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1. DEFINIÇÕES     

  

    1.1  Termos  Definidos .  Para  os  fins  da  Solicitação  de  Proposta,  as  palavras  e  termos  a  seguir  relacionados,                  
sempre   que   iniciados   por   letra   maiúscula,   terão   os   significados   a   eles   atribuídos   nesta   Seção:   

  

IDG    -   Ins�tuto   de   Desenvolvimento   e   Gestão   

CEPOM    -   Cadastro   de   Empresas   Prestadoras   de   Outros   Municípios.     

  

2. DA   MODALIDADE   E   TIPO   DE   CONTRATAÇÃO   

  

2.2   Modalidade:   Concorrência.   
  

2.3   Tipo:   Menor   Preço   Unitário.   
  

3.  DO    PRAZO   DE   ENTREGA,   CONDIÇÕES   E   LOCAL   DE   ENTREGA   

  
3.1. A  entrega  dos  veículos  deve  ocorrer  entre  150  (cento  e  cinquenta)  a  200  (duzentos)  dias  corridos,  após  o                    
envio  do  pedido  de  compras,  com  o  documento  devidamente  licenciado,  emplacado  e  transferido  em  favor  dos                  
respec�vos   beneficiários   finais;   

  
3.2. A   entrega   do   veículo   deverá   ser   agendada   com   o   prazo   mínimo   de   10   dias   de   antecedência;   

  
3.3. Os  veículos  deverão  ser  entregues  nas  localidades  informadas  no  item  07  do  presente  Termo  de                 
Qualificação   Técnica.   

  

4. DA   DESCRIÇÃO   DO   OBJETO   

  
4.1. Os  veículos  descritos  no  objeto  do  presente  Termo,  deverão  seguir  as  especificações  detalhadas  e                
quan�dades   conforme   item   7   deste   termo;     

    
4.2. O(s)  fornecedor(es)  selecionado(s)  deverão  entregar  os  veículos  adesivados,  conforme  orientação            
abaixo:   

        



  

4.2.1 Obedecerá  o  modelo  do  adesivo  disponível  no  ANEXO  I.a,  acrescido  de  adesivos  personalizados  com  o                 
logo,   de   acordo   com   cada   unidade   de   conservação   (até   40   logo�pos   diferentes)   e   prefeituras;   

  
4.2.2. Antes  de  iniciar  o  processo  de  adesivação,  a  empresa  contratada  deverá  contatar  o  IDG  para                 
confirmação   do   conteúdo.   

  
4.2.3. Os   adesivos   e   as   artes   finais   serão   entregues   pelo   IDG.   

  
4.2.4. Na  parte  traseira  do  veículo  deverá  constar  adesivo  com  a  seguinte  frase  “VEÍCULO  ADQUIRIDO  COM                 
RECURSOS   DE   COMPENSAÇÃO   AMBIENTAL   (LEI   FEDERAL   Nº   9.985/2000)”   

  
4.2.5.  O  IDG  se  reserva  no  direito  de  adquirir  ou  não  os  serviços  adicionais  (adesivação  e  manutenção),  sendo                    
obrigatório   o   interessado   apresentar   em   sua   proposta   os   valores   separadamente.   

  

  

5. DA   GARANTIA   

  
5.1. A  empresa  proponente  se  obriga  a  garan�r  os  veículos  contra  defeitos  de  fabricação  pelo  prazo  de  3                   
(três)   anos,   ou   100.000   km   (cem   mil   quilômetros),   sendo   considerado   o   primeiro   evento   que   ocorrer.     

  
5.2. Os  serviços  de  manutenção  e  a  aquisição  de  peças  de  reposição  da  garan�a  deverão  ser  providos  nos                   
municípios  destacados  neste  Termo  de  Referência  ou  em  até  500  km  (quinhentos  quilômetros)  destes,  em                 
oficina  da  (s)  Concessionária  (s)  da  marca  ofertada,  responsabilizando-se  a  empresa  proponente  por  eventuais                
falhas   na   execução   desses   serviços.     

  
5.3. Para  os  veículos  des�nados  para  as  Prefeituras  e  SEAS,  a  empresa  proponente  deverá  fornecer  o  plano                  
de  manutenção/garan�a  até  100.000  km,  coberta  conforme  garan�a  do  fabricante,  com  base  nos  serviços  e                 
respec�vas  tabelas  de  valores  na  data  da  ocorrência,  seguindo  orientações  técnicas  do  fabricante,  com  custos                 
por   conta   do   proprietário   do   veículo.   

        



  

6. DA   FISCALIZAÇÃO   E   CONTROLE   DA   ENTREGA   

  

6.1. A  entrega  do  veículo  será  acompanhada  e  fiscalizada  por  um  funcionário  designado  pelo  IDG,  conforme                 
a  localidade  descrita  neste  documento,  que  se  apresentará  aos  representantes  da  empresa  vencedora,  sendo                
responsável  por  acompanhar,  conferir  e  avaliar  a  entrega  do  mesmo,  bem  como  dirimir  e  desembaraçar                 
quaisquer  dúvidas  e  pendências  que  surgirem,  determinando  o  que  for  necessário  à  regularização  das  faltas,                 
falhas,   problemas   ou   defeitos   observados,   onde   dará   ciência   formal   à   empresa   vencedora.   

  

7. ESPECIFICAÇÃO   DOS   VEÍCULOS     
  

BENEFICIÁRIO   INEA   
  

QUANTIDADE:   54   (cinquenta   e   quatro)   unidades.   

Pick-ups  Cabine  Dupla  4x4  (combus�vel  diesel/biodiesel,  quatro  portas,  câmbio  manual,  freio             

ABS  nas  quatro  rodas,  direção  hidráulica  ou  elétrica,  ar  condicionado,  vidro  elétrico,  rádio,               

capacidade  para  no  mínimo  05  (cinco)  passageiros,  potência  mínima  do  motor  170  CV  ,  capota                 

marí�ma,  suporte  para  reboque  e  02  (dois)  rack  sobre  a  cabine,  tapetes,  retrovisores  laterais  e                 

demais  equipamentos/assessórios  de  segurança  e  sinalização  exigidos  pelo  CONTRAN,  cor  branca             

sólida   no   padrão   original   de   fábrica   e   de   linha   de   produção.     

  

Os  fornecedores  poderão  sugerir  modelos  com  outras  configurações,  desde  que  as  mesmas              

garantam  o  desempenho  proposto  na  especificação  acima,  todas  as  propostas  serão  avaliadas              

pela   comissão   técnica.   

  

  

QUANTIDADE:   24   (vinte   e   quatro)   unidades.   

  

Veículos  populares  (�po  passeio,  sedan,  4  portas,  ar  condicionado  e  vidro  elétrico,  direção  hidráulica                

ou  elétrica,  combus�vel  total  flex  e  potência  mínima  de  100  CV,  tapetes,  retrovisores  laterais  e                 

demais  equipamentos/acessórios  de  segurança  e  sinalização  exigidos  pelo  CONTRAN,  cor  branca             

sólida   no   padrão   original   de   fábrica   e   de   linha   de   produção.   

        



  

  

Os  fornecedores  poderão  sugerir  modelos  com  outras  configurações,  desde  que  as  mesmas              

garantam  o  desempenho  proposto  na  especificação  acima,  todas  as  propostas  serão  avaliadas              

pela   comissão   técnica.   

  

Os  veículos  serão  entregues  no  município  do  Rio  de  Janeiro  em  local  a  ser  informado  pelo                  

Ins�tuto   de   Desenvolvimento   e   Gestão,   conforme   orientação   do   proponente   .     

  

Os  adesivos  a  serem  aplicados  obedecerão  o  modelo  disponível  no  ANEXO  I.a,  acrescido  de  adesivos                 
personalizados  com  o  logo  para  cada  uma  das  Unidades  de  Conservação  (até  40  logo�pos  diferentes)  e  na  parte                    
traseira  do  veículo  da  seguinte  frase  “VEÍCULO  ADQUIRIDO  COM  RECURSOS  DE  COMPENSAÇÃO  AMBIENTAL  (LEI                
FEDERAL   Nº   9.985/2000)”.     

  

  

  
BENEFICIÁRIO   PREFEITURAS   

  

  
PREFEITURA   DE   RESENDE   

  

QUANTIDADE:   01   (uma)   unidade .   

Pick-ups  Cabine  Dupla  4x4  (combus�vel  diesel/biodiesel,  quatro  portas,  câmbio  manual,  freio             

        



  

ABS  nas  quatro  rodas,  direção  hidráulica  ou  ou  elétrica,  ar  condicionado,  vidro  elétrico,  rádio,                

potência  mínima  do  motor  170  CV,  suporte  para  reboque  e,  tapetes,  retrovisores  laterais  e               

demais  equipamentos/acessórios  de  segurança  e  sinalização  exigidos  pelo  CONTRAN,  cor  branca             

sólida  no  padrão  original  de  fábrica  e  de  linha  de  produção,  controle  de  tração,  e  farol  de                   

neblina.   

  

Os  fornecedores  poderão  sugerir  modelos  com  outras  configurações,  desde  que  as  mesmas              

garantam  o  desempenho  proposto  na  especificação  acima,  todas  as  propostas  serão  avaliadas              

pela   comissão   técnica.   

  

Adesivo:  Os  veículos  deverão  ser  adesivados  conforme  modelo  disponível  no  ANEXO  I.a  acrescido               

na  parte  traseira  do  veículo  da  seguinte  frase  “VEÍCULO  ADQUIRIDO  COM  RECURSOS  DE               

COMPENSAÇÃO   AMBIENTAL    (LEI   FEDERAL   Nº   9.985/2000)”.     

  
Endereço   de   Entrega:   Av   Rita   Ferreira   da   Rocha,   S/N.   Parque   das   Águas   -   Jardim   Jalisco   

  

PREFEITURA   DE   PORCIÚNCULA   

  
QUANTIDADE:   01   (uma)   unidade .   

Pick-ups  Cabine  Dupla  4x4  (combus�vel  diesel/biodiesel,  quatro  portas,  câmbio  manual,  freio             

ABS  nas  quatro  rodas,  direção  hidráulica  ou  elétrica,  ar  condicionado,  vidro  elétrico,  rádio,               

capacidade  para  no  mínimo  05  (cinco)  passageiros,  potência  mínima  do  motor  170  CV,  suporte                

para  reboque  e,  tapetes,  retrovisores  laterais  e  demais  equipamentos/acessórios  de  segurança  e              

sinalização  exigidos  pelo  CONTRAN,  cor  branca  sólida  no  padrão  original  de  fábrica  e  de  linha  de                  

produção.   

  

Os  fornecedores  poderão  sugerir  modelos  com  outras  configurações,  desde  que  as  mesmas              

garantam  o  desempenho  proposto  na  especificação  acima,  todas  as  propostas  serão  avaliadas              

pela   comissão   técnica.   

  

        



  

Adesivo:  Os  veículos  deverão  ser  adesivados  conforme  modelo  disponível  no  ANEXO  I.a  acrescido  na                
parte  traseira  do  veículo  da  seguinte  frase  “VEÍCULO  ADQUIRIDO  COM  RECURSOS  DE  COMPENSAÇÃO               
AMBIENTAL   (LEI   FEDERAL   Nº   9.985/2000)”.     

  

Endereço   de   entrega:   Rua   Cezar   Vieira,   105   -   Porciúncula.   

  

  

PREFEITURA   DE   TERESÓPOLIS   

QUANTIDADE:   02   (duas)     unidades.   

Pick-ups  Cabine  Dupla  4x4  (combus�vel  diesel/biodiesel,  quatro  portas,  câmbio  manual,  freio             

ABS  nas  quatro  rodas,  direção  hidráulica  ou  elétrica,  ar  condicionado,  vidro  elétrico,  radio,               

capacidade  para  no  mínimo  05  (cinco)  passageiros,  potência  mínima  do  motor  170  CV,  freios  com                 

ação  nas  04  (quatro)  rodas,  suporte  para  reboque  e  tapetes,  retrovisores  laterais  e  demais                

equipamentos/assessórios  de  segurança  e  sinalização  exigidos  pelo  CONTRAN,  cor  branca  sólida             

no   padrão   original   de   fábrica   e   de   linha   de   produção   

  

QUANTIDADE:   01   (uma)     unidade.   

Veículo  popular  (�po  passeio,  sedan,  4  portas,  ar  condicionado  e  vidro  elétrico,  direção  hidráulica                

ou  elétrica,  combus�vel  total  flex  e  potência  mínima  de  80  CV,  tapetes,  retrovisores  laterais  e                 

demais  equipamentos/acessórios  de  segurança  e  sinalização  exigidos  pelo  CONTRAN,  cor  branca             

sólida   no   padrão   original   de   fábrica   e   de   linha   de   produção.     

  

Os  fornecedores  poderão  sugerir  modelos  com  outras  configurações,  desde  que  as  mesmas              

garantam  o  desempenho  proposto  na  especificação  acima,  todas  as  propostas  serão  avaliadas              

pela   comissão   técnica.   

Adesivo:  Os  veículos  deverão  ser  adesivados  conforme  modelo  disponível  no  ANEXO  I.a  acrescido  na                
parte  traseira  do  veículo  da  seguinte  frase  “VEÍCULO  ADQUIRIDO  COM  RECURSOS  DE  COMPENSAÇÃO               
AMBIENTAL    (LEI   FEDERAL   Nº   9.985/2000)”.   

  

Endereço   de   Entrega:   Av   Feliciano   Sodré,   675   -   Centro   -   Teresópolis.   

        



  

PREFEITURA   DE   TRÊS   RIOS   
  

QUANTIDADE:   01   (uma)     unidade.   

Veículo  Pick-ups  Cabine  Dupla  4x4  (combus�vel  diesel/biodiesel,  quatro  portas,  câmbio  manual,             

freio  ABS  nas  quatro  rodas,  direção  hidráulica  ou  elétrica,  ar  condicionado,  vidro  elétrico,               

capacidade  para  no  mínimo  05  (cinco)  passageiros,  potência  mínima  do  motor  170  CV,  suporte                

para  reboque  e,  tapetes,  retrovisores  laterais  e  demais  equipamentos/assessórios  de  segurança  e              

sinalização  exigidos  pelo  CONTRAN,  cor  branca  sólida  no  padrão  original  de  fábrica  e  de  linha  de                  

produção   

  

  

QUANTIDADE:   01   (uma)     unidade.   

Veículos  populares  (�po  passeio,  sedan,  4  portas,  ar  condicionado  e  vidro  elétrico,  direção  hidráulica                

ou  elétrica,   ,  combus�vel  total  flex  e  potência  mínima  de80  CV,  tapetes,  retrovisores  laterais,  e                 

demais  equipamentos/acessórios  de  segurança  e  sinalização  exigidos  pelo  CONTRAN,  cor  branca             

sólida   no   padrão   original   de   fábrica   e   de   linha   de   produção.   

  

  

Os  fornecedores  poderão  sugerir  modelos  com  outras  configurações,  desde  que  as  mesmas              

garantam  o  desempenho  proposto  na  especificação  acima,  todas  as  propostas  serão  avaliadas              

pela   comissão   técnica.   

  

Adesivo:  Os  veículos  deverão  ser  adesivados  conforme  modelo  disponível  no  ANEXO  I.a,              

acrescido  na  parte  traseira  do  veículo  a  seguinte  frase  “VEÍCULO  ADQUIRIDO  COM  RECURSOS  DE                

COMPENSAÇÃO   AMBIENTAL    (LEI   FEDERAL   Nº   9.985/2000)”.     

  

Endereço   de   Entrega:   Av   Tenente   Enéas   Torno,   S/n,   Margem   Direita   -   Centro   -   Três   Rios   

  

        



  

  

  

PROJETO   SEAS   
    
  

QUANTIDADE:   81   (oitenta   e   uma)     unidades.   

Pick-ups  Cabine  Dupla  4x4  (combus�vel  diesel/biodiesel,  quatro  portas,  câmbio  manual,  freio             

ABS  nas  quatro  rodas,  controle  de  tração,  direção  hidráulica  ou  elétrica,  ar  condicionado,  farol  de                 

neblina,  vidro  elétrico,  capacidade  para  no  mínimo  05  (cinco)  passageiros,  potência  mínima  do               

motor  170  CV,  suporte  para  reboque  e  tapetes,  retrovisores  laterais  e  demais              

equipamentos/acessórios  de  segurança  e  sinalização  exigidos  pelo  CONTRAN,  cor  branca  sólida             

no   padrão   original   de   fábrica   e   de   linha   de   produção.   

  

Os  fornecedores  poderão  sugerir  modelos  com  outras  configurações,  desde  que  as  mesmas              

garantam  o  desempenho  proposto  na  especificação  acima,  todas  as  propostas  serão  avaliadas              

pela   comissão   técnica.  

        



  

  

Os  veículos  serão  entregues  no  município  do  Rio  de  Janeiro  em  local  a  ser  informado  pelo  Ins�tuto  de                    

Desenvolvimento   e   Gestão,   conforme   orientação   do   proponente.   

  

Os  fornecedores  poderão  sugerir  modelos  com  outras  configurações,  desde  que  as  mesmas              

garantam  o  desempenho  proposto  na  especificação  acima,  todas  as  propostas  serão  avaliadas  pela               

comissão   técnica.   

  

Observação:  Todos  os  81  veículos  acima  serão  transferidos  para  um  único  beneficiário  final  que  será                 

a   Secretaria   de   Estado   do   Ambiente   e   Sustentabilidade   (SEAS).     

  

Adesivo:  Os  veículos  deverão  ser  adesivados  conforme  modelo  disponível  no  ANEXO  I.a,  acrescido   na                
parte  traseira  do  veículo  da  seguinte  frase  “VEÍCULO  ADQUIRIDO  COM  RECURSOS  DE              
COMPENSAÇÃO   AMBIENTAL   (LEI   FEDERAL   Nº   9.985/2000)”.      

  
  

  
  

Integram   este   Termo:   

Anexo   I.A   -     Adesivo   dos   veículos   

Anexo   I.B   -   Planilha   de   Preço   dos   veículos   

        



  

  
  
  
  
  
  
  

ANEXO   I.A   
  
  

  
  

ADESIVO   DOS   VEÍCULOS   MODELO   INEA,   SEAS   E   PREFEITURAS   
  
  
  
  
  
  

  
  

  

        



ANEXO Ib- Quadro de quantidades e preço - QQP

FORNECEDOR: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx       CNPJ: 00.000.000/0000-00 VEÍCULO
LICENCIAMENTO

EMPLACAMENTO IDG
RESIDUAL IPVA 2021

TRANSFERENCIA IDG PARA O INEA OU 
PREFEITURAS

ADESIVAÇÃO
MANUTENÇÃO/REVISÃO 

PREVENTIVA ATÉ  100.000 KM
OBSERVAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO DOS VEÍCULOS  QUANTIDADE 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR TOTAL

VALOR 
UNITÁRIO 

VALOR TOTAL
VALOR

 UNITÁRIO 
VALOR TOTAL

VALOR
 UNITÁRIO 

VALOR TOTAL

1

Pick-ups Cabine Dupla 4x4 (combustível diesel/biodiesel, quatro portas, câmbio manual, 
freio ABS nas quatro rodas, direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado, vidro 

elétrico, rádio, capacidade para no mínimo 05 (cinco) passageiros, potência mínima do 
motor 170 CV ,  capota marítima, suporte para reboque e 02 (dois) rack sobre a cabine, 

tapetes, retrovisores laterais e demais equipamentos/assessórios de segurança e 
sinalização exigidos pelo CONTRAN, cor branca sólida no padrão original de fábrica e de 

linha de produção

54 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2

Veículos populares (tipo passeio, sedan, 4 portas, ar condicionado e vidro elétrico, 
direção hidráulica ou elétrica,  combustível total flex e potência mínima de 100 CV, 

tapetes, retrovisores laterais e demais equipamentos/acessórios de segurança e 
sinalização exigidos pelo CONTRAN, cor branca sólida no padrão original de fábrica e de 

linha de produção.

24 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

3

Pick-ups Cabine Dupla 4x4 (combustível diesel/biodiesel, quatro portas, câmbio manual, 
freio ABS nas quatro rodas, direção hidráulica ou ou elétrica, ar condicionado, vidro 
elétrico, rádio,  potência mínima do motor 170 CV,  suporte para reboque e, tapetes, 
retrovisores laterais e demais equipamentos/acessórios de segurança e sinalização 

exigidos pelo CONTRAN, cor branca sólida no padrão original de fábrica e de linha de 
produção, controle de tração,  e farol de neblina.

1 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

4

Pick-ups Cabine Dupla 4x4 (combustível diesel/biodiesel, quatro portas, câmbio manual, 
freio ABS nas quatro rodas, direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado, vidro 

elétrico, rádio, capacidade para no mínimo 05 (cinco) passageiros, potência mínima do 
motor 170 CV,  suporte para reboque e, tapetes, retrovisores laterais e demais 

equipamentos/acessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, cor branca 
sólida no padrão original de fábrica e de linha de produção.

1 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

5

Veículo popular (tipo passeio, sedan, 4 portas, ar condicionado e vidro elétrico, direção 
hidráulica ou elétrica, combustível total flex e potência mínima de 80 CV, tapetes, 

retrovisores laterais e demais equipamentos/acessórios de segurança e sinalização 
exigidos pelo CONTRAN, cor branca sólida no padrão original de fábrica e de linha de 

produção.

1 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

6

Pick-ups Cabine Dupla 4x4 (combustível diesel/biodiesel, quatro portas, câmbio manual, 
freio ABS nas quatro rodas, direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado, vidro 

elétrico, radio, capacidade para no mínimo 05 (cinco) passageiros, potência mínima do 
motor 170 CV, freios com ação nas 04 (quatro) rodas, suporte para reboque e tapetes, 

retrovisores laterais e demais equipamentos/assessórios de segurança e sinalização 
exigidos pelo CONTRAN, cor branca sólida no padrão original de fábrica e de linha de 

produção

2 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

7

Veículo Pick-ups Cabine Dupla 4x4 (combustível diesel/biodiesel, quatro portas, câmbio 
manual, freio ABS nas quatro rodas, direção hidráulica ou elétrica, ar condicionado, 

vidro elétrico,  capacidade para no mínimo 05 (cinco) passageiros, potência mínima do 
motor 170 CV, suporte para reboque e, tapetes, retrovisores laterais e demais 

equipamentos/assessórios de segurança e sinalização exigidos pelo CONTRAN, cor 
branca sólida no padrão original de fábrica e de linha de produção

1 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

8

Veículos populares (tipo passeio, sedan, 4 portas, ar condicionado e vidro elétrico, 
direção hidráulica ou elétrica, , combustível total flex e potência mínima de80 CV, 
tapetes, retrovisores laterais, e demais equipamentos/acessórios de segurança e 

sinalização exigidos pelo CONTRAN, cor branca sólida no padrão original de fábrica e de 
linha de produção.

1 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

9

Pick-ups Cabine Dupla 4x4 (combustível diesel/biodiesel, quatro portas, câmbio manual, 
freio ABS nas quatro rodas, controle de tração, direção hidráulica ou elétrica, ar 

condicionado, farol de neblina, vidro elétrico, capacidade para no mínimo 05 (cinco) 
passageiros, potência mínima do motor 170 CV, suporte para reboque e tapetes, 

retrovisores laterais e demais equipamentos/acessórios de segurança e sinalização 
exigidos pelo CONTRAN, cor branca sólida no padrão original de fábrica e de linha de 

produção.

81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

TOTAL POR BLOCO 166 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

CUSTO TOTAL FINAL R$ 0,00


