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QTD Valor 
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OR TOTAL DO

QTD Valor 

02 R$ 9

02 R$ 4

02 R$ 9
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VALOR TOTAL 
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Valor Total

R$77.373,00

R$77.373,00

Valor Total

R$ 1.814,80

R$ 983,40 

R$ 1.881,82

R$ 6.273,10

R$ 5.045,00

R$ 15.998,12
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