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Nº Processo:  Modalidade: Pregão Presencial Tipo Licitação: Menor Preço 
Comissão:  

Data:  
Balizamento: Por Item Data Entrega:  Data Abertura:  

MUNICIPIO DE CAPITÃO ENÉAS 

Detalhamento dos Itens 

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE UTENSILIOS DOMESTICOS E DE COZINHA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE CAPITÃO 
ENEAS/MG 

Item Material/Serviço Unidade Qtde 

UN 30,0000 Abridor de latas em aço inox. 1 

UN 33,0000 Anel de borracha para vedação de panela de pressão. Capacidade de 10 litros. 2 

UNIDADE 33,0000 Anel de borracha para vedação de panela de pressão. Capacidade de 20 litros. 3 

UN 33,0000 Anel de borracha para vedação de panela de pressão. Capacidade de 30 litros. 4 

UN 40,0000 Assadeiras em alumínio polido, tipo hotel, formato retangular material resistente para forno a gás, elétrico e a lenha. Número 06; Dimensões aproximadas de 
50x35x7cm. 5 

UN 40,0000 Assadeiras em alumínio polido, tipo hotel, formato retangular material resistente para forno a gás, elétrico e a lenha. Número 07; Dimensões aproximadas de 
60x40x8cm. 6 

UN 40,0000 Bacia de alumínio, material resistente. Aproximadamente 55cm de diâmetro/ 16 litros. 7 

UNIDADE 40,0000 Bacia de alumínio, material resistente. Aproximadamente 65cm de diâmetro/ 27 litros. 8 

UNIDADE 40,0000 Bacia plástica grande, material resistente, de primeira. Aproximadamente 14 litros. 9 

UN 50,0000 Bacia plástica grande, material resistente, de primeira. Aproximadamente 32 litros. 10 

UN 50,0000 Bandeja retangular, em alumínio, medindo aproximadamente 40x60cm. 11 

UN 50,0000 Bandeja retangular, em alumínio, medindo aproximadamente 48x32cm. 12 

UN 25,0000 Botijão térmico 12 L, com alça que se integra ao produto, facilitando o manuseio e transporte,  com pés retráteis e acionamento por torneira. 13 

UN 50,0000 Caixa plástica fechada, com tampa para mantimentos, na forma retangular em polipropileno, atóxico para alimentos, na cor branca , empilhável, com tampa 
hermética do mesmo material. Dimensões aproximadas de: altura 15 cm; comprimento 40cm, largura 27cm. Capacidade de 24,5 litros. 

14 

UN 50,0000 Caixa plástica fechada, com tampa para mantimentos, na forma retangular em polipropileno, atóxico para alimentos, na cor branca , empilhável, com tampa 
hermética do mesmo material. Dimensões aproximadas de: altura 20cm; comprimento 55cm, largura 35 cm. Capacidade de 40 litros. 

15 

UN 10,0000 Caixa plástica vazada hortifruti agrícola, sem ombreira, em polietileno, atóxico e resistente. Capacidade de 52 litros. Dimensões aproximadamente de: 
310x360x556mm. 

16 

UN 6,0000 Caixa térmica de isopor. Capacidade de 100 litros. Dimensões aproximadas de internas: 69,5x49,5x29,5 cm; externas: 79,5x59,5x40 cm. 17 

UN 6,0000 Caixa térmica de isopor. Capacidade de 170 litros. Dimensões aproximadas de ; internas: 76x50x46,5 cm; externas: 87x61x56 cm. 18 

UNIDADE 60,0000 Caldeirão de alumínio batido, com tampa, número 32, capacidade de aproximadamente 22,5 litros. 19 

UN 50,0000 Caldeirão de alumínio batido, industrial linha hotel, com tampa, número 26, capacidade de aproximadamente 12,7 litros. 20 

UN 50,0000 Caldeirão de alumínio batido, industrial linha hotel,com tampa, número 40, capacidade de aproximadamente 45 litros. 21 
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UN 3000,0000 Caneca em polipropileno, material de primeira, com alça lateral. Liso nas partes internas e externas, sem reentrâncias ou ressaltos, sem bordas, frisos na base. 
Pigmentação homogênea em toda peça, acabamento polido brilhante. Capacidade: 300 mL 22 

UN 50,0000 Canecão reto de alumínio, industrial linha hotel, número 18, capacidade de aproximadamente 4,5 litros. 23 

UN 50,0000 Canecão reto de alumínio, industrial linha hotel, número 22, capacidade de aproximadamente 7,5 litros. 24 

UN 24,0000 Coador de café de pano, 100 % algodão, cabo reforçado de madeira que ofereça segurança e sustentação durante o uso. Tamanho EXG, diâmetro de 
aproximadamente 18cm. 

25 

UN 15,0000 Coador de café de pano, 100 % algodão, cabo reforçado de madeira que ofereça segurança e sustentação durante o uso. Tamanho P, diâmetro de 
aproximadamente 9cm. 

26 

UN 1500,0000 Colher de sobremesa, em aço inox, altamente durável, monobloco dimensões de aproximadamente 178x2,5 mm. 27 

UN 1500,0000 Colher de sopa, em aço inox, altamente durável, monobloco dimensões de aproximadamente 195x2,5 mm. 28 

UN 1000,0000 Colher em polipropileno, material de primeira. Liso nas partes internas e externas, formatos arredondados. Pigmentação homogênea em toda peça, acabamento 
polido brilhante. Volume: 10mL. 29 

UN 60,0000 Colher para servir, em aço inox monobloco, dimensões aproximadas de: 33cm de comprimento e 6cm de diâmetro (parte mais larga) 30 

UN 60,0000 Colher para servir, em aço inox monobloco, dimensões aproximadas de: 36cm de comprimento e 7cm de diâmetro (parte mais larga) 31 

UN 60,0000 Colher para servir, em aço inox monobloco, dimensões aproximadas de: 51,5cm de comprimento e 8,5cm de diâmetro (parte mais larga) 32 

UN 60,0000 Concha, em aço inox monobloco, dimensões aproximadas de: 30cm de comprimento, 8cm de diâmetro e capacidade de 100ml. 33 

UN 60,0000 Concha, em aço inox monobloco, dimensões aproximadas de: 50cm de comprimento, 10cm de diâmetro e capacidade de 150 ml. 34 

UN 60,0000 Concha, em aço inox monobloco, dimensões aproximadas de: 60cm de comprimento, 11cm de diâmetro e capacidade de 200ml. 35 

CJ 50,0000 Conjunto de copo de vidro, tipo americano, capacidade de aproximadamente 190ml. Vidro reforçado e transparente. Conjunto contendo 6 peças. 36 

CJ 50,0000 Conjunto de copo longo de vidro, capacidade de aproximadamente 290ml. Vidro reforçado e transparente, acabamento interno e externo liso. Conjunto 
contendo 06 peças 

37 

CJ 30,0000 Conjunto de xícaras de chá com pires em vidro temperado, contendo 12 peças sendo (06 xícaras e 06 pires); acabamento liso formato da xícara redondo e reto. 
Capacidade da xícara de aproximadamente 100 ml. 

38 

UN 24,0000 Cortador manual de legumes, grande, com pedestal. 39 

UN 40,0000 Descascador manual de legumes: cabo e lâmina confeccionada em aço inox. 40 

UN 35,0000 Escorredor de louças e talheres duplo, confeccionado em aço inox, com capacidade mínima para 10 pratos, com compartimentos apropriados para colocação de 
pratos, copos e talheres, medindo aproximadamente 45x30cm. 41 

UN 35,0000 Escorredor de massa, furado com furo grosso, tipo tacho. Número 35, aproximadamente 35cm de diâmetro e 13,5cm de altura, capacidade de 9,25 litros. 
42 

UN 35,0000 Escorredor de massa, furado com furo grosso, tipo tacho. Número 45, aproximadamente 45cm de diâmetro e 19cm de altura, capacidade de 20 litros. 
43 
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UN 60,0000 Escumadeira, em aço inox monobloco, dimensões aproximadas de: 50 cm de comprimento e diâmetro de 14 cm. 44 

UN 60,0000 Escumadeira, em aço inox monobloco, dimensões aproximadas de: 56 cm de comprimento e diâmetro de 16 cm. 45 

DUZIA 50,0000 Faca de mesa, em aço inox, altamente durável, monobloco dimensões de aproximadamente 213x3 mm, comprimento da lâmina aprox. 102 mm. 46 

UN 60,0000 Faca para corte de carnes, com fio liso, em aço inox monobloco, cabo anatômico de polipropileno antibacteriano, dimensões aproximadas de: 27,5cm de 
comprimento e lâmina de 6 polegadas. 47 

UN 60,0000 Faca para corte de carnes, com fio liso, em aço inox monobloco, cabo anatômico de polipropileno antibacteriano, dimensões aproximadas de: 33cm de 
comprimento e lâmina de 10 polegadas. 48 

UN 60,0000 Faca para corte de legumes, com fio liso, em aço inox monobloco, cabo anatômico de polipropileno antibacteriano, dimensões aproximadas de:25cm de 
comprimento e lâmina de 5 polegadas. 49 

UN 50,0000 Faca para corte de pão, com fio serrilhado, em aço inox monobloco, cabo anatômico de polipropileno antibacteriano, dimensões aproximadas de:21cm de 
comprimento e lâmina de 5 polegadas. 50 

DUZIA 50,0000 Garfo de mesa, em aço inox, altamente durável, monobloco ponta arredondada; dimensões de aproximadamente 198x2,5 mm. 51 

UN 30,0000 Garfo grande tipo para assados, em aço inox monobloco, aproximadamente 50 cm. 52 

UN 15,0000 Garrafa térmica fabricada em plástico, com alça e tampa giratória. Capacidade para 02 L, conservação da temperatura de até 6 horas. 53 

UN 15,0000 Garrafa térmica fabricada em plástico, com alça e tampa giratória. Capacidade para 05 L, conservação da temperatura de até 6 horas. 54 

UN 50,0000 Jarra grande, plástico resistente, com tampa e alça anatômica. Capacidade 05L. 55 

JOGO 120,0000 Jogo de prato fundo, em vidro temperado, transparente, modelo tradicional de mesa,  sem reentrâncias e sem bordas, acabamento interno e externo liso. 
Diâmetro de 22cm e altura 3,2cm aproximadamente. Jogo contendo 06 unidades de pratos. 

56 

UN 30,0000 Liquidificador industrial de alta rotação, capacidade para 10 litros, voltagem 110/220 v, com copo em aço inoxidável, gabinete e tampa em alumínio polido com 
sistema de vedação. 

57 

UN 30,0000 Lixeira em plástico resistente,com acionamento da tampa por pedal,capacidade para 50L. 58 

UN 30,0000 Lixeira em plástico resistente,com acionamento da tampa por pedal,capacidade para 70L. 59 

UN 30,0000 Luva térmica cano longo para manuseio em forno e fogão cozinha; 100% poliester com resina acrílica, com cano longo de 30 cm 60 

UN 20,0000 
Palete polietileno de alta densidade - Paletes plásticos fabricados em polipropileno e polietileno de alta densidade, material liso, resistente, impermeável e 
lavável. Medidas de 120x100x15 cm. Capacidade de carga estática mínima de 2000kg e capacidade de carga dinâmica mínima de 1000kg. Cores branca ou preta. 
Uso destinado para armazenamento de alimentos. 

61 

UN 30,0000 Panela de pressão industrial capacidade de 10 litros, com cabo e  tampa com fechamento interno. 62 

UN 30,0000 Panela de pressão industrial capacidade de 20 litros, com duas alças de apoio, tampa com fechamento externo 63 

UN 35,0000 Panela de pressão industrial capacidade de 30 litros, com duas alças de apoio, tampa com fechamento externo 64 

UN 35,0000 Panela tipo caçarola, com tampa, corpo e alças em alumínio batido, número 32, aproximadamente 12 litros. 65 
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UN 45,0000 Panela tipo caçarola, com tampa, corpo e alças em alumínio batido, número 36, aproximadamente 20 litros. 66 

UN 45,0000 Panela tipo caçarola, com tampa, corpo e alças em alumínio batido, número 45, aproximadamente 31,5 litros. 67 

UN 45,0000 Panela tipo caçarola, com tampa, corpo e alças em alumínio batido, número 50, aproximadamente 41 litros. 68 

UN 35,0000 Panela tipo caçarola reta, com tampa, corpo e alças em alumínio batido, número 30, aproximadamente 9,5 litros. 69 

UN 35,0000 Pegador de alimentos, em aço inox monobloco,  aproximadamente 28 cm de comprimento. 70 

UN 35,0000 Pegador de alimentos, em aço inox monobloco,  aproximadamente 39,5 cm de comprimento. 71 

UN 45,0000 Peneira para cozinha, tela em formato oval, cabo em material polietileno branco. Aproximadamente 18cm de diâmetro. 72 

UN 45,0000 Peneira para cozinha, tela em formato oval, cabo em material polietileno branco. Aproximadamente 9cm de diâmetro. 73 

UN 33,0000 Picador de legumes, tamanho médio, com tripé, reforçado com duas molas, com aproximadamente 54cm altura, 38cm de largura e 23cm de comprimento. Corpo 
em alumínio e facas em aço inox. 

74 

UN 3000,0000 Prato em polipropileno, material de primeira, empilhável. Liso nas partes internas e externas, formato arredondado. Pigmentação homogênea em toda peça, 
acabamento polido brilhante. Volume: 600 mL. 

75 

UN 2100,0000 PRATO FUNDO EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR TAM. APROX.22x22cm 76 

UN 45,0000 Ralador médio, uma face, corpo em inox. 77 

UN 45,0000 Ralador pequeno, quatro faces, corpo em inox, alça de plástico. 78 

UN 45,0000 Saladeira plástica para servir, em polipropileno, incolor, acabamento fosco, design redondo, empilhável. Medindo aproximadamente 13,8cm de altura e 31cm de 
diâmetro. Capacidade de 5,2 litros. 

79 

UN 45,0000 Saladeira plástica para servir, em polipropileno, incolor, acabamento fosco, design redondo, empilhável. Medindo aproximadamente 15,1cm de altura e 35cm de 
diâmetro. Capacidade de 7,6 litros. 

80 

UN 50,0000 Tábua para cortes, em polipropileno, material atóxico e antibactericida, antiderrapante  e de fácil higienização; cores variadas. Tamanho aproximado: 30x50cm. 
81 

UN 50,0000 Toalha de mesa retangular, dimensões de aproximadamente 165x320cm (10 a 12 lugares), composição do material: poliéster e algodão com acabamento para 
proteger os fios de forma que a sujeira não fique impregnada. Cores e estampas variadas. 

82 

UN 60,0000 Travessa de vidro para servir alimentos, na forma retangular, material com resistência para uso no forno convencional, micro-ondas, freezers e geladeira. 
Capacidade de aproximadamente 5,3 litros. 

83 

UN 60,0000 Vasilha de plástico com tampa, material de primeira qualidade. 11 L 84 

UN 60,0000 Vasilha de plástico com tampa, material de primeira qualidade. 6 L 85 


