abrindo-se o 

prnzo pera oo candidatos apresentarem n:cursos, no., termos estabelecidos neste edital. 

&. RECURSOS 

&1 Da cla.ssiflcaçilo prelim,na.r dos cand.idatos é cabivel «:curso endereçado ii Comissão, 

wna única vez, no pl1U'.o comum de um dia. 

&1,1 ú recurso devem conk:r a peneilJi identificação do reconente e as razões do pedido 

reeUTsat 

8.1.2 Sera poS$ibil.itadn vista aos currlculos " documentos, llll presença. da Comimo. 

permitin.d0•5'C anQtaçõe,i.. 

R.1.J Havendo a recomideraçlio da decisão classifiwtóriá pel:a Com.issllo, o nome do 

candidato passa.Tá a constar no rol d.e selccionud.os. 

8.1.4 Sendo mantida a decid.o dá Comissão. o recu.rso será encaminhado a Secretária 

Municipal de Educação. para j ulgBIDento, oo pa,7..0 de wn dia. ao qw: a dcc-islo deverá ser 

motivada. 

9. CRITÉRIOS PARA DESEMl'ATE 

9.1 VcriticandO"se 11 (K;()rrência de empale em rclllçlo aos porrtln rc,çebidos por dois ou 

mais candidn!O$, terá pr-efer!ncia na ordem cl.assificat6ria, sucessivamente. o candidato 

que: 

9.1.1 Apresentar idade mais av8.0Çllda; 

9,1.2 Tiver obtido a mai.or pontuação no criiério de Formação; 

9.1.J Ainda permanecendo o empate. havc<â :;,;»1cio em illó público. 

9,2 A aplicação do critéric> de desempate será efetivada após II anlllisc: d05 tteut'SOS e antes. 

da publicação da li~-ia ftnál dos. selecionados. 

10. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO 

SIMPLIFICADO 

10.1 Tr=-0rr•ido o prvo, se·m II in1e·rposiç1Q dle r,e,;urso ou ultima.de;, o =n jnlgwncnto, " 

Coml$$llo cnc.nminhará o PrOCC$.'iO Sclc1ivo Simplificado ao Prcfe:i1.o Munici pã.l. pâ'rfl. 

homologaçilo, no pmzo de um dia. 

10.2 Homologado o resultado final, sen1 publi.ea.do ediw com a classiCicaçllo geral dos 

candidatos aprovados. quando eotl!o Jl'!'S.."!ITa @ ffuir o pl'll>'.'..o de• valic;lad.., dc;, Proôes$0 

$,:,le tivo Simplificado. 

11. CONl>IÇôES PARA A CONTRATAÇÃO TEMl>OllÁIUA 

ll.l Homolopdo o resull&do final do Processo Seletivo Simplificado e autorizada a 

contratação pelo f>n,feito, será convocado o primeiro colocado, pàr1l, no prazo de 10 (dez) 

dias, comprovar o au:ndimcnto da., seguintes cooo:lições: 

11.1. 1 Ser bcwsilciro c:,u cstnmgciro na fi)nna da lei; 

U.i.l Ter idade mlnlma de 18 11.nos, 
11.1.3 Apresentar lltc$1ado módico exarado pelo scrv,ço oficial do Municipio. llO sentido 

de goznr de boa údc fi icu e mentol . 

lt.J,4 TcrnJvcl c;lc CSQOlarida(le miuiu,a para ak:ndcr II função mencionada no Item 2 .1. 

ti .1.S Aptescntnr dedlm!lçlfo de be:ns e rendas conforme modelo dispooibili~o pelo 

Municipio. 

11.2 llo compareoeudo o cmclicbto convocado ou YCCifica.ndo-se o nllo al:cndimcoto d&.,. 

coodiç<)es exisid-ú$ pu"@ ., contr1>t;,.ç1!0. ,erão oonvocados os demais cla.ssifü,~, 

Qbscrvando-$e a ordem clàSSifiCàtóri111 cr=nte. 

11.3 O prazo de validade do presente Procc .. ,o Seletivo Simplificado scnl de Rt6 12 (do,,;e) 

mescs, praz.o este que poderá ser prormsádo uma vez, por igual periodo. 

11 .. 4 No perlodo de validade d.o Prnoesso Seletivo Simplificado. em hn'Cndo a n:seiSilo 

oontratll.Ú, poderão ser chamados pa:n,. co:ntniwçlo pelo tempo n,uumc,sééntc, os dema.is 

candidatos classificados. observando n ot'dem classificalórill. 

12. DISPOSIÇÕES GERA_IS 

12 .• 1 llo scní fornecido qualquer doewncnlo comprobatório de aprovação ou 

c\1155iflcaçllo do candidato, valendo pen e1,,5e fim n publi~ do fdultado final . 

12.2 Os candidatos aprovados e classificados deverão manter atualu:ados os seus 

endereços. 

12.3 Respeita.da a naturew da função temporária, por razões de interesse piíblico, poderá 

.haver a readequação das condições defini~ inicialmente no edital, conform.e dispuser a 

legíslação local. 

12.4 Os casos omissos e s.ituaÇões não previstas serão resolvidos pela Comissão 

designada. 

SIMPLJCIO MENDES -PI, 21 DE MARÇO OE 2019. 

~~~·m& 
0RLEANE HOZANA DE MELO 

ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIIIIPLlclO MENOE.S 

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
CNPJ: Z0.157 .. 5742/00~1-22 

Rua Bfflldlto Rela , 192- C.ntro CEP: M.700.000 

Anexo I 

CURRÍCULO PARA PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 

t. DADOS PESSOAIS 
U Nome completo: 

1.2 Filiação: 

1 J Nacionalidade: 

1.4 N1turalidade: 

15 Data de Nascimento: 

l.6 Estado Cívil: 

2. DADOS DE WENTIFICAÇÀO 
2.1 Carteira de Identidade e órgão expedidor: 

2 .2 Cadastro de Pessoa Físi.ca - CPF: 

2.3 Titulo de Eleitor _______ Zona: ___ ___ Seção: 

2.4 Endereço Residencial: 

2.5 Endereço Eletrônico: 

2.6 Telr:fonc residencial e celular. 

2.7 Outro endereço e telefone para contato ou recado: 

3. ~LARIDADE 
3.3 GRADUAÇÃO 
Curso: 

Instituição de Ensino: 

Ano de conclusão: 
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ESTADO DO ,PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMPLiclO MiENDES 

SECRETARIA MUNICl'ALDE EOUCAÇÃO 
,cNPJ: 20.117 .3142/0001•22 

Rua Btnedlto Reis, 182- Centro CEP: 84.700-000 

3.4 PÓS-GRADUAÇÃO 
3.4.1 ESPECIALIZAÇÃO 
Curso I arca: 

lnstituição de Ensino'. 

Ano de conclusão: 

3.4.2 MESTRADO 
Curso / ârea: 

Instituição de &!sino: 

Ano de conclusão: 

5. INFORMACÕES ADICIONAIS: 

ANEXO - D 

LonJeData.. 

Assinalura do Candidato 

ESTADO DO PIAUI 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIIIPLlcl) MENDES 

SECR!ETARlA 1IIUNIC1PAL DE EDUCAÇÃO 
'CNflJ: Z0 .1 &7. !T4V0001·22 

Rua BeM!dllo Rela, 192· Centro CEP: 84.700.()00 

Dl!MONSTRATIVO 005 CARGOS, REQlilSITOS, NúMJ!:RO DI 
VAC.U. CARGA HOI.U.IA, S.4.WIO. 

COD CARGO MtMDt JllQlllSITOS VAGAS C/H SALARJO 
CONCORRÍNCJA SCMANAL RS 

Lanc· IUD 

Pleiaem 
Preks:sor l'~ 

,001 Si:tultt.to lmcaçio lníann1 Magislério ~/ou. 
Ncatlll Superior 

Olt-CR 20 1.050,00 

COD CARGO Alll!A. DI RIQUISJTOS VAGAS C/B SA.LARIO 
CONCORÚNCIA SIMANAL RS 

Lil:M:iltlll'I 
Plena em 

Professor P~gia, 
002 Sfflitulo Pofualêw:ia sttie Maplmoe/ou Ot+c.R 20 1 050,00 

- - - - Normal IIDCIID 
Superw» 

·•CP. - c.dltfldt_,,. 

A~t xom 

ATll.lllJIÇÃO DO CAl.00 

CARGO: l'ROJ'ISSOR 

O Professor .., o proru.slonol """ no ei.«cício do ati,ndtile docenre deve pllllqll' orgmLUr • pretl!LIU o mamall 
oecesslirio l cxtouçlO du 11111.s; ()nenllr o opn:odiugem do al1mo; Maclcr o rogisiro du ttividídcs decwsc e d~ 
pmtuan ooow quándo solicih<lo; Avaliar simmalicamaile o $<ti 1r11balho e o <le$,mpmho d.oo aluoos; Oofmir, 
opetM;iomlmc:ult, os objetivos do plano cwri<Ular, ooafo1111.e o ni•d de u Ah de oula; Participar de ffimi~. 
oomdbo de tl ■uc 1> CIIITa!: oú,i dadl:, rcJ"°iooada1 a sua funçlo e. ainda. as mou.mbeociu previstas o.o An.. 1) ~ LDB 
que dó "alM OUld.es pon:icipar d& dobor~ ob propo1ra ~"l!ia,do co1Dbelc.:i,,..,,1<> oo ooamo; clobocor ecumpm 
pl...c de tral>tlho, ,egumlo I propost1 ~$<6giu do cmibclc:cimcn"> &,. """"º: ú!ar pelo apmidiuean dót li~: 
~ ostndigis de reaJpençlo pan. "" olOOOII de JDC11or 1tr1dímcn1o: minirlfU os dias ldivoo e ~ora,..Ja 
c:srabdeeidOI. além de. pll1tl<ÍJ>IC intcgr&lmcnio dot pCl'i- dedicados ao plancjam«JIO. , .,._Jioçla e "" 
dcsmYO!vilIICflto proJiuional; c,o!Aborar com .. áividodos de ll'lioulol;IO da C1<0ia COI)) Q &rnllin e ■ oom~e 
viS&Ddo ■ <d~ do wno·. Aluar, coofomle propom da escola. oo modaliijoile pedagogia da altomir,c i■ 

CR.ONOOaAMA DI lltC CÃO DO Jfl!n SELITIVO 

ESTADO ])O J'IAu1 
FlilPl:n'UKA M.U · 1c~AL DE SIMPÚCIO MENDCS 

SECRETARIAM NICIPALDJ: ED CAÇÃO 

Procuso Admlnlslroll\lo n• /2019 

DA'f A!i 1 

l:Z/OJll.OIJI 
1 

Dlt 2~ A 19/03/20 l t 

Objeto: l\efero•se ã Chamada P~blllta para aquisição de ,~""" alimontldos da Acrirultura Flml11", • do 
EmprNfldodor F■m li■r l\ur■I, clastln■do ■o atandlmOflto do Programa Na<k>MI do Allmentaçlo e.collr-PNAE, 
,~r.a ;,t,:ndcr - alunos ela rede públioa do ensino do Municipio ck Simpl.i<io l\!cnd0$ - 1PI. Vig-: 
-31/12/2019. Fonto do r..:uno; Fundo Nacional do Da•woJ,imonto da Edue;asi<,-FHDE • Fundo d~ P•rtlcil"çlc 
<los Munl0ll)IOS•FPM e OUltOS. 

Contr1Unte: Prdeltur1 Munlclpe! de Slmplfek, MendeH'I, CNPJ: 05.SS3.!IS2/0001· 1!1. 

Contr,Uclos-: 

1) T..-Hinrui Antl>nia d" Carvalho 5ooon; CPF: 2.97.7'19.B63-68, Valor. R$10.2.00,00, assim di,aimiruidos: 
Cheiro verde; R$ 6.000,00 
Alfaee: RS 2. 100,00 
~folha: lt$1.500,00 

2) Louriv■ I Jo1é do- Sou .. : CPi: 246.563.21.3-20; Valor. R$ l!U00.00, uam di1erlmlnadM: 
Bano na "'""' verd.,, R$ 13 .B00,00 
Abóbott: AS S .. 600,00 

J) Es"'1õto do SO..M C•"'•ll>O; CPf: 373.610..073-68; Vllk>r; RS 2.0.000,00. -ím d;,(>jmJn~os: 
Molio; R$ 20,000,00 

4] Marl'Oft dos Santos Sou.Y; CPF! on., 10.613-81; Va.tor: R$ 19.2.00.00,~ H~ di.icrtminadm: 
Mel•n<i•: R$ 19..200,00 

5) Donllo llod1JcondeC.V.lhoSousa; CPfr005.-U7.12M5; Valor. A$19.997,00, anlm dl...-lmn<los; 
Tomai.e : R$ &.s:;1,00 
Melando: lt$ 10.2.00,00 
Pimentlo; AS 3,240,00 

6) IIRIQ<o ~ 5 i,,. Primo-; CPF: OU.Z+l.1173•!i9; Vllor: fl$ 11.500,00, , .. iln diKl'lminldOó: 
Cheiro verd.,, RS 6.000,oo 
Àlfa<lo, AS 2. 700,00 
P!Met'I nha: R$ .Z.800,00 

) ManoeJ .IOnH Alves No"laes; CPF: Z40,48Z.Z45◄11; VIIOJ: RS 16-óZ.O,OO. assim d~lm l\ldos: 
Abóbon: RS 12. 880,00 
Mlalxein,; RS 3.740,00 

8) Fnnclsc• Pio Gonç.,,,.,,; CPF: 923 .337 .453-04: V>lor: ,AS 19.300,000 assim dlsc:rlmlnados: 
-..ioc R$ 3.000,00 
llltatl---: 1\$ 6.400,00 
Feljlo: AS S.600,00 
Metia: AS 4.300,00 


