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c) Modalidade:

O  Prefeito  Municipal  Sr.  ADENILSO  BIASUS,   no  uso  de  suas  atribuições  que  lhe  são  conferidas  pela
Legislação em vigor,  especialmente pela Lei  10.520/02 e em face aos princípios ordenados através da Lei  nº
8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio,
resolve

e) Objeto da Licitação:

a) Nr. Processo:
b) Nr. Licitação:

d) Data de Homologação:

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

01 - Homologar a presente Licitação nestes termos:

27/04/2021
Pregão eletrônico
9/2021 - PE
62/2021

Aquisição de Utensílios de Cozinha, destinados as unidades de ensino da Rede
Municipal de Educação de Xanxerê-SC e Aquisição de aventais para os Professores
dos CEMEIs de Xanxerê-SC, de acordo com as especificações constantes no Edital e
seus anexos.

Lote: 1
Participante: DISTRIBUIDORA LIMA LTDA EPP

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

1 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

50,000 UND 27,00 1.350,00ARQPLAST

Marca

2 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

50,000 UND 30,80 1.540,00ARQPLAST

3 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

50,000 UND 17,30 865,00ARQPLAST

4 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

25,000 UND 34,70 867,50ALVES
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Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

5 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

1.000,0 UND 6,80 6.800,00ACQUAMAR

Marca

6 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

2.000,0 UND 4,50 9.000,00BARÇA

7 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.

60,000 UND 38,50 2.310,00RAINHA

8 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

15,000 UND 18,00 270,00ALVES

9 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

25,000 UND 8,70 217,50ALVES

10 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. - 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.

400,000 UND 9,80 3.920,00ARQPLAST

Total do Participante: 27.140,00

Lote: 2
Participante: DISTRIBUIDORA LIMA LTDA EPP
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Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

11 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

25,000 UND 31,30 782,50PANEBRIL

Marca

12 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

5,000 UND 71,60 358,00PANEBRIL

13 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

15,000 UND 98,50 1.477,50PANEBRIL

14 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

3,000 UND 226,50 679,50PANEBRIL

15 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

10,000 UND 156,70 1.567,00PANEBRIL

16 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.

5,000 UND 44,70 223,50PANELUX

17 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.

25,000 UND 312,60 7.815,00EIRILAR
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Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

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

10,000 UND 67,10 671,00PANEBRIL

Marca

19 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.

10,000 UND 62,60 626,00PANEBRIL

Total do Participante: 14.200,00

Lote: 3
Participante: DISTRIBUIDORA LIMA LTDA EPP

20 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

5,000 UND 63,30 316,50PANEBRIL

21 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

25,000 UND 39,90 997,50PANEBRIL

22 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

25,000 UND 50,80 1.270,00PANEBRIL

23 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

4,000 UND 35,25 141,00PANEBRIL

24 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

10,000 UND 19,50 195,00PANEBRIL

25 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

25,000 UND 111,10 2.777,50PANEBRIL

33 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

25,000 UND 68,10 1.702,50PANEBRIL

Total do Participante: 7.400,00

Lote: 4
Participante: DISTRIBUIDORA LIMA LTDA EPP
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Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

26 Chaleira em aço inox, fundo triplo, capacidade 3L -
Chaleira em aço inox, fundo triplo, capacidade 3L

25,000 UND 89,70 2.242,50PANEBRIL

Marca

27 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

10,000 UND 132,05 1.320,50BRASCOOL

28 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

10,000 UND 146,60 1.466,00BRASCOOL

29 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

10,000 UND 148,50 1.485,00BRASCOOL

30 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

10,000 UND 130,60 1.306,00BRASCOOL

Total do Participante: 7.820,00

Lote: 5
Participante: ROBERTO MISTURA ME

31 Copo de vidro temperado liso, transparente, com 220ml -
Copo de vidro temperado liso, transparente, com 220ml

250,000 UND 2,90 725,00nadir nadir

32 Caneca com alça em vidro temperado, transparente,
capacidade 350 ml - Caneca com alça em vidro temperado,
transparente, capacidade 350 ml

2.000,0 UND 6,50 13.000,00nadir nadir

34 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

2.000,0 UND 5,30 10.600,00duralex duralex

35 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

25,000 UND 35,50 887,50marinex marinex

36 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

25,000 UND 27,50 687,50marinex

Total do Participante: 25.900,00

Lote: 6
Participante: DISTRIBUIDORA LIMA LTDA EPP

37 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 -

25,000 UND 14,90 372,50SQ
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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

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

38 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

25,000 UND 14,90 372,50PLANETA INOX

Marca

39 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)

25,000 UND 14,90 372,50CINQUENTI

40 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.

25,000 UND 15,90 397,50PLANETA INOX

41 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.

10,000 UND 69,70 697,00KD ELETRO

42 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.

25,000 UND 15,90 397,50PLANETA INOX

43 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.

25,000 UND 11,90 297,50SQ INOX

44 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.

25,000 UND 21,90 547,50SQ INOX

45 Placa para Corte - Construída em polipropileno virgem,
fabricado em plástico de alta qualidade, atóxico,
impermeável, na cor branca, dimensões

25,000 UND 33,90 847,50ALVES
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(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

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

46 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

25,000 UND 44,80 1.120,00ALVES

Marca

47 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

25,000 UND 18,90 472,50SQ INOXIDAVEL

48 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

25,000 UND 61,80 1.545,00CINQUENTI

49 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

10,000 UND 51,15 511,50KD ELETRO

50 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

10,000 UND 29,90 299,00KD ELETRO

Total do Participante: 8.250,00

Lote: 7
Participante: VENTURA COMÉRCIO DE BRINQUEDOS E ARTIGOS DIVERSOS LTDA

51 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.

300,000 UND 0,92 276,00MARTINAZZO

52 Colher de sobremesa em aço inoxidável AISI 304 OU 430,
Dimensões aproximadas (Tolerância 10 %):
Altura/comprimento 169 mm, Espessura 1,80 mm.

500,000 UND 1,34 670,00MARTINAZZO
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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.

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

53 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. -
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.

500,000 UND 2,12 1.060,00MARTINAZZO

Marca

54 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.

300,000 UND 2,11 633,00MARTINAZZO

55 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.

25,000 UND 14,488 362,20MARTINAZZO

56 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.

30,000 UND 31,87 956,10MARTINAZZO

57 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.

300,000 UND 3,47 1.041,00MARTINAZZO
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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.

Total do Participante: 4.998,30

Lote: 8
Participante: DISTRIBUIDORA LIMA LTDA EPP

Item Especificação Qtd. Unidade Valor Unitário Valor Total

58 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

30,000 UND 58,997 1.769,92MOR TERMICA

Marca

59 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

300,000 UND 127,434 38.230,08TRITEC METAL

Total do Participante: 40.000,00

Lote: 9
Participante: DARU INDUSTRIA TEXTIL LTDA

60 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.

350,000 UND 33,98 11.893,00Próprio  Próprio

Total do Participante: 11.893,00

Total Geral: 147.601,30

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Valor EstimadoDotaçãoDescrição da Despesa
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO
FUNDAMENTAL

07.001.12.361.1201.2022.3.3.90.00.00 R$ 60.519,95

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Valor EstimadoDotaçãoDescrição da Despesa
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PRÉ ESCOLAR 07.001.12.365.1201.2027.3.3.90.00.00 R$ 60.519,95

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Valor EstimadoDotaçãoDescrição da Despesa
MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES 07.001.12.365.1201.2059.3.3.90.00.00 R$ 60.519,95

27/04/2021Xanxerê,

ADENILSO BIASUS
PREFEITO MUNICIPAL EM EXERCÍCIO


