












































REFERENCIA.:  ORÇAMENTO

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA.: 60 DIAS.

IT ESPECIFICAÇÃO MARCA QNT UNIDADE P. UNIT V. TOTAL

22007 ACHOCOLATADO EM PÓ SOLÚVEL Doçura 1200,000 QUILO       17,600 21120,00

Especificação : Preparado com ingredientes sãos e limpo, sem

farinha em sua formulação, com sabor, cor e odor característicos,

contendo 400 gramas, acondicionado em embalagem de polietileno

atóxico ou embalagem aluminizada, com identificação na

embalagem (rótulo) : contém glúten e contém traços de leite, dos

ingredientes: açúcar, cacau em pó, maltodextrína, minerais,

emulsificante lecitina de soja, antioxidante ácido ascórbico e

aromatizante, valor nutricional, peso, fornecedor, data de

fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas e larvas. Não

deve formar grumos quando diluído ficando totalmente homogêneo,

sendo de rápida mistura o produto. As características

organolépticas, físico-quí- micas, microbiológicas e microscópicas

deverão obedecer ao código sanitário e determinações do

ministério da saúde. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar

da data de entrega.

751 AÇUCAR CRISTAL Tank 2000,000 QUILO       4,450 8900,00

Especificação : Acondicionado em embalagem resistente de

polietileno atóxico transparente, contendo 01 kg, com identificação

na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso,

fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de fermentação,

sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Apresentando cor,

odor e sabor característicos. Validade mínima de 12 (doze) meses,

a contar da data de entrega.

507 ARROZ BRANCO TIPO 1 Tank 2700,000 QUILO       4,450 12015,00

Especificação : Agulhinha acondicionado em embalagem resistente

de polietileno atóxico, contendo 01 kg, com identificação na

embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso,

fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades,

parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 12 (doze)

meses, a contar da data de entrega.

22012 BISCOITO SALGADO Trigolino 1800,000 QUILO       11,800 21240,00
Especificação : Tipo Cream-Cracker, de textura crocante, com

odor, sabor e cor característicos, acondicionado em embalagem

resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face,

contendo 400 gramas, com identificação na embalagem (rótulo)

dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de

fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e

material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da

data de entrega.

22015 BISCOITO DOCE Trigolino 1500,000 QUILO       12,000 18000,00
Especificação : Tipo Maria ou Maisena, de sabor, cor e odor

característicos, textura crocante, acondicionado em embalagem

resistente de polietileno atóxico transparente de dupla face,

contendo 400 gramas, com identificação na embalagem (rótulo)

dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de

fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e

material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da

data de entrega.

AO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA

DATA.:

BELÉM, 04 DE FEVEREIRO DE 2019.



516 COLORÍFICO Marata 60,000 QUILO       9,500 570,00

Especificação : Produto constituído pela mistura de fubá de milho

com urucum em pó, acondicionado em embalagem resistente de

polietileno atóxico transparente, contendo 100 gramas, com

identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento

de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade

mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.

22019 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL OU DE PRIMEIRA Mirella 500,000 QUILO       4,900 2450,00

Especificação : Fabricada a partir de grãos de trigo sãos e limpos,

isentos de matéria terrosa e parasita e em perfeito estado de

conservação. Não podendo estar úmida fermentada ou rançosa.

Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico transparente,

contendo 01 kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação

e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material

estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de

entrega.

22021 FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA FERRO E ÁCIDO FÓLICO Mirella 500,000 QUILO       4,900 2450,00

Especificação : Fabricada a partir de grãos de trigo sãos e limpos,

isentos de matéria terrosa e parasita e em perfeito estado de

conservação. Não podendo estar úmida fermentada ou rançosa.

Acondicionada em embalagem de polietileno atóxico transparente,

contendo 01 kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos

ingredientes, valor nutricional, tipo de farinha, peso, fornecedor,

data de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas,

larvas e material estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a

contar da data de entrega.

22022 FEIJÃO TIPO 1 Tank 1200,000 QUILO       7,600 9120,00
Especificação : Produto preto, vermelho ou carioca, acondicionado

em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente,

contendo 01 kg, com identificação na embalagem (rótulo) dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação

e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material

estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de

entrega.

22023 FUBÁ DE MILHO Mariza 750,000 QUILO       6,500 4875,00

Especificação : Produto obtido da moagem do grão de milho são,

limpo, isento de matéria terrosa e parasita. Não podendo

apresentar umidade, fermentação ou ranço. Acondicionado em

embalagem de polietileno atóxico, contendo 01 kg, com

identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento

de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade

mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.

533 LEITE DE COCO Tank 800,000 LITRO       18,900 15120,00

Especificação : Produto obtido de leite de coco, pasteurizado e

homogeneizado. Pó uniforme sem grumos, cor, aroma e odor

característicos, não rançoso, acondicionado em embalagem

aluminizada, 01 litro, com identificação na embalagem (rótulo) dos

ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação

e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e material

estranho. Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data de

entrega

520 LEITE EM PÓ INTEGRAL Itambé 1000,000 QUILO       34,500 34500,00



Especificação : Produto instantâneo rico em ferro e vitaminas A, D,

E, C. embalagem de 200 gramas - por conteúdo de matéria gorda

em: integral (maior ou igual a 26,0%, sem adição de açúcar e com

menos de 5,5g de gordura saturada em 100g do produto), cor

branco amarelado, aroma e odor característico, não rançoso, pó

uniforme sem grumos, com identificação na embalagem (rótulo)

dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de

fabricação e validade. O produto deverá possuir selo de inspeção

do órgão competente. Validade mínima de 12 (doze) meses a

contar da data de entrega.

749 MACARRÃO ESPAGUETE (SÊMOLA) Ricosa 1000,000 QUILO       8,500 8500,00

Especificação : Produto do tipo espaguete, com ovos,

acondicionado em embalagem resistente de polietileno atóxico

transparente, contendo 500g ou 01 kg, com identificação na

embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso,

fornecedor, data de fabricação e validade. Isento de sujidades,

parasitas, larvas e material estranho. Validade mínima de 12 (doze)

meses a contar da data de entrega.

523 MACARRÃO PARAFUSO Ricosa 900,000 QUILO       9,000 8100,00

Especificação : Produto do tipo parafuso, com ovos, acondicionado

em embalagem resistente de polietileno atóxico transparente,

contendo 500g ou 01 kg, com identificação na embalagem (rótulo)

dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data de

fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e

material estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da 

data de entrega.

22029 AVEIA EM FLOCOS FINOS Natuqualy 300,000 QUILO       23,500 7050,00

Especificação : Produto tipo 1, acondicionado em embalagem

resistente de polietileno atóxico contendo no mínimo 250g, com

identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade. Isento

de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. O produto

deverá estar em conformidade com as legislações especificas

vigentes. Validade mínima de 6 meses após a entrega.

524 ÓLEO DE SOJA Soya 600,000 LITRO       6,100 3660,00

Especificação : Do tipo refinado, 100% natural. Não deve

apresentar embalagem frágil, com ferrugem, mistura de outros

óleos, cheiro forte e intenso, volume insatisfatório. Embalagem:

Acondicionada em recipientes de plástico, de 900 ml, não

apresentando ferrugem, amassamento, vazamento e abaulamento.

Prazo de validade: Mínimo de 6 meses a partir da data de entrega.

A rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações:

nome e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e

informações nutricionais.

22033 MILHO PARA PREPARO DE CANJICA BRANCA Mariza 600,000 QUILO       8,600 5160,00

Especificação : Produto de procedência nacional, ser de safra

corrente. Isento de mofo, odores estranhos e de substâncias

nocivas. Acondicionado em embalagem primária resistente de

polietileno atóxico transparente, contendo 500 gramas, com

identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes, valor

nutricional, peso, fornecedor, marca, nome e endereço, data de

fabricação e validade, número de registro do produto no órgão

competente e procedência, termosselada, transparente e incolor.

Isento de sujidades, parasitas, larvas e material estranho. Validade

mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.

22034 MILHO VERDE EM CONSERVA Goias 300,000 QUILO       16,750 5025,00



Especificação : Produto a base de: milho /água / sal Sem

conservantes, acondicionado em embalagem contendo 200 gramas

ou 2 kg (peso líquido), não apresentando ferrugem, amassamento,

vazamento e abaulamento, com identificação na embalagem

(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data

de fabricação e validade. Isento de material estranho. Validade

mínima de 06 (seis) meses a contar da data de entrega.

22035 PIMENTA E COMINHO MOÍDO Mariza 50,000 QUILO       34,000 1700,00
Especificação : Produto em embalagem plástica transparente

resistente, contendo 100g, com identificação na embalagem

(rótulo) dos ingredientes, valor nutricional, peso, fornecedor, data

de fabricação e validade. Isento de sujidades, parasitas, larvas e

material estranho. Validade mínima de 12 (doze) meses a contar da 

data de entrega.

22037 FARINHA LÁCTEA Marata 250,000 QUILO       29,400 7350,00

Especificação : Embalagem sache no mínimo 230 gramas.

Ingredientes: Farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico,

açúcar, leite em pó integral, vitaminas e minerais, sal e

aromatizantes. Contém Glúten.

22039 VINAGRE BRANCO Tank 200,000 LITRO       5,100 1020,00

Especificação : Fermentado acético de álcool, acidez 4%.

Embalagem: deve estar intacta, acondicionada em garrafas

plásticas resistentes de polietileno atóxica transparente, contendo

750 ml, com identificação na embalagem (rótulo) dos ingredientes,

valor nutricional, peso, fornecedor, data de fabricação e validade.

Validade mínima de 12 meses a contar da data de entrega.

22041 SAL REFINADO IODADO Mariza 350,000 QUILO       1,850 647,50
Especificação : Não devem apresentar sujidade, umidade, misturas

inadequadas ao produto. Embalagem: Deve estar intacta,

acondicionada em pacotes de 1 kg, em polietileno transparente e

ter embalagem secundária de ráfia ou sacos de polietileno. A

rotulagem deve conter no mínimo as seguintes informações: nome

e/ou marca, ingredientes, data de validade, lote e informações

nutricionais. Prazo de validade: Mínimo de 6 meses a partir da data

de entrega.

33718 PÃO DOCE Massa leve 600,000 QUILO       17,900 10740,00
Especificação : Doce, tipo hot dog, peso 50g cada unidade, do tipo

brioche, preparado a partir de matéria-primas sãs, de primeira

qualidade, isentas de matéria terrosa e parasitas e em perfeito

estado de conservação. Será rejeitado o pão queimado ou mal

cozido, com odor e sabor desagradável, presença de fungos e não

será permitida a adição de farelos e de corantes de qualquer

natureza em sua confecção.

22055 CARNE BOVINA MOÍDA CONGELADA Mafripar 2000,000 QUILO       19,800 39600,00

Especificação : Produto proveniente de animais, sadios, abatidos

sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração vermelho-

vivo, odor característico e aspecto próprio não amolecido e nem

pegajosa. Deverá apresentar a eliminação dos excessos de

gordura, cartilagem e aponevroses, com no máximo 10% de

gordura, coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada, odor

forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer

substância contaminante. Embalagem primária: saco plástico

resistente, acondicionado em embalagem de polietileno atóxica,

transparente e resistente, a vácuo, peso líquido de 1 kg ou 2 kg,

contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do 

fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção

do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 06

(seis) meses, a contar da data de entrega.



33723 CHARQUE BOVINO COXÃO MOLE Paraiso 700,000 QUILO       34,900 24430,00

Especificação : Produto sadio, devendo apresentar coloração

vermelho-vivo, odor característico. Isento de: coloração arroxeada,

acinzentada e esverdeada, vestígios de descongelamento, odor

forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer

substânciac ontaminante. Acondicionado em embalagem de

polietileno atóxica, resistente, a vácuo, transparente e resistente,

peso líquido de 01 a 05 kg, contendo na embalagem a identificação

do produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos

oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de

embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data

de entrega.

22060 PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO Americanos 2000,000 QUILO       15,300 30600,00

Especificação : Produto limpo, magro, não temperado, congelado,

proveniente de aves sadias, abatidas sob inspeção veterinária,

apresentando cor e odor característicos. Isento de: vestígio de

descongelamento, cor esverdeada, odor forte e desagradável,

parasitas, sujidades, larvas e qualquer substância contaminante.

Acondicionado em embalagem de polietileno atóxica, resistente,

peso líquido de 1 kg, contendo na embalagem a identificação do

produto, peso, marca do fabricante, prazo de validade, carimbos

oficiais e selo de inspeção do órgão competente e data de

embalagem. Validade mínima de 06 (seis) meses, a contar da data

de entrega.

22061 CARNE BOVINA TIPO CHÃ CONGELADA Mafripar 800,000 QUILO       27,600 22080,00

Especificação : Produto proveniente de animais, sadios, abatidos

sob inspeção veterinária, devendo apresentar coloração vermelho-

vivo, odor característico e aspecto próprio não amolecido e nem

pegajosa. Deverá apresentar a eliminação dos excessos de

gordura, cartilagem e aponevroses, com no máximo 10% de

gordura, coloração arroxeada, acinzentada e esverdeada, odor

forte e desagradável, parasitas, sujidades, larvas e qualquer

substância contaminante. Embalagem primária: saco plástico

resistente, acondicionado em embalagem de polietileno atóxica,

transparente e resistente, a vácuo, peso líquido de 1 kg ou 2 kg,

contendo na embalagem a identificação do produto, peso, marca do 

fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de inspeção

do órgão competente e data de embalagem. Validade mínima de 06

(seis) meses, a contar da data de entrega.

22062 OVOS DE GALINHA Gaasa 10000,000 UNIDADE     0,600 6000,00

Especificação : Separados em embalagem de 1 dúzia e

reembalados em caixa de 30 dúzias. Validade mínima de 03 (três)

meses, a contar da data de entrega.

22064 IOGURTE DE FRUTAS Flamboyant 1200,000 LITRO       13,500 16200,00
Especificação : Sabor morango, pêssego, ameixa, refrigerado,

mistura homogênea, isento de estufamento, mofo, sem

precipitação, acondicionado em embalagem de polietileno

resistente, atóxico, contendo 01 litro. Contendo na embalagem a

identificação do produto, marca do fabricante, validade, data de

embalagem, peso líquido e selo de inspeção do órgão competente.

Validade mínima de 45 (quarenta e cinco) dias a contar da data da

entrega.

755 MARGARINA COM SAL Primor 700,000 QUILO       12,800 8960,00



Especificação : Produto com 80% de teor de gordura, refrigerado,

não rançoso, acondicionado em embalagem resistente de

polietileno, contendo 500 gramas. Contendo na embalagem a

identificação do produto, marca do fabricante, validade, data de

embalagem, peso líquido e selo de inspeção do órgão competente.

Validade mínima de 06 (seis) meses a contar da data da entrega

22066 QUEIJO TIPO PARMESSÃO RALADO 20,000 QUILO       29,900 598,00

Especificação : Tipo embalado em saco plástico transparente

atóxico, resistente, hermeticamente fechado. A embalagem deverá

conter externamente os dados de identificação e procedência,

número do lote, data de fabricação, quantidade do produto. Deverá

apresentar validade mínima de 6 (seis) meses a partir da data de

entrega. Embalagem com 50 gramas ou 100 gramas.

46648 FERMENTO BIOLOGICO Mariza 10,000 QUILO       34,500 345,00

Especificação : Fermento Biologico, seco, instataneo, para pão,

isento de mofo e substância nocivas. Embalagem: hermeticamente

fechada (vácuo), contendo 125g em envelopes aluminizados. Prazo

de Validade mínimo 10 meses a contar a partir da data de entrega.

34669 AZEITE DENDE Mariza 120,000 LITRO       24,500 2940,00

Especificação : Puro, baixa acidez acondicionado em garrafa

contendo de 200 ml. As seguintes informações deverão ser

impressas ou coladas pelo fabricante diretamente sobre o produto:

nome e/ou CNPJ do fabricante, endereço, data de fabricação ou

lote, data de validade, normas vigentes e registos nos orgão

competentes. Na data da entrega, o prazo de validade indicado

para o produto, não devera ter sido ultrapassado na sua metade e

de no mínimo 6 meses, tomando-se como referência, a data de

fabricação ou lote informada no rótulo.

21981 CHUCHU in natura 270,000 QUILO       8,500 2295,00
Especificação : Extra AA, in natura, pouca rugosidade tamanho

médio, procedente de espécies genuínas, sãs e frescas, polpa

íntegra e firme. Isento de lesões de origem física, mecânica ou

biológica matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos à

superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e

larvas. Transportados de forma adequada, acondicionadas em

basquetas.

34272 POLPA DE FRUTA, SABOR GOIABA amazon 600,000 QUILO       17,500 10500,00

Especificação : Pasteurizada, congelada, sem adição de corantes

artifíciais e aditivos químicos, sabor característico e agradável.

Isenta de:vestígio de descongelamento, odor forte e desgradável e

qualquer substância contaminante. Acondicionada em embalagem

de polietileno atóxico, resistente, transparente, peso líquido de

01kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso,

marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de

inspeção do orgão competente e data de embalagem. Validade

miníma 12 (doze)meses, a contar da data de entrega

644 POLPA DE FRUTA DE ACEROLA amazon 800,000 QUILO       17,500 14000,00

Especificação : Pasteurizada, congelada, sem adição de corantes

artificiais e aditivos químicos, sabor característicos e agradável.

Isenta de: vestígio de descongelamento, odor forte e desagradável

e qualquer substância contaminante. Acondicionada em

embalagem de polietileno atóxico, resistente, transparente, peso

liquido de 1kg contendo na embalagem a identificação do produto,

peso, marca do fabricante, prazo de validade mínima de 12 meses

a contar da data de entrega

21989 TOMATE in natura 350,000 QUILO       8,500 2975,00



Especificação : Extra AA, in natura, aspecto globoso, cor vermelha,

classificada como legume, graúda, de polpa firme e intacta, isento

de enfermidades boa qualidade, livres de resíduos de fertilizantes,

sujidade, parasitas e larvas, sem lesões de origem física ou

mecânica oriunda de manuseio ou transporte, acondicionado em

sacos plásticos por quilo, transportada de forma adequada em

basquetas.

21980 MAÇA in natura 500,000 QUILO       11,000 5500,00

Especificação : Fruta in natura, espécie vermelha, nacional,

categoria II, apresentando tamanho, cor e conformação uniforme,

devendo ser bem desenvolvida e madura, com polpa intacta e

firme, sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e

transporte, acondicionada em caixa de papelão ondulado, caixa

com 18 kg. Será solicitado de acordo com sua sazonalidade.

21979 POLPA DE FRUTA, SABOR MARACUJÁ amazon 1200,000 QUILO       19,000 22800,00

Especificação : Tipo natural pasteurizada, sem adição de corantes

artificiais e aditivos químicos. características adicionais:

concentrado, congelada, sem açúcar, com aspecto cor, cheiro e

sabor próprio, ausente de substâncias estranhas a sua

composição, acondicionado em plástico transparente, atóxico,

contendo 1kg cada. Registrado no órgão competente, validade de

12 meses. Temperatura de recebimento a -18°C.

34271 POLPA DE FRUTA, SABOR ABACAXI amazon 1050,000 QUILO       17,500 18375,00

Especificação : Pasteurizada, congelada, sem adição de corantes

artifíciais e aditivos químicos, sabor característico e agradável.

Isenta de:vestígio de descongelamento, odor forte e desgradável e

qualquer substância contaminante. Acondicionada em embalagem

de polietileno atóxico, resistente, transparente, peso líquido de

01kg, contendo na embalagem a identificação do produto, peso,

marca do fabricante, prazo de validade, carimbos oficiais e selo de

inspeção do orgão competente e data de embalagem. Validade

miníma 12 (doze)meses, a contar da data de entrega

637 CENOURA in natura 500,000 QUILO       8,500 4250,00

Especificação : In natuea, cor laranja-vivo, procedente de espécies

genuínas e sãs, frescas, firme, lisa, sem rugas, de aparência

fresca. Isenta de brotos, lesões de origem física, mecânica ou

biológica, matéria terrosa, sujidades ou corpos estranhos aderidos

á superfície externa, livre de enfermidades, insetos, parasitas e

larvas. Transportados de forma adequada, em basqueta. Será

solicitado de acordo com sua sazonalidade.

636 CEBOLA BRANCA in natura 600,000 QUILO       8,500 5100,00
Especificação : fresca, extra, com as extremidades firmes, cor

brilhante, hastes seca. Isento de broto, enfermidades, lesões de

origem física, mecânica ou biológica, substâncias terrosas,

sujidades ou corpos estranhos aderidos á superficie externa,

insetos, parasitas e larvas. Trasnportados de forma adequada, em

basquetas.

633 ALHO in natura 60,000 QUILO       32,000 1920,00
Especificação : Nacional, extra, os dentes devem estar definidos,

limpos, firmes, sem manchas e livre de broto. Isento de lesões de

origem física, mecânica ou biológica, matéria terrosa, sujidades ou

corpos estranhos aderidos á superfície externa, livre de

enfermidades, insetos, parasitas e larvas. Transportados de forma

adequada, em basquetas

LOCAL DE ENTREGA: Preço cotado para entrega dentro da cidade de Mãe do Rio.

448.780,50R$                                   

ATENÇÃO: FATURAMENTO MÍNIMO R$ - 500,00.



CONDIÇÕES E PRAZOS DE PAGAMENTO: EMPENHO / BOLETO 30 DIAS

BANCO DO BRASIL // AG: 1686-1 // C/C: 105562-3

PRAZO DE ENTREGA: O Prazo de Entrega se dá conforme quantitativo solicitado.
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