
MUNICÍPIO DE SUMIDOURO/RJ

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 033/2022

PROCESSO LICITATÓRIO 0944/2022

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) PREGOEIRO do(a) MUNICÍPIO DE SUMIDOURO/RJ comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 033/2022 referente à EVENTUAL AQUISIÇÃO DE

UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS - SRP , que ADJUDICA nos termos do Inciso IX do Art. 17 do Decreto nº 10.024/2019, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : B. M. G. DISTRIBUIDORA LTDA - 17.594.163/0001-42

Item Quant. Un Descrição Marca Modelo

Unitário

Adjudicado Total Adjudicado

Unitário

Orçado Total Orçado Econ. % Econ. R$

1 27,00 UNID Abridor  de  latas  aço-inox profissional,  tamanho:  3x4x14  cm,  cor

prata, peso: 0,067 kg.

metal david metal david R$ 4,50 R$ 121,50 R$ 10,55 R$ 284,85 57,35% R$ 6,05

2 71,00 UNID Bacia  plástica,  redonda,  tamanho  grande.  Fabricada  em

polipropileno.  Capacidade:  27  litros.  Altura:  200mm.  Diâmetro:

420mm; Espessura:1,3mm. O utensílio  deve  atender  às  normas

técnicas  de referência relativas  à fabricação de materiais  plásticos

para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Garantia de

seis meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data

da expedição da nota fiscal.

pratic pratic R$ 14,00 R$ 994,00 R$ 43,02 R$ 3.054,42 67,46% R$ 29,02

4 83,00 UNID Bacia  plástica,  redonda,  tamanho  pequeno.  Fabricada  em

polipropileno.  Capacidade:  8  litros.  Altura:  100mm.  Diâmetro:

320mm; Espessura:1,1mm. O utensílio  deve  atender  às  normas

técnicas  de referência relativas  à fabricação de materiais  plásticos

para contato com alimentos, em vigor na data do edital. Garantia de

seis meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data

da expedição da nota fiscal.

plaslider plaslider R$ 6,50 R$ 539,50 R$ 16,00 R$ 1.328,00 59,38% R$ 9,50

7 138,00 UNID Borracha de vedação para panela de pressão com  capacidade de

4,5 litros para sistema de fechamento interno.

forsan forsan R$ 3,00 R$ 414,00 R$ 4,85 R$ 669,30 38,14% R$ 1,85

13 54,00 UNID Caçarola  de  alumínio  com  tampa, em  alumínio  polido  industrial,

linha hotel. Com  tampa e pegador de tampa do mesmo material.

Com  alças  bilaterais  em  alumínio  polido. Espessura  mínima  de

3mm.  Número  32,  com  15cm  de  altura,  32cm  de  diâmetro  e

capacidade  para  12,0  litros.  O produto  deve  atender  as  normas

técnicas  de  referência  relativas  à  fabricação  de  utensílios  em

alumínio, em vigor da data do edital. Garantia de doze meses contra

vícios  ou defeitos  de fabricação, a contar da data de expedição da

nota fiscal.

ARARY ARARY R$ 75,00 R$ 4.050,00 R$ 192,55 R$ 10.397,70 61,05% R$ 117,55

17 138,00 UNID Caixa plástica tamanho médio. Fabricação em  polipropileno, BMC

ou  SMC; atóxico  para  alimentos;  incolor;  empilhável;  com  tampa

hermética  do  mesmo  material.  Capacidade:24,5  litros.

Altura:150mm.  Largura:270mm.  Comprimento:400mm.

Espessura:1,0mm. Tolerância +/- 10%. O utensílio deve atender às

normas  técnicas  de referência  relativas  à  fabricação de materiais

plásticos  para contato com  alimentos, em  vigor na data do edital.

Garantia de seis  meses  contra vícios  ou defeitos  de fabricação, a

contar da data da expedição da nota fiscal.

SANREMO SANREMO R$ 40,00 R$ 5.520,00 R$ 84,80 R$ 11.702,40 52,83% R$ 44,80

18 184,00 UNID Caixa  plástica  tamanho  pequeno.  Fabricação  em  polipropileno,

BMC  ou  SMC;  atóxico  para  alimentos;  incolor;  empilhável;  com

tampa  hermética  do  mesmo  material.  Capacidade:13  litros.

Altura:121mm.  Largura:270mm.  Comprimento:400mm.

Espessura:1,0mm. Tolerância +/- 10%. O utensílio deve atender às

normas  técnicas  de referência  relativas  à  fabricação de materiais

plásticos  para contato com  alimentos, em  vigor na data do edital.

Garantia de seis  meses  contra vícios  ou defeitos  de fabricação, a

contar da data da expedição da nota fiscal.

SANREMO SANREMO R$ 28,00 R$ 5.152,00 R$ 44,38 R$ 8.165,92 36,91% R$ 16,38

21 2.470,00 UNID Colher em inox para refeições, feito totalmente em aço inox AISI 304

ou  430.  Cabos  monobloco,  ou  seja,  em  uma  única  peça,  sem

emendas.  Comprimento  de  198mm.  Espessura  de  2,5mm.  O

utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas à

fabricação  de  utensílios  de  inox,  em  vigência  na  data  do  edital.

Garantia de doze meses  contra vícios  ou defeitos  de fabricação, a

contar da data da expedição da nota fiscal.

MARTINAZZO MARTINAZZO R$ 2,10 R$ 5.187,00 R$ 6,00 R$ 14.820,00 65,00% R$ 3,90

22 2.470,00 UNID Colher em  inox para sobremesa, feito totalmente em  aço inox AISI

304 ou 430. Cabos  monobloco, ou seja, em uma única peça, sem

emendas.  Comprimento  de  180mm.  Espessura  de  2,5mm.  O

utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas à

fabricação  de  utensílios  de  inox,  em  vigência  na  data  do  edital.

Garantia de doze meses  contra vícios  ou defeitos  de fabricação, a

contar da data da expedição da nota fiscal.

SIMONAGIO SIMONAGIO R$ 1,30 R$ 3.211,00 R$ 3,18 R$ 7.854,60 59,12% R$ 1,88

24 94,00 UNID Colher  média  em  inox  para  mexer  e  servir  alimentos,  feito

totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Cabos monobloco, ou seja,

em  uma única peça, sem  emendas. Tamanho 2. Comprimento de

36cm. Espessura  de  2,5mm. Diâmetro  de  7cm. O utensílio  deve

atender as  normas técnicas de referência, relativas à fabricação de

utensílios  de inox, em vigência na data do edital. Garantia de doze

meses  contra vícios  ou defeitos  de fabricação, a contar da data da

expedição da nota fiscal.

YALI YALI R$ 12,50 R$ 1.175,00 R$ 21,54 R$ 2.024,76 41,97% R$ 9,04

26 800,00 UNID COLHER polipropileno atóxico COLHER INFANTIL; - Características:

Material:  Polipropileno  homopolímero  virgem  de  T uso, atóxico. -

Modelo:  Paredes  internas  e  externas  lisas  sem  reentrâncias  ou

ressaltos, sem  bordas, frisos  para não possibilitar o  acumulo  de

resíduos. -  Cor Azul  (Pantone  n.179c), Pigmentação: Homogênea

em toda a peça, efetuada com máster orgânico atóxico. Anexar junto

à planilha de preços, DOS MÉTODOS: Documentos de suplemento

de relatório do ensaio com fotos  dos  produtos  junto ao laboratório

credenciado bem  como ainda, relatório de ensaio tecnológico dos

produtos,  conforme  legislação  Resolução  51  e  52,  de  26  de

novembro  de  2010  (ANVISA)  Acabamento;  Polido  brilhante-

Resistência  Térmica:  100o  Celsius  por  no  mínimo  20  minutos-

DIMENSIONAL  DA PEÇA:  Comprimento  total  colher:  166  mm  -

Comprimento máx. do cabo: 114 mm- Comprimento da concha: 52

mm  - Largura mínima da concha: 40 mm- Espessura mínima do

cabo: 4 mm- Espessura min. da concha: 2 mm- Altura mínima da

concha:  12  mm-  Capacidade  mínima:  8  ml  Unidade  de

fornecimento: Um (UNIDADE).

BRISSA BRISSA R$ 0,75 R$ 600,00 R$ 0,85 R$ 680,00 11,76% R$ 0,10



Item Quant. Un Descrição Marca Modelo

Unitário

Adjudicado Total Adjudicado

Unitário

Orçado Total Orçado Econ. % Econ. R$

29 134,00 UNID Concha  pequena  em  inox para  mexer  e  servir  alimentos,  feito

totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Cabos monobloco, ou seja,

em  uma única peça, sem  emendas. Tamanho 1. Comprimento de

30cm. Espessura de 2,5mm. Capacidade de 100ml. Diâmetro de

8cm. O utensílio  deve  atender as  normas  técnicas  de  referência,

relativas  à fabricação de utensílios  de inox, em vigência na data do

edital.  Garantia  de  doze  meses  contra  vícios  ou  defeitos  de

fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.

SIMONAGIO SIMONAGIO R$ 9,50 R$ 1.273,00 R$ 29,99 R$ 4.018,66 68,32% R$ 20,49

31 40,00 UNID Descascador de legumes (tipo lamina), manual, em aço inoxidável.

Com lâmina horizontal ao cabo

YALI YALI R$ 8,50 R$ 340,00 R$ 12,50 R$ 500,00 32,00% R$ 4,00

35 46,00 UNID Escumadeira pequena em inox para mexer e servir alimentos, feito

totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Cabos monobloco, ou seja,

em  uma única peça, sem  emendas. Tamanho 1. Comprimento de

34,5cm. Espessura de 2,5mm. Diâmetro de 10cm. O utensílio deve

atender as  normas técnicas de referência, relativas à fabricação de

utensílios  de inox, em vigência na data do edital. Garantia de doze

meses  contra vícios  ou defeitos  de fabricação, a contar da data da

expedição da nota fiscal.

YAZI YAZI R$ 10,50 R$ 483,00 R$ 23,00 R$ 1.058,00 54,35% R$ 12,50

39 134,00 UNID Faca para corte de carnes, com fio liso. Lâmina e cabo em aço inox

monobloco  ou  lâmina  em  aço  inox  e  cabo  anatômico  de

polipropileno  com  antibacteriano  que  inibe  o  crescimento  de

bactérias  e fungos. Lâmina 6. Espessura de 3,0mm. Comprimento

de  27,5cm.  O  utensílio  deve  atender  as  normas  técnicas  de

referência,  relativas  à  fabricação  de  utensílios  de  inox,  de

segurança, dentre outras, em vigência na data do edital. Garantia de

doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data

da expedição da nota fiscal.

EURO EURO R$ 19,50 R$ 2.613,00 R$ 30,40 R$ 4.073,60 35,86% R$ 10,90

40 134,00 UNID Faca para corte de carnes, com fio liso. Lâmina e cabo em aço inox

monobloco  ou  lâmina  em  aço  inox  e  cabo  anatômico  de

polipropileno  com  antibacteriano  que  inibe  o  crescimento  de

bactérias  e fungos. Lâmina 7. Espessura de 3,0mm. Comprimento

de  29cm.  O  utensílio  deve  atender  as  normas  técnicas  de

referência,  relativas  à  fabricação  de  utensílios  de  inox,  de

segurança, dentre outras, em vigência na data do edital. Garantia de

doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data

da expedição da nota fiscal.

EURO EURO R$ 24,50 R$ 3.283,00 R$ 36,68 R$ 4.915,12 33,21% R$ 12,18

41 134,00 UNID Faca para corte de legumes, com  fio liso. Lâmina e cabo em  aço

inox monobloco  ou  lâmina  em  aço  inox e  cabo  anatômico  de

polipropileno  com  antibacteriano  que  inibe  o  crescimento  de

bactérias  e fungos. Lâmina 3. Espessura de 2,5mm. Comprimento

de  19cm.  O  utensílio  deve  atender  as  normas  técnicas  de

referência,  relativas  à  fabricação  de  utensílios  de  inox,  de

segurança, dentre outras, em vigência na data do edital. Garantia de

doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data

da expedição da nota fiscal.

SIMONAGIO SIMONAGIO R$ 6,50 R$ 871,00 R$ 24,63 R$ 3.300,42 73,61% R$ 18,13

43 134,00 UNID Faca para corte de legumes, com  fio liso. Lâmina e cabo em  aço

inox monobloco  ou  lâmina  em  aço  inox e  cabo  anatômico  de

polipropileno  com  antibacteriano  que  inibe  o  crescimento  de

bactérias  e fungos. Lâmina 5. Espessura de 2,5mm. Comprimento

de  25cm.  O  utensílio  deve  atender  as  normas  técnicas  de

referência,  relativas  à  fabricação  de  utensílios  de  inox,  de

segurança, dentre outras, em vigência na data do edital. Garantia de

doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data

da expedição da nota fiscal.

SIMONAGIO SIMONAGIO R$ 11,50 R$ 1.541,00 R$ 29,19 R$ 3.911,46 60,60% R$ 17,69

44 134,00 UNID Faca para corte de pães, com fio serrilhado. Lâmina e cabo em aço

inox monobloco  ou  lâmina  em  aço  inox e  cabo  anatômico  de

polipropileno  com  antibacteriano  que  inibe  o  crescimento  de

bactérias  e fungos. Lâmina 5. Espessura de 2,5mm. Comprimento

de  21cm.  O  utensílio  deve  atender  as  normas  técnicas  de

referência,  relativas  à  fabricação  de  utensílios  de  inox,  de

segurança, dentre outras, em vigência na data do edital. Garantia de

doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data

da expedição da nota fiscal.

ASJ ASJ R$ 11,50 R$ 1.541,00 R$ 36,09 R$ 4.836,06 68,14% R$ 24,59

47 111,00 UNID Frigideira  em  alumínio  sem  tampa,  com  cabo  de  baquelite,

antiaderente interno, número 28, nas  dimensões  32x5,9cm e cabo

de baquelite

ASJ ASJ R$ 65,00 R$ 7.215,00 R$ 75,00 R$ 8.325,00 13,33% R$ 10,00

48 23,00 UNID Friso  veda  fresta  de  alumínio  para  porta  com  adesivo. Tamanho:

Largura (12cm), Comprimento (120cm)

ALUREN ALUREN R$ 49,46 R$ 1.137,58 R$ 52,07 R$ 1.197,61 5,01% R$ 2,61

50 2.470,00 UNID Garfo em inox para refeições, feito totalmente em aço inox AISI 304

ou  430.  Cabos  monobloco,  ou  seja,  em  uma  única  peça,  sem

emendas.  Comprimento  de  199mm.  Espessura  de  2,5mm.  O

utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas à

fabricação  de  utensílios  de  inox,  em  vigência  na  data  do  edital.

Garantia de doze meses  contra vícios  ou defeitos  de fabricação, a

contar da data da expedição da nota fiscal.

MARTINAZZO MARTINAZZO R$ 1,50 R$ 3.705,00 R$ 5,00 R$ 12.350,00 70,00% R$ 3,50

55 23,00 UNID Garrafa  térmica.  Características:  com  corpo  externo  em  plástico,

com  ampola  de  vidro  interna,formato  cilíndrico,  com  tampa

rosqueável e alça. Capacidade 1 litro. Para conservar café, chá etc.

Cor:preta

MOR MOR R$ 19,50 R$ 448,50 R$ 35,80 R$ 823,40 45,53% R$ 16,30

56 111,00 UNID Jarra, material  vidro  com  alça  no  corpo da jarra, capacidade 1,5l,

modelo  sem  tampa,  cor  transparente  incolor,  aplicação  água.

Dimensões: 15,9 x 12,8 x 22cm

NADIR NADIR R$ 17,50 R$ 1.942,50 R$ 31,90 R$ 3.540,90 45,14% R$ 14,40

58 46,00 UNID Luminária hermética, com corpo de poliéster na cor branca. Difusor:

acrílico  prismático  (LH29) e  acrílico  liso  e  transparente. Índice  de

refração de 1,49m. Transparência luminosa de 94%. Resistência à

temperatura de até 40oC. Refletor em chapa de alumínio com alto

rendimento. Fechos  em  aço  inox aro  mola  (SAE 304),  fixado  no

corpo da luminária. Soquete  anti-vibratório  e  anti-chamas. Modelo

para 02 (duas) lâmpadas de LED tubular T8 de 60cm.

ELGIN ELGIN R$ 110,00 R$ 5.060,00 R$ 218,91 R$ 10.069,86 49,75% R$ 108,91

60 46,00 UNID Panela de pressão em  alumínio polido, capacidade de 4,5 litros  e

fechamento interno. Cabos e alças em baquelite anatômico, atóxico

e antitérmico. Borrachas  de vedação e válvula de silicone. Válvula

de trabalho (alívio de pressão), com ferramenta de limpeza. Válvula

de  segurança  repetitiva,  em  silicone  (que  não  reseca).  Pino  de

alívio.  Altura:  15cm.  Espessura:  2,2mm.  Diâmetro:  20,5cm.

Capacidade: 4,5 litros. Doze meses (1 ano) , no mínimo, de garantia

contra vícios ou defeitos de fabricação. Deve estar em conformidade

com  as  normas  técnicas  ABNT  NBR  11823:2008,  ABNT  NBR

14876:2002, ABNT NBR 8094:1983 e portaria INMETRO nº 328 de

16/09/2008.

ASJ ASJ R$ 45,00 R$ 2.070,00 R$ 104,42 R$ 4.803,32 56,90% R$ 59,42



Item Quant. Un Descrição Marca Modelo

Unitário

Adjudicado Total Adjudicado

Unitário

Orçado Total Orçado Econ. % Econ. R$

61 42,00 UNID Panela  de  pressão  em  alumínio  polido, capacidade  de  7  litros  e

fechamento interno. Cabos e alças em baquelite anatômico, atóxico

e antitérmico. Borrachas  de vedação e válvula de silicone. Válvula

de trabalho (alívio de pressão), com ferramenta de limpeza. Válvula

de  segurança  repetitiva,  em  silicone  (que  não  reseca).  Pino  de

alívio.  Altura:  18,5cm.  Diâmetro:  22,5cm.  Espessura:  2,2mm.

Capacidade: 7 litros. Doze meses  (1 ano) , no mínimo, de garantia

contra vícios ou defeitos de fabricação. Deve estar em conformidade

com  as  normas  técnicas  ABNT  NBR  11823:2008,  ABNT  NBR

14876:2002, ABNT NBR 8094:1983 e portaria INMETRO nº 328 de

16/09/2008.

ASJ ASJ R$ 74,00 R$ 3.108,00 R$ 139,90 R$ 5.875,80 47,11% R$ 65,90

64 73,00 UNID Pegador  médio  em  inox  para  mexer  e  servir  alimentos,  feito

totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Cabos monobloco, ou seja,

em  uma única peça, sem  emendas. Tamanho 2. Comprimento de

28cm. Espessura de 2,5mm. O utensílio deve atender as  normas

técnicas  de referência, relativas  à fabricação de utensílios  de inox,

em vigência na data do edital. Garantia de doze meses contra vícios

ou defeitos  de fabricação, a  contar da data  da expedição da nota

fiscal.

SIMONAGIO SIMONAGIO R$ 10,50 R$ 766,50 R$ 15,60 R$ 1.138,80 32,69% R$ 5,10

65 96,00 UNID Pegador  pequeno  em  inox para  mexer  e  servir  alimentos,  feito

totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Cabos monobloco, ou seja,

em  uma única peça, sem  emendas. Tamanho 1. Comprimento de

21cm. Espessura de 2,5mm. O utensílio deve atender as  normas

técnicas  de referência, relativas  à fabricação de utensílios  de inox,

em vigência na data do edital. Garantia de doze meses contra vícios

ou defeitos  de fabricação, a  contar da data  da expedição da nota

fiscal.

INGA INGA R$ 9,00 R$ 864,00 R$ 13,56 R$ 1.301,76 33,63% R$ 4,56

67 90,00 UNID Peneira plástica com 18,5cm de diâmetro SANREMO SANREMO R$ 8,50 R$ 765,00 R$ 24,00 R$ 2.160,00 64,58% R$ 15,50

68 90,00 UNID Peneira plástica com 7,5cm de diâmetro SANREMO SANREMO R$ 2,80 R$ 252,00 R$ 7,00 R$ 630,00 60,00% R$ 4,20

80 27,00 UNID Liquidificador  industrial  de  alta  rotação;  Material  em  aço  inox;

Gabinete  em  aço  inox  escovado;  Corpo  e  copo  em  aço  inox;

Capacidade  para  2  litros;  Copo  resistente  a  altas  temperaturas;

Copo monobloco, sem  solda em  aço inox; Sistema de segurança

pés  anti-deslizante;  Conjunto  mancal/hélice  em  aço  inox  liga

especial;  Acoplamento  com  sistema  de  auto  compensação  para

encaixe;  Com  chave  liga/desliga  mais  função  pulsar;  Voltagem

127v;  Potência  900w;  Certificado  pelo  Inmetro  com  Selo  procel;

Garantia: 1 ano a partir da data de entrega.

VITALEX VITALEX R$ 480,00 R$ 12.960,00 R$ 673,33 R$ 18.179,91 28,71% R$ 193,33

Subtotal

Adjudicado: R$

79.203,08

Subtotal

Orçado: R$

157.991,63

49,87% R$

78.788,55

Fornecedor : T&T SOLUCOES ATACADISTAS LTDA - 45.042.273/0001-37

Item Quant. Un Descrição Marca Modelo

Unitário

Adjudicado Total Adjudicado

Unitário

Orçado Total Orçado Econ. % Econ. R$

3 81,00 UNID Bacia  plástica,  redonda,  tamanho  médio.  Fabricada  em

polipropileno.  Capacidade:  17  litros.  Altura:  150mm.  Diâmetro:

380mm; Espessura:1,2mm. O utensílio  deve atender às  normas

técnicas de referência relativas à fabricação de materiais  plásticos

para contato com  alimentos, em  vigor na data do edital. Garantia

de seis  meses contra vícios ou defeitos  de fabricação, a contar da

data da expedição da nota fiscal.

arqplast apacidade: 17

litros. Altura:

150mm. Diâmetro:

380mm;

Espessura:1,2mm

R$ 8,76 R$ 709,56 R$ 20,71 R$ 1.677,51 57,70% R$ 11,95

6 63,00 UNID Borracha de vedação para panela de pressão com capacidade de

22 litros para sistema de fechamento externo.

eirilar 22 LITROS R$ 31,50 R$ 1.984,50 R$ 47,00 R$ 2.961,00 32,98% R$ 15,50

8 126,00 UNID Borracha de vedação para panela de pressão com capacidade de

7 litros para sistema de fechamento interno.

eirilar 7 LITROS R$ 3,80 R$ 478,80 R$ 5,95 R$ 749,70 36,13% R$ 2,15

59 21,00 UNID Panela de pressão em  alumínio  polido, capacidade de 22 litros,

com fechamento externo, alças  em baquelite anatômico, atóxico e

antitérmico. Borrachas  de vedação e válvula de silicone. Sistema

de  oito  travas.  Válvula  de  trabalho  (alívio  de  pressão),  com

ferramenta de limpeza. Válvula de segurança repetitiva, em silicone

(que não reseca). Pino de alívio. Altura: 22cm. Espessura: 3mm.

Diâmetro: 37cm. Capacidade: 22 litros. Doze meses  (1 ano) , no

mínimo, de garantia contra vícios  ou defeitos  de fabricação. Deve

estar  em  conformidade  com  as  normas  técnicas  ABNT  NBR

11823:2008,  ABNT  NBR  14876:2002,  ABNT  NBR  8094:1983  e

portaria INMETRO nº 328 de 16/09/2008.

eirilar apacidade de 22

litros, com

fechamento

externo, alças em

baquelite

anatômico, atóxico

e antitérmico

R$ 349,00 R$ 7.329,00 R$ 530,00 R$ 11.130,00 34,15% R$ 181,00

Subtotal

Adjudicado: R$

10.501,86

Subtotal

Orçado: R$

16.518,21

36,42% R$ 6.016,35

Fornecedor : RENATO MARANA 25062588847 - 42.244.991/0001-06

Item Quant. Un Descrição Marca Modelo

Unitário

Adjudicado Total Adjudicado

Unitário

Orçado Total Orçado Econ. % Econ. R$

5 69,00 UNID Borracha de vedação para panela de pressão com  capacidade de

10 litros para sistema de fechamento externo.

MRL MRL R$ 15,00 R$ 1.035,00 R$ 29,95 R$ 2.066,55 49,92% R$ 14,95

9 65,00 UNID Caçarola  de  alumínio  com  tampa, em  alumínio  polido  industrial,

linha hotel. Com  tampa e pegador de tampa do mesmo material.

Com  alças  bilaterais  em  alumínio  polido. Espessura  mínima  de

3mm.  Número  24,  com  11cm  de  altura,  24cm  de  diâmetro  e

capacidade  para  4,9  litros.  O  produto  deve  atender  as  normas

técnicas  de  referência  relativas  à  fabricação  de  utensílios  em

alumínio, em vigor da data do edital. Garantia de doze meses contra

vícios  ou defeitos  de fabricação, a contar da data de expedição da

nota fiscal.

MARALAR MARALAR R$ 45,00 R$ 2.925,00 R$ 90,00 R$ 5.850,00 50,00% R$ 45,00

10 69,00 UNID Caçarola  de  alumínio  com  tampa, em  alumínio  polido  industrial,

linha hotel. Com  tampa e pegador de tampa do mesmo material.

Com  alças  bilaterais  em  alumínio  polido. Espessura  mínima  de

3mm.  Número  26,  com  12cm  de  altura,  26cm  de  diâmetro  e

capacidade  para  6,3  litros.  O  produto  deve  atender  as  normas

técnicas  de  referência  relativas  à  fabricação  de  utensílios  em

alumínio, em vigor da data do edital. Garantia de doze meses contra

vícios  ou defeitos  de fabricação, a contar da data de expedição da

nota fiscal.

MARALAR MARALAR R$ 54,00 R$ 3.726,00 R$ 126,00 R$ 8.694,00 57,14% R$ 72,00



Item Quant. Un Descrição Marca Modelo

Unitário

Adjudicado Total Adjudicado

Unitário

Orçado Total Orçado Econ. % Econ. R$

11 69,00 UNID Caçarola  de  alumínio  com  tampa, em  alumínio  polido  industrial,

linha hotel. Com  tampa e pegador de tampa do mesmo material.

Com  alças  bilaterais  em  alumínio  polido. Espessura  mínima  de

3mm.  Número  28,  com  13cm  de  altura,  28cm  de  diâmetro  e

capacidade  para  8,0  litros.  O  produto  deve  atender  as  normas

técnicas  de  referência  relativas  à  fabricação  de  utensílios  em

alumínio, em vigor da data do edital. Garantia de doze meses contra

vícios  ou defeitos  de fabricação, a contar da data de expedição da

nota fiscal.

MARALAR MARALAR R$ 57,00 R$ 3.933,00 R$ 138,00 R$ 9.522,00 58,70% R$ 81,00

12 56,00 UNID Caçarola  de  alumínio  com  tampa, em  alumínio  polido  industrial,

linha hotel. Com  tampa e pegador de tampa do mesmo material.

Com  alças  bilaterais  em  alumínio  polido. Espessura  mínima  de

3mm.  Número  30,  com  14cm  de  altura,  30cm  de  diâmetro  e

capacidade  para  9,8  litros.  O  produto  deve  atender  as  normas

técnicas  de  referência  relativas  à  fabricação  de  utensílios  em

alumínio, em vigor da data do edital. Garantia de doze meses contra

vícios  ou defeitos  de fabricação, a contar da data de expedição da

nota fiscal.

MARALAR MARALAR R$ 65,00 R$ 3.640,00 R$ 139,33 R$ 7.802,48 53,35% R$ 74,33

14 54,00 UNID Caçarola  de  alumínio  com  tampa, em  alumínio  polido  industrial,

linha hotel. Com  tampa e pegador de tampa do mesmo material.

Com  alças  bilaterais  em  alumínio  polido. Espessura  mínima  de

3mm.  Número  34,  com  16cm  de  altura,  34cm  de  diâmetro  e

capacidade  para  14,5  litros.  O produto  deve  atender  as  normas

técnicas  de  referência  relativas  à  fabricação  de  utensílios  em

alumínio, em vigor da data do edital. Garantia de doze meses contra

vícios  ou defeitos  de fabricação, a contar da data de expedição da

nota fiscal.

MARALAR MARALAR R$ 80,00 R$ 4.320,00 R$ 284,00 R$ 15.336,00 71,83% R$ 204,00

15 54,00 UNID Caçarola  de  alumínio  com  tampa, em  alumínio  polido  industrial,

linha hotel. Com  tampa e pegador de tampa do mesmo material.

Com  alças  bilaterais  em  alumínio  polido. Espessura  mínima  de

3mm.  Número  36,  com  17cm  de  altura,  36cm  de  diâmetro  e

capacidade  para  17,2  litros.  O produto  deve  atender  as  normas

técnicas  de  referência  relativas  à  fabricação  de  utensílios  em

alumínio, em vigor da data do edital. Garantia de doze meses contra

vícios  ou defeitos  de fabricação, a contar da data de expedição da

nota fiscal.

MARALAR MARALAR R$ 85,00 R$ 4.590,00 R$ 279,33 R$ 15.083,82 69,57% R$ 194,33

19 2.470,00 UNID Caneca escolar plástica, fabricada em polipropileno, BMC ou SMC;

virgem  de  1o  uso;  paredes  internas  e  externas  lisas;  sem

reentrâncias  ou ressaltos; formato arredondado para impossibilitar

o acúmulo de resíduos; atóxica e de pigmentação homogênea em

toda peça, conforme normas  da ANVISA quanto a metias  pesados;

resistente à temperatura de 100oC, por no mínimo 20 minutos; cor

AZUL- referência 2.5PB 4/18 (Cartela Munsell). Capacidade: 300ml.

Altura mínima: 90mm. Largura alça:150mm. Espessura: 4,0mm. O

utensílio  deve  atender  às  especificações  e  normas  técnicas

relativas  à  fabricação  de  utensílios  plásticos  para  contato  com

alimentos,  em  vigor  na  data  do  edital.  Garantia  de  seis  meses

contra  vícios  ou  defeitos  de  fabricação,  a  contar  da  data  da

expedição da nota fiscal.

MARALAR MARALAR R$ 1,85 R$ 4.569,50 R$ 4,80 R$ 11.856,00 61,46% R$ 2,95

20 148,00 UNID Colher de polietileno de alta densidade (PEAD), maciço com 35cm

de comprimento.

MARALAR MARALAR R$ 11,00 R$ 1.628,00 R$ 16,00 R$ 2.368,00 31,25% R$ 5,00

36 2.470,00 UNID Faca  em  inox  para  refeições  com  ponta  arredondada,  feito

totalmente  em  aço  inox  AISI  304  ou  430.  Lâmina  e  cabos

monobloco,  ou  seja,  em  uma  única  peça,  sem  emendas.

Comprimento  de  213mm. Espessura  de  3mm. Comprimento  da

lâmina de 102mm. O utensílio deve atender as normas técnicas de

referência, relativas  à fabricação de utensílios  de inox, em vigência

na data do edital. Garantia de doze meses contra vícios ou defeitos

de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.

IMPORT IMPORT R$ 2,50 R$ 6.175,00 R$ 7,69 R$ 18.994,30 67,49% R$ 5,19

37 2.470,00 UNID Faca  em  inox  para  sobremesa  com  ponta  arredondada,  feito

totalmente  em  aço  inox  AISI  304  ou  430.  Lâmina  e  cabos

monobloco,  ou  seja,  em  uma  única  peça,  sem  emendas.

Comprimento de 187mm. Espessura de 2,5mm. Comprimento da

lâmina de 87mm. O utensílio deve atender as  normas  técnicas  de

referência, relativas  à fabricação de utensílios  de inox, em vigência

na data do edital. Garantia de doze meses contra vícios ou defeitos

de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.

IMPORT IMPORT R$ 2,80 R$ 6.916,00 R$ 6,90 R$ 17.043,00 59,42% R$ 4,10

38 134,00 UNID Faca para corte de carnes, com fio liso. Lâmina e cabo em aço inox

monobloco  ou  lâmina  em  aço  inox  e  cabo  anatômico  de

polipropileno  com  antibacteriano  que  inibe  o  crescimento  de

bactérias e fungos. Lâmina 10. Espessura de 3,0mm. Comprimento

de  33cm.  O  utensílio  deve  atender  as  normas  técnicas  de

referência,  relativas  à  fabricação  de  utensílios  de  inox,  de

segurança, dentre outras, em vigência na data do edital. Garantia de

doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data

da expedição da nota fiscal.

IMPORT PRO

PREMIUM

IMPORT PRO

PREMIUM

R$ 30,00 R$ 4.020,00 R$ 60,00 R$ 8.040,00 50,00% R$ 30,00

51 2.470,00 UNID Garfo  em  inox para  sobremesa, feito  totalmente em  aço inox AISI

304 ou 430. Cabos  monobloco, ou seja, em uma única peça, sem

emendas.  Comprimento  de  178mm.  Espessura  de  2,5mm.  O

utensílio deve atender as normas técnicas de referência, relativas à

fabricação  de  utensílios  de  inox,  em  vigência  na  data  do  edital.

Garantia de doze meses  contra vícios  ou defeitos  de fabricação, a

contar da data da expedição da nota fiscal.

IMPORT IMPORT R$ 1,00 R$ 2.470,00 R$ 3,30 R$ 8.151,00 69,70% R$ 2,30

54 134,00 UNID Garfo  pequeno  em  inox  para  mexer  e  servir  alimentos,  feito

totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Cabos monobloco, ou seja,

em  uma única peça, sem  emendas. Tamanho 1. Comprimento de

31cm. Espessura de 2,5mm. O utensílio deve atender as  normas

técnicas  de referência, relativas  à fabricação de utensílios  de inox,

em vigência na data do edital. Garantia de doze meses contra vícios

ou defeitos  de fabricação, a  contar da data  da expedição da nota

fiscal.

IMPORT IMPORT R$ 15,00 R$ 2.010,00 R$ 18,00 R$ 2.412,00 16,67% R$ 3,00

70 40,00 UNID Ralador em inox 4 faces em formato quadrangular, laminas grosso,

ralo medio, ralo fino, ralo de corte. Base em plastico resistente, com

dimensoses de aproximadamente 20cm x 9cm x 9cm x 9 cm. Enviar

amostra para analise.

IMPORT IMPORT R$ 9,00 R$ 360,00 R$ 35,37 R$ 1.414,80 74,55% R$ 26,37

78 27,00 UNID Termômetro de máxima e mínima - termômetro digital de máxima e

mínima. Faixa  de  medição  -10°c a  50°c escala  interna: -10+60°c

escala  externa: -50+70°c, fabricado  em  plástico  abs. Dimensões

aproximadas: 110x70x20mm,sensor com ponteira plástica em cabo

de 1,80cm. Visor de cristal liquido (LCD) de 3 dígitos de fácil leitura

em  dois  mostradores, resolução: 1°c precisão: +/-1°, com  função

interna  e  externa, com  alarme  sonoro, utilizado  para  controle  de

temperaturas  de freezers, geladeiras  e câmaras  frias. Com fixação

por imã. Bateria inclusa

VTX VTX R$ 21,00 R$ 567,00 R$ 120,00 R$ 3.240,00 82,50% R$ 99,00



Subtotal

Adjudicado: R$

52.884,50

Subtotal

Orçado: R$

137.873,95

61,64% R$

84.989,45

Fornecedor : COMERCIAL SANTOS SILVA LTDA - 46.766.632/0001-61

Item Quant. Un Descrição Marca Modelo

Unitário

Adjudicado Total Adjudicado

Unitário

Orçado Total Orçado Econ. % Econ. R$

16 113,00 UNID Caixa plástica tamanho grande. Fabricação em  polipropileno, BMC

ou  SMC; atóxico  para  alimentos;  incolor;  empilhável;  com  tampa

hermética do mesmo material. Capacidade:40 litros. Altura:200mm.

Largura:350mm.  Comprimento:550mm.  Espessura:1,2mm.

Tolerância +/- 10%. O utensílio deve atender às  normas técnicas de

referência relativas  à fabricação de materiais  plásticos  para contato

com alimentos, em vigor na data do edital. Garantia de seis  meses

contra  vícios  ou  defeitos  de  fabricação,  a  contar  da  data  da

expedição da nota fiscal.

PLAMONT PLAMONT R$ 67,11 R$ 7.583,43 R$ 67,11 R$ 7.583,43 0,00% R$ 0,00

25 134,00 UNID Colher  pequena  em  inox  para  mexer  e  servir  alimentos,  feito

totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Cabos monobloco, ou seja,

em  uma única peça, sem  emendas. Tamanho 1. Comprimento de

33cm. Espessura  de  2,5mm. Diâmetro  de  6cm. O utensílio  deve

atender as  normas  técnicas  de referência, relativas  à fabricação de

utensílios  de inox, em  vigência na data do edital. Garantia de doze

meses  contra vícios  ou defeitos  de fabricação, a contar da data da

expedição da nota fiscal.

YANGLI YANGLI R$ 8,00 R$ 1.072,00 R$ 12,28 R$ 1.645,52 34,85% R$ 4,28

28 94,00 UNID Concha  média  em  inox  para  mexer  e  servir  alimentos,  feito

totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Cabos monobloco, ou seja,

em  uma única peça, sem  emendas. Tamanho 2. Comprimento de

50cm. Espessura  de  2,5mm. Capacidade de  150ml. Diâmetro  de

10cm. O utensílio  deve atender as  normas  técnicas  de referência,

relativas  à fabricação de utensílios  de inox, em vigência na data do

edital.  Garantia  de  doze  meses  contra  vícios  ou  defeitos  de

fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.

YANGLI YANGLI R$ 15,00 R$ 1.410,00 R$ 24,85 R$ 2.335,90 39,64% R$ 9,85

62 23,00 UNID Panela  de  pressão  em  alumínio  polido, com  fechamento  externo,

capacidade  de  10  litros, Cabos  e  alças  em  baquelite  anatômico,

atóxico  e  antitérmico. Borrachas  de  vedação e  válvula  de  silicone.

Sistema de oito travas. Válvula de trabalho (alívio de pressão), com

ferramenta de limpeza. Válvula de segurança repetitiva, em silicone

(que não reseca). Pino de alívio. Altura: 22cm. Espessura: 3,0mm.

Diâmetro: 27,5cm. Capacidade: 10 litros. Doze meses  (1 ano) , no

mínimo, de  garantia  contra  vícios  ou  defeitos  de  fabricação. Deve

estar  em  conformidade  com  as  normas  técnicas  ABNT  NBR

11823:2008,  ABNT  NBR  14876:2002,  ABNT  NBR  8094:1983  e

portaria INMETRO nº 328 de 16/09/2008.

PANELUX PANELUX R$ 164,99 R$ 3.794,77 R$ 298,75 R$ 6.871,25 44,77% R$ 133,76

Subtotal

Adjudicado: R$

13.860,20

Subtotal

Orçado: R$

18.436,10

24,82% R$ 4.575,90

Fornecedor : MOVEIS P & PEREIRA - 30.934.784/0001-96

Item Quant. Un Descrição Marca Modelo

Unitário

Adjudicado Total Adjudicado

Unitário

Orçado Total Orçado Econ. % Econ. R$

23 65,00 UNID Colher  grande  em  inox  para  mexer  e  servir  alimentos,  feito

totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Cabos monobloco, ou seja,

em  uma única peça, sem  emendas. Tamanho 3. Comprimento de

51,5cm. Espessura de 2,5mm. Diâmetro de 8,5cm. O utensílio deve

atender as  normas  técnicas  de referência, relativas  à fabricação de

utensílios  de inox, em  vigência na data do edital. Garantia de doze

meses  contra vícios  ou defeitos  de fabricação, a contar da data da

expedição da nota fiscal.

ML ML R$ 54,40 R$ 3.536,00 R$ 54,99 R$ 3.574,35 1,07% R$ 0,59

49 46,00 UNID Friso  veda  fresta  de  alumínio  para  porta  com  adesivo. Tamanho:

Largura (12cm), Comprimento (90cm)

ML ML R$ 38,50 R$ 1.771,00 R$ 39,00 R$ 1.794,00 1,28% R$ 0,50

52 65,00 UNID Garfo grande em inox para mexer e servir alimentos, feito totalmente

em aço inox AISI 304 ou 430. Cabos  monobloco, ou seja, em uma

única  peça,  sem  emendas.  Tamanho  3.  Comprimento  de  50cm.

Espessura de 2,5mm. O utensílio deve atender as normas técnicas

de  referência,  relativas  à  fabricação  de  utensílios  de  inox,  em

vigência na data do edital. Garantia de doze meses contra vícios  ou

defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.

ORIGINAL LINE ORIGINAL LINE R$ 98,00 R$ 6.370,00 R$ 99,99 R$ 6.499,35 1,99% R$ 1,99

Subtotal

Adjudicado: R$

11.677,00

Subtotal

Orçado: R$

11.867,70

1,61% R$ 190,70

Fornecedor : HSRG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 25.310.748/0001-11

Item Quant. Un Descrição Marca Modelo

Unitário

Adjudicado Total Adjudicado

Unitário

Orçado Total Orçado Econ. % Econ. R$

27 65,00 UNID Concha  grande  em  inox  para  mexer  e  servir  alimentos,  feito

totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Cabos monobloco, ou seja,

em uma única peça, sem  emendas. Tamanho 3. Comprimento de

60cm. Espessura de 2,5mm. Capacidade de 200ml. Diâmetro de

11cm. O utensílio deve atender as  normas  técnicas  de referência,

relativas  à fabricação de utensílios  de inox, em vigência na data do

edital.  Garantia  de  doze  meses  contra  vícios  ou  defeitos  de

fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.

ABC 60CM R$ 29,00 R$ 1.885,00 R$ 35,00 R$ 2.275,00 17,14% R$ 6,00

30 27,00 UNID Cortador de legumes  de mesa tripé com 54cm de altura, 38cm de

largura  e  23cm  de  comprimento.  Corpo  em  alumínio  fundido.

Lâmina em aço inox 10mm. Colunas em Aço maciço. Duas molas.

Opções  de  macho  e  facas  de  8mm/10mm/12mm.  Pintura

eletrostática (a pó). O produto deve atender as  normas  técnicas  de

referência  relativas  à  fabricação  de  utensílios  em  alumínio  e

demais materiais  utilizados, em vigor na data do edital. Garantia de

doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data

de expedição da nota fiscal.

FREITAS 54CM R$ 119,00 R$ 3.213,00 R$ 145,00 R$ 3.915,00 17,93% R$ 26,00

32 23,00 UNID Escorredor  de  macarrão  com  pé  em  alumínio,  nas  dimensões

24cm  de diâmetro de boca, 23cm  de diâmetro de fundo, 14cm  de

altura e capacidade para 11,5 litros

YANGZI 11,5 L R$ 28,50 R$ 655,50 R$ 32,00 R$ 736,00 10,94% R$ 3,50



Item Quant. Un Descrição Marca Modelo

Unitário

Adjudicado Total Adjudicado

Unitário

Orçado Total Orçado Econ. % Econ. R$

33 48,00 UNID Escumadeira grande em  inox para mexer e servir alimentos, feito

totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Cabos monobloco, ou seja,

em uma única peça, sem  emendas. Tamanho 3. Comprimento de

56cm. Espessura de 2,5mm. Diâmetro de 16cm. O utensílio deve

atender as  normas técnicas de referência, relativas  à fabricação de

utensílios  de inox, em vigência na data do edital. Garantia de doze

meses  contra vícios  ou defeitos  de fabricação, a contar da data da

expedição da nota fiscal.

ABC 56CM R$ 44,50 R$ 2.136,00 R$ 45,00 R$ 2.160,00 1,11% R$ 0,50

34 46,00 UNID Escumadeira  média  em  inox para  mexer e  servir  alimentos, feito

totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Cabos monobloco, ou seja,

em uma única peça, sem  emendas. Tamanho 2. Comprimento de

50cm. Espessura de 2,5mm. Diâmetro de 13cm. O utensílio deve

atender as  normas técnicas de referência, relativas  à fabricação de

utensílios  de inox, em vigência na data do edital. Garantia de doze

meses  contra vícios  ou defeitos  de fabricação, a contar da data da

expedição da nota fiscal.

ABC 50CM R$ 44,50 R$ 2.047,00 R$ 45,00 R$ 2.070,00 1,11% R$ 0,50

42 134,00 UNID Faca para corte de legumes, com  fio liso. Lâmina e cabo em  aço

inox monobloco  ou  lâmina  em  aço  inox e  cabo  anatômico  de

polipropileno  com  antibacteriano  que  inibe  o  crescimento  de

bactérias  e fungos. Lâmina 4. Espessura de 2,5mm. Comprimento

de  21cm.  O  utensílio  deve  atender  as  normas  técnicas  de

referência,  relativas  à  fabricação  de  utensílios  de  inox,  de

segurança, dentre outras, em vigência na data do edital. Garantia de

doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data

da expedição da nota fiscal.

YANGZI 21 CM R$ 7,40 R$ 991,60 R$ 50,00 R$ 6.700,00 85,20% R$ 42,60

45 134,00 UNID Faca para corte de pães, com fio serrilhado. Lâmina e cabo em aço

inox monobloco  ou  lâmina  em  aço  inox e  cabo  anatômico  de

polipropileno  com  antibacteriano  que  inibe  o  crescimento  de

bactérias  e fungos. Lâmina 8. Espessura de 2,5mm. Comprimento

de  33cm.  O  utensílio  deve  atender  as  normas  técnicas  de

referência,  relativas  à  fabricação  de  utensílios  de  inox,  de

segurança, dentre outras, em vigência na data do edital. Garantia de

doze meses contra vícios ou defeitos de fabricação, a contar da data

da expedição da nota fiscal.

BARICHELLO PÃO R$ 9,00 R$ 1.206,00 R$ 44,30 R$ 5.936,20 79,68% R$ 35,30

46 88,00 UNID Frigideira  em  alumínio  sem  tampa,  com  cabo  de  baquelite,

antiaderente interno, número 20, com 20cm de diâmetro e cabo de

baquelite

ABC 20CM R$ 20,00 R$ 1.760,00 R$ 41,68 R$ 3.667,84 52,02% R$ 21,68

63 71,00 UNID Pegador  grande  em  inox  para  mexer  e  servir  alimentos,  feito

totalmente em aço inox AISI 304 ou 430. Cabos monobloco, ou seja,

em uma única peça, sem  emendas. Tamanho 3. Comprimento de

39,5cm. Espessura de 2,5mm. O utensílio deve atender as normas

técnicas  de referência, relativas  à fabricação de utensílios  de inox,

em vigência na data do edital. Garantia de doze meses contra vícios

ou defeitos  de fabricação, a  contar da data  da expedição da nota

fiscal.

YANGZI 39,5CM R$ 35,00 R$ 2.485,00 R$ 35,90 R$ 2.548,90 2,51% R$ 0,90

66 90,00 UNID Peneira plástica com 10,7cm de diâmetro ARCAPLAST 10,7CM R$ 6,50 R$ 585,00 R$ 11,20 R$ 1.008,00 41,96% R$ 4,70

69 2.470,00 UNID Prato  fundo  para  refeições.  Fabricado  em  vidro  temperado,

resistente  a  impactos  e  a  pequenas  quedas. Prato  com  abas  de

3cm.  Superfície  lisa,  sem  ranhuras.  Com  acabamento  perfeito,

isento de cantos vivos ou rebarbas em suas arestas, ou quaisquer

defeitos  prejudiciais  à  sua  utilização.  Resistente  a  micro-ondas,

freezer e geladeira. Resistente à máquina lava-louças. Cor: Incolor.

Dimensões:  3,2cm  de  altura;  22cm  de  diâmetro;  3cm  de  abas.

Garantia  de  doze  meses  (1  ano),  no  mínimo,  contra  vícios  ou

defeitos de fabricação.

NADIR TEMPERADO R$ 4,79 R$ 11.831,30 R$ 9,90 R$ 24.453,00 51,62% R$ 5,11

Subtotal

Adjudicado: R$

28.795,40

Subtotal

Orçado: R$

55.469,94

48,09% R$

26.674,54

Fornecedor : GARCIA BARBETO LTDA. - 31.024.638/0001-96

Item Quant. Un Descrição Marca Modelo

Unitário

Adjudicado Total Adjudicado

Unitário

Orçado Total Orçado Econ. % Econ. R$

53 94,00 UNID Garfo médio em inox para mexer e servir alimentos, feito totalmente

em aço inox AISI 304 ou 430. Cabos  monobloco, ou seja, em uma

única  peça,  sem  emendas.  Tamanho  2.  Comprimento  de  34cm.

Espessura de 2,5mm. O utensílio deve atender as normas técnicas

de  referência,  relativas  à  fabricação  de  utensílios  de  inox,  em

vigência na data do edital. Garantia de doze meses contra vícios  ou

defeitos de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.

Marana Chef R$ 35,67 R$ 3.352,98 R$ 35,67 R$ 3.352,98 0,00% R$ 0,00

57 92,00 UNID Lâmpada de LED tubular T8 - 9W. Comprimento de 60cm. Taschibra T8 9w R$ 9,00 R$ 828,00 R$ 16,38 R$ 1.506,96 45,05% R$ 7,38

72 23,00 UNID Tábua de corte na cor amarela para corte de aves, de acordo com o

padrão  internacional  de  cores,  para  corte  de  alimentos  crus  e

cozidos.  Fabricada  em  polipropileno,  atóxica  com  aditivo

antibactericida,  antiderrapante,  bordas  arredondadas,  fácil

higienização e resistente a produtos químicos. Comprimento: 50cm.

Largura:30cm.  Espessura:  1,5cm.  O  utensílio  deve  atender  às

especificações  e  normas  técnicas  relativas  à  fabricação  de

utensílios plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do

edital.  Garantia  de  doze  meses  contra  vícios  ou  defeitos  de

fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.

SJ Produtos POLIETILENO R$ 80,00 R$ 1.840,00 R$ 104,35 R$ 2.400,05 23,33% R$ 24,35

73 23,00 UNID Tábua  de  corte  na  cor  bege  para  corte  de  carnes  e  alimentos

cozidos, de acordo com o padrão internacional de cores, para corte

de  alimentos  crus  e  cozidos. Fabricada  em  polipropileno, atóxica

com  aditivo  antibactericida,  antiderrapante,  bordas  arredondadas,

fácil  higienização e resistente  a produtos  químicos. Comprimento:

50cm. Largura:30cm. Espessura: 1,5cm. O utensílio deve atender às

especificações  e  normas  técnicas  relativas  à  fabricação  de

utensílios plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do

edital.  Garantia  de  doze  meses  contra  vícios  ou  defeitos  de

fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.

SJ Produtos POLIETILENO R$ 80,00 R$ 1.840,00 R$ 104,35 R$ 2.400,05 23,33% R$ 24,35

74 23,00 UNID Tábua  de  corte  na  cor branca  para  corte  de  pães  e  laticínios, de

acordo  com  o  padrão  internacional  de  cores,  para  corte  de

alimentos  crus  e cozidos. Fabricada em  polipropileno, atóxica com

aditivo  antibactericida,  antiderrapante,  bordas  arredondadas,  fácil

higienização e resistente a produtos químicos. Comprimento: 50cm.

Largura:30cm.  Espessura:  1,5cm.  O  utensílio  deve  atender  às

especificações  e  normas  técnicas  relativas  à  fabricação  de

utensílios plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do

edital.  Garantia  de  doze  meses  contra  vícios  ou  defeitos  de

fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.

SJ Produtos POLIETILENO R$ 80,00 R$ 1.840,00 R$ 104,35 R$ 2.400,05 23,33% R$ 24,35



Item Quant. Un Descrição Marca Modelo

Unitário

Adjudicado Total Adjudicado

Unitário

Orçado Total Orçado Econ. % Econ. R$

75 23,00 UNID Tábua  de  corte  na  cor  verde  para  corte  de  frutas,  legumes  e

verduras, de acordo com o padrão internacional de cores, para corte

de  alimentos  crus  e  cozidos. Fabricada  em  polipropileno, atóxica

com  aditivo  antibactericida,  antiderrapante,  bordas  arredondadas,

fácil  higienização e resistente  a produtos  químicos. Comprimento:

50cm. Largura:30cm. Espessura: 1,5cm. O utensílio deve atender às

especificações  e  normas  técnicas  relativas  à  fabricação  de

utensílios plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do

edital.  Garantia  de  doze  meses  contra  vícios  ou  defeitos  de

fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.

SJ Produtos POLIETILENO R$ 80,00 R$ 1.840,00 R$ 104,35 R$ 2.400,05 23,33% R$ 24,35

76 23,00 UNID Tábua de corte na cor vermelha para corte de carne vermelha crua,

de  acordo  com  o  padrão  internacional  de  cores,  para  corte  de

alimentos  crus  e cozidos. Fabricada em  polipropileno, atóxica com

aditivo  antibactericida,  antiderrapante,  bordas  arredondadas,  fácil

higienização e resistente a produtos químicos. Comprimento: 50cm.

Largura:30cm.  Espessura:  1,5cm.  O  utensílio  deve  atender  às

especificações  e  normas  técnicas  relativas  à  fabricação  de

utensílios plásticos para contato com alimentos, em vigor na data do

edital.  Garantia  de  doze  meses  contra  vícios  ou  defeitos  de

fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.

SJ Produtos POLIETILENO R$ 80,00 R$ 1.840,00 R$ 104,35 R$ 2.400,05 23,33% R$ 24,35

77 1,00 UNID Termohigrômetro, tipo  digital, fonte  alimentação bateria, altura  110

mm,  comprimento  70  mm,  espessura  20  mm,  faixa

temperatura-10°c a +60°c, precisão de 1°c, resolução de 0,1°c. Faixa

medição umidade relativa  10% a 99%, resolução 1% ur, precisão

4%  ur.  Aplicação  monitoramento  temperatura  e  umidade,

características  adicionais  display  indicação  simultânea  de

temperatura máxima e mínima. Baterias incluídas.

Exbom Digital R$ 71,50 R$ 71,50 R$ 71,51 R$ 71,51 0,01% R$ 0,01

79 27,00 UNID Espremedor/extrator de frutas  cítricas, industrial, fabricado em  aço

inox.  Dimensões:  Altura:  390mm;  Largura:  360mm;  Diâmetro:

205mm;  Produção  média:  15  unid.  minuto  (aproximada);

Características  construtivas: Gabinete, câmara  de  sucos  e  tampa

fabricados  em  aço  inox;  Copo  e  peneira  em  aço  inox;  Jogo  de

carambola  composto  por:  1  Castanha  pequena  (para  limão);  1

Castanha grande (para laranja); Motor: 1/4 HP; Rotação: 1740 RPM;

Frequência: 50/60 Hz; Tensão: 127/220v (Bivolt); Dimensionamento

e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com

a corrente de operação; Cordão de alimentação (rabicho) certificado

pelo  INMETRO,  com  indicação  da  voltagem.  Matérias-primas,

tratamentos  e  acabamentos:  As  matérias  primas  utilizadas  na

fabricação  do  produto  devem  atender  às  normas  técnicas

específicas para cada material; Câmara de sucos, tampa e gabinete

em aço inox AISI 304. Aro de câmara de líquido, copo e peneira em

aço inox AISI 304; Jogo de carambola (castanhas) em poliestireno.

O  equipamento  e  seus  componentes  devem  ser  isentos  de

rebarbas, arestas  cortantes  ou  elementos  perfurantes. Manual  de

instruções: Deve  vir  acompanhado  de  Manual  de  Instruções,  em

Português, contendo: orientações  para uso correto; procedimentos

de segurança e higienização; procedimentos  para acionamento da

garantia; certificado  de  garantia  preenchido  (data  de  emissão  do

Termo de Recebimento Definitivo e número da Nota Fiscal). Normas

técnicas  e legislação de referência: ABNT NBR 14136: 2012; AISI;

ASTM/ A480M; NM 60335-1: 2006; Resolução - CONAMA número 20

de 07/12/1994; NR12; Outras normas e dispositivos  legais  técnicos

vigentes  e  não  citados,  relacionados  à  fabricação  do  produto.

Documentação  Técnica:  Apresentar  Certificado  de  Conformidade

com a NR 12 emitido por organismo habilitado para esta finalidade;

Apresentar Certificado e ficha técnica do aço utilizado na fabricação

do  equipamento.  Garantia:  Doze  meses  (1  ano),  no  mínimo,  de

cobertura  integral  do  equipamento.  OBS:  A data  para  cálculo  da

garantia  deve  ter  como  base  na  data  de  emissão  do  Termo  de

Recebimento Definitivo do equipamento.

Visalux 500W R$ 254,00 R$ 6.858,00 R$ 552,67 R$ 14.922,09 54,04% R$ 298,67

Subtotal

Adjudicado: R$

20.310,48

Subtotal

Orçado: R$

31.853,79

36,24% R$

11.543,31

TOTAL GERAL DO PROCESSO

Total Adjudicado Total Orçado Economia % Economia R$

R$ 217.232,52 R$ 430.011,32 49,48% 212.778,80

Sumidouro - Rio de Janeiro, 18 de Agosto de 2022

THIAGO BANDEIRA DE GOUVÊA MARQUES

PREGOEIRO


