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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS

ESTADO DO PARANÁ

“Custo da Publicação: R$ 221,76” 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ

“Custo da Publicação: R$  66,88”

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ

“Custo da Publicação: R$  73,92 ”


         

             

 
  

          


  

  

  


 
 
           


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS
ESTADO DO PARANÁ

“Custo da Publicação: R$  80,96 ”







          







   





   





 


   





 


   





 

 






          








   





   
     






 


   
     






 

 






          








   





    



  

 






          







   





     
     





 


   





 




          






          
       

      

 
      




