
MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 

CNPJ 77.816.510/0001-66 / e-mail: 

 

SRP - SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E 

PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
  
 
 O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de 
Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 
Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público:
 1)REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de dietas infantis e 

dietas enterais, para utilização no atendimento através da Secretaria Municipal de 

Saúde, decorrente do Pregão eletrônico nº 

2021 a 16 de dezembro de 2022 conforme segue:

ATA SRP Nº 1098/2021 
EMPRESA DETENTORA:
ME. 
CNPJ Nº 11.327.892/0001-56
Lote Item Código 

001 2 78735 Dieta infantil, aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral,  
fonte de proteína: ptn soro leite e caseinato, fonte de 
carboidrato: maltodextrina, fonte de lipídios: óleos 
vegetais, componentes adicionais: vit.,min.e fibras, 
características adicionais:isento g
observações: densidade calorica 1.0kcal/ml. isento em 
lactose. lata: 400g.
(Nutren 1.0 ordem judicial)

001 3 78736 Dieta infantil, indicação: a partir 10 meses, aspecto 
físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: ptn 
sr.leite e/ou caseína, fonte de carboidrato: lactose e/ou 
maltodex., fonte de lipídios:óleos vegetais, componentes 
adicionais:vit.,min.e fibras. 
observações: indicação a partir de 12 meses. fonte de 
proteina: soro de leite desmineralizado, leite desnatado. 
lata:800g.( Nan Lac 1 a 3 ordem judicial)

001 4 78737 Dieta infantil, indicação: a partir 10° mês, aspecto físico: 
pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: soro leite 
e/ou caseína, fonte de carboidrato: lactose e/ou 
maltodextrina, fonte de lipídios: óleos vegetais, 
componentes adicionais: vitaminas e mine
observação: a partir de 6 meses. 

001 7 78743 Formula infantil antirregurgitação dieta infantil, 
indicação: 0 a 12 meses, aspecto físico: pó, uso: enteral 
ou oral, fonte de proteína: soro leite e caseína, fonte de 
carboidrato: maltodextrina e/ou lactose e/ou amido, 
fonte de lipídios: óleos vegetais, componentes 
adicionais: vitaminas e minerais.
observação: necessario de agente espessante como 
amido pré-gelatinizado ou goma jatal. 
antirregurgitação. para via oral. in
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SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E  
PUBLICAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS 

O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de 
Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 
Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público:

REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de dietas infantis e 

dietas enterais, para utilização no atendimento através da Secretaria Municipal de 

corrente do Pregão eletrônico nº 192/2021 com vigência de 17 

de 2022 conforme segue: 

EMPRESA DETENTORA: CLAUDETE DOS SANTOS POSSAMAI & CIA LTDA 

56 
Descrição Marca UN

Dieta infantil, aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral,  
fonte de proteína: ptn soro leite e caseinato, fonte de 
carboidrato: maltodextrina, fonte de lipídios: óleos 
vegetais, componentes adicionais: vit.,min.e fibras, 
características adicionais:isento glutem.  
observações: densidade calorica 1.0kcal/ml. isento em 
lactose. lata: 400g. 
(Nutren 1.0 ordem judicial) 

NUTREN 1.0 LATA

Dieta infantil, indicação: a partir 10 meses, aspecto 
físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: ptn 
sr.leite e/ou caseína, fonte de carboidrato: lactose e/ou 
maltodex., fonte de lipídios:óleos vegetais, componentes 
adicionais:vit.,min.e fibras.  
observações: indicação a partir de 12 meses. fonte de 
proteina: soro de leite desmineralizado, leite desnatado. 
lata:800g.( Nan Lac 1 a 3 ordem judicial) 

NAN LAC 1 A 
3 

LATA

Dieta infantil, indicação: a partir 10° mês, aspecto físico: 
pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: soro leite 
e/ou caseína, fonte de carboidrato: lactose e/ou 
maltodextrina, fonte de lipídios: óleos vegetais, 
componentes adicionais: vitaminas e minerais  
observação: a partir de 6 meses.  

NESTOGENO 
02 

LATA

Formula infantil antirregurgitação dieta infantil, 
indicação: 0 a 12 meses, aspecto físico: pó, uso: enteral 
ou oral, fonte de proteína: soro leite e caseína, fonte de 
carboidrato: maltodextrina e/ou lactose e/ou amido, 
fonte de lipídios: óleos vegetais, componentes 
adicionais: vitaminas e minerais. 
observação: necessario de agente espessante como 

gelatinizado ou goma jatal. 
antirregurgitação. para via oral. indicação 0 a 24 meses.  

APTAMIL AR LATA
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O Município de Francisco Beltrão, Órgão Gerenciador do Sistema de 
Registro de Preços, com base na Lei Federal 8.666/93, Lei Federal nº 10.520/2002, 
Decreto Federal nº 7892/13 e Decreto Municipal nº 176/2007, torna público: 

REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de dietas infantis e 

dietas enterais, para utilização no atendimento através da Secretaria Municipal de 

 de dezembro de 

CLAUDETE DOS SANTOS POSSAMAI & CIA LTDA – 

UN Quant. Valor 
unitário 

R$ 

LATA 240,00 40,00 

LATA 280,00 45,00 

LATA 600,00 32,00 

LATA 400,00 25,00 
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001 8 78746 Dieta enteral infantil dieta infantil, aspecto físico: pó, 
uso:enteral ou oral, fonte de proteína:ptn soro leite e 
caseinato, fonte de carboidrato:maltodextrina, fonte de 
lipídios:óleos vegetais, componentes 
adicionais:vit.,min.e fibras, características 
adicionais:isento glutem. 
observação: indicação de 1 a 10 anos. fonte de 
carboidrato: sacarose e/ou maltodextrina e/ou xarope de 
milho.  

001 9 78747 Dieta enteral infantil dieta infantil, aspecto físico: pó, 
uso:enteral ou oral, fonte de proteína:ptn soro leite e 
caseinato, fonte de carboidrato:maltodextrina, fonte de 
lipídios:óleos vegetais, componentes 
adicionais:vit.,min.e fibras, características 
adicionais:isento glutem. 
observação: indicação de 1 a 10 anos. fonte de 
carboidrato: sacarose e/ou maltodextrina e/ou xarope de 
milho. como Nutren Junior. (ordem judicial)

001 11 78751 Leite de castanha / amêndoas sem 
jdicial) 

003 3 78740 Formula infantil elementar (100% aa) dieta infantil, 
aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: 
aa’s, fonte de carboidrato: xarope glicose, fonte de 
lipídios: óleos vegetais e/ou tcm, componentes 
adicionais: vitaminas e minerais, caracter
adicionais: isento glúten. 
observação: indicação de 0 a 36 meses. como Neocate 
LCP ( ordem judicial).

 
ATA SRP Nº 1099/2021 
EMPRESA DETENTORA:
NUTRICIONISTA LTDA 
CNPJ Nº 29.715.704/0001-22
Lote Item Código 

003 4 78744 Dieta enteral dieta enteral normocalorica 
dieta enteral, aspecto físico: líquido, uso:enteral ou oral, 
características:normocalórica,normoproteica,normolipídica, 
fonte de proteína:ptn isolada soja, fonte de 
carboidrato:maltodextrina, fonte de lipídios:óleos veg.e/ou tcm 
e/ou lec.soja, componentes 
observação: densidade 1,2kcal/ml. isento em sacarose, lactose e 
gluten. embalangem tetra pack de 1 litro 

 
ATA SRP Nº 1100/2021 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 05.912.018/0001-83
 
 
 
Lote Item Código 
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Dieta enteral infantil dieta infantil, aspecto físico: pó, 
uso:enteral ou oral, fonte de proteína:ptn soro leite e 
caseinato, fonte de carboidrato:maltodextrina, fonte de 
lipídios:óleos vegetais, componentes 
adicionais:vit.,min.e fibras, características 

icionais:isento glutem.  
observação: indicação de 1 a 10 anos. fonte de 
carboidrato: sacarose e/ou maltodextrina e/ou xarope de 

NUTREN 
JUNIOR 

LATA

Dieta enteral infantil dieta infantil, aspecto físico: pó, 
uso:enteral ou oral, fonte de proteína:ptn soro leite e 
caseinato, fonte de carboidrato:maltodextrina, fonte de 
lipídios:óleos vegetais, componentes 
adicionais:vit.,min.e fibras, características 

icionais:isento glutem.  
observação: indicação de 1 a 10 anos. fonte de 
carboidrato: sacarose e/ou maltodextrina e/ou xarope de 
milho. como Nutren Junior. (ordem judicial) 

NUTREN 
JUNIOR 

LATA

Leite de castanha / amêndoas sem lactose (ordem LEITE 
CASTANHA/

AMEN 

L 

Formula infantil elementar (100% aa) dieta infantil, 
aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: 
aa’s, fonte de carboidrato: xarope glicose, fonte de 
lipídios: óleos vegetais e/ou tcm, componentes 
adicionais: vitaminas e minerais, características 
adicionais: isento glúten.  
observação: indicação de 0 a 36 meses. como Neocate 
LCP ( ordem judicial). 

NEOCAT LCP LATA

EMPRESA DETENTORA: MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS E 
 

22 
Descrição Marca UN

Dieta enteral dieta enteral normocalorica  
dieta enteral, aspecto físico: líquido, uso:enteral ou oral, 
características:normocalórica,normoproteica,normolipídica, 
fonte de proteína:ptn isolada soja, fonte de 
carboidrato:maltodextrina, fonte de lipídios:óleos veg.e/ou tcm 
e/ou lec.soja, componentes adicionas.  
observação: densidade 1,2kcal/ml. isento em sacarose, lactose e 
gluten. embalangem tetra pack de 1 litro  

NESTLE L 

EMPRESA DETENTORA: MERCO SOLUÇÕES EM SAUDE S/A. 
83 

Descrição Marca UN
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LATA 1.100,00 34,00 

LATA 800,00 37,00 

 180,00 23,00 

LATA 300,00 194,00 

MAIS SAUDE MARINGA PRODUTOS MEDICOS E 

UN Quant. Valor 
unitário 

R$ 

 2.800,00 15,00 

UN Quant. Valor 
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002 4 78744 Dieta enteral dieta enteral normocalorica 
dieta enteral, aspecto físico: líquido, uso:enteral ou oral, 
características:normocalórica,normoproteica,normolipídica, 
fonte de proteína:ptn isolada soja, fonte de 
carboidrato:maltodextrina, fonte de lipídios:óleos veg.e/ou 
tcm e/ou lec.soja, componentes 
observação: densidade 1,2kcal/ml. isento em sacarose, 
lactose e gluten. embalangem tetra pack de 1 litro

 
ATA SRP Nº 1101/2021 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 03.612.312/0004-97
Lote Item Código 

002 1 78738 Formula infantil extesamente hidrolisada  com lactose dieta 
infantil, indicação: a partir do nascimento, aspecto físico: pó, 
uso: enteral ou oral, fonte de proteína: ptn hidrolisada soro 
leite, fonte de carboidrato: maltodextrina, lactose, fonte de 
lipídios: óleos vegetais, componentes adicionais: vitaminas e 
minerais 
observação: proteina extensamente hidrolisada, como 
Aptamil Pepti. ( ordem judicial) 

002 3 78740 Formula infantil elementar (100% aa) dieta infantil, aspecto 
físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: aa’s, fonte 
de carboidrato: xarope glicose, fonte de lipídios: óleos 
vegetais e/ou tcm, componentes adicionais: vitaminas e 
minerais, características adicionais: isento glúten. 
observação: indicação de 0 a 36 meses. como Neocate LCP ( 
ordem judicial). 

 
ATA SRP Nº 1102/2021 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 14.313.995/0001-55
Lote Item Código 

001 10 78750 Espessante alimentar dieta enteral, indicação:espessante, 
aspecto físico:pó, uso:oral, fonte de carboidrato:amido e/ou 
maltodextrina, características adicionais:isento glúten e/ou 
lactose e/ou sacarose, sabor:c/ ou s/ sabor, apresentação:em 
sachê.  
observação:caixas com minimo 20 saches por caixa.

002 2 78739 Sem lactose dieta infantil, indicação: recém
aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: 
ptn hidrolisada soro leite, fonte de carboidrato: 
maltodextrina, componentes adicionais: vitaminas e 
minerais, características adicionais: is
observação: proteina extensamente hidrolisada. indicação 
de 0 a 24 meses. isento em lactose. como Pregomin Pepti. ( 
ordem judicial) 

003 2 78739 Sem lactose dieta infantil, indicação: recém
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Dieta enteral dieta enteral normocalorica  
dieta enteral, aspecto físico: líquido, uso:enteral ou oral, 
características:normocalórica,normoproteica,normolipídica, 
fonte de proteína:ptn isolada soja, fonte de 
carboidrato:maltodextrina, fonte de lipídios:óleos veg.e/ou 
tcm e/ou lec.soja, componentes adicionas.  
observação: densidade 1,2kcal/ml. isento em sacarose, 
lactose e gluten. embalangem tetra pack de 1 litro 

ISOSOURCE 
SOYA SISTE 

L

EMPRESA DETENTORA: NUTRIPORT COMERCIAL LTDA 
97 

Descrição Marca UN 

Formula infantil extesamente hidrolisada  com lactose dieta 
infantil, indicação: a partir do nascimento, aspecto físico: pó, 
uso: enteral ou oral, fonte de proteína: ptn hidrolisada soro 
leite, fonte de carboidrato: maltodextrina, lactose, fonte de 
lipídios: óleos vegetais, componentes adicionais: vitaminas e 

observação: proteina extensamente hidrolisada, como 
Aptamil Pepti. ( ordem judicial)  

APTAMIL 
PEPTI 

LATA

Formula infantil elementar (100% aa) dieta infantil, aspecto 
físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: aa’s, fonte 
de carboidrato: xarope glicose, fonte de lipídios: óleos 
vegetais e/ou tcm, componentes adicionais: vitaminas e 

ísticas adicionais: isento glúten.  
observação: indicação de 0 a 36 meses. como Neocate LCP ( 

NEOCATE LATA

EMPRESA DETENTORA: POLO REPRESENTAÇÕES 
55 

Descrição Marca UN 

Espessante alimentar dieta enteral, indicação:espessante, 
aspecto físico:pó, uso:oral, fonte de carboidrato:amido e/ou 
maltodextrina, características adicionais:isento glúten e/ou 
lactose e/ou sacarose, sabor:c/ ou s/ sabor, apresentação:em 

ção:caixas com minimo 20 saches por caixa. 

RESOURCE 
THICKEN 
UP 

SCH 

Sem lactose dieta infantil, indicação: recém-nascido, 
aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: 
ptn hidrolisada soro leite, fonte de carboidrato: 
maltodextrina, componentes adicionais: vitaminas e 
minerais, características adicionais: isento glúten  
observação: proteina extensamente hidrolisada. indicação 
de 0 a 24 meses. isento em lactose. como Pregomin Pepti. ( 

PREGOMIN 
PEPTI 

LATA

Sem lactose dieta infantil, indicação: recém-nascido, PREGOMIN LATA

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO 
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unitário 
R$ 

L 11.800,00 12,00 

 Quant. Valor 
unitário 

R$ 

LATA 1.050,00 62,80 

LATA 1.100,00 170,40 

Quant. Valor 
unitário 

R$ 

20.000,00 3,10 

LATA 975,00 109,90 

LATA 325,00 109,90 
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aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: 
ptn hidrolisada soro leite, fonte de carboidrato: 
maltodextrina, componentes adicionais: vitaminas e 
minerais, características adicionais: is
observação: proteina extensamente hidrolisada. indicação 
de 0 a 24 meses. isento em lactose. como Pregomin Pepti. ( 
ordem judicial) 

 
ATA SRP Nº1103/2021 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 08.183.359/0001-53
Lote Item Código 

002 5 78745 Dieta enteral diabetico dieta enteral, aspecto físico:líquido, 
características:normocalórica,normoproteica,normolipídica, 
fonte de proteína:caseinato e ptn
carboidrato:maltodextrina, fonte de lipídios:óleos veg. e/ou de 
peixe e/ou tcm e/ou lec. soja
observação: densidade 1kcal/ml. indicada para pacientes 
diabeticos ou com hiperglicemia. isento em sacarose, lactose e 
gluten. embalagem t

 
ATA SRP Nº 1104/2021 
EMPRESA DETENTORA:
CNPJ Nº 18.574.431/0001-27
Lote Item Código 

001 1 78734 Dieta infantil, indicação: a partir 6 
uso:enteral ou oral, fonte de proteína:soro leite e caseína, 
fonte de carboidrato:maltodextrina,lactose, fonte de 
lipídios:óleos vegetais, componentes adicionais:vit.,min.e 
fibras, caracteristicas adicionais: sem gluten.
observações: fontes proteicas: leite parcialmente desnatado, 
proteina do soro de leite, caisena de cálcio. sem gluten. lata 
800g. 
(Aptamil profutura 2 ordem judicial)

001 5 78741 Formula infantil a base de soja dieta infantil, indicação: a 
partir 6 mês, aspecto físico:pó, uso:enteral ou oral, fonte de 
proteína:ptn isolada soja, fonte de 
carboidrato:maltodextrina e/ou xarope milho e/ou sacarose, 
fonte de lipídios:óleos vegetais, com
adicionais:vitaminas 

001 6 78742 Formula infantil sem lactose dieta infantil, aspecto físico: pó, 
uso: enteral ou oral, fonte de proteína: ptn soro leite e 
caseinato, fonte de carboidrato: maltodextrina, fonte de 
lipídios: óleos vegetais, componentes adicionais: vit.min.e 
fibras, características adicionais: isento glutem.
observação: isento em lactose. indicação de 0 a 24 meses

003 1 78738 Formula infantil extesamente hidrolisada  com lactose dieta 
infantil, indicação: a partir do nascimento, aspecto físico: pó, 
uso: enteral ou oral, fonte de proteína: ptn hidrolisada soro 
leite, fonte de carboidrato: maltodextrina, lactose, fonte de 
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aspecto físico: pó, uso: enteral ou oral, fonte de proteína: 
ptn hidrolisada soro leite, fonte de carboidrato: 
maltodextrina, componentes adicionais: vitaminas e 
minerais, características adicionais: isento glúten  
observação: proteina extensamente hidrolisada. indicação 
de 0 a 24 meses. isento em lactose. como Pregomin Pepti. ( 

PEPTI 

EMPRESA DETENTORA: PRODIET NUTRIÇÃO CLINICA LTDA 
53 

Descrição Marca UN

Dieta enteral diabetico dieta enteral, aspecto físico:líquido, 
características:normocalórica,normoproteica,normolipídica, 
fonte de proteína:caseinato e ptn isolada soja, fonte de 
carboidrato:maltodextrina, fonte de lipídios:óleos veg. e/ou de 
peixe e/ou tcm e/ou lec. soja 
observação: densidade 1kcal/ml. indicada para pacientes 
diabeticos ou com hiperglicemia. isento em sacarose, lactose e 
gluten. embalagem tetra pack de 1 litro. 

DIAMAX 
IG 

L 

EMPRESA DETENTORA: VACCARIN & ALFF LTDA - ME 
27 

Descrição Marca 

Dieta infantil, indicação: a partir 6 mês, aspecto físico:pó,  
uso:enteral ou oral, fonte de proteína:soro leite e caseína, 
fonte de carboidrato:maltodextrina,lactose, fonte de 
lipídios:óleos vegetais, componentes adicionais:vit.,min.e 
fibras, caracteristicas adicionais: sem gluten. 

s: fontes proteicas: leite parcialmente desnatado, 
proteina do soro de leite, caisena de cálcio. sem gluten. lata 

(Aptamil profutura 2 ordem judicial) 

DANONE 

Formula infantil a base de soja dieta infantil, indicação: a 
partir 6 mês, aspecto físico:pó, uso:enteral ou oral, fonte de 
proteína:ptn isolada soja, fonte de 
carboidrato:maltodextrina e/ou xarope milho e/ou sacarose, 
fonte de lipídios:óleos vegetais, componentes 
adicionais:vitaminas  

DANONE 

Formula infantil sem lactose dieta infantil, aspecto físico: pó, 
uso: enteral ou oral, fonte de proteína: ptn soro leite e 
caseinato, fonte de carboidrato: maltodextrina, fonte de 
lipídios: óleos vegetais, componentes adicionais: vit.min.e 
fibras, características adicionais: isento glutem. 
observação: isento em lactose. indicação de 0 a 24 meses 

APTAMIL 
SL(DANONE) 

Formula infantil extesamente hidrolisada  com lactose dieta 
infantil, indicação: a partir do nascimento, aspecto físico: pó, 
uso: enteral ou oral, fonte de proteína: ptn hidrolisada soro 
leite, fonte de carboidrato: maltodextrina, lactose, fonte de 

DANONE 
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 Quant. Valor 
unitário 

R$ 

5.250,00 20,34 

UN Quant. Valor 
unitário 

R$ 

LATA 200,00 43,50 

LATA 400,00 27,00 

LATA 400,00 27,00 

LATA 350,00 60,00 
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lipídios: óleos vegetais, componentes adicionais: vitaminas e 
minerais 
observação: proteina extensamente hidrolisada, como 
Aptamil Pepti. ( ordem judicial)

003 5 78745 Dieta enteral diabetico dieta enteral, aspecto físico:líquido, 
características:normocalórica,normoproteica,normolipídica, 
fonte de proteína:caseinato e ptn isolada soja, fonte de 
carboidrato:maltodextrina, fonte de lipídios:óleos veg. e/ou 
de peixe e/ou tcm e/ou lec. soja
observação: densidade 1kcal/ml. indicada para 
diabeticos ou com hiperglicemia. isento em sacarose, lactose 
e gluten. embalagem tetra pack de 1 litro.

Francisco Beltrão, 1
 

Sistema de Registro de Preços 
 

 

MUNICÍPIO DE FRANCISCO BELTRÃO

Estado do Paraná 

Rua Octaviano Teixeira dos Santos, 1000 – Caixa Postal 51 – CEP 85601-030  

mail: licitacao@franciscobeltrao.pr.gov.br – Telefone: (46) 3520

s: óleos vegetais, componentes adicionais: vitaminas e 

observação: proteina extensamente hidrolisada, como 
Aptamil Pepti. ( ordem judicial) 

Dieta enteral diabetico dieta enteral, aspecto físico:líquido, 
características:normocalórica,normoproteica,normolipídica, 
fonte de proteína:caseinato e ptn isolada soja, fonte de 
carboidrato:maltodextrina, fonte de lipídios:óleos veg. e/ou 
de peixe e/ou tcm e/ou lec. soja 
observação: densidade 1kcal/ml. indicada para pacientes 
diabeticos ou com hiperglicemia. isento em sacarose, lactose 
e gluten. embalagem tetra pack de 1 litro. 

NUTRIMED 

 
Francisco Beltrão, 17 de dezembro de 2021. 

Samantha Pecoits 
Sistema de Registro de Preços - SRP 
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L 1.750,00 22,00 


