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Atual contratado

Item Descrição UN Marca Quantidade Valor

- Fornecedor : PEDREIRA RIO DAS PEDRAS LTDA - EPP
1 BICA CORRIDA   T 5000 R$ 124.500,00

2 PÓ DE PEDRA   T 95,73 R$ 2.862,33

R$ 127.362,33

PP 068/21 – FUTURA AQUISIÇÃO DE PÓ DE PEDRA E BICA 
CORRIDA -  VALORES REGISTRADOS

RIO DAS 
PEDRAS
RIO DAS 
PEDRAS
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PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA 
TURÍSTICA DE GUARATINGUETÁ

Seção de Licitações

REF.: Pregão Presencial 060/2021 - Registro de Preços
Objeto: Futura aquisição de plantas ornamentais

VALORES REGISTRADOS


