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ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº Lote: 1 - LOTE 01 - PLÁSTICO
Quant. Unid. Descrição Valor UnitárioItem Marca Valor Total

50,000 UND Bacia em plástico resistente, atóxico, cor branca. Dimensões
aproximada: Capacidade 14 L, 36 cm diâmetro, 15 cm altura -
Bacia em plástico resistente, atóxico, cor branca. Dimensões
aproximada: Capacidade 14 L, 36 cm diâmetro, 15 cm altura

35,0000 1.750,001 ___________

50,000 UND Bandeja plástica resistente, atóxica, em plástico polipropileno
(ideal para temperatura ambiente). Medida externa aproximada:
44,5x 56x 9 cm altura, com capacidade aproximada 20L -
Bandeja plástica resistente, atóxica, em plástico polipropileno
(ideal para temperatura ambiente). Medida externa aproximada:
44,5x 56x 9 cm altura, com capacidade aproximada 20L

39,9000 1.995,002 ___________

50,000 UND Bandeja plástica resistente, atóxica, em plástico polipropileno
(ideal para temperatura ambiente). Medida externa aproximada:
37x 44x 7,5 cm altura, com capacidade aproximada 10L -
Bandeja plástica resistente, atóxica, em plástico polipropileno
(ideal para temperatura ambiente). Medida externa aproximada:
37x 44x 7,5 cm altura, com capacidade aproximada 10L

22,5000 1.125,003 ___________

25,000 UND Bandeja retangular (tipo tabuleiro) em polipropileno, material
durável e resistente. Dimensões aproximada (Tolerância +/- 10
%): Comp. 60,0 cm, largura 40,0 cm, altura 6,0cm - Bandeja
retangular (tipo tabuleiro) em polipropileno, material durável e
resistente. Dimensões aproximada (Tolerância +/- 10 %): Comp.
60,0 cm, largura 40,0 cm, altura 6,0cm

45,0000 1.125,004 ___________

1.000,000 UND Cumbuca plástica: produzida com polipropileno virgem, atóxico,
resistente a 100 C°, por 20 minutos. Dimensões aproximadas
(Tolerância +/- 10%):altura: 52 mm, espessura: 2,5mm, diâmetro
de boca: 111 mm, base: 70 mm, capacidade para 350 ml -
Cumbuca plástica: produzida com polipropileno virgem, atóxico,
resistente a 100 C°, por 20 minutos. Dimensões aproximadas
(Tolerância +/- 10%):altura: 52 mm, espessura: 2,5mm, diâmetro
de boca: 111 mm, base: 70 mm, capacidade para 350 ml

8,8900 8.890,005 ___________

2.000,000 UND Caneca plástica com alça, em polipropileno grosso de alta
durabilidade com capacidade para 300ml - Caneca plástica com
alça, em polipropileno grosso de alta durabilidade com
capacidade para 300ml

5,8300 11.660,006 ___________

60,000 UND Conjunto de potes quadrados com tampa em plástico, elaborado
com material 100% virgem, transparente, atóxico, hermético com
5 peças: 8,45; 5,66; 3,88; 1,94; 1,2 Litros. Dimensões
aproximada (AxLxC) 24,5x22,0x22,5 cm. - Conjunto de potes
quadrados com tampa em plástico, elaborado com material
100% virgem, transparente, atóxico, hermético com 5 peças:
8,45; 5,66; 3,88; 1,94; 1,2 Litros. Dimensões aproximada
(AxLxC) 24,5x22,0x22,5 cm.

49,9000 2.994,007 ___________

15,000 UND Jarra plástica com tampa 2 litros, transparente, em polipropileno,
dimensões: Diâmetro 11 cm, Altura 22 cm - Jarra plástica com
tampa 2 litros, transparente, em polipropileno, dimensões:
Diâmetro 11 cm, Altura 22 cm

12,9900 194,858 ___________

25,000 UND Jarra Plástica com tampa - capacidade: 4 litros, c/ tampa, alça
em plástico, transparente, resistente à impacto, dimensões
aproximadas altura:26cm x diâmetro:16cm - Jarra Plástica com
tampa - capacidade: 4 litros, c/ tampa, alça em plástico,
transparente, resistente à impacto, dimensões aproximadas
altura:26cm x diâmetro:16cm

11,3200 283,009 ___________

400,000 UND Prato plástico, altura: 32 mm, espessura: 2,50 mm, largura da
aba 15 mm, diâmetro boca: 195 mm, base de 127 mm e
capacidade de 600 ml, fabricado em polipropileno, BMC OU
SMC; virgem; com abas (prato e cumbuca; paredes internas e
externas lisas; empilhável (prato e cumbuca); formato

12,7800 5.112,0010 ___________
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arredondado; atóxica em toda a peça, conforme normas da
ANVISA quanto a metais pesados; acabamento fosco ou
microtexturizado; resistente à temperatura de 100 Celsius, na cor
branca. - Prato plástico, altura: 32 mm, espessura: 2,50 mm,
largura da aba 15 mm, diâmetro boca: 195 mm, base de 127 mm
e capacidade de 600 ml, fabricado em polipropileno, BMC OU
SMC; virgem; com abas (prato e cumbuca; paredes internas e
externas lisas; empilhável (prato e cumbuca); formato
arredondado; atóxica em toda a peça, conforme normas da
ANVISA quanto a metais pesados; acabamento fosco ou
microtexturizado; resistente à temperatura de 100 Celsius, na cor
branca.

Total Lote 35.128,85

Nº Lote: 2 - LOTE 02 - PANELAS
Quant. Unid. Descrição Valor UnitárioItem Marca Valor Total

25,000 UND Canecão de alumínio reforçado, espessura 1,6mm, bico aberto,
cabo em baquelite, capacidade de 2,5 litros, dimensões
aproximadas: 16 cm diâmetro, capacidade de 2,5 litros -
Canecão de alumínio reforçado, espessura 1,6mm, bico aberto,
cabo em baquelite, capacidade de 2,5 litros, dimensões
aproximadas: 16 cm diâmetro, capacidade de 2,5 litros

34,9000 872,5011 ___________

5,000 UND Caçarola em alumínio reforçado, linha hotel, com tampa e asa
ABC. Dimensões aproximada (Tolerância: +/-10%) Capacidade
10 L, diâmetro 30 cm, altura 14 cm, espessura mínima 1,0 mm -
Caçarola em alumínio reforçado, linha hotel, com tampa e asa
ABC. Dimensões aproximada (Tolerância: +/-10%) Capacidade
10 L, diâmetro 30 cm, altura 14 cm, espessura mínima 1,0 mm

80,0000 400,0012 ___________

15,000 UND Caçarola em alumínio reforçado, linha hotel. Capacidade 17 L,
diâmetro 36 cm, altura s/ tampa 17 cm, altura c/ tampa 21 cm,
espessura 1,8 mm - Caçarola em alumínio reforçado, linha hotel.
Capacidade 17 L, diâmetro 36 cm, altura s/ tampa 17 cm, altura
c/ tampa 21 cm, espessura 1,8 mm

110,0000 1.650,0013 ___________

3,000 UND Caçarola em alumínio reforçado. Dimensões: Espessura 1,8 mm,
capacidade 41 L, com 50 cm de diâmetro, 21 cm altura -
Caçarola em alumínio reforçado. Dimensões: Espessura 1,8 mm,
capacidade 41 L, com 50 cm de diâmetro, 21 cm altura

253,0000 759,0014 ___________

10,000 UND Caçarola em alumínio reforçado1,8mm, capacidade 31L, com
45cm de diâmetro x 20 cm altura - Caçarola em alumínio
reforçado1,8mm, capacidade 31L, com 45cm de diâmetro x 20
cm altura

175,0000 1.750,0015 ___________

5,000 UND Panela Pressão 4,5 Litros: confeccionada em alumínio,
fechamento externo, válvula de segurança em silicone, trava de
segurança na tampa, panelas certificada pelo INMETRO e 4,5
litros de capacidade.  Observação: Que o modelo da borracha
tenha no mercado para troca. - Panela Pressão 4,5 Litros:
confeccionada em alumínio, fechamento externo, válvula de
segurança em silicone, trava de segurança na tampa, panelas
certificada pelo INMETRO e 4,5 litros de capacidade.
Observação: Que o modelo da borracha  tenha no mercado para
troca.

50,0000 250,0016 ___________

25,000 UND Panela Pressão 13 Litros: confeccionada em alumínio,
fechamento externo, válvula de segurança em silicone, trava de
segurança na tampa, panelas certificada pelo INMETRO de
acordo com a ABNT NBR 11823 - 2008 com pressão de
cozimento de 12 psi, dimensões: medindo 50 comp x 37 larg x
16 alt, 4mm de espessura e 13 litros de capacidade.
Observação: Que o modelo da borracha tenha no mercado para
troca. - Panela Pressão 13 Litros: confeccionada em alumínio,
fechamento externo, válvula de segurança em silicone, trava de
segurança na tampa, panelas certificada pelo INMETRO de
acordo com a ABNT NBR 11823 - 2008 com pressão de
cozimento de 12 psi, dimensões: medindo 50 comp x 37 larg x
16 alt, 4mm de espessura e 13 litros de capacidade.
Observação: Que o modelo da borracha tenha no mercado para
troca.

349,0000 8.725,0017 ___________

10,000 UND Panela caçarola alumínio fundido, com tampa. Capacidade 5
litros. Dimensão aproximada: Diâmetro da boca 24 cm - Panela

75,0000 750,0018 ___________
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caçarola alumínio fundido, com tampa. Capacidade 5 litros.
Dimensão aproximada: Diâmetro da boca 24 cm

10,000 UND Panela caçarola alumínio fundido, com tampa. Capacidade 7
litros. Dimensão aproximada: Diâmetro da boca 30 cm. - Panela
caçarola alumínio fundido, com tampa. Capacidade 7 litros.
Dimensão aproximada: Diâmetro da boca 30 cm.

70,0000 700,0019 ___________

Total Lote 15.856,50

Nº Lote: 3 - LOTE 03 - ALUMÍNIO
Quant. Unid. Descrição Valor UnitárioItem Marca Valor Total

5,000 UND Chaleira em alumínio reforçado, capacidade 5 L, boca 14 cm,
fundo: 22 cm, altura 17 cm - Chaleira em alumínio reforçado,
capacidade 5 L, boca 14 cm, fundo: 22 cm, altura 17 cm

65,0000 325,0020 ___________

25,000 UND Forma para bolo em alumínio polido, tipo hotel, reforçado.
Dimensões (Tolerância +/- 10 %): largura  26,0 cm, altura  5,0
cm, Comprimento  40,0 cm - Forma para bolo em alumínio
polido, tipo hotel, reforçado. Dimensões (Tolerância +/- 10 %):
largura  26,0 cm, altura  5,0 cm, Comprimento  40,0 cm

41,0000 1.025,0021 ___________

25,000 UND Forma para bolo em alumínio polido, tipo hotel, reforçado.
Dimensões (Tolerância +/- 10 %): largura  32,0 cm, altura  6,0
cm, Comprimento  45,0 cm - Forma para bolo em alumínio
polido, tipo hotel, reforçado. Dimensões (Tolerância +/- 10 %):
largura  32,0 cm, altura  6,0 cm, Comprimento  45,0 cm

52,0000 1.300,0022 ___________

4,000 UND Forma para bolo em alumínio polido, tipo hotel, reforçado.
Dimensões (Tolerância +/- 10 %): largura  40,0 cm, altura  6,0
cm, Comprimento  60,0 cm, espessura 2,5 mm - Forma para bolo
em alumínio polido, tipo hotel, reforçado. Dimensões (Tolerância
+/- 10 %): largura  40,0 cm, altura  6,0 cm, Comprimento  60,0
cm, espessura 2,5 mm

35,0000 140,0023 ___________

10,000 UND Forma para bolo redonda c/ furo, material alumínio polido,
dimensões: 25 X 8 cm - Forma para bolo redonda c/ furo,
material alumínio polido, dimensões: 25 X 8 cm

20,0000 200,0024 ___________

25,000 UND Frigideira c/ cabo Baquelite, hotel, nº 40, sem tampa, em
alumínio dentro das normas e certificações do mercado,
dimensões: Diâmetro 40 cm, altura 8 cm - Frigideira c/ cabo
Baquelite, hotel, nº 40, sem tampa, em alumínio dentro das
normas e certificações do mercado, dimensões: Diâmetro 40 cm,
altura 8 cm

114,0000 2.850,0025 ___________

25,000 UND Escorredor de macarrão e alça em alumínio reforçado,
capacidade 16litros, diâmetro 40cm, altura: 20cm - Escorredor de
macarrão e alça em alumínio reforçado, capacidade 16litros,
diâmetro 40cm, altura: 20cm

69,9000 1.747,5033 ___________

Total Lote 7.587,50

Nº Lote: 4 - LOTE 04 - INOX
Quant. Unid. Descrição Valor UnitárioItem Marca Valor Total

25,000 UND Chaleira em aço inox, fundo triplo, capacidade 3L - Chaleira em
aço inox, fundo triplo, capacidade 3L

90,0000 2.250,0026 ___________

10,000 UND Cuba gastronômica em inox com alça, GN 1/2 (325X265x100
mm), capacidade 7 litros, com tampa GN 1/2 com recorte na alça
- Cuba gastronômica em inox com alça, GN 1/2 (325X265x100
mm), capacidade 7 litros, com tampa GN 1/2 com recorte na alça

132,0000 1.320,0027 ___________

10,000 UND Cuba gastronômica em inox com alça, GN 1/3 (325X176X150
mm), capacidade 6,5 litros, com tampa GN 1/3 com recorte na
alça - Cuba gastronômica em inox com alça, GN 1/3
(325X176X150 mm), capacidade 6,5 litros, com tampa GN 1/3
com recorte na alça

147,0000 1.470,0028 ___________

10,000 UND Cuba gastronômica em inox com alça, GN 1/4 (265X162X150
mm), capacidade 4,7 litros, com tampa GN 1/4 com recorte na
alça - Cuba gastronômica em inox com alça, GN 1/4
(265X162X150 mm), capacidade 4,7 litros, com tampa GN 1/4
com recorte na alça

148,9000 1.489,0029 ___________

10,000 UND Cuba gastronômica em inox com alça, GN 1/3 (325X176X100
mm), capacidade 4,3 litros, com tampa GN 1/3 com recorte na
alça - Cuba gastronômica em inox com alça, GN 1/3
(325X176X100 mm), capacidade 4,3 litros, com tampa GN 1/3
com recorte na alça

131,0000 1.310,0030 ___________
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Total Lote 7.839,00

Nº Lote: 5 - LOTE 05 - VIDRO
Quant. Unid. Descrição Valor UnitárioItem Marca Valor Total

250,000 UND Copo de vidro temperado liso, transparente, com 220ml - Copo
de vidro temperado liso, transparente, com 220ml

5,3300 1.332,5031 ___________

2.000,000 UND Caneca com alça em vidro temperado, transparente, capacidade
350 ml - Caneca com alça em vidro temperado, transparente,
capacidade 350 ml

11,9000 23.800,0032 ___________

2.000,000 UND Prato de sopa - Modelo ASTRAL, fundo, em vidro temperado
liso, cor transparente. Dimensões aproximadas: diâmetro 195
mm, altura 37 mm - Prato de sopa - Modelo ASTRAL, fundo, em
vidro temperado liso, cor transparente. Dimensões aproximadas:
diâmetro 195 mm, altura 37 mm

9,6300 19.260,0034 ___________

25,000 UND Refratário grande retangular (40,4 x 24,9 x 7,0cm), 5,3L -
Refratário grande retangular (40,4 x 24,9 x 7,0cm), 5,3L

49,9000 1.247,5035 ___________

25,000 UND Refratário grande oval  (31,0 x 20,5 x 5,7cm), 2,5L - Refratário
grande oval  (31,0 x 20,5 x 5,7cm), 2,5L

49,9000 1.247,5036 ___________

Total Lote 46.887,50

Nº Lote: 6 - LOTE 06 - CORTADORES E PLACAS
Quant. Unid. Descrição Valor UnitárioItem Marca Valor Total

25,000 UND Cortador e ralador de legumes, material poliestireno, dimensões
aproximadas: Ralador 7 x 1, 21 cm, protetor de mão 9 x 1,5 x 7
cm, cor branco - Cortador e ralador de legumes, material
poliestireno, dimensões aproximadas: Ralador 7 x 1, 21 cm,
protetor de mão 9 x 1,5 x 7 cm, cor branco

15,0000 375,0037 ___________

25,000 UND Colher de servir arroz aço inox AISI 304 OU 430. Dimensões
aproximada (Tolerância +/- 10 %): Altura/Comp. 35 cm,
Espessura 2,0 mm, Diâmetro 8,5 cm. Com superfície lisa sem
soldas/emendas, em uma única peça - Colher de servir arroz aço
inox AISI 304 OU 430. Dimensões aproximada (Tolerância +/- 10
%): Altura/Comp. 35 cm, Espessura 2,0 mm, Diâmetro 8,5 cm.
Com superfície lisa sem soldas/emendas, em uma única peça

15,0000 375,0038 ___________

25,000 UND Colher p/ caldeirão côncava em polietileno, fabricado em plástico
de alta qualidade, atóxico, impermeável, (dimensões: 5x50 cm) -
Colher p/ caldeirão côncava em polietileno, fabricado em plástico
de alta qualidade, atóxico, impermeável, (dimensões: 5x50 cm)

15,0000 375,0039 ___________

25,000 UND Concha funda aço inox AISI 304 OU 430. Dimensões
aproximada (Tolerância +/- 10 %): Altura/Comp. 35 cm,
Espessura 2,0 mm, Diâmetro 9 cm, Capacidade 180 ml. Com
superfície lisa sem soldas/emendas, em uma única peça. -
Concha funda aço inox AISI 304 OU 430. Dimensões
aproximada (Tolerância +/- 10 %): Altura/Comp. 35 cm,
Espessura 2,0 mm, Diâmetro 9 cm, Capacidade 180 ml. Com
superfície lisa sem soldas/emendas, em uma única peça.

16,0000 400,0040 ___________

10,000 UND Cortador de legumes Cabrita médio, espaço de 10 cm² de corte,
tamanho total: 22 cm (L), por 27 cm (C), por 35 cm (A). Pés
desmontáveis. Pés e hastes em inox para maior durabilidade e
resistência. - Cortador de legumes Cabrita médio, espaço de 10
cm² de corte, tamanho total: 22 cm (L), por 27 cm (C), por 35 cm
(A). Pés desmontáveis. Pés e hastes em inox para maior
durabilidade e resistência.

69,9000 699,0041 ___________

25,000 UND Escumadeira aço inox AISI 304 OU 430. Dimensões aproximada
(Tolerância +/- 10 %): Altura/Comp. 35 cm, Espessura 2,0 mm,
Diâmetro 8,5 cm. Com superfície lisa sem soldas/emendas, em
uma única peça. - Escumadeira aço inox AISI 304 OU 430.
Dimensões aproximada (Tolerância +/- 10 %): Altura/Comp. 35
cm, Espessura 2,0 mm, Diâmetro 8,5 cm. Com superfície lisa
sem soldas/emendas, em uma única peça.

16,0000 400,0042 ___________

25,000 UND Pegador de massa aço inox AISI 304 OU 430. Dimensões
aproximada (Tolerância +/- 10 %): Altura/Comp. 21 cm,
Espessura 0,8 mm. Com superfície lisa sem soldas/emendas,
em uma única peça. - Pegador de massa aço inox AISI 304 OU
430. Dimensões aproximada (Tolerância +/- 10 %): Altura/Comp.
21 cm, Espessura 0,8 mm. Com superfície lisa sem
soldas/emendas, em uma única peça.

12,0000 300,0043 ___________
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25,000 UND Peneira em aço inoxidável, tela fina, 24 cm de diâmetro, material
durável e resistente. - Peneira em aço inoxidável, tela fina, 24 cm
de diâmetro, material durável e resistente.

22,0000 550,0044 ___________

25,000 UND Placa para Corte - Construída em polipropileno virgem, fabricado
em plástico de alta qualidade, atóxico, impermeável, na cor
branca, dimensões (Tolerância +/- 10 %):  35,0 x 25,0 x 1,5cm -
Placa para Corte - Construída em polipropileno virgem, fabricado
em plástico de alta qualidade, atóxico, impermeável, na cor
branca, dimensões (Tolerância +/- 10 %):  35,0 x 25,0 x 1,5cm

34,0000 850,0045 ___________

25,000 UND Placa para Corte - Construída em polipropileno virgem, fabricado
em plástico de alta qualidade, atóxico, impermeável, alça para
pendurar na cor vermelha, com padrão internacional de cores
dimensões (Tolerância +/- 10 %): 1,2 x 30,5 x 45,7cm - Placa
para Corte - Construída em polipropileno virgem, fabricado em
plástico de alta qualidade, atóxico, impermeável, alça para
pendurar na cor vermelha, com padrão internacional de cores
dimensões (Tolerância +/- 10 %): 1,2 x 30,5 x 45,7cm

45,0000 1.125,0046 ___________

25,000 UND Ralador de alimentos em aço inoxidável, 4 lados com alça, 22cm
altura, sendo 17cm correspondente a lâmina aproximadamente -
Ralador de alimentos em aço inoxidável, 4 lados com alça, 22cm
altura, sendo 17cm correspondente a lâmina aproximadamente

19,0000 475,0047 ___________

25,000 UND Remo maciço 60cm, fabricado em plástico de alta qualidade,
atóxico, impermeável, dimensões: 9 x 60cm - Remo maciço
60cm, fabricado em plástico de alta qualidade, atóxico,
impermeável, dimensões: 9 x 60cm

62,0000 1.550,0048 ___________

10,000 UND Lâmina para cortador de legumes 10mm. Material do corpo
alumínio fundido, material da lâmina aço inoxidável. Dimensões:
11 x 11 x 1cm - Lâmina para cortador de legumes 10mm.
Material do corpo alumínio fundido, material da lâmina aço
inoxidável. Dimensões: 11 x 11 x 1cm

49,9000 499,0049 ___________

10,000 UND Lâmina para cortador de legumes pequeno 8mm. Material do
corpo alumínio fundido, material da lâmina aço inoxidável.
Dimensões: 9 x 9 x 1cm - Lâmina para cortador de legumes
pequeno 8mm. Material do corpo alumínio fundido, material da
lâmina aço inoxidável. Dimensões: 9 x 9 x 1cm

30,0000 300,0050 ___________

Total Lote 8.273,00

Nº Lote: 7 - LOTE 07 - TALHERES
Quant. Unid. Descrição Valor UnitárioItem Marca Valor Total

300,000 UND Colher de chá em aço inoxidável AISI 304 OU 430, superfície
lisa, concha e cabo em uma única peça, sem emendas. Não
tóxico e não-absorvente sob condições de uso Dimensões
aproximadas (Tolerância 10 %): Altura/comprimento 169 mm,
Espessura 1,80 mm.  Apresentar o mesmo design da colher e
garfo, de modo a formar conjunto. - Colher de chá em aço
inoxidável AISI 304 OU 430, superfície lisa, concha e cabo em
uma única peça, sem emendas. Não tóxico e não-absorvente
sob condições de uso Dimensões aproximadas (Tolerância 10
%): Altura/comprimento 169 mm, Espessura 1,80 mm.
Apresentar o mesmo design da colher e garfo, de modo a formar
conjunto.

1,3000 390,0051 ___________

500,000 UND Colher de sobremesa em aço inoxidável AISI 304 OU 430,
Dimensões aproximadas (Tolerância 10 %): Altura/comprimento
169 mm, Espessura 1,80 mm. Superfície lisa, concha e cabo em
uma única peça, sem emendas. Não tóxico e não-absorvente
sob condições de uso. Apresentar o mesmo design da colher e
garfo, de modo a formar conjunto. - Colher de sobremesa em
aço inoxidável AISI 304 OU 430, Dimensões aproximadas
(Tolerância 10 %): Altura/comprimento 169 mm, Espessura 1,80
mm. Superfície lisa, concha e cabo em uma única peça, sem
emendas. Não tóxico e não-absorvente sob condições de uso.
Apresentar o mesmo design da colher e garfo, de modo a formar
conjunto.

1,9000 950,0052 ___________

500,000 UND Colher de sopa em aço inoxidável, dimensões:
Altura/comprimento 196 mm, Espessura 2,25 mm. Tolerância +/-
10 mm, superfície lisa, concha e cabo em uma única peça, sem
emendas. Não tóxico e não-absorvente sob condições de uso.
Apresentar o mesmo design da colher e garfo, de modo a formar

3,0000 1.500,0053 ___________
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conjunto. - Colher de sopa em aço inoxidável, dimensões:
Altura/comprimento 196 mm, Espessura 2,25 mm. Tolerância +/-
10 mm, superfície lisa, concha e cabo em uma única peça, sem
emendas. Não tóxico e não-absorvente sob condições de uso.
Apresentar o mesmo design da colher e garfo, de modo a formar
conjunto.

300,000 UND Faca de mesa em aço inoxidável, dimensões:
Altura/comprimento 235 mm, lâmina 105 mm. Espessura 4,00
mm. Tolerância +/- 10 mm, superfície lisa, lâmina e cabo em
uma única peça, sem emendas. Ponta arredondada. Não tóxico
e não-absorvente sob condições de uso. Apresentar o mesmo
design da colher e garfo, de modo a formar conjunto. - Faca de
mesa em aço inoxidável, dimensões: Altura/comprimento 235
mm, lâmina 105 mm. Espessura 4,00 mm. Tolerância +/- 10 mm,
superfície lisa, lâmina e cabo em uma única peça, sem emendas.
Ponta arredondada. Não tóxico e não-absorvente sob condições
de uso. Apresentar o mesmo design da colher e garfo, de modo
a formar conjunto.

2,9900 897,0054 ___________

25,000 UND Faca para pão. Comprimento de 21 cm, espessura 2,5 mm com
fio serrilhado, lâmina e cabo em aço inox monobloco ou lâmina
em aço e cabo anatômico de polipropileno com antibacteriano
que inibe o crescimento de bactérias e fungos. - Faca para pão.
Comprimento de 21 cm, espessura 2,5 mm com fio serrilhado,
lâmina e cabo em aço inox monobloco ou lâmina em aço e cabo
anatômico de polipropileno com antibacteriano que inibe o
crescimento de bactérias e fungos.

19,9000 497,5055 ___________

30,000 UND Faca cozinha profissional com cabo ergonômico em
polipropileno PP, texturizado diretamente injetado sobre a lâmina
de aço inox. Dimensões (Tolerância (comp.)  +/- 10 %): Lâmina
(polegadas) 6", Espessura 3,00 mm, Altura 281 mm/152 mm. -
Faca cozinha profissional com cabo ergonômico em
polipropileno PP, texturizado diretamente injetado sobre a lâmina
de aço inox. Dimensões (Tolerância (comp.)  +/- 10 %): Lâmina
(polegadas) 6", Espessura 3,00 mm, Altura 281 mm/152 mm.

45,0000 1.350,0056 ___________

300,000 UND Garfo de mesa em aço inoxidável, dimensões:
Altura/comprimento 197 mm, Espessura 2,00 mm. Tolerância +/-
10 mm, superfície lisa, dentes e cabos em uma única peça, sem
emendas. Não tóxico e não-absorvente sob condições de uso.
Apresentar o mesmo design da colher e garfo, de modo a formar
conjunto. - Garfo de mesa em aço inoxidável, dimensões:
Altura/comprimento 197 mm, Espessura 2,00 mm. Tolerância +/-
10 mm, superfície lisa, dentes e cabos em uma única peça, sem
emendas. Não tóxico e não-absorvente sob condições de uso.
Apresentar o mesmo design da colher e garfo, de modo a formar
conjunto.

4,9100 1.473,0057 ___________

Total Lote 7.057,50

Nº Lote: 8 - LOTE 08 - DIVERSOS
Quant. Unid. Descrição Valor UnitárioItem Marca Valor Total

30,000 UND Garrafa Térmica com sistema de pressão- Capacidade 1,8 a 1,9
litros, fabricação nacional - Garrafa Térmica com sistema de
pressão- Capacidade 1,8 a 1,9 litros, fabricação nacional

60,0000 1.800,0058 ___________

300,000 UND Lixeira com pedal, cor branca, capacidade 50 litros, estrutura do
pedal em metal - Lixeira com pedal, cor branca, capacidade 50
litros, estrutura do pedal em metal

129,6000 38.880,0059 ___________

Total Lote 40.680,00

Nº Lote: 9 - LOTE 09 - AVENTAL
Quant. Unid. Descrição Valor UnitárioItem Marca Valor Total

350,000 UND Avental em TNT, maga longa, caixa com 10 unidades, gramatura
leve, cor branca, tamanho único, descartável. - Avental em TNT,
maga longa, caixa com 10 unidades, gramatura leve, cor branca,
tamanho único, descartável.

35,0000 12.250,0060 ___________

Total Lote 12.250,00
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Total Geral dos Lotes 181.559,85
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