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ITEM

ESPECIFICAÇÃO UNI QTD Preço 

Médio

Preço Médio

Total

1

Armário para crescimento de pães. Fabricado com

chapa de aço fino número 26. Com capacidade para

20 assadeiras de 58cm de largura por 70 cm de

comprimento, com rodízio com travas, sem as

assadeiras. Estrutura aço, e pintura epóxi branca ou

cinza. Medidas aproximadas: largura 110cm, altura

58cm, profundidade 200cm, e peso 70kg. Undd 10

1.218,23 12.182,33

2

Assadeira de alumínio, medindo comprimento 35,0 x

21,0 largura, altura mínima 4,0 cm e espessura mínima

de 1,0 mm; sem alça; sem tampa. Undd 30

27,72 831,45

3

Assadeira de alumínio, medindo comprimento 45,0 x

30,0 largura, altura mínima 5,0 cm e espessura mínima

de 1mm; sem alça; sem tampa. Undd 30

42,13 1.263,90

4

Assadeira de alumínio, medindo comprimento 60,0 x

40,0 largura, altura mínima 8,0 cm e espessura mínima

de 1,0 mm; sem alça; sem tampa. Undd 30

93,32 2.799,68

5
Balde de alumínio número 30, com capacidade para 10

litros, com alça. Undd 20
44,06 881,15

Caçarola hotel de alumínio batido grossa com tampa,

capacidade aproximada 30 litros, com duas alças de

alumínio fundido com 3 rebites rebatidos cada cabo. Undd 10

87,69 876,90

Caçarola hotel de alumínio batido grossa com tampa,

capacidade aproximada 40 litros, com duas alças de

alumínio fundido com 3 rebites rebatidos cada cabo. Undd 20

160,60 3.212,00

6

Caixa organizadora multi uso com tampa e travas, com

aproximadamente: 06 lts, altura: 13,1cm, largura:

22,8cm, comprimento: 31,8cm. Plástico transparente,

com travas para melhor fechamento. Undd 30

13,35 400,43

7

Caixa organizadora multi uso com tampa e travas, com

aproximadamente: 11 lts, altura: 23,1cm, largura:

22,8cm, comprimento: 31,8cm. Plástico transparente,

com travas para melhor fechamento. Undd 30

21,70 651,08

8

Caixa organizadora plástica branca com tampa, em

material resistente a baixas temperaturas (PEAD),

capacidade 10 litros, com aproximadamente as

seguintes medidas: alt: 13cm, comp. 41,1cm e largura:

29,1 cm. Undd 30

15,33 460,00

9

Caixa organizadora plástica branca com tampa, em

material resistente a baixas temperaturas (PEAD),

capacidade 16,5 litros, com aproximadamente as

seguintes medidas: alt: 16cm, comp. 42,6cm e largura:

34,6cm. Undd 30

31,97 959,00

10

Caixa organizadora plástica branca com tampa, em

material resistente a baixas temperaturas (PEAD),

capacidade 24,5 litros, com aproximadamente as

seguintes medidas: atl: 19,1cm, comp. 54,4cm e Undd 30

44,67 1.340,00

11

Caixa térmica hot box, 30 lts , acompanhada de 1 cuba

GN 1/1 x200 mm. Dimensões externas aproximadas:

720x430x340mm. Material polietileno linear atóxico

aditivado com anti uv, cor incorporada a quente,

isolamento térmico: poliuretano. Tampa com encaixe

perfeito e vedação em pvc flexível, travas em aço inox,

na cor azul. Dimensões e geometria para receber

cubas em aço inox com ou sem tampa. Em

conformidade com a norma EM-125711:1999 Undd 30

810,05 24.301,50

12

Caixa térmica hot box, 30 lts , acompanhada de 2

cubas GN 1/ 2 X200mm. Dimensões externas

aproximadas: 720x430x340mm. Material polietileno

linear atóxico aditivado com anti uv, cor incorporada a

quente, isolamento térmico: poliuretano. Tampa com

encaixe perfeito e vedação em pvc flexível, travas em

aço inox, na cor azul. Dimensões e geometria para

receber cubas em aço inox com ou sem tampa. Em

conformidade com a norma EM-125711:1999 Undd 30

770,14 23.104,30

13

Caixa térmica hot box, 30 lts , acompanhada de 3

cubas - GN 1/3 X 200 mm. Dimensões externas

aproximadas: 720x430x340mm. Material polietileno

linear atóxico aditivado com anti uv, cor incorporada a

quente, isolamento térmico: poliuretano. Tampa com

encaixe perfeito e vedação em pvc flexível, travas em

aço inox, preferencialmente na cor laranja (aceitando-

se também na azul). Dimensões e geometria para

receber cubas em aço inox com ou sem tampa. Em Undd 30

795,77 23.873,00



14
Canecão de alumínio, capacidade para 3,2 l, cabo

baquelite, diâmetro 16 cm e altura 16cm, espessura

mínima de 2 mm. Undd 10
31,79 317,88

15

Carrinho , tipo tartaruga, para transporte de caixa hot

box de 30 litros. Facilita a movimentação das caixas

térmicas, proporcionando maior segurança, conforto e

agilidade. Undd 10

562,56 5.625,64

16

Colher; de mesa em aço inox ai si 430; medindo

aproximadamente 190 mm; espessura mínima de

1,6mm; sem decoração. Undd 50

3,13 156,67

17

Faca de mesa para churrasco, lâmina de aço inox 4”,

fio inteiro serrilhado, cabo de polipropileno preto, ,com

as seguintes medidas: altura 0,90cm, peso 0,02kg,

largura 1,80cm. Embalagem com 03 unidades. Undd 50

7,72 386,00

18

Faca de mesa; fio em aço ai si 420, medindo

aproximadamente: corpo 212 mm, cabo 104mm,

espessura mínima de 3,0mm, com cabo em aço inox,

sem decoração. Undd 50

3,47 173,33

19

Galão térmico, com torneira plástica, alça para

transporte, tripé retrátil, capacidade 06 lts, material

polietileno de alta densidade. Medidas aproximadas:

comprimento 23,0, largura 22,0 e altura 27,0.

Cores de preferência: azul, vermelho ou preto.
Undd 5

118,30 591,50

20

Galão térmico, com torneira plástica, alça para

transporte, tripé retrátil, capacidade 09 lts, material

polietileno de alta densidade. Medidas aproximadas:

comprimento 27,5, largura 27,5 e altura 35,5.

Cores de preferência: azul, vermelho ou preto.
Undd 5

112,27 561,33

21

Garfo de mesa, todo em aço inox, medindo

aproximadamente 192 mm, espessura mínima de

1,6mm, sem decoração Undd 50

3,13 156,67

22

Garrafa térmica de pressão, capacidade aproximada de 

2,2 l; corpo em aço inox, ampola em aço inox, fundo e

tampa em polipropileno, com alça, sem decoração. Undd 6

67,67 406,00

23 Latão para leite em alumino, capacidade 20 litros Undd 20 65,99 1.319,73

24

Marmitas térmica plástica sem divisórias, 1 prato

comum, com alça e travas, capacidade aproximada de

1,5l. Cor azul. Undd 50

20,93 1.046,67

25

Pallet em polietileno com superfície vazada; produzido

em polietileno linear pelo processo do rotomoldagem,

podem ser empregados na estocagem e manuseio dos

mais diversos materiais. São leves, extremamente

resistentes, não possuem frestas que permitam o

acúmulo de resíduos, sua limpeza e higienização é

muito simples, e 100% reciclável, característica que o

tornam compatível com as exigências das normas

sanitárias vigentes. Nas cores preto ou cinza escuro.

Detalhes técnicos 1200x1200x150mm, entrada por dois

lados e pés formandos colunas. Uso em solo e porta

pallet. Peso aproximado 24kg. Capacidade de carga

estática no piso: 2.400 kg Undd 30

508,99 15.269,78

26

Pallet plástico ideal para câmara fria, ou refrigerada,

produzido em polietileno de alta densidade (PEAD),

que suporte até -40ºC, pesando aproximadamente

17kg, carga estática - 7.500kg, carga dinânmica -

1.500kg/unidade. Medidas: 100cmx120cmx16,5cm.

Com duas entradas frente e traseira. 3 runners fixos,

não necessita manutenção, lavável sem risco de

corrosão, resistente, ambientalmente correto -

reciclável., cor branca. Undd 30

507,69 15.230,55

27
Panelas com tampa número 18, com capacidade para

02 litros, cabo de baquelite. Undd 5
41,33 206,67

28

Remo para uso em panelas e caldeirões; punho e remo

injetadas em polipropileno 100% virgem e atóico.

Possui cabo de aproximadamente 80 cm, em aço

100% inox, próprio para cozinhas industriais, Pode ser

utilizada em temperaturas até 120ºC. Devendo estar de

acordo com a resolução nº105/99 - 19/05/1999

(ANVISA). Undd 20

93,71 1.874,13

28
Placa de polipropileno branca, para corte de carne,

medindo: 1.000x2.000mm e 20 mm de espessura. Undd 10
724,49 7.244,93

147.704,17


