PREFEITURA MUNICIPAL DE TACIBA
CNPJ: 55.354.302/0001-50

DIGITAÇÃO ELETRÔNICA DA PROPOSTA
PREGÃO PRESENCIAL
SEQUENCIA: 20
Data Abertura: 10/08/2017 Hrs: 08:30
Local Entrega: PAÇO MUNICIPAL, PRACA PADRE
FELIX, 80

Data Abertura: 10/08/2017 Hrs: 08:30
Observação: Pregão 20/2017

NOME / RAZÃO SOCIAL
CPF/CNPJ

ITEM PRODUTO
1 Abridor de Lata - Abridor de Lata fabricado com material antiferrugem de 1ª qualidade.
2 ÁGUA SANITÁRIA Produto para limpeza à base de hipoclorito de
sódio e água, com teor de cloro ativo entre 2,00% p/p e 2,5% p/p.
Produto biodegradável, bactericida e germicida. O produto deverá
apresentar: rótulo indicando data de validade, dados do fabricante,
marca, principio ativo e composição do produto e conteúdo
líquido.Embalagem individual, em plástico resistente (que não
estoure no empilhamento e de acordo com ABNT/NBR 13390:
05/1995), de material flexível e resistente, com 01 litro Apresentar
Registro do produto junto ao Ministério da Saúde/ANVISA.

QDE. REQUIS. UNIDADE
VL. UNITÁRIO
50.0000 UN

VL. TOTAL MARCA
0.00

7120.0000 LT

0.00

3 Álcool 1 litro 70° refinado de baixo teor de acidez e aldeídos,
especialmente indicado para limpeza, não incluindo desinfecção e
sem adição de desnaturante. Constar no rotulo informações do
produto, fabricante, numero do lote, selo do inmetro, data de
fabricação e validade, numero do INOR. embalegem de 1
litro.Autorização de funcionamento do fabricante na ANVISA

4734.0000 LT

0.00

4 Álcool em Gel, Anticéptico Hidratado - 70° INPM frasco de 500 ml.

192.0000 LT

0.00
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5 Amaciante de roupa 2 litros com extrato de algodão.
Composição: aditivo, coadjuvantes, emulsão de silicone, diluente.
Componente ativo: cloreto de diaquil dimetil amonio. No rotulo
deverá constar informações do produto, fabricante e registro ou
notificação na ANVISA.

1200.0000 FR

0.00

6 BALDE PLASTICO reforçado, para uso doméstico, de polipropileno,
com alça de arame galvanizado, capacidade 20 litros

208.0000 UN

0.00

7 Barra de sabão glicerinado neutro, testado dermatologicamente,
composição básica sabão de ácidos graxos de coco/babaçu, sabão de
ácidos graxos de sebo, sabão de ácidos graxos de soja, coadjuvante,
glicerina, agente anti-redepositante e água. O produto deve conter na
embalagem telefone para emergência médica. Embalado em saco
plástico
com 5 unidades de 200 gramas cada, pacote pesando 1kg.
Especificações:
ph 1%=11,5 máximo, alcalinidade livre: máximo 0,5%p/p.
- Este produto deve ser notificado na ANVISA.

830.0000 PCT

0.00

8 Bobina de saco plástico Picotada 10 kg. - 40x60 cm/Fundo Reto, ideal
para embalar frutas, verduras e outros alimentos. Selo de qualidade
de alta resistência
9 Bobina de saco plástico Picotada 5 kg. - 35x45 cm/Fundo Reto, ideal
para embalar frutas, verduras e outros alimentos. Selo de qualidade
de alta resistência
10 Brilho (LIMPA ) Alumínio liquido, FR. de 500 ML. Composição básica:
tensoativo aniônico, sulfônico; conservante, abrasivos, corante e
veículo; tipo liquido; com validade de 2 anos; acondicionado em
frasco plástico, contendo 500 ml; embalado em caixa de papelão
reforçado; laudo analítico do lote do produto e autorização
funcionamento do fabricante ANVISA/MS

21.0000 RL

0.00

21.0000 RL

0.00

401.0000 FR

0.00

11 Bucha para Banho - Fabricado com material de boa qualidade

698.0000 UN

0.00

12 Cera Líquida Incolor Classic, frasco Plástico com 750 ml

444.0000 FR

0.00

13 Cesto para lixo de polipropileno de 100Lts, com tampa, com pedal
para abrir a tampa, (pé).
14 Cesto para lixo de polipropileno de 12Lts, com tampa, medindo no
mínimo 24,5 de altura x 25,5 de Largura.
15 Cesto para lixo de polipropileno de 30Lts, com tampa

72.0000 UN

0.00

158.0000 UN

0.00

123.0000 UN

0.00

16 Cesto para lixo de polipropileno de 60Lts, com tampa

122.0000 UN

0.00

75.0000 UN

0.00

17 Cesto para lixo de polipropileno de 60Lts, com tampa, com pedal para
abrir a tampa, (pé).
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18 COADOR PARA CAFÉ CONFECCIONADO EM PANO EM 100%
ALGODÃO, DIAMETRO MINIMO DE 20 CM EM ARAME GALVANIZADO
DE 3,4MM E ALÇA COM REVESTIMENTO TIPO ESPAGUETE EM PVC,
COMPRIMENTO MAXIMO DO SACO 26 CM.

465.0000 UN

0.00

19 COADOR PARA CAFÉ, CONFCCIONADO EM PANO EM 100%
ALGODÃO, DIAMETRO MINIMO DE 13 CM EM ARAME GALVANIZADO
DE 3,4MM E ALÇA COM REVESTIMENTO TIPO ESPAGUETE EM PVC,
COMPRIMENTO MAXIMO DO SACO 18 CM

465.0000 UN

0.00

20 Condicionador de Cabelo; cabelo normal; indicado para uso infantil;
essência; água, metolsulfato de behenil
trimetil, amonioalcool cetoestearilico, ciclometicone; cloreto de
hidroxietil, behenamidopropil dimoniopolisorbato 20, edta dissodio;
embalagem frasco plástico de 500ml.

607.0000 UN

0.00

8.0000 CX

0.00

417.0000 CX

0.00

23 Copo descartável para café, 50ml, material de poliestireno, branco
leitoso, corpo frisado, bordas arredondadas, não tóxico, peso unitário
mínimo de 0,75 gramas por copo, em cada copo deverá constar:
gravação da marca ou identificação do símbolo do fabricante,
símbolo de reciclagem, conforme à norma ABNT NBR 13230/1994, e
atender rigorosamente à norma da ABNT NBR 14865/2002 - Copos
plásticos Descartáveis. Acondicionado em caixa contendo 50
manga/pacote com 100 unidades. Nas embalagens deverá constar a
capacidade de cada copo e a quantidade de copos.

36.0000 CX

0.00

24 Cotonetes 75x1 com haste de plástico e algodão. Autorização de
funcionamento do fabricante e registro do produto na ANVISA/MS.

38.0000 CX

0.00

25 Creme dental; uso infantil; pesando 50 gr; com micro partículas de
cálcio e com flúor ativo.

1322.0000 UN

0.00

21 Copo Americano - Caixa com 24 unidades, fabricado com material de
1ª qualidade.
22 Copo descartável para água, 180ml, material de poliestireno,
transparente cristal, corpo frisado, bordas arredondadas, não tóxico,
peso unitário mínimo de 2,20 gramas por copo, em cada copo deverá
constar: gravação da marca ou identificação do símbolo do
fabricante, símbolo de reciclagem, conforme à norma ABNT NBR
13230/1994, e atender rigorosamente à
norma da ABNT NBR 14865/2002 - copos plásticos descartáveis.
Acondicionado em caixa contendo 25 manga/pacote com 100
unidades. Nas embalagens deverão constar a capacidade de cada
copo e a quantidade de copos
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26 Desinfetante para uso geral, com características bactericidas e
fungicidas. Estado líquido concentrado, fragrâncias diversas,
acondicionado em frascos plástico contendo 2litros. Com autorização
de funcionamento do fabricante na ANVISA/MS.

3894.0000 FR

0.00

27 Desintectante de Hortifrutícolas: Composição dicloroisocianurato de
sódio dihidratado e coadjuvante. Principio Ativo: dicloroisocianurato
de sódio dihidratado: 6,25%. Equivale a 3,5% de cloro ativo,
Embalagem de 2kg
28 Desodorizador de Ambientes, com varias fragrâncias, embalagem
apropriada, contendo 400ml cada.
29 Detergente Cáustico Desencrustante, cáustico para remoção de
gordura carbonizada. Galão com 05 Litros
30 Embalagem para Geladinho - Fabricado com material de 1ª
qualidade, resistente, 100x1
31 Escova de Lavar roupa, formato anatômico, base com medidas
mínimas de 11x6cm, corpo (base) em plástico, cerdas em nylon
sintético, mínimo de 20 cerdas por tufo, sem alça e sem cabo.

123.0000 FR

0.00

457.0000 FR

0.00

8.0000 GL

0.00

58.0000 PCT

0.00

108.0000 UN

0.00

52.0000 UN

0.00

1449.0000 PCT

0.00

34 Fibraço serviço pesado; 87x125 mm, material de fibra sintética com
mineral abrasivo, produto não-tecido a base de fibras sintéticas e
mineral abrasivo unidas por resina a prova de água. Pacote com 5
unidades
35 Filme (filme) de PVC transparente, para embalar, proteger e
conservar alimentos, frutas e verduras e outros alimentos , medindo
45cm por 600metros
36 Fita Adesiva - De 18mmx50m com material de primeira qualidade

168.0000 PCT

0.00

43.0000 RL

0.00

181.0000 UN

0.00

37 Flanela para limpeza de algodão, na cor branca, para limpeza,
tamanho 28 de largura x 48 cm de comprimento
38 Fósforo, palito longo, área de riscagem com vida útil compatível com
o número de palitos da embalagem, caixa com mínimo de 200
palitos, embalagem lacrada e com selo de qualidade.

1576.0000 UN

0.00

573.0000 CX

0.00

466.0000 UN

0.00

32 Escova para vaso sanitário, cabo plástico e cerdas sintéticas, sem
suporte. Fabricado com material de 1ª qualidade
33 Esponja dupla face, 1º qualidade, em espuma de poliuretano com
bactericida e fibra sintética c/abrasivo. Medidas: 110mm x 75mm x
23mm. Constar na embalagem numero do lote, SAC, fabricação e
validade, pacote com 3 unidade. ANVISA

39 Guardanapo de pano para Louça, em algodão, medindo
aproximadamente 70x40cm. Com acabamento, branco com
estampas variadas

Página 4 de 11

40 Guardanapo de papel medindo 20cm x 20cm em pacote com 80
folhas, composto por 100% fibras celulósicas. Deverá constar na
embalagem dados de identificação do fabricante e marca.

406.0000 PCT

0.00

41 Guardanapo de papel medindo 20cm x 20cm em pacote com 80
folhas, composto por 100% fibras celulósicas. Deverá constar na
embalagem dados de identificação do fabricante e marca.

10.0000 PCT

0.00

42 Lã de aço, fardo com 14 pacotes de 8 unidades cada. composição:
aço carbono. Impresso na embalagem validade do produto e
especificações mínimas do produto.Deverá ter etiqueta com dados
de identificação do fabricante e marca, selo que indique informativo
de reciclagem. Acondicionado devidamente em embalagem
apropriadas. Registro na ANVISA
43 Limpa inox - Embalagem de 500gr.

268.0000 FD

0.00

47.0000 FR

0.00

44 Limpa Moveis- Emulsão aquosa cremosa, pra superfície em geral (
exceto pisos ). Com autorização de funcionamento do fabricante na
ANVISA/MS, embalagem de 500ml

721.0000 FR

0.00

45 Limpa Pedra: Aspecto líquido, COMPOSIÇÃO: Tensoativo Aniônico,
Adjuvante, Coadjuvante, Corante e Veículo. Embalagem de 5 litros

32.0000 GL

0.00

563.0000 FR

0.00

46 Limpa vidros, embalado em frasco plástico de 500 ml, acondicionados
em caixas de papelão devidamente identificadas. Com autorização
de funcionamento do fabricante na ANVISA/MS.
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47 LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTI-USO, ACONDICIONADO
EM EMBALAGEM PLÁSTICA TIPO SQUEEZE COM 500ML,
COM TAMPA FLIP-TOP E BICO PULVERIZADOR. COM
TENSOATIVO BIODEGRADÁVEL. PARA LIMPEZA DE
SUPERFÍCIES EM GERAL. O PRODUTO DEVERÁ
CONSTAR COMO SANEANTE NOTIFICADO, COM
NOTIFICAÇÃO VÁLIDA (DENTRO DO PRAZO), NA
“CONSULTA A BANCO DE DADOS DA ANVISA/MS” , AÇÃO
ESPERADA: DESENGORDURANTE, DESINCRUSTANTE E
AROMATIZANTE. DEVE APRESENTAR BOM RENDIMENTO
E CONCENTRAÇÃO DE ATIVOS COMPATÍVEL AO USO A
QUE SE DESTINA, POSSUIR AROMA AGRADÁVEL, , SER
INÓCUO À PELE, APRESENTANDO COMPLETA
SOLUBILIDADE EM ÁGUA. O PRODUTO DEVERÁ
ESTAMPAR NO RÓTULO A FRASE “PRODUTO
NOTIFICADO NA ANVISA/MS”, O NOME DO FABRICANTE
OU IMPORTADOR, ENDEREÇO COMPLETO, NOME DO
TÉCNICO RESPONSÁVEL PELO PRODUTO, COMPOSIÇÃO
QUÍMICA E O NÚMERO DE TELEFONE DO SAC (SERVIÇO
DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR). NÚMERO DE LOTE,
DATA DE FABRICAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE DO
PRODUTO PRESENTES NO CORPO OU NO RÓTULO DA
UND 2000 293351
EMBALAGEM. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 24
(VINTE E QUATRO) MESES A CONTAR DA DATA DA
ENTREGA PELO FORNECEDOR.

3500.0000 UN

0.00

48 Luva de limpeza tamanho M, em borracha, 1º qualidade, com
proteção interna, embalagem individual, constar numero do CA
na embala

489.0000 PAR

0.00

49 Luva de limpeza tamanho P, em borracha 1º qualidade com proteção
interna, embalagem individual, cores: amarela, laranja ou verde.
Constar número do CA na embalagem.

342.0000 PAR

0.00

59.0000 CX

0.00

50 Luva descartável para procedimento 100x1 tamanho média,
resistente, flexível, fabricado com material de 1ª qualidade
51 Luva térmica para cozinha, com segurança para as mão e braços no
calor ou frio intenso. Manuseio confortável dos pratos, ideal para
fogão, forno e freezer Tamanho 35cm, tecido 100% algodão e silicone
com tratamento metalizado Revestimento interno de bedim,
Acabamento com viés.
52 Pá para lixo de uso doméstico, medida mínima da pá, 18cm com cabo
em madeira, medida aproximada do cabo 60cm.

3.0000 PAR

0.00

195.0000 UN

0.00
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53 Pá para lixo em metal, branco ou bege, medindo 20cmx 20cm de
base, cabo de pinnus de 60 cm de altura x 22mm de diâmetro.
Deverá ter etiqueta com dados de identificação do fabricante e
marca.
54 Pá para lixo emplástico resistentel, branco ou bege, medindo 20cmx
20cm de base, cabo de pinnus de 60 cm de altura x 22mm de
diâmetro. Deverá ter etiqueta com dados de identificação do
fabricante e marca.
55 Pano de chão flanelado, composto de 100º de algodão, medindo
aproximadamente 50x76cm. Acondicionada em embalagem
apropriada
56 Papel alumínio - Rolo medindo 45x7,5m fabricado com material de 1ª
qualidade
57 Papel Higiênica-folha Simples, Na Cor Branca; Matéria Prima 100%
Fibra Celulosica; Comprimento do Rolo de 30 M; Com Largura de 10
Cm; Diametro No Maximo de 11,7 Cm; Largura do Tubete 10 Cm;
Diametro Interno do Tubete Maior Que 4 Cm; Acabamento Gofrado,
Em Relevo; Picotado; Fragrancia Neutra;, Rotulagem Contendo
Marca, Quantidade de Rolos; Aroma Neutro, Metragem do Papel;
Nome do Fabricante e Fantasia, Cnpj; Telefone do Sac; Embalagem
Com Boa Visibilidade do Produto,fardos Constituído Por 16 Pacotes
de 4 Rolos; Abnt Nbr 15464-1.

89.0000 UN

0.00

11.0000 UN

0.00

1565.0000 UN

0.00

265.0000 UN

0.00

481.0000 FD

0.00

58 Papel toalha 22,5 x 22,5cm, na cor branca, fabricado com 100% de
celulose virgem, embalado em caixa contendo 1000 folhas, devera
estar impresso na embalagem, todas informações do produto
inclusive sua composição. Credenciado pelo INMETRO, com os
seguintes ensaios: dimensão, gramatura mínima 35 g/m2, alvura
superior a 100 UV calibrado e 85 Uv excluído, resistência à
tração a seco superior a 760 N/m (direção de fabricação) e 460 N/m
(direção transversal), resistência à tração a úmido superior a 100
N/m (direção de fabricação) e 55 N/m (direção transversal),
capacidade de absorção (método cestinha, em g/g) inferior a 4 e
tempo de absorção inferior a 7 segundos, absorção de água
(método gota) inferior a 23 segundos, pintas máximo de 12 por
mm2/m2 e furos máximo de 1,2 por mm2/m2 e NBR 14129:1998.

153.0000 CX

0.00

59 Papel toalha, branco não reciclado, folha dupla picotada, tamanho
22,5 x 21,50 cm, com 60 folhas, pacote com 2 rolos.

386.0000 PCT

0.00

60 Prendedor de roupa, corpo em material plástico, medindo
aproximadamente 5,5 cm de comprimento x 1 cm de largura,
com serrilhas internas nas pontas. Em pacote com 12unidades. No
rotulo informações do fabricante e numero do CNPJ.

179.0000 PCT

0.00
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61 Rodo de alumínio 80 cm com cabo de alumínio extensão 1,24 m

26.0000 PÇ

0.00

209.0000 UN

0.00

425.0000 UN

0.00

100.0000 UN

0.00

133.0000 FR

0.00

66 Sabão em pó, embalagem de 1kg com marcador indicador
facilitadora para abertura. Composição: linear alquil benzeno
sulfonato de sódio, tensoativo não iônico, tensoativo aniônico,
polialquiletoxilado, coadjuvantes,
branqueadores ópticos e químico, agente anti redepositante,
corantes, enzimas, fragrâncias, carga e água. O produto deverá
conter informações do fabricante na embalagem. Autorização de
funcionamento do fabricante na ANVISA e registro do produto no
Ministério da Saúde.

1596.0000 UN

0.00

67 Sabonete - Tipo comum; deve ter qualidade suficiente para fazer
espuma, não rachar e não desmanchar com facilidade, contendo 90
gramas. Prazo de validade de no mínimo 6 (seis) meses. Produto
notificado na Anvisa/Ministério da Saúde.

778.0000 UN

0.00

68 Sabonete Infantil com ingredientes naturais, que produzem espuma
cremosa e testado dermatologicamente testado, com formato
anatômico. Prazo de validade de no mínimo 6 (seis) meses, contendo
90 gramas. Produto notificado na Anvisa/Ministério da Saúde.

702.0000 UN

0.00

62 Rodo em polipropileno, medidas 40cm x 6cm x 3cm tubular,
borracha em EVA duplo, medindo fora da base 3cm x 0,50cm
cada, cor preto, cabo de alumínio 1,30mt, diâmetro de 22mm com
rosca.
63 Rodo em polipropileno, medidas 60cm x 6cm x 3cm tubular,
borracha em EVA duplo, medindo fora da base 3cm x 0,50cm
cada, cor preto, cabo de alumínio 1,30mt, diâmetro de 22mm com
rosca.
64 RODO GRANDE COM BASE E CABO EM
ALUMINIO; Medidas aproximadas 62cm largura, podendo
variar ate 1cm o tamanho; base e cabo em alumínio, com
aproximadamente 1m e 30cm de comprimento, borracha
dupla injetada
65 Sabão de coco líquido produto com rendimento embalado em frascos
de 1000ml, espcificado na embalagem data de validade e todas
infomaçoes tecnicas do produto e fabricante.
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69 Sabonete líquido infantil embalagem de 5 litros, utilizado na
higienização de crianças e bebês, loção cremosa, para o corpo, de uso
pediátrico, formula com produtos emolientes, hidratantes e
umectantes, PH neutro, concentrado, perolado, odor agradável, sem
solventes, biodegradável, sem corantes. Na composição mínima do
sabonete deverá conter cocoamidopropil betaína; ácido cítrico;
polissorbato 80; clorhexidina; essência; poliquatérnio- 10; diestearato
de polietileno glicol-150; metilisotiazolinona;
metilcloroisotiazolinona; quatérnio-15 e água destilada. Deverá
conter no rótulo da embalagem as seguintes informações: nome da
mercadoria, indicação da utilização do produto, modo de usar, a
composição do material, as precauções da utilização, dados
cadastrais do fabricante com nome/ endereço/ telefones contato,
nome do responsável técnicos com n° CRF, n° de registro da ANVISA,
indústria brasileira, lote, data de fabricação e validade mínima de 24
meses contados da data de fabricação, quantidade do conteúdo da
embalagem, telefone do SAC. Embalagem Plástica resistente.

24.0000 GL

0.00

70 Sabonete liquido para mãos perfumado, perolado, acondicionado em
galão plástico contendo 5 litros, essência pêssego ou erva doce.
Mistura de lauril sulfato de sódio, dea, essência, corante em meio
aquoso. Composição: água, lauril eter, sulfato de sódio, cocamida
dea, essência, cloreto de sódio, diestearato de etilenoglicol derivado
de um composto de diesteril - bifenil e corantes. Propriedades
físico-químicos: Ph 7,5 + -0,5. Concentração 8,0 + - 1,0%.

18.0000 GL

0.00

71 Saco de Lixo P/uso Domestico; de Resina Termoplástica de Origem
Sustentável; Com Capacidade de 60 Litros; Medindo (63x80)cm (lxa);
Na Cor Verde Com Ausência de Furos Rasgos Ou Ranhuras; e Suas
Condições Deverão Estar de Acordo Com a Nbr 9191:2008 e
Alterações Posteriores, Com Rotulagem Adequada Na Embalagem.

13040.0000 KG

0.00

72 Saco Leitoso - Capacidade de 100Lt, reforçado - 1 Kg

800.0000 PCT

0.00

73 Saco Leitoso - Capacidade de 20Lt, reforçado - 1 Kg

500.0000 PCT

0.00

74 Saco para acondicionamento de lixo. De polietileno reforçado.
Capacidade para 100 litros. Na cor preta. Acondicionado em mala
com 50 unidades. Dimensões de cada unidade: 75 cm x 105 cm
(medidas aproximadas). Com espessura mínima de 0,12 mm. Sem
odor.

3520.0000 KG

0.00
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75 Saco para acondicionamento de lixo. De polietileno reforçado.
Capacidade para 20 litros. Na cor preta. Acondicionado em mala com
25 unidades. Dimensões de cada unidade: 39 cm x 58 cm (medidas
aproximadas). Com espessura mínima de 0,09 mm. Sem odor.

2000.0000 KG

0.00

76 Saco para acondicionamento de lixo. De polietileno reforçado.
Capacidade para 30 litros. Na cor preta. Acondicionado em mala com
25 unidades. Dimensões de cada unidade: 59 cm x 62 cm (medidas
aproximadas). Com espessura mínima de 0,10 mm. Sem odor.

1600.0000 KG

0.00

77 Saco para acondicionamento de lixo. De polietileno reforçado.
Capacidade para 60 litros. Na cor preta. Acondicionado em mala com
25 unidades. Dimensões de cada unidade: 63 cm x 80 cm (medidas
aproximadas). Com espessura mínima de 0,10 mm. Sem odor.

1600.0000 KG

0.00

78 Saco Plástico para AMOSTRAS: Plástico de Polietileno destinado a
entrar em contato com alimentos; 13cm X 25cm com 500 unidades.
Embalagem de 1kg
79 Sacola plástica reforçada de 1º qualidade, tamanho 25x35, pacote
com 100 unidade
80 Sacola plástica reforçada de 1º qualidade, tamanho 40x50, pacote
com 100 unidade
81 Shampoo infantil embalagem 480ml, com formula suave e PH
adequado é indicado para todos os tipos de cabelo infantis. Para uso
diário e não irrita os olhos. Limpa e perfuma dando brilho e maciez
aos cabelos. Dermatologicamente testado.

39.0000 KG

0.00

44.0000 PCT

0.00

9.0000 PCT

0.00

82 Touca descartável - De boa qualidade, 100x1
83 Vassoura: com cerdas de nylon, com base em madeira
resistente, cerdas com comprimento mínimo (saliente) de 11cm e
espessura média de 0,80mm, dispostas em no mínimo 4 carreiras de
tufos justapostos homogêneos
de modo a preencher toda à base. A fixação das cerdas à base deverá
ser firme e resistente, com cabo de madeira
plastificado, com emborrachado na ponta para rosquear com
facilidade na base da vassoura e com gancho na outra ponta do cabo
para pendurar, com perfeito
acabamento, uso doméstico.

450.0000 FR

0.00

4.0000 CX

0.00

414.0000 UN

0.00

Valor Líquido

0.00

Carimbo do CNPJ
Validade da Proposta
Condições de Pagamento
Garantia da Proposta
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