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00027927

ASSADEIRA RETANGULAR

descrição:
- assadeira de alumínio; formato retangular, medindo no mínimo de 300mm
comprim.x200mm larg.x50mm altura, com capacidade para 2 litros, com
espessura mínima de 1mm,
sem alça, sem tampa, rotulagem com dados de identificação do
produto/fabricante.

740,4641 18,06UN00001

00027930

BACIA DE ALUMINIO 40 CM DE DIAMETRO

descrição:
- em alumínio, 40 cm de diâmetro, redonda, acondicionada de forma
adequada com dados de identificação do produto/fabricante.

650,4234 19,13UN00002

00027931

BACIA DE ALUMINIO 45 CM DE DIAMENTRO

descrição:
- em alumínio, 45 cm de diâmetro, redonda, acondicionada de forma
adequada com dados de identificação do produto/fabricante.

1.097,3643 25,52UN00003

00027932

BACIA DE ALUMINIO 50 CM DE DIAMETRO

descrição:
- em alumínio, 50 cm de diâmetro, redonda, acondicionada de forma
adequada com dados de identificação do produto/fabricante.

226,206 37,70UN00004

00027933

BACIA DE ALUMINIO 55 CM DE DIAMENTRO

descrição:
- em alumínio, 55 cm de diâmetro, redonda, acondicionada de forma
adequada com dados de identificação do produto/fabricante.

38,731 38,73UN00005

00027934

BACIA DE ALUMINIO 60 CM DE DIAMETRO

descrição:
- em alumínio, 60 cm de diâmetro, redonda, acondicionada de forma
adequada com dados de identificação do produto/fabricante.

43,761 43,76UN00006

00031553

BACIA PLASTICA

descrição:
fabricada em material plástico de alta resistência, tamanho 15 cm diâmetro
x 4 cm altura – 500 ml – cores sortidas.

180,4832 5,64UN00007

00013667

BACIA PLASTICA - 40CM DE DIAMETRO

descrição:
- 40 cm de diâmetro, 16 cm de altura, capacidade media 13,5 litros.

522,0075 6,96UN00008

00022705

BANDEJA EM ALUMINIO

descrição:
- bandeja, em alumínio, liso, polido, de alta qualidade, resistente, medida
aprox. 42cm (c) x 28cm (l) (ou +).

1.478,4056 26,40UN00009

00003011

BANDEJA PLASTICA RETANGULAR

descrição:
- bandeja de polietileno 7,5 litros, 44x30x8,0cm.

39,004 9,75UN00010

00026806

BANDEJA RETANGULAR GRANDE COM ALCA

descrição:
- bandeja; material: alumínio; acabamento: com brilho;
formato: retangular; alca: com alca; largura: aproximadamente: 275mm;
comprimento: 400 mm;
unidade de fornecimento: unidade

240,6010 24,06UN00011
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00026786

BATEDOR DE OVOS COM MOLA

descrição:
- medidas aproximadas : 30,0 cm de comprimento, 7,0 cm de largura e
peso 0,063 kg; fabricado em silicone.

15,442 7,72UN00012

00007901

CACAROLA DE ALUMINIO BATIDO N.  34

descrição:
- capacidade:9 litros; medidas aproximadas diâmetro: 34cm x 34cm;
altura:15 cm; com tampa leve; alça em madeira com ribites; lixada e polida;
com tampa.

169,842 84,92UN00013

00027950

CACAROLA DE ALUMINIO FUNDIDO N  40

descrição:
- com 40 cm de diâmetro, capacidade para 19 litros, com duas alças 51,5
cm em madeira, presas com aluminio e dois rebites, rebatidos em cada
cabo, com tampa de alumínio polido,
pegador da tampa marrom em plastico baquelite (aguenta calor),
espessura do aluminio: 2mm, aluminio polido por fora e escovado por
dentro; peso de 3,9 cm.

5.617,4844 127,67UN00014

00005637

CACAROLA DE ALUMINIO N  28

descrição:
- caçarola em alumínio batido nº 28, capacidade 06 litros,
com duas alças de madeira presas com aluminio e dois rebites rebatidos
em cada cabo, acompanha tampa de aluminio polido, pegador da tampa
marrom em plástico baquelite (aguenta calor), espessura do aluminio:
2mm,
aluminio polido por fora e escovado por dentro.

4.254,5883 51,26UN00015

00007637

CACAROLA DE ALUMINIO N  38

descrição:
- com 38 cm de diâmetro, 14 cm de altura, capacidade para 13 litros, com
duas alças em madeira, presas com aluminio e dois rebites, rebatidos em
cada cabo, com tampa de alumínio polido, pegador da tampa marrom em
plastico baquelite (aguenta calor), espessura do aluminio: 2mm,  aluminio
polido por fora e escovado por dentro.

3.232,3533 97,95UN00016

00025490

CACAROLA EM ALUMINIO FINO - 14 LITROS

descrição:
- n°: 34 diâmetro: 34cm altura: 16 capacidade: 14,5 litros; com tampa em
aluminio, alças laterais, rebitadas.

133,962 66,98UN00017

00023757

CAIXA PLASTICA MULTIUSO COM TAMPA E TRAVA

descrição:
- fabricada com material plástico de alta resistência,
- transparente, com travas na tampa. dimensões aproximadas: 40 (comp.)
x 29 (larg.)  x 15 (alt.) centímetros.

1.890,00105 18,00UN00018

00026120

CAIXA PLASTICA VAZADA PARA HORTIFRUTI
material plástico em polietileno, cor verde, capacidade 30kg, dimensões
internas (altura 28cm/ largura 33cm/ comprimento 52 cm), externa (altura
31 cm/ largura 36 cm/ comprimento 56 cm).

3.231,00100 32,31UN00019

00007638

CALDEIRAO DE ALUMINIO N.  40

descrição:
- caldeirão de alumínio linha hotel especial, capacidade de 41 litros; possui
duas alças de alumínio; acompanha tampa de alumínio; espessura do
alumínio: 2 mm; medidas aproximadas: peso: 2,6 kg; diâmetro: 40 cm; altura
com tampa: 39 cm; comprimento de alça à alça: 50 cm.

531,603 177,20UN00020
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00028131

CANECA EM VIDRO TRANSPARENTE

descrição:
- caneca para aluno em vidro temperado; incolor/transparente; com alca
no mesmo material que proporcione seguranca para o manuseio;
dimensoes aprox.: capacidade 330 ml; altura10 cm; diâmetro da boca 8
cm; espessura 3 mm; paredes internas e externas lisas sem reentrâncias
ou ressaltos; unidade de fornecimento: unidade.

6.288,001200 5,24UN00021

00017539

CANECAO DE ALUMINIO LINHA HOTEL  N  18

descrição:
- material: alumínio com cabo de baquelite; capacidade: 4,5 l;
diâmetro: 19 cm; altura: 18 cm.

203,766 33,96UN00022

00008996 CANECAO DE ALUMINIO LINHA HOTEL 2 L 1.672,4565 25,73UN00023

00028308

CANECAO DE ALUMINIO LINHA HOTEL N  14

descrição:
- alca em baquelete anatomico; em alumínio reforçado.

135,8010 13,58UN00024

00013371

CANECAO EM ALUMINIO LINHA HOTEL 3,2 LITROS

descrição:
- caneca em alumínio reforçado; capacidade: 3,2 l;  dimensões: altura: 16
cm; diâmetro: 16 cm.

327,6013 25,20UN00025

00014397

COADOR EM TECIDO - TAM G

descrição:
- coador para café; materia prima: flanela; cor: branca; tamanho: grande;
diametro: 200 mm; formato: conico; cabo: madeira torneada; embalagem:
saco plastico; finalidade: cafe; detalhe: aro de arame.

1.863,90570 3,27UN00026

00007902

COLHER DE MADEIRA GRANDE

descrição:
- colher de pau medindo entre 30 e 40 cm.

57,9711 5,27UN00027

00012756

COLHER DE SOPA EM ACO INOX

descrição:
- totalmente feita em aço inox,
-  altamente durável,
-  mantém as características originais,
-  preservando a beleza, a higiene e a durabilidade do material.

2.080,001300 1,60UN00028

00001538

COLHER EM ACO INOX PARA COZINHA

descrição:
- material corpo: aco inoxidavel; acabamento: polido; cor corpo: natural;
perfil cabo: chato; material cabo: aco inoxidavel; cor cabo: natural;
comprimento: 197 mm; dimensoes (a x l): 47 x 26 mm; unidade de
fornecimento: conjunto de 12 peças.

94,408 11,80CJ00029

00021011

COLHER EM ALUMINIO - 30 CM

descrição:
- colher cozinha, para arroz; material corpo: alumínio; acabamento: polido;
cor corpo: natural; perfil cabo: chato; comprimento: 250 mm; dimensoes (a
x l): 40 x 60 mm; unidade de fornecimento: unidade.

471,1278 6,04UN00030

00026794
COLHER EM ALUMINIO - TOPO: PARA SORVETE

descrição:
9,411 9,41UN00031
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- medidas aproximadas: 3 cm de altura, 5 cm de largura e 22 cm de
comprimento; fabricado em alumínio.

00032609

COLHER SOBREMESA EM ACO INOX - PARA USO DIARIO EM REFEICOES
DE CRIANCAS
descrição / composição
dimensões mínimas: altura ou comprimento mínimo: 175mm.
espessura mínima: 1,80mm.

características gerais
feita totalmente em aço inoxidável; concha e cabo em uma única peça,
sem emendas, ou seja, monobloco; com superfície lisa (livre de
microfissuras e inclusões), facilmente limpável e resistente à corrosão e
acidez.

garantia: doze meses (1 ano), no mínimo, de garantia contra vícios ou
defeitos de fabricação.

535,00250 2,14UN00032

00018506

CONCHA DE ALUMINIO 30 CM

descrição:
- concha cozinha;
- material concha: aco inoxidavel;
- cor: prata;
- comprimento: 30 cm;
- dimensoes: 30x9,2x5 cm;
- peso: 0,145 kg;
- unidade de fornecimento: unidade

712,6070 10,18UN00033

00007904

CONCHA DE ALUMINIO LINHA HOTEL N.  13

descrição:
- material: alumínio; altura cabo: 42 cm; diâmetro concha: 13 cm; altura
concha: 6,5 cm.

96,607 13,80UN00034

00027948

CONJUNTO COM 03 POTES DE PLASTICO

descrição:
- sendo 01 pote de 550 ml, 01 pote de 1litro, 01pote de 2,3 litros, cores
transparente e azul.

305,5535 8,73CJ00035

00027935

CONJUNTO DE ASSADEIRAS OVAIS

descrição:
- conjunto de assadeiras ovais em vidro borosilicato
- contendo - 03 peças; sendo: assadeira oval pequena de 2,4l, altura
6,3cm, 21cm de largura,30 cm de profundidade; média de 3,5 l, altura 7cm,
largura de 36,5cm e 23cm de comprimento; grande de 4,2 l, altura 7cm,
largura 27,5cm e comprimento 39,5cm. (medidas aproximadas).

450,597 64,37CJ00036

00018880

CONJUNTO DE POTES PARA MANTIMENTO

descrição:
- 05 peças em alumínio, sendo 01 pote de 6,7 litros, 01 pote de 5,4 litros,
01 pote de 4,2 litros, 01 pote de 2,4 litros, com medidas aproximadas.

362,455 72,49CJ00037

00008832

COPO TIPO AMERICANO - 200ML

descrição:
- copo de vidro; modelo: sem pedestal para buffet; abamento: liso; cor:
incolor; capacidade: 190 ml; diametro: 45 mm; altura: 92 mm; peso: 310 g;
unidade de fornecimento: caixa 6 unidades.

1.979,38331 5,98CX00038

00012288

CORTADOR DE LEGUMES EM ALUMINIO

descrição:
- cortador de legumes em alumínio; medidas aproximadas: altura

1.569,6032 49,05UN00039
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39cm,largura 12cm e 17cm de comprimento base em alumínio especial, cor
cinza.

00007845

ESCORREDOR DE COPOS DE PAREDE EM ALUMINIO

descrição:
- escorredor de copo, alumínio; capacidade: 8 copos; dimensões
aproximadas (cal) cm 28x17,5x13.

376,4229 12,98UN00040

00026789

ESCORREDOR DE LOUCAS EM ALUMINIO

descrição:
- escorredor de pratos em alumínio, capacidade para 16 pratos na parte
superior, sendo a parte inferior com espaço para escorrer copos e
xícaras; possui escorredor de talheres que se encaixa à estrutura;
dimensões aproximadas: ( l x a x p) 41,5 x 29,5 x 28,5 cm.

2.616,6452 50,32UN00041

00014302

ESCORREDOR DE MACARRAO DE ALUMINIO

descrição:
- escorredor; aplicacao: alimento; modelo: macarrao;  material: alumínio;
acabamento: polido; dimensoes (diametro): 40 cm; cor: natural.

1.624,8030 54,16UN00042

00021546

ESCORREDOR EM ALUMINIO - PARA MASSAS

descrição:
- medidas aproximadas: 32 cm de largura, 15 cm de altura, 32 cm de
profundidade; peso aproximado 0,444kg, cor prata.

28,301 28,30UN00043

00005647
ESCUMADEIRA EM INOX 30 CM COMPRIMENTO
em aluminio batido e fundido, grande para uso em cozinha, medida minima
de 30cm de comprimento

477,6060 7,96UN00044

00026788

ESPATULAS N  3

descrição:
- medidas aproximadas 14,5 cm de comprimento, 1,4 cm de largura; cabo
de madeira tratada, resistente a impactos, altas temperaturas e a máquina
de lavar; cabo fixado por rebites, maior segurança durante o manuseio e
durabilidade do produto;

53,919 5,99UN00045

00017362

ESPUMADEIRA

descrição:
- linha hotel nº 13, material em aluminio super resistente.

62,027 8,86UN00046

00025497
ESPUMADEIRA HOTEL N  9 EM ALUMINIO
cabo tambem em aluminio.

470,4060 7,84UND.00047

00005644

FACA EM ACO INOX N  7

descrição:
- lâmina, com fio serrilhado, cabo de polipropileno, dimensões (compr. x
larg. x alt.) 20x67x380 mm; espessura: 1,2 mm.

147,5614 10,54UN00048

00005651

FACA EM INOX 3MM

descrição:
- faca; utilizacao: mesa; material do corpo: aco inoxidavel;
tam. minimo 20cm; espessura: 3 mm; material do cabo: aco inoxidavel;
decoracao: sem decoracao.

540,33217 2,49UN00049

00026765

FACA EM INOX N  3,5

descrição:
- faca nº 3,5  em aço inox, para cortar legumes; medidas aproximadas:
altura20 cm; largura 3 cm; profundidade 3 cm.

219,5644 4,99UN00050

5



Prefeitura Municipal de Iúna

Governo do Estado do Espírito Santo

ORÇAMENTO ESTIMADO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997 (28) 5345- 3073 CNPJ: 27.167.394/0001-23

Processo Nº 001481/2019

Código Especificação Valor TotalQtd UnitárioUnidadeÍtem(*)

00005643

FACA EM MATERIAL ACO CARBONO N  10

descrição:
- faca para cozinha, lâmina em aço carbono 10, com fio liso,

685,2040 17,13UN00051

00025499

FACA N  4 EM ACO INOX

descrição:
- faca nº 04 em aço inox, para cortar frutas e legumes. medidas
aproximadas: altura 25 cm; largura 9 cm; profundidade 2 cm.

150,1254 2,78UN00052

00025498

FACA N  6 EM ACO INOX

descrição:
- faca nº 6  em aço inox, do tipo profissional, para cortar carnes, medidas
aproximadas: altura 43 cm; largura 10 cm; profundidade 3 cm.

534,0060 8,90UN00053

00000117

FILTRO DE PAPEL - REFIL 103

descrição:
- filtro papel para cafe nº 103; embalagem com 30 unidades

85,8020 4,29PC00054

00027944

FORMA DE GELO

descrição:
- em plástico, cor branca; medidas aproximadas: 26,2 x 11,4 cm
e peso aproximado do produto 0,20 kg.

117,1842 2,79UN00055

00005649

GARFO DE MESA EM ACO INOX

descrição:
- garfo; tipo: mesa; materia-prima: corpo e cabo em aco inox;
acabamento: polido; cor corpo: natural; dimensão: mínimo 19 cm; unidade
de fornecimento: conjunto de 12 peças.

518,7644 11,79CJ00056

00015707
GARRAFA TERMICA - 2 LITROS
com tampa de pressão

255,003 85,00UN00057

00002293

GARRAFA TERMICA 3 LITROS

descrição:
- garrafa termica; material externo: plástico; acabamento: lisa; cor: azul;
material ampola: vidro; sistema  abertura/fechamento: rosca; capacidade:
3 l; com alça para transporte; tamanho aproximado: altura: 280 mm;
largura: 120 mm; nbr: 13282; garantia: 6 meses contra defeitos de
fabricacao; unidade de fornecimento: unidade

506,0023 22,00UN00058

00003959

GARRAFA TERMICA C/ ROLHA - 05 LITROS
garrafa térmica com rolha, ampola de vidro, corpo plástico, rolha dosadora
com bico direcionador, corpo com alça, capacidade de 5 litros, em
conformidade com a norma nbr - 13282 - abnt.

159,605 31,92UN00059

00000468

GARRAFA TERMICA COM TORNEIRA - 6 LITROS

descrição:
- garrafa térmica 6 litros; produto fabricado com material atóxico e
reciclável; resistente a impactos e quedas;  dimensões minimas do produto
(comp. x larg. x alt.): 29,2 x 27,0 x 25,5 cm; peso aproximado: 1,800kg.

3.603,9041 87,90UN00060

00020233

GARRAFA TERMICA DE 01 LITRO COM ROLHA

descrição:
-material externo: plástico;
- acabamento: lisa;
- cor: preta ou azul;
- material ampola:
-  vidro;
- sistema abertura/fechamento: rosca;

1.367,5545 30,39UN00061
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- capacidade: 1 l;
-  com alça para transporte;
- sistema de acionamento: através de botão
- tamanho aproximado: altura: 280 mm; largura: 120 mm;
- nbr: 13282;
- garantia: 6 meses contra defeitos de fabricacao;

00018789
GARRAFA TERMICA DE 1 LITRO
de pressão, corpo cromado, com alça móvel na tampa, com capacidade
de 1 litro, em conformidade da norma nbr 13282 - abnt.

1.170,0039 30,00UN00062

00021575

GARRAFA TERMICA DE 12 LITROS

descricao:
- com rolha, ampola de vidro, corpo plástico, rolha  dosadora,  corpo com
alça, capacidade 12 litros, em conformidade com as normas nbr - 13282 -
abnt, com tripe e torneira.

3.822,7043 88,90UN00063

00028303

GARRAFA TERMICA DE 750 ML BICO DOSADOR

descrição:
- de pressão, corpo cromado, com alça móvel na tampa,
em conformidade da norma nbr 13282 - abnt.

1.899,2468 27,93UN00064

00026809

ISQUEIRO - TAMANHO GRANDE, PPIM

descrição:
- duração longa; com até 3.000 chamas; em conformidade com o padrão
iso 9994; com certificação do inmetro; cartela com 12 unidades; cores
diversas.

813,6024 33,90CT00065

00003018

JARRA 2 LITROS, COM TAMPA

descrição:
- jarra para água, fabricada em vidro transparente, com bico dosador, com
capacidade para 02 litros; sem tampa.

1.614,1585 18,99UN00066

00018877

JARRA DE VIDRO 02 LITROS, SEM TAMPA

descrição:
- jarra para água, fabricada em vidro transparente, com bico dosador, com
capacidade para 02 litros; sem tampa.

79,505 15,90UN00067

00007903

JARRA DE VIDRO 1 LITRO

descrição:
- jarra; material: vidro; acabamento: liso; cor: incolor;  tampa: sem tampa;
alca: com alca; diametro: aproximadamente 10cm; altura: aproximadamente
20cm;
- capacidade: 1000 ml; unidadade de fornecimento: unidade

180,7013 13,90UN00068

00014297

JARRA PLASTICA, 4 LITROS

descrição:
- jarra; material: plastico;  acabamento: liso; cor: incolor;
tampa: com tampa filtra gelo; diametro: 15 cm; altura: 16 cm;
- capacidade: 4 l; garantia: 6 meses contra defeitos de fabricacao;
unidade de fornecimento: unidade

56,408 7,05UN00069

00021606

JOGO DE TALHERES, 24 PECAS

descrição:
- talheres com laminas em aço inox, com cabos em polipropileno na cor
azul, contendo: 6 facas de mesa, 6 garfos de mesa, 6 colheres de mesa e
6 colheres de chá.

289,6817 17,04JG00070

00027946 JOGO DE XICARAS 18 PECAS 1.283,8527 47,55JG00071
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descrição:
- para servir café, sendo 06 pires para xícara, 06 xícaras, 06 colheres
para café, medidas aproximadas: 400 x 270 x 478 mm,
- peso líquido 1,17kg, peso bruto 1,49kg.

00030714

MESA PARA PASSAR ROUPAS

descrição:
- fabricada em aço, com forro em tecido metalizado, com 03 níveis para
regulagem de altura, com suporte para deixar o ferro elétrico.
características: aço carbono, com forro metalizado, tecido 100% algodão,
espuma em poliuretano, tubos com tratamento anticorrosivo, pintura a pó
epóx/poliéster, ponteiras em polipropileno, dobrável, regulagem de altura,
garantia mínima de 6 meses, medidas aproximadas: altura 82,50
centimetros, largura 34,00 centímetros, peso aproximado 3,500kg

116,402 58,20UN00072

00005659

PANELA DE PRESSAO - 7 LITROS

descrição:
- fechamento externo, alumínio polido, cabo e alça em baquelite atóxico e
antitérmico, válvula de segurança em silicone que não ressecam, possui
paredes e tampa mais espessa.

2.325,1242 55,36UN00073

00008643

PANELA DE PRESSAO 10 LITROS

descrição:
- material: aluminio polido; capacidade: 10 litros;
tipo de fechamento: interno; valvula: escape e seguranca;  material da
asa: baquelite; material do cabo: baquelite;
- acabamento: polido; aprovado pelo inmetro.

5.335,4258 91,99UN00074

00017452

PANELA DE PRESSAO 22 LITROS

descrição:
- panela de pressão profissional 22 litros, material: corpo em alumínio
polido, cabo: baquelite, panela de pressão de fechamento externo para
uso profissional, confeccionada em alumínio, dimensões aproximadas:
altura: 35,00 cm
largura: 38,00 cm, profundidade: 48,00 cm; espessura: 4 mm
peso (kg): 6,400

800,643 266,88UN00075

00009000 PANELA DE PRESSAO 4.5 LT 54,842 27,42UN00076

00013370

PANELA EM ALUMINIO BATIDO N  30

descrição:
- caçarola em alumínio batido nº 30, capacidade 5 litros, com duas alças
de madeira presas com aluminio e dois rebites rebatidos em cada cabo,
acompanha tampa de aluminio polido, pegador da tampa marrom em
plástico baquelite (aguenta calor), espessura do aluminio: 2mm, aluminio
polido por fora e escovado por dentro.

2.444,4036 67,90UN00077

00017046

PEGADOR DE MASSAS - 20,5 CM

descrição:
- pegador para massa com 20,5 cm, produto em aço inox.
dimensões aproximadas do produto(cm): comprimento total: 20,5cm,
comprimento do cabo: 13cm, altura: 5cm.

331,7652 6,38UN00078

00010811

PESCA LARVAS

descrição:
confeccionado em arame coberto com plástico, com cabo de 28 cm, e
puçá no seguinte tamanho 10,5 cm x 9 cm largura x 10 cm fundo em nylon
(cores sortidas).

3.200,00200 16,00UN00079
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00005655

PORTA FILTRO COM ADAPTADOR PARA GARRAFA TERMICA

descrição:
- material: plástico; observações: com adaptador. pode ser usado com
todos os tipos de filtros para café. o kit  contém: 2 peças; 1 porta filtros e
1 adaptador auto-ajustável.

58,3319 3,07UN00080

00021017

PORTA TALHERES PLASTICO - COM TAMPA

descrição:
- cor bege ou branco, capacidade de 3 litros; dimensões aproximadas:
297 x 56 x 337 mm (l x a x p); formato retangular; com tampa
transparente.

37,629 4,18UN00081

00026777

POTE FABRICADO EM MATERIAL PLASTICO RESISTENTE 6,7 LT

descrição:
- medidas aproximadas 20 cm x 26 cm h e 6,7 litros
- confeccionada em material resistente com tampa

837,00100 8,37UN00082

00010398

POTE PLASTICO 30 CM X 20 CM  - COM TAMPA

descrição:
- pote plástico com tampa, material super resistente,  tamanho aproximado
30 cm x 20 cm.

507,3197 5,23UN00083

00016446

POTE PLASTICO CAPACIDADE - 15 KG

descrição:
- pote retangular tipo caixa multiuso, com tampa;  fabricado em material
plástico resistente com espessura grossa; capacidade para 15 kg.

312,7311 28,43UN00084

00014443

POTE PLASTICO CAPACIDADE PARA 05 KG (ARROZ E ACUCAR)

descrição:
- pote quadrado, com tampa, fabricado em material plástico resistente,
com espessura grossa, capacidade para 05 kg.

1.418,15113 12,55UN00085

00026868

POTE PLASTICO CAPACIDADE PARA 10 LITROS

descrição:
- caixa organizadora, capacidade 10 litros, fabricada em material
resistente.

411,2127 15,23UN00086

00011203

POTE PLASTICO HERMETICO RETANGULAR - CAPACIDADE: 1000 ML

descrição:
- dimensões aproximadas do produto - cm (axlxp) 6,9 x 13,4 x 20,5cm,
desenvolvido em polipropileno, indicado para uso em frezzer e
microondas.

108,507 15,50UN00087

00011202

POTE PLASTICO TIPO BOX QUADRADO 26,5 LT

descrição:
- transparente com tampa, capacidade aproximada de 26,5 litros, medindo
aproximadamente 55,5 x 40,3 x 18,1 cm, possui 02 travas na tampa que
auxiliam o fechamento das caixas.

4.249,2898 43,36UN00088

00018354

PRATO DE VIDRO TRANSPARENTE - FUNDO

descrição:
- prato de mesa fundo, prato avulso, vidro temperado,  formato circular.

4.352,401612 2,70UN00089

00014809

SUPORTE DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL DE 200 ML

descrição:
- dispenser em acrílico para copos de água descartáveis de 200 ml,
estrutura fechada, com sistema poupa copo/alavanca, capacidade para

379,8921 18,09KIT00090
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100 copos, tampa removível,
para ser fixado em parede, acompanhado de parafusos e buchas.

00023767

SUPORTE DISPENSER PARA COPO DESCARTAVEL DE 50 ML

descrição:
- fabricado em material acrílico resistente, transparente,
com fixador para parede, parafusos e buchas para instalação inclusos.

347,7621 16,56KIT00091

00016604

SUPORTE PAPEL TOALHA INTERFOLHADA 2 DOBRAS

descrição:
- dispenser para uso de papel toalha interfolhado com 2 ou 3 dobras;
capacidade minima de ate 300 folhas, tipo: 22cmx20,5cm; material em
plastico abs, alta resistencia e baixa densidade; cor: frente branco, base
cinza, bege ou branco; sistema de abertura: travas laterais, tipo pressao,
podendo ser fixado em parede atraves de sistema anti-furto, com buchas,
expansiveis ou fincado em parede por adesivo; tampa frontal, tipo
basculante e visor central transparente para facilitar a visibilidade do
produto no abastecimento; garantia minima de 06 meses pelo fabricante, a
partir da emissao da nota fiscal; unidade de fornecimento: unidade.

613,2028 21,90UN00092

00017518

SUPORTE PARA BOTIJAO

descrição:
- em aluminio; 31 cm de largura; 6,8 de altura; 31 cm de profundidade.

104,7211 9,52UN00093

00021807

SUPORTE PARA COADOR

descrição:
- para atender um coador com  boca de no minimo 180mm de diametro, em
metal cromado, resistente.

261,5228 9,34UN00094

00032608

SUPORTE PARA PAPEL HIGIENICO EM ROLO - EM AÇO INOX ESCOVADO;
COM VISOR E TRAVA.
especificaçoes tecnicas:
- capacidade: rolo 500 metros; matéria prima: aço inox escovado;
acionamento: manual - dimensões aproximadas: a: 26,5cm l: 26cm c:
11,5cm - peso aproximado: 1,220 kg - unidade

itens inclusos:
- 01 dispenser - 01 chave de aço - 04 parafusos - 04 buchas para
fixação - garantia: 90 dias

14.560,00140 104,00UN00095

00025520

TABUA EM POLIETILENO TAMANHO 50X30CM

descrição:
- tabua para cortes de carnes, fabricado em plástico(polietileno) atóxico,
impermeável  e de fácil higienização, evita proliferação de bactérias e não
contamina os alimentos.

935,3047 19,90UN00096

00023762

TABULEIRO DE ALUMINIO RESISTENTE - TAMANHO MEDIO

descrição:
- tabuleiro de alumínio resistente, para uso em fornos,  com as dimensões
aproximandas: 40 cm (comp.) x 20 cm (larg.) x 4 cm (alt.).

1.184,2677 15,38UN00097

00017612

TACA DE VIDRO

descrição:
- transparente; capacidade 260ml - para água;

2.134,26426 5,01UN00098

00017537

TIGELA DE VIDRO TRANSPARENTE

descrição:
- tigela em vidro transparente, com medida aproximada de 30 cm.

107,3813 8,26UN00099

00027925 VASILHAME DE PLASTICO COM TAMPA E TRAVA 271,866 45,31UN00100
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descrição:
- capacidade aproximada: 56 litros

117.161,57
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