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l.230500011                                                                                                       

Prazo Entrega/Exec.:

Inscrição Estadual:

Estado:

Especificação

ETANOL (ALCOOL COMBUSTIVEL (CACERES) (23-05-0001)

Preço Unit. Máximo

3,0500 1.500,000

Quantidade

Fornecedor: E-mail:

Endereço: Contato:

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

..........................................

...................................................................

...................................................................

l.230500032                                                                                                       ETANOL (ALCOOL COMBUSTIVEL) NOVA LACERDA (23-05-0003) 3,3100 2.500,000

l.230600033                                                                                                       GASOLINA COMUM (CÁCERES) Gasolina automotiva: Combustível
utilizado em motores de combustão, constituídas por hidrocarbonetos
derivados do petróleo e podem conter aditivos selecionados que
conferem importantes características específicas à gasolina oriundas
das refinarias. (23-06-0003)

4,9500 69.500,000

l.230600014                                                                                                       GASOLINA COMUM COMBUSTIVEL (N. LACERDA), Gasolina
automotiva: Combustível utilizado em motores de combustão,
constituídas por hidrocarbonetos derivados do petróleo e podem
conter aditivos selecionados que conferem importantes características
específicas à gasolina oriundas das refinarias. (23-06-0001)

5,1700 147.000,000

-------------------------------------------------------------------
Carimbo e Assitura do Fornecedor

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............
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l.230400055                                                                                                       ÓLEO DIESEL COMUM (CÁCERES)
Combustível derivado do petróleo, constituído basicamente por
hidrocarbonetos, o óleo diesel é um composto formados
principalmente por átomos de carbono, hidrogênio e em baixas
concentrações por enxofre, nitrogênio e oxigênio e selecionados de
acordo com as características de ignição e de escoamento adequadas
ao funcionamento dos motores diesel. É um produto inflamável,
medianamente tóxico, volátil, límpido, isento de material em
suspensão e com odor forte e característico.
Oleo diesel utilizado em motores de combustão interna e ignição por
compressão (motores do ciclo diesel) empregados nas mais diversas
aplicações, tais como: automóveis, furgões, ônibus, caminhões,
pequenas embarcações marítimas, máquinas de grande porte,
locomotivas, navios e aplicações estacionárias (geradores elétricos,
por exemplo). (23-04-0005)

4,1200 31.500,000

l.230400036                                                                                                       ÓLEO DÍESEL COMUM (N.LACERDA) (23-04-0003) 4,2300 430.000,000

l.230400067                                                                                                       Óleo diesel S-10 (CACERES), produto com menor teor de enxofre e
com valor máximo de 10 mg/kg (ppm: partes por milhão) dessa
substância, ou seja, emite menos poluição no  meio ambiente.
(23-04-0006)

4,2500 73.200,000

l.230400018                                                                                                       Óleo diesel S-10 (Nova Lacerda), produto com menor teor de enxofre
e com valor máximo de 10 mg/kg (ppm: partes por milhão) dessa
substância, ou seja, emite menos poluição no  meio ambiente.
(23-04-0001)

4,3400 320.000,000

-------------------------------------------------------------------
Carimbo e Assitura do Fornecedor

Local e Data:  ...................................................., ........../........../...............


