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EDITAL Nº 004/2020 
CONVITE Nº 001/2020 

 
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA A MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DE LIMPEZA 

PARA AS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO, EDUCAÇÃO, SAÚDE E OBRAS 
 
 

O Prefeito Municipal de Vespasiano Corrêa/RS, no uso legal de suas atribuições e de 

conformidade com a Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações, torna público para o 

conhecimento dos interessados que, às 14h00min do dia 27 de janeiro de 2020, na Sala de 

Reuniões do Centro Administrativo Municipal, se reunirá a Comissão de Licitação, com a 

finalidade de receber propostas para aquisição de alimentos para a merenda escolar 1º 

semestre de 2019 e material de limpeza. 

 

1 – OBJETO: 

1.1 – Aquisição de alimentos para merenda escolar para o 1º semestre de 2020 e 

material de limpeza para as Secretarias da Administração, Educação, Saúde e Obras, 

conforme relação em anexo, a qual contém os dados sobre os produtos e as quantidades a 

serem adquiridas.  

 

2 – DAS CONDIÇÕES DAS PROPOSTAS: 

As propostas serão recebidas pela Comissão de Licitação, assinada em sua última 

folha e rubricada nas demais, sem rasura ou emendas, contendo na sua parte externa e 

fronteira a seguinte inscrição: 

AO MUNICÍPIO DE VESPASIANO CORRÊA 
CONVITE Nº 001/2020 
ENVELOPE Nº 01 – DOCUMENTAÇÃO 
PROPONENTE – NOME DA EMPRESA 



“Vespasiano Corrêa: Esperança, Progresso e Aconchego”. 

 
AO MUNICÍPIO DE VESPASIANO CORRÊA 
CONVITE Nº 001/2020 
ENVELOPE Nº 02 – PROPOSTA 
PROPONENTE – NOME DA EMPRESA 
 

2.2 – O envelope nº 01 deverá conter: 

2.2.1 – Regularidade Jurídica: 

a) Registro Comercial no caso de firma mercantil individual; 

b) Ato constitutivo, estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado em se 

tratando de sociedade comercial e no caso de sociedades por ações acompanhado de 

documentos de seus administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 

diretoria em exercício. 

2.2.2 – Regularidade Fiscal: 

a) Certidão Negativa de Débito Municipal da sede da licitante; 

b) Certificado de Regularidade junto ao FGTS; 

c) Certidão Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e à Dívida 

Ativa da União; 

d) Certidão Negativa da Receita Estadual; 

e) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; 

f) Comprovante de enquadramento como Microempresa ou Empresa de Pequeno 

Porte, para as empresas que comprovadamente se enquadrarem na Lei complementar nº 123 

de 14 de dezembro de 2006, o qual deverá estar assinado pelo Contador da empresa, com 

data não superior a 60 (sessenta) dias. 
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2.2.3 – Os documentos apresentados poderão ser originais, cópias autenticadas ou 

cópias simples, desde que acompanhadas dos originais, para a devida conferência, 

apostados no envelope nº 01. 

2.3 – No envelope nº 02 deverá constar: 

a) proposta financeira em moeda corrente nacional, onde deverá constar a marca do 

produto ofertado, valor unitário e valor total. 

b) A proposta financeira deverá ser apresentada conforme Tabela constante no 

“Anexo I” deste Edital, com identificação da empresa licitada e assinada pelo representante 

legal da empresa licitada. 

 

3 – DAS DEMAIS CONDIÇÕES DAS PROPOSTAS: 

3.1 – As propostas deverão ser apresentadas com a assinatura do representante legal 

da empresa. 

3.2 – A entrega dos produtos deverá ser realizada de acordo com a solicitação do 

Município, e deverá ser entregue em até 24 (vinte e quatro) horas após a solicitação, no 

Centro Administrativo Municipal, na Escola Municipal de Educação Básica Esperança e na 

Escola Municipal de Educação Infantil Tempo de aprender, todas localizadas no centro do 

Município de Vespasiano Corrêa/RS. 

 

4 – JULGAMENTO: 

4.1 – O julgamento será pelo menor preço por item. 
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4.2 – Em caso de empate entre duas ou mais propostas, após obedecido o disposto no 

parágrafo segundo do art. 3º da Lei nº 8.666/93, será utilizado o sorteio, em ato público, com 

a convocação prévia de todas as licitadas. 

4.3 – O Município não deverá considerar: 

a) Qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, nem preço ou vantagem 

baseada nas ofertas das demais licitadas; 

b) Proposta que apresente preços unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, 

ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido limites mínimos ou ainda 

valores superiores aos estabelecidos no Anexo I do presente Edital. 

4.4 – As microempresas e empresas de pequeno porte, que comprovadamente se 

enquadrarem na Lei complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, terão facultado o que 

dispõe o Capítulo V da respectiva Lei, para fins de critério de desempate. 

 

5 – DOS RECURSOS: 

5.1 – Em todas as fases da presente licitação serão observadas as normas previstas 

nos incisos, alíneas e parágrafos do art. 109 da Lei nº 8.666/93. 

 

6 – DO PAGAMENTO: 

6.1 – O pagamento será efetuado em até 10 (dez) dias após a comprovação da 

entrega das mercadorias, mediante apresentação da respectiva Nota Fiscal. 

 

7 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
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7.1 – As despesas oriundas desta licitação serão cobertas pelas seguintes dotações 

orçamentárias: 

03- Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

01- Secretaria Municipal de Administração e Finanças 

04.122.0003- Administração 

2005- Manutenção da Administração Geral e Financeira 

3.3.3.90.30.00000000- Material de Consumo     3008 

05- Secretaria Municipal de Obras e Viação 

02- Departamento de Serviços Urbanos 

15.452.0008- Urbanismo 

2014- Manutenção das Atividades dos Serviços Urbanos 

3.3.3.90.30.00000000- Material de Consumo     5108 

06- Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Turismo 

06- Demais Gastos na Educação  

12.361.0014- Educação 

2030- Manutenção da Merenda Escolar Fundamental 

3.3.3.90.30.00000000- Material de Consumo     6436 

12.365.0014- Educação 

2029- Manutenção da Merenda Escolar Ensino Infantil 

3.3.3.90.30.00000000- Material de Consumo     6438 

12.361.0014- Educação 

2030- Manutenção da Merenda Escolar Fundamental 

3.3.3.90.30.00000000- Material de Consumo – PNAE   6439 
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06- Demais Gastos na Educação 

12.365.0014- Educação 

2030- Manutenção da Merenda Escolar 

3.3.3.90.30.00000000- Material de Consumo     9624 

07- Secretaria Municipal da Saúde Ação Social 

01- Divisão da Saúde 15% 

10.301.0016- Saúde 

2037- Manutenção da Atenção Básica à Saúde  

3.3.3.90.30.00000000- Material de Consumo     7108 

 

8 – DISPOSIÇÕES GERAIS: 

8.1 – As licitadas que não cumprirem com as obrigações assumidas ficarão sujeitas às 

penalidades de que tratam os artigos 81 e 87, da Lei Nº. 8.666/93, além da aplicação de 

multa de 10% (dez por cento) sobre o total envolvido. 

8.2 – O Município se reserva o direito de revogar ou anular a presente licitação, 

presente o interesse público, sem que caiba às licitadas quaisquer direitos à reclamação ou 

indenização. 

8.3 – Só terão direito de usar a palavra, rubricar as propostas, apresentar reclamações 

ou recursos, assinar atos e ou contratos, as licitadas ou seus representantes legais 

comprovadamente credenciados e os membros da Comissão Permanente de Licitações. 

8.4 – Para fins do disposto no artigo 22, § 7º da Lei Nº. 8.666/93 e suas alterações, a 

licitante convidada que mantiver-se silente ou não devolver o ato convocatório até a data e 
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hora da sessão de habilitação e julgamento, presumir-se-á o seu manifesto desinteresse em 

participar do certame licitatório. 

8.5 – Maiores informações sobre este Convite serão prestadas na Secretaria Municipal 

de Administração e Finanças, sita na Av. Professor Sérgio Beninho Gheno nº 1.046, na 

cidade de Vespasiano Corrêa/RS, no horário das 8h30min às 16h, de segunda a sexta-feira. 

 
Vespasiano Corrêa/RS, 17 de janeiro de 2020. 

 
 
 

Marcelo Portaluppi 
Prefeito Municipal 

 
 

Registre-se e Publique-se 
 
 
 

Plinio Portaluppi 
Secretário Municipal de 

Administração e Finanças 
 
 
 

Regina Vescovi  
Assessor Jurídico 
OAB/RS nº 93.109 
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ANEXO I 
 

RELAÇÃO DE ITENS A SEREM ADQUIRIDOS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2020. 
ITEM QUANT. UNID. ESPÉCIE MARCA UNIT. TOTAL 

01 35 Lata de 
400g 
 

ACHOCOLATADO EM PÓ – embalagem de 400g (lata), não amassadas, sem 
ferrugem com identificação do produto, rótulo com ingredientes e valor nutricional, 
peso, fabricante, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data 
de entrega. 

 6,99  

02 366 Pacote de 2 
Kg  

AÇÚCAR BRANCO TIPO CRISTAL ESPECIAL – embalagem de 2 kg, com a 
identificação do produto, rótulo com ingredientes e valor nutricional, peso, fabricante, 
data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega. 

 5,12  

03 35 Pacote de 
1Kg  

AÇÚCAR MASCAVO – embalagem de 1 kg, com a identificação do produto, rótulo 
com ingredientes e valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade 
mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

 9,48  

04 17 Unidades de 
5g 

AÇÚCAR DE BAUNILHA - embalagem com identificação do produto, rótulo com 
ingredientes e valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade mínima 
de 6 meses a contar da data de entrega. 

 2,07  

05 18 Galão de 20 
litros 

ÁGUA MINERAL NATURAL, ACONDICIONADA EM GALÃO DE 20 LITROS – com 
certificações de autorizações dos órgãos competentes e com validade para 12 (doze) 
meses. 

 18,50  

06 18 Pacotes 
com 6 
unidades 

ÁGUA MINERAL NATURAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EMBALAGENS DE 1,5 
LITROS – em pacotes com 6 frascos cada (6 x1), com certificados de autorizações 
dos órgãos competentes e com validade para 12 (doze) meses. 

 2,69  

07 27 Pacote de 
1Kg  

AMENDOIM DESCASCADO - embalagem de kg, com a identificação do produto, 
rótulo com ingredientes e valor nutricional, peso, fabricante e prazo de validade 
mínimo de 6 meses a contar da data de entrega. 

 9,99  

08 36 Pacote de 1 
Kg  

AMIDO DE MILHO – embalagem de kg, com a identificação do produto, rótulo com 
ingredientes e valor nutricional, peso fabricante, data de fabricação e validade mínima 
de 6 meses a contar da data de entrega. 

 7,58  

09 62 Unidades de 
50g 

ANIS ESTRELADO - embalagem de 50g, com identificação do produto, informações 
nutricionais, peso, fabricante, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a 
contar da entrega. 

 11,65  

10 210  Pacote de 
1Kg  
 

ARROZ BRANCO (TIPO 1) – embalagem de kg, com a identificação do produto, 
rótulo com ingredientes e valor nutricional, peso fabricante, data de fabricação e 
validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

 3,75  

11 30 Pacote de 1 
Kg  

ARROZ INTEGRAL – embalagem de kg, com a identificação do produto, rótulo com 
ingredientes e valor nutricional, peso fabricante, data de fabricação e validade mínima 
de 6 meses a contar da data de entrega. 

 4,40  

12 25 Embalagem AVEIA EM FLOCOS FINOS – embalagem de 250g, com a identificação do produto,  3,62  
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de 250g rótulo com ingredientes e valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e 
validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

13 7 Embalagem 
de 200 ml 

AZEITE DE OLIVA – extra-virgem, prensado a frio, com a identificação do produto 
rótulo com ingredientes e valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e 
validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

 19,50  

14 8 Unidades de 
30 ml 

BAUNILHA LÍQUIDA – embalagem de 30 ml com a identificação do produto, rótulo 
com ingredientes e valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade 
mínima de 6 meses a contar da data da entrega. 

 5,24  

15 56 Pacote de 
500g 

BISCOITO DOCE TIPO CASEIRO – TIPO DOCE DE MASSA, BISCOITO DE LEITE, 
MAISENA, MILHO, MELADO OU MANTEIGA – sabor e cor característica, textura 
crocante, embalagem de 500 gramas. Embalagem dupla face de polietileno atóxico, 
com a identificação do produto, rótulo com ingredientes e valor nutricional, fabricante, 
data de fabricação e validade mínima de 3 meses a contar da data de entrega. 

 6,95  

16 26 Pacote de 
800g 

BISCOITO DOCE TIPO ROSCA DE LEITE – sabor e cor característica, textura 
crocante, embalagem de 800g, com a identificação do produto, rótulo com 
ingredientes e valor nutricional, peso, fabricante e prazo de validade mínimo de 6 
meses a contar da data de entrega. 

 7,72  

17 26 Pacote de 
800g 

BISCOITO DOCE TIPO ROSCA GLACEADA - sabor e cor característica, textura 
crocante, embalagem de 800g, com a identificação do produto, rótulo com 
ingredientes e valor nutricional, peso, fabricante e prazo de validade mínimo de 6 
meses a contar da data de entrega. 

 7,72  

18 26 Pacote de 
800g 

BISCOITO DOCE TIPO SORTIDO - sabor e cor característica, textura crocante, 
embalagem de 800g, com a identificação do produto, rótulo com ingredientes e valor 
nutricional, peso, fabricante e prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data 
de entrega. 

 7,72  

19 30 Pacote de 
400g 

BOLACHA TIPO ÁGUA E SAL – sabor e cor característica, textura crocante, 
embalagem de 400g, dupla face de polietileno atóxico, com a identificação do produto 
rótulo com ingredientes e valor nutricional, peso, fabricante e prazo de validade 
mínimo de 6 meses a contar da data de entrega. 

 5,19  

20 58 Pacote de 
400g 

BOLACHA DOCE TIPO MARIA - sabor e cor característica, textura crocante, 
embalagem de 400g, dupla face de polietileno atóxico, com a identificação do produto 
rótulo com ingredientes e valor nutricional, peso, fabricante e prazo de validade 
mínimo de 6 meses a contar da data de entrega. 

 5,12  

21 58 Pacote de 
400g 

BOLACHA DOCE TIPO MARIA SABOR CHOCOLATE - sabor e cor característica, 
textura crocante, embalagem de 400g, dupla face de polietileno atóxico, com a 
identificação do produto rótulo com ingredientes e valor nutricional, peso, fabricante e 
prazo de validade mínimo de 6 meses a contar da data de entrega. 

 5,44  

22 30 Pacote de 
400g 

BOLACHA SALGADA TIPO INTEGRAL - sabor e cor característica, textura crocante, 
embalagem de 400 g. dupla face de polietileno atóxico, com a identificação do 
produto, rótulo com ingredientes e valor nutricional, peso, fabricante e prazo de 

 6,24  
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23validade mínimo de 6 meses a contar da data de entrega. 
23 30 Pacote de 

370g 
BOLACHA DOCE TIPO MAISENA – sabor e cor característica, textura crocante, 
embalagem de 370g, dupla face de polietileno atóxico, com a identificação do produto, 
rótulo com ingredientes e valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e 
validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

 5,62  

24 32 Embalagem 
de 450g 

BOLO SIMPLES SEM COBERTURA- embalagem 450g, fresco, macio, feito no dia da 
entrega. Não deve se embalado quente. Embalagem plástica atóxica com 
identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante,  
data da fabricação, validade e registro no SIM ou SIF. Validade mínima de 5 dias, a 
contar da data da entrega. 

 5,99  

25 23 Pacote de 1 
Kg 

CACAU EM PÓ NÃO ADOÇADO – embalagem de 1 kg com identificação do produto, 
rótulo com ingredientes e valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e 
validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

 37,63  

26 34 Lata de 
200g 

CAFÉ SOLÚVEL GRANULADO - embalagem de 200g, com identificação do produto, 
peso, fabricante, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data 
de entrega. 

 11,49  

27 113 Pacote de 
500g 

CAFÉ EM PÓ – embalagem de 500g, com identificação do produto, peso, fabricante, 
data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

 11,49  

28 26 Unidades de 
50g  

CANELA EM PÓ – embalagem de 50g, com identificação do produto, informações 
nutricionais, peso, fabricante, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a 
contar da entrega.  

 5,37  

29 27 Unidades de 
50g 

CANELA EM RAMA – embalagem de 50g, com identificação do produto, informações 
nutricionais, peso, fabricante, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a 
contar da data de entrega. 

 5,87  

30 350 Caixa de 
10g com 10 
sachês 

CHÁ DIVERSOS SABORES – embalagem de 10g, com identificação do produto, 
peso, data de fabricação, fabricante e validade mínima de 6 meses a contar da data 
de entrega. 

 4,00  

31 200 Embalagem 
de 1 Kg  

CARNE DE BOI MOÍDA DE 2ª – embalagem de kg, congelada, isenta de cartilagem, 
ossos e com no máximo 10% de gordura. Embalagem plástica, sem acúmulo de 
líquidos, com identificação do produto. 

 16,99  

32 150 Embalagem 
de 1 Kg 

CARNE DE BOI (BIFE) EM PEDAÇOS – embalagem de kg, resfriada, isenta de 
cartilagem, ossos e com no máximo 10% de gordura. Embalagem plástica, sem 
acúmulo de líquidos, com identificação do produto. 

 25,95  

33 80 Embalagem 
de kg 

CARNE SUÍNA TIPO LOMBO SEM OSSO – congelada, embalagem de 1 kg, isenta 
de cartilagem, ossos e com no máximo 10% de gordura. Embalagem plástica, sem 
acúmulo de líquidos, com identificação do produto. 

 16,99  

34 11 Embalagem 
de 100g 

CHIA – embalagem plástica de 100g, com identificação do produto, informações 
nutricionais, peso, fabricante, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a 
contar da entrega. 

 6,27  

35 10 Embalagem CHOCOLATE GRANULADO – embalagem de 1 kg, com identificação do produto,  10,44  
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de 1 Kg  peso, data de fabricação, fabricante e validade mínima de 6 meses a contar da data 
de entrega. 

36 21 Pacote 
de100g 

COCO RALADO- embalagem de 100g, com identificação do produto, rótulo, com 
ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade mínima 
de 6 meses a contar da data de entrega. 

 5,12  

37 12 Embalagem 
de 100g 
 

COENTRO EM GRÃO – embalagem de 100g, com identificação do produto, 
informações nutricionais, peso, fabricante, data de fabricação e validade mínima de 6 
meses a contar da entrega 

 6,87  

38 20  Pacote de 1 
Kg  

COLORAU - embalagem de 1 kg, com identificação do produto, rótulo, com 
ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade mínima 
de 6 meses a contar da data de entrega. 

 10,99  

39 25 Embalagem 
de 100g 

CONFEITOS COLORIDOS - embalagem de 100g, com identificação do produto, peso, 
data de fabricação, fabricante e validade mínima de 6 meses a contar da data de 
entrega. 

 13,45  

40 25 Unidades de 
50g 

CRAVO DA ÍNDIA - embalagem de 50g, com identificação do produto, informações 
nutricionais, peso, fabricante, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a 
contar da entrega. 

 6,95  

41 45 Embalagem 
de 200g 

CREME DE LEITE – embalagem de 200g, com identificação do produto, rótulo com 
ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade mínima 
de 6 meses a contar da data de entrega. 

 2,75  

42 25 Unidade de 
0,5 Kg 

CUCA - embalagem de 0,5 kg, com identificação do produto, rótulo com ingredientes e 
valor nutricional, peso, fabricante, data da fabricação e validade mínima de 5 dias, a 
contar da data da entrega. 

 10,00  

43 18 Pacotes de 
1 Kg 

ERVA MATE – erva mate sem açúcar, moída fina, embalagem de 1 kg.  8,44  

44 63 Pacote de 
300g 

ERVILHA CONGELADA – embalagem de 300g, com identificação do produto, rótulo 
com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data da embalagem e validade 
mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

 8,05  

45 108 Pacote de 1 
Kg  

FARINHA DE MILHO FINA – embalagem de 1 kg, com identificação do produto, 
rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante e prazo de validade mínima 
de 6 meses a contar da data de entrega. 

 3,00  

46 74 Pacote de 5 
kg 

FARINHA DE TRIGO ESPECIAL (TIPO 1) – enriquecida com ferro e ácido fólico, 
embalagem de 5 kg, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor 
nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade mínima de 3 meses a 
contar da data da entrega. 

 12,99  

47 31 Pacote de 1 
Kg 

FARINHA DE TRIGO INTEGRAL (TIPO 1) – embalagem de 1 kg, com identificação 
do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de 
fabricação e validade mínima de 3 meses a contar da data de entrega. 

 3,45  

48 18 Unidades de 
125g 

FERMENTO BIOLÓGICO PARA PÃO – embalagem de 125g, com identificação do 
produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação 

 7,95  
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e validade mínima de 6 meses a contar da data da entrega. 
49 8  Pacote de 

Kg  
FERMENTO QUÍMICO INSTANTÂNEO PARA BOLOS – embalagem (plástica) de kg, 
com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, 
fabricante, data de fabricação e validade mínima de 6 meses da data de entrega. 

 43,45  

50 100 Pacote de 1 
Kg 

FEIJÃO PRETO TIPO 1 - embalagem de 1 kg, com identificação do produto, rótulo 
com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade 
mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

 5,62  

41 50 Pacote de 1 
Kg 

FEIJÃO CARIOCA TIPO 1 - embalagem de 1 kg, com identificação do produto, rótulo 
com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade 
mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

 8,15  

52 22 Pacote de 
250g 

FIBRA DE TRIGO – embalagem de 250g, com identificação do produto, rótulo com 
ingredientes, valor nutricional, peso fabricante, data de fabricação e validade mínima 
de 6 meses a contar da data de entrega. 

 4,25  

53 8 Embalagem 
de 100g 

FUNCHO (ENDRO) – embalagem de 100g, com identificação do produto, informações 
nutricionais, peso, fabricante, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a 
contar da entrega. 

 5,37  

54 5 Pacote de 1 
Kg 

GELATINA EM PÓ – embalagem de 1 kg, com identificação do produto, rótulo com 
ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade mínima 
de 6 meses a contar da data de entrega. 

 19,03  

55 15 Embalagem 
de 200g 

GERGELIM BRANCO – embalagem de 200g plástica, com identificação do produto, 
rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e 
validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

 7,40  

56 10 Bandeja de 
540g 

IOGURTE SEM LACTOSE OU ZERO LACTOSE SABOR MORANGO – bandeja de 
540g, contendo 6 unidades, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, 
valor nutricional, peso, fabricante e validade mínima de 6 meses a contar da data de 
entrega. 

 10,35  

57 25 Pote de 
170g 

IOGURTE NATURAL INTEGRAL – embalagem plástica de 170g com identificação do 
produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação 
e validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

 4,99  

58 37 Caixa de 
395g 

LEITE CONDENSADO - embalagem de 395 g, com identificação do produto rótulo 
com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade 
mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

 3,79  

59 30 Pacote de 
500g 

LENTILHA TIPO 1 – embalagem de 500g, com identificação do produto, rótulo com 
ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade mínima 
de 6 meses a contar da data de entrega. 

 3,95  

60 6 Embalagem 
de 200g 

LINHAÇA DOURADA – embalagem plástica de 200g, com identificação do produto, 
rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e 
validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

 6,95  

61 53 Embalagem 
de 200g 

MANTEIGA INDUSTRIALIZADA SEM SAL – embalagem de 200g, com identificação 
do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de 

 9,25  
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fabricação e validade mínima de 3 meses a contar da data de entrega. 
62 21 Potes de 

500g 
MARGARINA VEGETAL SEM SAL – isenta de gordura trans, embalagem de 500g, 
com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, 
fabricante, data de fabricação e validade mínima de 3 meses a contar da data de 
entrega. 

 7,11  

63 60 Pacote de 
500g 

MASSA SECA PARA SOPA TIPO CONCHINHA, CABELO DE ANJO OU 
LETRINHAS COM OVOS - embalagem de 500g, com identificação do produto, rótulo 
com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade 
mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

 3,79  

64 100 Pacote de 
500g 

MASSA SECA TIPO MACARRÃO, ESGUETE, PARAFUSO OU RIGATONE COM 
OVOS - embalagem de 500g, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, 
valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a 
contar da data de entrega. 

 3,45  

65 80  Pacote de 
500g 

MASSA SECA DE SÊMOLA SEM OVOS TIPO ESPAGUETE OU PARAFUSO - 
embalagem de 500g, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor 
nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a 
contar da data de entrega. 

 5,25  

66 30 Pacote de 
500g 

MASSA PARA PASTEL (grande) – embalagem de 500g, com identificação do 
produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação 
e validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

 6,23  

67 12 Embalagem 
de 1 Kg  

MELADO - embalagem de kg, com identificação do produto, rótulo, com ingredientes, 
valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a 
contar da data de entrega. Com registro no SIM, SIF ou SISPOA. 

 10,50  

68 330 Embalagem 
de 200g 
(sache) 

MILHO VERDE EM CONSERVA - embalagem de 200g, com identificação do produto, 
rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data da embalagem e 
validade mínima de 6 meses a contar da data de entrega 

 3,12  

69 75 Embalagem 
de kg  

MORTADELA FATIADA SEM CAPA DE GORDURA - embalagem de kg, com 
identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, 
data de fabricação, validade mínima de 2 meses a contar da data de entrega. Registro 
do produto no SIM, SIF ou CISPOA. -  

 9,45  

70 106 Garrafa de 
900 ml 

ÓLEO DE SOJA REFINADO – embalagem de 900 ml (garrafas plásticas) atóxica, 
com identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, 
fabricante, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a contar da data de 
entrega. 

 4,37  

71 10 Embalagem 
de 100g 

ORÉGANO – embalagem plástica contendo 100g, com identificação do produto, rótulo 
com ingredientes, peso, fabricante, data de fabricação e validade mínima de 6 meses 
a contar da data de entrega. 

 7,37  

72 215 Dúzias  OVOS DE GALINHA VERMELHOS TIPO 2 - grandes, inteiros, sem rachaduras e 
limpos. Data de embalagem e prazo de validade, aviário de origem, com registro no 
SIM, SIF ou CISPOA. 

 5,97  
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73 2.000 Unidades de 
50g 

PÃO SOVADO - unidades de 50g, fresco, macio, sem presença de sujidades, feito no 
dia da entrega. Não deve se embalado quente. Embalagem plástica atóxica com 
identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, 
data da fabricação, validade e registro no SIM ou SIF. Validade mínima de 5 dias, a 
contar da data da entrega. 

 0,80  

74 510 Kg  PÃO FRANCÊS - unidades de 50g, fresco, macio, sem presença de sujidades, feito 
no dia da entrega. Não deve se embalado quente. Embalagem plástica atóxica com 
identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, 
data da fabricação, validade e registro no SIM ou SIF. Validade mínima de 5 dias, a 
contar da data da entrega. 

 9,80  

75 45 Embalagem 
de 400g 

PÃO BRANCO FATIADO TIPO - Embalagem de 400g, plástica, atóxica, rótulo com 
ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação. Validade mínima 
de 5 dias a contar da data de entrega. 

 4,35  

76 30 Embalagem 
de 400g 

PÃO INTEGRAL FATIADO - Embalagem de 400g, plástica, atóxica, rótulo com 
ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante e data de fabricação. Validade mínima 
de 5 dias a contar da data de entrega. 

 5,90  

77 11 Pacote de 
500 g. 

PIPOCA TIPO PREMIUM - embalagem de 500g, com identificação do produto, rótulo 
com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade 
mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

 3,47  

78 25 Pacote de 
500g 

POLVILHO AZEDO - embalagem de 500g, com identificação do produto, rótulo com 
ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data fabricação e validade mínima de 
6 meses a contar da data de entrega. 

 4,24  

79 25 Pacote de 
500g 

 POLVILHO DOCE – embalagem de 500 g, com identificação do produto, rótulo com 
ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data fabricação e validade mínima de 
6 meses a contar da data de entrega. 

 4,99  

80 10 Embalagem 
de kg  

PRESUNTO FATIADO SEM CAPA DE GORDURA, embalagem de kg, com a 
identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, 
data de fabricação e validade mínimo de 2 meses  a contar da data de entrega.   

 25,38  

81 20 Pacote de 1 
Kg  

QUEIJO PARMESÃO RALADO – embalagem de 1 kg, com identificação do produto, 
rótulo com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e 
validade mínima de 1 mês a contar da data da entrega. Registro do produto no SIM, 
SIF ou CISPOA. 

 43,80  

82 10 Embalagem 
de 250g 

QUINOA REAL – embalagem de 250 com a identificação do produto, rótulo com 
ingredientes e valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade mínima 
de 6 meses a contar da data de entrega. 

 6,90  

83 30 Pote de 
200g 

REQUEIJÃO CREMOSO – embalagem de 200g, com identificação do produto, rótulo 
com ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade 
mínima de 6 meses a contar da data de entrega. 

 6,23  

84 46 Pacote de 
500g 

SAGU - embalagem de 500g, com identificação do produto, rótulo com ingredientes, 
valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade mínima de 6 meses a 

 3,64  
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contar da data de entrega. 
85 35 Pacote de 1 

Kg  
SAL IODADO – embalagem de 1 kg, com identificação do produto, rótulo com 
ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade mínima 
de 6 meses a contar da data de entrega.  

 1,38  

86 6 Pacote 
de100g 

SAL AMONÍACO – embalagem de 100g, com identificação do produto, rótulo, com 
ingredientes, valor nutricional, peso, fabricante, data de fabricação e validade mínima 
de 6 meses a contar da data de entrega. 

 1,75  

87 40 Pacote de 1 
Kg 

SALSICHA DE FRANGO TIPO HOT DOG – congelada, embalagem plástica de kg, 
com identificação do produto, rótulo contendo a data de fabricação, ingredientes, valor 
nutricional, peso, fabricante, prazo de validade, temperatura de estocagem e registro 
no SIM, SIF ou CISPOA. 

 10,05  

88 120 Litros SUCO DE FRUTA INTEGRAL - Apresentação: líquido concentrado, sem corantes 
artificiais, com conservação fora de refrigeração. Embalagem deverá ser atóxica com 
dizeres de rotulagem data de Fabricação, prazo de validade e Registro no MS 
embalagem de 1 litro, caixinha, diversos sabores. 

 9,59  

89 64 Garrafa de 
750 ml 

VINAGRE DE MAÇÃ - embalagem de 750 ml (garrafa plástica), atóxica, com 
identificação do produto, rótulo com ingredientes, valor nutricional, fabricante, data de 
fabricação e 73validade, com registro no Ministério da Agricultura. Validade mí74nima 
de 6 meses a contar da data da entrega. 

 3,62  

 
 

FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES. 
 

ITEM QUANT. UNIDADE ESPÉCIE MARCA UNIT. TOTAL 
90 140 Unidades ABACAXI – unidades de tamanho médio, frutas firmes, sem machucados, grau médio 

de amadurecimento, frutas limpas.  
 6,55  

91 70 Kg AIPIM LIMPO (descascado) – embalagem de kg, com a identificação do produto e 
peso. 

 4,90  

92 255 Unidades ALFACE – de 1ª qualidade, lisa ou crespa, nova, folhas firmes, não poderá estar 
murcha, unidades íntegras e de tamanho médio.  

 2,25  

93 3 Kg ALHO - bulbo inteiro, de 1ª qualidade, firme e intacto, sem lesões de origem física ou 
mecânica, devendo estar bem desenvolvido, sadio. Não deve conter substâncias 
terrosas, sujidades. 

 27,00  

94 540 Kg BANANA CATURRA – unidades de tamanho médio, frutas firmes, sem machucados, 
grau médio de amadurecimento, cor uniforme e limpas. 

 3,10  

95 170 Kg  BATATA DOCE - lavada, de 1ª qualidade, de casca branca, sem lesões de origem 
física ou mecânica, não apresentarem rachaduras ou cortes na casca, livre de 
enfermidades, isenta de partes pútridas. 

 3,62  

96 100 Kg BATATA INGLESA – unidades de tamanho médio (100 gramas), íntegras, frescas  3,07  



“Vespasiano Corrêa: Esperança, Progresso e Aconchego”. 

sem rachaduras ou perfurações, casca limpa. 
97 120 Kg  BETERRABA – nova, lavada, de 1ª qualidade, tamanho médio, com casca, sã, sem 

rupturas, não deve apresentar rachaduras ou cortes na casca. Estarem 
suficientemente desenvolvidas. 

 3,90  

98 250 Unidades BRÓCOLIS – de primeira qualidade, novo, firme, intacto, não poderá estar murcho; 
isento de partes pútridas, com coloração uniforme e sem manchas. Unidades de 
tamanho médio.  

 5,47  

99 250 Kg CEBOLA – tamanho médio, nova, de 1ª qualidade, com casca, compacta e firme, sã, 
sem rupturas, sem lesões de origem física ou mecânica, isenta de partes pútridas, 
livre de enfermidades.  

 3,45  

100 180 Kg CENOURA – nova, sem folhas, de 1ª qualidade, com tamanho e coloração uniforme, 
devendo ser de tamanho médio, com casca sã, sem rupturas, não deve apresentar 
rachaduras ou cortes na casca. Estarem suficientemente desenvolvidas.  

 3,60  

101 30 Kg CHUCHU - verde ou branco novo, sem brotos, de 1ª qualidade, de tamanho médio, 
não poderão estar murchos, com casca sã, sem rupturas, não deve apresentar 
rachaduras ou cortes na casca. Estarem suficientemente desenvolvidos.  

 3,70  

102 250 Unidades COUVE-FLOR - nova, de 1ª qualidade, firme e intacta, isentas de material terroso, 
com coloração uniforme, sem manchas, livre de enfermidades, isentas de partes 
pútridas. Suficientemente desenvolvidas, em perfeito estado de conservação e 
maturação.  

 5,45  

103 50 Kg LARANJA SUCO – unidades de tamanho médio, íntegras, frescas, sem perfurações, 
casca lisa e limpa. 

 3,18  

104 30 Kg LIMÃO - unidades de tamanho médio, íntegras, frescas, sem perfurações, casca lisa e 
limpa. 

 5,35  

105 470 Kg MAÇÃ FUGI – unidades de tamanho médio, frutas firmes e limpas, sem machucados, 
grau médio de amadurecimento. 

 7,10  

106 160 Kg MAMÃO FORMOSA – unidades de tamanho médio, frutas firmes e limpas, sem 
machucados, grau médio de amadurecimento. 

 5,60  

107 130 Kg MANGA – unidades de tamanho médio, frutas firmes e limpas, sem machucados, grau 
médio de amadurecimento. 

 4,20  

108 130 Kg MELÃO - unidades de tamanho médio, frutas firmes e limpas, sem machucados, grau 
médio de amadurecimento. 

 6,10  

109 240 Kg MELANCIA - unidades de tamanho médio, frutas firmes e limpas, sem machucados, 
grau médio de amadurecimento. 

 1,94  

110 45 Unidades MORANGA – unidades médias, íntegras, frescas e limpas sem rachaduras ou 
perfurações, casca limpa. 

 2,64  

111 50 Kg MORANGO – unidades médias, frescas, limpas com grau de amadurecimento médio.  18,40  
112 130 Kg PERA - unidades de tamanho médio, frutas firmes e limpas, sem machucados, grau 

médio de amadurecimento. 
 9,38  
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A DATA DE ENTREGA DOS PRODUTOS FICA VINCULADA AO PEDIDO PRÉ-ESTABELECIDO. 
É NECESSÁRIA A PRESENÇA DO FORNECEDOR NA ENTREGA E NA CONFERÊNCIA DE TODOS OS PRODUTOS E ALIMENTOS 
QUE ESTÃO SENDO ENTREGUES. 
A QUALIDADE DOS PRODUTOS DEVE APRESENTAR AS PERFEITAS CONDIÇÕES ORGANOLÉPTICAS, CONFORME DESCRIÇÃO 
PROPOSTA NO REFERIDO EDITAL. 
 
 

LICITAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE 
 

ITEM QUANT. UNIDADE DESCRIÇÃO MARCA UNIT. TOTAL 
117 100 Frasco de 5 

litros 
ÁGUA SANITÁRIA - produto de múltiplo uso, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5% 
p/p, a base de hipoclorito de sódio ou cálcio, utilizado para assepsia de roupas e 
ambientes. 

 12,95  

118 100 Frasco de 1 
litro 

ÁLCOOL ETÍLICO HIDRATADO 92,8º INPM – álcool 96º GL, solúvel em água, 
incolor, de uso doméstico.  

 6,43  

119 30 Frasco de 5 
litros 

ALVEJANTE SEM CLORO MULTIUSO TIRA MANCHAS – utilizado para limpeza de 
roupas e ambientes. 

 23,95  

120 50 Frasco de 5 
litros 

AMACIANTE DE ROUPAS LÍQUIDO VISCOSO – com perfume suave.  13,75  

121 50 Frasco de 
360 ml 

AROMATIZADOR DE AR PARA AMBIENTES EM FORMA DE AEROSSOL – 
embalagem de 360 ml, fragrâncias suaves: lavanda, flores do campo entre outras, 
utilizado para eliminação de odores. 

 10,70  

122 30 Frasco de 
500 ml 

DESENGORDURANTE PARA COZINHA – Embalagem de 500 ml com pulverizador, 
para uso na limpeza de fogões, pias e bancadas. 

 8,95  

123 50 Frasco de 5 
litros 

DESINFETANTE LÍQUIDO DE USO GERAL - ação germicida bactericida. Qualidade 
biodegradável, solúvel em água, fragrâncias suaves: lavanda, flores do campo entre 
outras. 

 14,90  

113 10 Kg PIMENTÃO AMARELO, VERDE OU VERMELHO- unidades de tamanho médio, 
íntegras, frescas e limpas, sem perfurações, grau médio de amadurecimento. 

 10,75  

114 120 Unidades REPOLHO – verde, novo, de 1ª qualidade, folhas sãs, sem rupturas, com coloração 
uniforme, sem manchas, livre de enfermidades, isento de partes pútridas. 

 5,10  

115 310 Kg 
 

 

TOMATE – de 1ª qualidade, tamanho médio, apresentando grau médio de maturação, 
com casca sã, sem rupturas, livre de enfermidades, isento de partes pútridas.  

 4,30  

116 10 Kg VAGEM – verde, nova, de 1ª qualidade, sãs, sem rupturas, com coloração uniforme e 
sem manchas, livre de enfermidades, não deve estar danificada por qualquer lesão de 
origem física ou mecânica.  

 9,48  
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124 300 Frasco de 
500 ml 

DETERGENTE CONCENTRADO PARA LOUÇA – neutro ou clear, biodegradável, 
utilizado para remoção de gordura de louças, talheres, panelas e outros utensílios 
domésticos. 

 1,84  

125 6 Unidades ESCOVA PARA LAVAR ROUPAS – Escova de mão para lavar roupas com cabo de 
madeira, cerdas de nylon, formato oval, sem alça e sem cabo, medindo 13x7cm. 

 3,53  

126 10 Unidades ESFREGÃO DE AÇO  2,45  
127 60 Pacote 

plástico com 
8 unidades 

de 60g 

ESPONJA TIPO LÃ DE AÇO – formato retangular, textura macia e isenta de sinais 
de oxidação, utilizada para limpeza de utensílios e limpeza geral, pacote plástico com 
8 unidades de 60g. 

 2,43  

128 200 Embalagem 
plástica com 

1 unidade 

ESPONJA DE LOUÇA – tipo dupla face (fibra e espuma), multiuso, formato 
retangular, dimensão 110x70x20mm, para lavagem de louça e limpeza em geral. 
Pacote plástico, com 1 unidade. 

 1,43  

129 80 Caixa com 
30 unidades 

FILTROS PARA CAFÉ Nº 103 - filtro de papel, 100% celulose, textura especial e 
selagem super-resistente, embalagem contendo 30 unidades. 

 4,38  

130 30 Pacote com 
10 caixas de 
40 unidades 

FÓSFORO - Tamanho médio, acendimento macio e seguro; com selo do INMETRO. 
Pacote com 10 caixas de 40 unidades. 

 2,95  

131 100 Pacote com 
50 unidades 

GUARDANAPOS DE PAPEL – dimensão 24cmx24cm, folhas duplas, pacote com 50 
unidades. 

 2,15  

132 20 Frasco de 
360 ml 

INSETICIDA AEROSSOL- Inseticida aerossol para ambientes domésticos, para 
insetos, baratas e bichos rastejantes. Embalagem de 360 ml. 

 11,79  

133 20 Unidade PÁ PARA LIXO – Material em polipropileno, cabo curto, cor escura, medidas: 
275x223x70mm. 

 4,05  

134 50 Unidade PANO DE LIMPEZA PESADA – Pano de limpeza pesada (chão) 100% algodão, 
medindo aproximadamente 70x25cm. Cor escura, tipo saco. 

 3,60  

135 40 Unidade PANO DE LIMPEZA MULTIUSO – Para limpeza em geral de pias e fogões, cor 
branca, características padrões. 

 4,70  

136 10 Rolo PAPEL ALUMÍNIO – rolo de 30 cm x 7,5m.  5,65  
137 25 Fardo com 

72 rolos 
PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA  81,70  

138 40 Unidade de 
35g 

PEDRA SANITÁRIA – Sólida tipo arredondada com suporte e aroma floral, peso 35g.  2,65  

139 10 Rolo PLÁSTICO FILME PVC CULINÁRIO TRANSPARENTE PARA ALIMENTOS – 28 cm 
x 100 m. 

 6,83  

140 15 Embalagem 
com 12 

unidades 

PRENDEDORES DE ROUPA – Prendedores de roupa em plástico resistente.  3,13  
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141 30 Unidade 
400g 

SABÃO EM BARRA TIPO GLICERINADO – biodegradável de aroma neutro de 
glicerina, barra de 400g. 

 3,83  

142 30 Unidade 
400g 

SABÃO EM BARRA TIPO COCO – biodegradável, com aroma de coco, barra de 
400g. 

 4,25  

143 60 Pacote ou 
caixa de 

papelão de 
1 Kg 

SABÃO EM PÓ – multiação, para roupas brancas e coloridas, biodegradável, 
embalagem de caixa de papelão ou pacote plástico de 1 kg, original do fabricante. 

 6,49  

144 15 Frasco 5 
litros 

SABÃO LÍQUIDO PARA ROUPAS GLICERINA OU BABY – Embalagem de 5 litros, 
fragrância glicerina ou baby. 

 28,00  

145 35 Unidades de 
90g 

SABONETE NEUTRO COM HIDRATANTE DE USO INFANTIL – aspecto físico 
sólido, peso 90g, tipo com perfume, formato ovalado, aplicação pele normal. 

 3,90  

146 10 Rolo com 
100 

unidades 

SACOS PLÁSTICOS PARA FREEZER 3 LITROS – em rolos com 100 unidades, 
bolsa de plástico 23x38cm. Produto não perecível, inodoro e atóxico. Ideal para 
freezer e geladeira. 

 5,62  

147 10 Rolo com 
100 

unidades 

SACOS PLÁSTICOS PARA FREEZER 5 LITROS - Em rolos com 100 unidades. 
Bolsa de plástico 27cmx40cm. Produto não perecível, inodoro e atóxico. Ideal para 
freezer e geladeira. 

 6,33  

148 30 Frasco 300 
ml 

SAPÓLIO LÍQUIDO CREMOSO TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL - embalagem 
frasco de 300 ml, com tampa abre e fecha, utilizado para limpeza de superfícies de 
inox, esmaltadas, fórmicas e cromadas. 

 7,65  

149 120 Pacote com 
2 rolos 

TOALHA DE PAPEL PARA COZINHA - folha dupla, alta absorção, pacotes com 2 
rolos de 60 folhas medindo 22 x 20 cm. 

 3,70  

150 20 Unidade VASSOURA DE NYLON – Vassoura de nylon, tipo doméstica, com cerdas macias, 
cepo plástico de 22 cm, cerdas de 11,5 cm, com plumagens nas pontas, com cabo 
rosqueado de madeira plastificada, para limpeza em geral. 

 11,49  
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