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030911 4.416,0000 UNIDADE |____________|_____________|ÁLCOOL GEL HIDRATADO ETÍLICO P/ LIMPEZA 
DE AMBIENTES

ÁLCOOL ETÍLICO P/ LIMPEZA DE AMBIENTES, GEL 
HIDRATADO, 46ø A 65ø INPM Álcool etílico hidratado em 
gel para mãos, 70%, embalagem tipo refil para dispenser de 
800 ml, características adicionais com selo do inmetro.

030950 19.217,0000 UNIDADE |____________|_____________|DESINFETANTE LIQUIDO AROMATIZADO 2l
Desinfetante, aspecto físico líquido. Aplicação: desinfetante e 
germicida. Composição aromática:variados. Frasco de 2 
litros. A embalagem deverá conter externamente os dados de 
identificação, procedência, número do lote, validade e 
número de registro no Ministério da Saúde.

030669 16.154,0000 UNIDADE |____________|_____________|DETERGENTE LIQUIDO PARA LOUÇA 500ML

Detergente para louças, biodegradável, consistente. 
Aplicação: remoção de gorduras de louças, talheres e 
panelas. Aroma natural. Frasco de 500ml. A embalagem 
deverá conter externamente os dados de identificação, 
procedência, número do lote, validade e número de registro 
no Ministério da Saúde.

030674 10.855,0000 UNIDADE |____________|_____________|PANO DE CHÁO

Confeccionado em tecido de algodão cru, tipo sacaria branca 
de açúcar recuperada de primeira viagem, lavado e alvejado, 
isento de rasgos,fiapos soltos ou outros defeitos que possam 
prejudicar sua utilização.composição 100% algodão,tamnho 
42CM X 70CM.

030678 5.774,0000 UNIDADE |____________|_____________|RODO 40CM

Rodo, com cabo de madeira plastificada com rosca, suporte 
plástico medindo 40cm, 01 borracha.

030684 11.209,0000 UNIDADE |____________|_____________|VASSOURA DE PIAÇAVA

Vassoura de piaçava com cabo de madeira fixado ao taco e 
este ao corpo através do revestimento com folha de flandres. 
Em madeira resistente e com formato cilíndrico, deverá ser 
lixado, isento de nós, superfície lisa, sem qualquer forma 
pontiaguda, tendo ainda a ponta superior arredondada e a 
outra firmemente presa ao taco. Comprimento 108 cm X 
Diâmetro 2,2 cm medidas aproximadamente para mais ou 
para menos

030685 7.670,0000 PACOTE |____________|_____________|ESPONJA DE LA DE AÇO

Esponja de lã de aço, formato retangular, aplicação limpeza 
geral, textura macia e isenta de sinais de oxidação, medindo, 
no mínimo, 100x75. Composição: lã de aço carbono. Pacote 
com 08 unidade(esponja).

031126 7.082,0000 UNIDADE |____________|_____________|INSETICIDA EM AEROSOL 500G

Não contendo CFC -Clorofluorcarbono. Registro no Ministério 
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da Saúde. Embalagem com volume não inferior a 300 ml e 
não superior a 500 ml, dados de identificação do produto, 
marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.

031133 6.678,0000 UNIDADE |____________|_____________|DESORIZADOR DE AR AEROSOL 360ml

031134 6.130,0000 FRASCO |____________|_____________|LIMPA VIDRO LÍQUIDO 500ml

E inscrição na DISAD. Embalagem plástica com 500 ml, com 
dados de identificação do produto, marca do fabricante, data 
de fabricação e prazo de validade.

030672 17.102,0000 UNIDADE |____________|_____________|GUARDANAPO DE PANO 60X40CM

GUARDANAPO DE PANO PINTADO, MEDINDO 60X40CM 
(APROXIMADAMENTE), TECIDO RESISTENTE E 
ATOALHADO, COM ACABAMENTO, O PRODUTO DEVE 
CONTER ETIQUTA DE IDENTIFICAÇÃO CONTENDO A 
INDÚSTRIA, MARCA E MEDIDA.

030671 5.285,0000 UNIDADE |____________|_____________|FLANELA PARA LIMPEZA - AMARELA - 56X38CM

Flanela para limpeza, 100% de algodão, cor amarela de tom 
forte, lisa, medindo 56x38cm.

030713 5.052,0000 UNIDADE |____________|_____________|ÁLCOOL ETÍLICO P/ LIMPEZA DE AMBIENTES 
90º

Álcool etílico p/ limpeza de ambientes, etílico hidratado, 
limpeza, líquido/ incolor/ peso molecular 46,07 g/mol, 90º gl -
características com selo do inmetro, concentração 
92,8øinpm, embalabem de 500ml.

030951 82.737,0000 PACOTE |____________|_____________|PAPEL HIGIENICO 30MX10CM - PCT

Papel higiênico, 100% fibras naturais, picotado, grofado, com 
relevo, folha simples na cor branca (100% branca), neutro, 
de primeira qualidade. Pacote com 4 rolos medindo 
30mx10cm. A embalagem deverá ter boa visibilidade do 
produto.

032790 38.023,0000 PACOTE |____________|_____________|COPO DESCARTAVEL 180ML PCT 100UN

COPO PLÁSTICO PARA ÁGUA - 180 ML. Especificação: 
Copo para água, descatável, capacidade 180 ml, em 
polipropileno branco, não tóxico, com frisos e saliência na 
borda, peso por 100 (cento) do copo deverá ser igual ou 
superior a 220 gramas e de acordo com norma NBR 
14.865/2002. Embalagem caixa de papelão , acondicionando 
em plásticos com 100 unidades cada, contendo nome do 
fabricante e quantidade.

032802 20.435,0000 PACOTE |____________|_____________|COPO DESCARTAVEL PARA CAFE PCT COM 
100UND

COPO DESCARTAVEL PARA CAFE.
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031132 25.726,0000 UNIDADE |____________|_____________|SABÃO EM PÓ 500g

Contendo na composição água, corante e branqueador 
óptico. Embalagem: caixa com 500 g, com dados do 
fabricante, data de fabricação, prazo de validade e 
composição química. O produto deverá ter registro no 
Ministério da Saúde.

031020 4.309,0000 PAR |____________|_____________|LUVA LATEX GRANDE

Luva de segurança confeccioanda em borracha natural, 
revestida internamente com flocos de algodão, acabamento 
antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos 
dedos. Tamanho:GRANDE

030673 4.363,0000 PAR |____________|_____________|LUVA LATEX MEDIA

Luva de segurança confeccioanda em borracha natural, 
revestida internamente com flocos de algodão, acabamento 
antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos 
dedos. Tamanho:P

031019 3.356,0000 PAR |____________|_____________|LUVA LATEX PEQUENA

Luva de segurança confeccioanda em borracha natural, 
revestida internamente com flocos de algodão, acabamento 
antiderrapante na palma, face palmar dos dedos e pontas dos 
dedos. Tamanho:PEQUENO

030670 4.009,0000 UNIDADE |____________|_____________|ESPONJA DE LOUÇA DUPLA FACE
Esponja de louça dupla face (fibra e espuma), formato 
retangular, medindo 110x75x23mm, abrasividade média. 
Composição: espuma de poliuretano com bactericida, fibra 
sintética coma brasivo.

032815 2.200,0000 UNIDADE |____________|_____________|SABONETE LIQUIDO

Embalagem de 250ml.
032793 15.582,0000 PACOTE |____________|_____________|SACO PLASTICO PARA LIXO DE 50 

LITROS.PCT COM 10UND

Para acondicionamento de resíduos domiciliares (resíduos 
geral ou misturado ou contaminado não passível de 
separação), classe I, em resina termoplástica virgem ou 
reciclada, podendo variar +/ - 1,0 cm, capacidade nominal 
para 50 litros, Embalagem: pacote com 10 unidades. A 
embalagem deverá informar a marca do fabricante, 
dimensões do saco, quantidade e os dizeres manter fora do 
alcance de crianças, uso exclusivo para lixo e saco não 
adequado a conteúdos perfurantes. O produto deverá atender 
Normas ABNT NBR 9191 sobretudo no que diz respeito aos 
métodos de ensaio: condicionamento, medidas, resistência 
ao levantamento, resistência a queda livre, verificação da 
estanqueidade, resistência de filmes a perfuração estática, 
determinação da capacidade volumétrica e verificação da 
transparência e a Resolução CONAMA 275 de 25/04/2001. 
pct
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036539 15.682,0000 PACOTE |____________|_____________|SACO PLASTICO PARA LIXO DE 100 
LITROS.PCT COM 10UND

Para acondicionamento de resíduos domiciliares (resíduos 
geral ou misturado ou contaminado não passível de 
separação), classe I, em resina termoplástica virgem ou 
reciclada, podendo variar +/ - 1,0 cm, capacidade nominal 
para 100 litros, Embalagem: pacote com 10 unidades. A 
embalagem deverá informar a marca do fabricante, 
dimensões do saco, quantidade e os dizeres manter fora do 
alcance de crianças, uso exclusivo para lixo e saco não 
adequado a conteúdos perfurantes. O produto deverá atender 
Normas ABNT NBR 9191 sobretudo no que diz respeito aos 
métodos de ensaio: condicionamento, medidas, resistência 
ao levantamento, resistência a queda livre, verificação da 
estanqueidade, resistência de filmes a perfuração estática, 
determinação da capacidade volumétrica e verificação da 
transparência e a Resolução CONAMA 275 de 25/04/2001. 
pct

036540 14.349,0000 PACOTE |____________|_____________|SACO PLASTICO PARA LIXO DE 150 
LITROS.PCT COM 10UND

Para acondicionamento de resíduos domiciliares (resíduos 
geral ou misturado ou contaminado não passível de 
separação), classe I, em resina termoplástica virgem ou 
reciclada, podendo variar +/ - 1,0 cm, capacidade nominal 
para 150 litros, Embalagem: pacote com 10 unidades. A 
embalagem deverá informar a marca do fabricante, 
dimensões do saco, quantidade e os dizeres manter fora do 
alcance de crianças, uso exclusivo para lixo e saco não 
adequado a conteúdos perfurantes. O produto deverá atender 
Normas ABNT NBR 9191 sobretudo no que diz respeito aos 
métodos de ensaio: condicionamento, medidas, resistência 
ao levantamento, resistência a queda livre, verificação da 
estanqueidade, resistência de filmes a perfuração estática, 
determinação da capacidade volumétrica e verificação da 
transparência e a Resolução CONAMA 275 de 25/04/2001. 
pct

036541 36.883,0000 PACOTE |____________|_____________|COPO DESCARTAVEL COM 200ML

COPO PLÁSTICO PARA ÁGUA - 200 ML. Especificação: 
Copo para água, descatável, capacidade 200 ml, em 
polipropileno branco, não tóxico, com frisos e saliência na 
borda, peso por 100 (cento) do copo deverá ser igual ou 
superior a 220 gramas e de acordo com norma NBR 
14.865/2002. Embalagem caixa de papelão , acondicionando 
25 sacos plásticos com 100 unidades cada, contendo nome 
do fabricante e quantidade. Marca testada e aprovada 
COPOBRÁS (100 x 25 x 1)

030677 11.405,0000 UNIDADE |____________|_____________|DESODORIZADOR PARA SANITARIO

Desodorizador sanitário, refil(PEDRA). Aspecto físico: 
tablete sólido de 35g. Aplicação: para vaso sanitário. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
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identificação, procedência, número do lote, validade e 
número de registro no Ministério da Saúde.

031010 2.209,0000 UNIDADE |____________|_____________|ESCOVA DE LAVAR ROUPA

031008 1.852,0000 UNIDADE |____________|_____________|ESCOVA PARA LIMPEZA DE SANITARIO COM 
DEPOSITO

036543 10.005,0000 UNIDADE |____________|_____________|SACO PLASTICO DE 1KG TRANSPARENTE

036544 10.005,0000 UNIDADE |____________|_____________|SACO PLASTICO DE 1/1/2kG TRANSPARENTE

032038 6.405,0000 PACOTE |____________|_____________|PAPEL TOALHA DESCARTAVEL 33X32CM COM 50 
UNIDADES

036545 5.072,0000 UNIDADE |____________|_____________|SABÃO DE COCO EM BARRA DE 1KG

033206 3.022,0000 UNIDADE |____________|_____________|SODA CAUSTICA

031042 2.654,0000 UNIDADE |____________|_____________|BALDE PLÁSTICO, EM POLIETILENO, ALÇA EM 
AÇO ZINCADO, CAPACIDADE 10 LITROS

resistência a impacto, paredes e fundo reforçados, reforço no 
encaixe da alça, alça em aço 1010/20 zincado, capacidade 
10 litros.

036550 2.673,0000 UNIDADE |____________|_____________|BALDE PLÁSTICO, EM POLIETILENO, ALÇA EM 
AÇO ZINCADO, CAPACIDADE 20 LITROS

resistência a impacto, paredes e fundo reforçados, reforço no 
encaixe da alça, alça em aço 1010/20 zincado, capacidade 
20 litros.

030954 37.349,0000 UNIDADE |____________|_____________|ÁGUA SANITÁRIA (ALVEJANTE E 
DESINFETANTE DE USO GERAL)

Agua sanitária, à base de cloro. Composiçao química: 
hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio cloreto. Teor cloro 
ativo variando de 2 a 2,50%, cor levemente amarelo -
esverdeada. Aplicaçao alvejante e desinfetante de uso geral. 
Frasco de 1litro. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificaçao, procedência, número do lote, 
validade e número de registro no Mnistério da Saúde.

031130 6.303,0000 UNIDADE |____________|_____________|CERA LIQUIDA INCOLOR 750ML

Cera,tipo líquida. Aplicaçao pisos cerâmicos, granitos, 
mármore e paviflex. Cor:incolor. Frasco de 750ml. A 
embalagem deverá conter externamente os dados de 
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identificaçao, procedência, número do lote, validade e 
número de registro no Ministério da Saúde.

031035 1.243,0000 UNIDADE |____________|_____________|PA PARA LIXO EM PLASTICO

036551 14.694,0000 QUILO |____________|_____________|SABÃO EM BARRA KG

031342 270,0000 UNIDADE |____________|_____________|ESPANADOR DE TETO

031015 4.780,0000 UNIDADE |____________|_____________|LIMPA ALUMINIO 500ML

030680 849,0000 UNIDADE |____________|_____________|SABONETE 90g

Sabonete, em tablete, uso adulto, de fragrância suave. O 
sabonete deverá possuir grande poder espumante, ser 
cremoso o suficiente para não desenvolver rachaduras ao 
longo do tempo de sua utilização, formar o mínimo de massa 
gelatinosa que leva ao seu amolecimento precoce e não 
causar irritabilidade dérmica. Embalagem: pacote com 01 
unidade de 90g. A embalagem deverá conter externamente 
os dados de identificação, procedência, número do lote, 
validade e número de registro no Ministério da Saúde.

036524 2.461,0000 PACOTE |____________|_____________|SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE 
NOMINAL PARA 15 LITROS NA COR CINZA

Para acondicionamento de resíduos domiciliares (resíduos 
geral ou misturado ou contaminado não passível de 
separação), classe I, em resina termoplástica virgem ou 
reciclada, largura 39 cm, podendo variar +/ - 1,0 cm, altura 
mínima de 58 cm, capacidade nominal para 15 litros, na cor 
cinza. Embalagem: pacote com 100 unidades. A embalagem 
deverá informar a marca do fabricante, dimensões do saco, 
quantidade e os dizeres manter fora do alcance de crianças, 
uso exclusivo para lixo e saco não adequado a conteúdos 
perfurantes. O produto deverá atender Normas ABNT NBR 
9191 sobretudo no que diz respeito aos métodos de ensaio: 
condicionamento, medidas, resistência ao levantamento, 
resistência a queda livre, verificação da estanqueidade, 
resistência de filmes a perfuração estática, determinação da 
capacidade volumétrica e verificação da transparência e a 
Resolução CONAMA 275 de 25/04/2001.

030683 2.161,0000 PACOTE |____________|_____________|SACO PLÁSTICO PARA LIXO CAPACIDADE 
NOMINAL PARA 30 LITROS NA COR PRETO

Para acondicionamento de resíduos domiciliares (resíduos 
geral ou misturado ou contaminado não passível de 
separação), classe I, em resina termoplástica virgem ou 
reciclada, largura 59 cm, podendo variar +/ - 1,0 cm, altura 
mínima de 62 cm, capacidade nominal para 30 litros, na cor 
cinza. Embalagem: pacote com 100 unidades. A embalagem 
deverá informar a marca do fabricante, dimensões do saco, 
quantidade e os dizeres manter fora do alcance de crianças, 
uso exclusivo para lixo e saco não adequado a conteúdos 
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perfurantes. O produto deverá atender Normas ABNT NBR 
9191 sobretudo no que diz respeito aos métodos de ensaio: 
condicionamento, medidas, resistência ao levantamento, 
resistência a queda livre, verificação da estanqueidade, 
resistência de filmes a perfuração estática, determinação da 
capacidade volumétrica e verificação da transparência e a 
Resolução CONAMA 275 de 25/04/2001.pct c/ 100un

031018 969,0000 UNIDADE |____________|_____________|LUSTRA MÓVEIS - 250ML

031348 96,0000 UNIDADE |____________|_____________|LIMPA VIDRO 500ML CRISTAL BORRIFADOR

COMPOSIÇAO:Lauril eter sulfato de sodio, eter glicolico, 
alcool etoxilado, coadjuvante, solvente, fragancia e agua.

036855 100,0000 PACOTE |____________|_____________|COLHER DESCARTAVEIS

036675 100,0000 PACOTE |____________|_____________|GARFO PARA REFEIÇÃO DESCARTÁVEL

Em polietileno, cristal, comprimento 15 cm, com variação de 
+/- 1 cm.de +/ - 1 cm. Embalagem: pacote com 50 unidades, 
com dados de identificação do produto e marca do 
fabricante.

036762 690,0000 PACOTE |____________|_____________|LENÇO DE PAPEL

Folha dupla, primeira qualidade, grande resistência e 
absorção, dimensões mínimas 14,8 x 21,5 cm. Embalagem: 
caixa com 50 unidades, com dados do fabricante, data de 
fabricação e prazo de validade.

034200 500,0000 PACOTE |____________|_____________|PRATO DESCARTAVEIS

031341 165,0000 UNIDADE |____________|_____________|ANCINHO DE FERRO

031235 1.661,0000 UNIDADE |____________|_____________|AVENTAL DE PLÁSTICO P/COZINHA

032803 770,0000 UNIDADE |____________|_____________|BALDE DE PLASTICO COM CAPACIDADE DE 5 
LITROS

BALDE DE PLASTICO COM CAPACIDADE DE 5 LITROS, 
COM ALÇA DE FERRO.

036549 56,0000 ROLO |____________|_____________|BARBANTE EM PLÁSTICO 300 MTS

036547 825,0000 PACOTE |____________|_____________|SACO PLÁSTICO PARA LIXO 60L COM 10 
UNIDADES

031313 107.489,0000 UNIDADE |____________|_____________|TOUCA DESCARTÁVEL P/PROTEÇÃO 
P/MANIPULAR ALIMENTOS
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031278 35,0000 UNIDADE |____________|_____________|MANGUEIRA P/JARDIM 50 METROS

040272 150,0000 UNIDADE |____________|_____________|SHAMPOO INFANTIL NEUTRO.

040273 150,0000 UNIDADE |____________|_____________|CONDICIONADOR INFANTIL NEUTRO.

020136 250,0000 PACOTE |____________|_____________|SACO PLASTICO PARA LIXO DE 20 LITROS - 
PCT COM 10UND

Para acondicionamento de resíduos domiciliares (resíduos 
geral ou misturado ou contaminado não passível de 
separação), classe I, em resina termoplástica virgem ou 
reciclada, podendo variar +/ - 1,0 cm, capacidade nominal 
para 150 litros, Embalagem: pacote com 10 unidades. A 
embalagem deverá informar a marca do fabricante, 
dimensões do saco, quantidade e os dizeres manter fora do 
alcance de crianças, uso exclusivo para lixo e saco não 
adequado a conteúdos perfurantes. O produto deverá atender 
Normas ABNT NBR 9191 sobretudo no que diz respeito aos 
métodos de ensaio: condicionamento, medidas, resistência 
ao levantamento, resistência a queda livre, verificação da 
estanqueidade, resistência de filmes a perfuração estática, 
determinação da capacidade volumétrica e verificação da 
transparência e a Resolução CONAMA 275 de 25/04/2001. 
pct

020853 136,0000 ROLO |____________|_____________|PLASTICO SULFILME

032816 275,0000 UNIDADE |____________|_____________|COADOR DE CAFE

020858 70,0000 UNIDADE |____________|_____________|REFIL PARA RODO

035550 119,0000 UNIDADE |____________|_____________|MANGUEIRA P/ JARDIM 20MT

020864 214,0000 CAIXA |____________|_____________|FOSFORO

caixa contendo 10 caixinhas com 40 unidades de fosforo.
020133 1.200,0000 PACOTE |____________|_____________|SACO PLASTICO PARA LIXO DE 30 LITROS - 

PCT COM 10UND

Para acondicionamento de resíduos domiciliares (resíduos 
geral ou misturado ou contaminado não passível de 
separação), classe I, em resina termoplástica virgem ou 
reciclada, podendo variar +/ - 1,0 cm, capacidade nominal 
para 150 litros, Embalagem: pacote com 10 unidades. A 
embalagem deverá informar a marca do fabricante, 
dimensões do saco, quantidade e os dizeres manter fora do 
alcance de crianças, uso exclusivo para lixo e saco não 
adequado a conteúdos perfurantes. O produto deverá atender 
Normas ABNT NBR 9191 sobretudo no que diz respeito aos 
métodos de ensaio: condicionamento, medidas, resistência 
ao levantamento, resistência a queda livre, verificação da 
estanqueidade, resistência de filmes a perfuração estática, 
determinação da capacidade volumétrica e verificação da 

rpt05



Governo Municipal de Ipixuna do Pará
Pará Pag.: 9

ANEXO I

Preço Total (R$)UnidadeQtdDescriçãoCódigo Preço Unit (R$)

transparência e a Resolução CONAMA 275 de 25/04/2001. 
pct

020897 80,0000 UNIDADE |____________|_____________|OLEO DE PEROBA

01 litro
020898 700,0000 PACOTE |____________|_____________|MASCARA DESCARTAVEL

pacote com 50 unidades
020899 540,0000 UNIDADE |____________|_____________|DESENGORDURANTE

remove com eficácia gorduras, graxas, óleos e toda sujeira 
impregnada em pisos, paredes, coifas, máquinas, peças, 
perfis, bem como motores, baús e chassis de veículos. -
Composição Química: tensoativos aniônicos, alcalinizantes, 
seqüestrantes, solvente - Odor: não contém perfume. 
especial e corante; - Teor não Volátil: 15,5 a 17,0%;- pH (20º 
C): 12,5 - 13,5;- Densidade (20º C): 1,070 - 1,080 g/ml;-
Viscosidade Brookfield # 2/60 (20º C): 300 a 400 cps;- Ponto 
de Turvação: menor que 5ºC; - Aspecto: líquido translúcido 
Remove ainda ceras emulsionáveis de pisos laváveiS.

020900 1.900,0000 UNIDADE |____________|_____________|PEDRA SANITÁRIA

020901 35,0000 UNIDADE |____________|_____________|VASSOURA PARA SANITÁRIO

032796 480,0000 UNIDADE |____________|_____________|LIXEIRA COMUM DE 10 LITROS

CESTO PLASTICO DE 10 LITROS SIMPLES SEM TAMPA
020902 100,0000 LATA |____________|_____________|CREOLINA P/ LIMPEZA 500ML

040284 100,0000 UNIDADE |____________|_____________|TOALHA PEQUENA.
Tecido,100% algodão.

020907 700,0000 PAR |____________|_____________|LUVA DESCARTAVEIS TAM M PCT C/50 
UNIDADES

020908 700,0000 PAR |____________|_____________|LUVA DESCARTAVEL TAM G PCT COM 50 
UNIDADE

036561 18,0000 UNIDADE |____________|_____________|BALDE PLÁSTICO 100 LITROS

033126 800,0000 UNIDADE |____________|_____________|SACO DE PLASTICO DE 30KG TRANSPARENTE

036563 20,0000 UNIDADE |____________|_____________|BACIA PLÁSTICA 05 LITROS

036562 20,0000 UNIDADE |____________|_____________|BACIA PLÁSTICA 20 LITROS

rpt05



Governo Municipal de Ipixuna do Pará
Pará Pag.: 10

ANEXO I

Preço Total (R$)UnidadeQtdDescriçãoCódigo Preço Unit (R$)

Condições de pagamento :

Validade da proposta :

Prazo da entrega :

__________________

________  dias

________  dias
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