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Ao 
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MODELO DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 
 

PROCESSO  Nº 020601.006954/19-75 - 
Constitui objeto do presente instrumento a 
eventual aquisição de Utensílios, Materiais de 
Consumo e Materiais Permanentes 
(eletrodomésticos) para Copa e Cozinha, 
destinados à Secretaria de Estado da Saúde de 
Roraima – SESAU/RR e demais Unidades de 
Saúde da Capital do Interior do Estado 
pertencentes a sua estrutura 

CARIMBO CNPJ Nº 

 
 
 
 

Nº DESCRITIVO UNID QUANT 
PREÇO 

UNIT 
PREÇO 
TOTAL 

1 

Assadeiras N° 7, dimensões de 60x40x8 cm (comp. x 
larg. x alt.), espessura mínima de 2,5 mm, fabricado em 
alumínio polido, design retangular, com alças 
resistentes nas laterais, para uso em fornos a gás e 
elétrico. 

UNID 62 

    

2 

Assadeiras N° 6, dimensões de 50x35x7 cm (comp. x 
larg. x alt.), espessura mínima de 2,5 mm, fabricado em 
alumínio polido, design retangular, com alças 
resistentes nas laterais, para uso em fornos a gás e 
elétrico. 

UNID 56 

    

3 

Assadeiras N° 4, dimensões de 41x29x5 cm (comp. x 
larg. x alt.), espessura mínima de 2,5 mm, fabricado em 
alumínio polido, design retangular, com alças 
resistentes nas laterais, para uso em fornos a gás e 
elétrico. 

UNID 56 

    

4 
Bacia nº 45, capacidade aprox. para 10 litros, linha 
industrial, fabricado em alumínio polido reforçado, 
diâmetro: 45, altura: 10,5. 

UNID 54 
    

5 
Bacia nº 60, capacidade aprox. para 21 litros, linha 
industrial, fabricado em alumínio polido reforçado, 
diâmetro: 60, altura: 12,5. 

UNID 50 
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6 
Bacia nº 70, capacidade aprox. para 36 litros, linha 
industrial, fabricado em alumínio polido reforçado, 
diâmetro: 70, altura: 15,5. 

UNID 49 
    

7 
Bacia blástica, com capacidade aprox. para 8 litros, 
Fabricado em Polipropileno, design redondo. 

UNID 54 
    

8 
Bacia blástica, com capacidade aprox. para 17 litros, 
Fabricado em Polipropileno, design redondo. 

UNID 53 
    

9 
Bacia blástica, com capacidade aprox. para 27 litros, 
Fabricado em Polipropileno, design redondo. 

UNID 54 
    

10 
Bandeja grande em inox, formato retangular, medindo 
aprox. 48 cm de comprimento e 32 cm de largura. 

UNID 59 
    

11 
Bandeja inox formato retangular 50X30 cm com peso 
aproximado de 665 gramas. 

UNID 57 
    

12 
Bandeja pequena em inox, formato retangular, medindo 
aprox. 25 cm de comprimento e 19 cm de largura. 

UNID 56 
    

13 

Caixa plástica fechada, capacidade para 40 litros, 
dimensões 20x35x55 cm (alt. x larg. x comp.), 
Fabricação em polipropileno, BMC ou SMC, Atóxico 
para alimentos, Incolor, Empilhável, Com tampa 
hermética do mesmo material, passível de ser reciclado 
mecanicamente ao fim de sua vida útil. 

UNID 98 

    

14 

Caixa plástica fechada, capacidade para 25 litros, 
dimensões 15x27x40 cm (alt. x larg. x comp.), 
Fabricação em polipropileno, BMC ou SMC, Atóxico 
para alimentos, Incolor, Empilhável, Com tampa 
hermética do mesmo material, passível de ser reciclado 
mecanicamente ao fim de sua vida útil. 

UNID 85 

    

15 

Caixa plástica fechada, capacidade para 13 litros, 
dimensões 12,1x27x40 cm (alt. x larg. x comp.), 
Fabricação em polipropileno, BMC ou SMC, Atóxico 
para alimentos, Incolor, Empilhável, Com tampa 
hermética do mesmo material, passível de ser reciclado 
mecanicamente ao fim de sua vida útil. 

UNID 81 

    

16 

Caldeirão para cozinha industrial com capacidade 
aproximada de 38 litros, dimensões de 34x40 cm 
(altura x diâmetro), espessura mínima de 3 mm, 
alumínio polido industrial, linha hotel, com m tampa e 
pegador de tampa no mesmo material, alças bilaterais 
em alumínio polido. 

UNID 47 

    

17 

Caldeirão para cozinha industrial com capacidade 
aproximada de 20 litros, dimensões de 34x23 cm 
(altura x diâmetro), espessura mínima de 3 mm, 
alumínio polido industrial, linha hotel, com m tampa e 
pegador de tampa no mesmo material, alças bilaterais 
em alumínio polido. 

UNID 52 

    

18 
Canecão hotel Nº 18 de 4,5 litros, cabo baquelite 
antitérmico, fabricado em alumínio polido industrial, 
linha hotel, medindo 18 cm diâmetro e 18 cm de altura 

UNID 48 
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19 
Canecão hotel Nº 20 de 6,2 litros, cabo baquelite 
antitérmico, fabricado em alumínio polido industrial, 
linha hotel, medindo 20 cm diâmetro e 20 cm de altura 

UNID 50 
    

20 
Canecão hotel Nº 22 de 7,5 litros, cabo baquelite 
antitérmico, fabricado em alumínio polido industrial, 
linha hotel, 22 cm diâmetro e 22 cm de altura. 

UNID 50 
    

21 

Cesto Telado para Lixo, sem tampa, redondo, com 
capacidade aproximadamente de 12 litros, medindo 
aproximadamente 28 cm de Altura, 26 cm de 
comprimento e 26 cm de largura, fabricado em 
Polipropileno. 

UNID 114 

    

22 

Coador de café, em tecido filtrante feltro ou flanela, cor 
branca, medidas aprox. 19cm de diâmetro e 29cm de 
altura, cor cordão na circunferência, aplicação p/ 
cafeteira c/aro em alumínio. 

UNID 265 

    

23 

Conjunto de talher (1 Colher de mesa, 1 Faca de mesa 
de fio serrilhado e 1 Garfo de mesa), material em aço 
inox monobloco e cabo anatômico cabo em 
polipropileno injetado diretamente sobre a espiga, com 
antibacteriano que inibe o crescimento de bactérias e 
fungos. 

DUZIA 154 

    

24 
Colher para caldeirão, material tipo plástico (Kitplas ou 
Similar), comprimento do cabo de 1m, resistente a mais 
de 100 graus, 

UNID 105 
    

25 
Concha hotel Nº 14, em alumínio, capacidade: 500 ml, 
diâmetro: 14 cm, comprimento do cabo de 49 cm 

UNID 98 
    

26 
Concha hotel Nº 16, em alumínio, capacidade: 1000 ml, 
diâmetro: 16 cm, comprimento do cabo de 53 cm 

UNID 91 
    

27 
Concha hotel Nº 20, material alumínio, capacidade: 
1800 ml, diâmetro: 14 cm, comprimento do cabo de 59 
cm 

UNID 93 
    

28 
Conjunto: Jarra e seis copos, material vidro liso, jarra 
com tampa, com um cabo de apoio, cor incolor, 
capacidade para1 litro. 

CONJ 145 
    

29 
Copo para água, em vidro, aplicação residencial, 
capacidade aprox. 300ml; medidas aprox. 13cm de 
altura e 7cm de diâmetro; reutilizável, liso, incolor. 

DUZIA 156 
    

30 
Cuscuzeira hotel Nº 38, em alumínio, com alça e 
tampa, dimensões: 38 cm de diâmetro e 38 cm de 
altura. 

UNID 53 
    

31 
Depósito de vidro com tampa para café, açúcar e etc. 
Cor incolor. Capacidade aproximada de 2 litros. 

UNID 177 
    

32 
Escorredor de pratos e copos com grade pingadeira. 
Material plástico. 

UNID 71 
    

33 
Escumadeira em Alumínio, cabo aproximadamente 1 
metro de comprimento, concha aproximadamente de 
16 cm de diâmetro. 

UNID 78 
    

34 
Escumadeira em Alumínio, cabo aproximadamente 60 
cm de comprimento, concha aproximadamente de 14 

UNID 80 
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35 

Faca para carne, 10", 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, tratamento 
térmico sub-zero, cabo em polipropileno injetado 
diretamente sobre a espiga da lâmina. Possibilidade de 
lavagem em máquina de lavar louças. 

UNID 84 

    

36 

Faca para carne, 12", 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, tratamento 
térmico sub-zero, cabo em polipropileno injetado 
diretamente sobre a espiga da lâmina. Possibilidade de 
lavagem em máquina de lavar louças. 

UNID 86 

    

37 

Faca para carne, 5", 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, tratamento térmico 
sub-zero, cabo em polipropileno injetado diretamente 
sobre a espiga da lâmina. Possibilidade de lavagem em 
máquina de lavar louças. 

UNID 87 

    

38 

Faca para carne, 8", 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, tratamento térmico 
sub-zero, cabo em polipropileno injetado diretamente 
sobre a espiga da lâmina. Possibilidade de lavagem em 
máquina de lavar louças. 

UNID 83 

    

39 

Forma para bolo, nº 35, formato redondo, sem furo, 
diâmetro 35 cm, altura 5 cm, fabricada em alumínio 
polido; pode ser levado à lava-louças, forno elétrico, à 
gás e a geladeira e freezer. 

UNID 57 

    

40 

Forma para bolo, nº 40, formato redondo, sem furo, 
diâmetro 40 cm, altura 5 cm, fabricada em alumínio 
polido; pode ser levado à lava-louças, forno elétrico, à 
gás e a geladeira e freezer. 

UNID 59 

    

41 

Frigideira com tampa fabricada em alumínio com 
revestimento antiaderente, formato redondo, 30 cm de 
diâmetro, capacidade de 4,2 litros, cabo de baquelite 
antitérmico e super-resistente, com dissipador de calor 
e afixados ao utensílio por solda elétrica (sem parafuso 
ou arrebite na parte interior do produto), tampa com 
pegador; indicada para fogão elétrico, à gás e 
vitrocerâmico. 

UNID 64 
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42 

Frigideiracom tampa fabricada em alumínio com 
revestimento antiaderente, formato redondo, 22 cm de 
diâmetro, capacidade de 1,9 litro, cabo de baquelite 
antitérmico e super-resistente, com dissipador de calor e 
afixados ao utensílio por solda elétrica (sem parafuso ou 
arrebite na parte interior do produto), tampa com pegador; 
indicada para fogão elétrico, à gás e vitrocerâmico. 

UNID 63 

    

43 
Garfo para churrasco, material alumínio, cabo de 
madeira, aproximadamente 1 metro de comprimento. 

UNID 72 
    

44 
Garfo para frituras, material alumínio, cabo de madeira, 
aproximadamente 30 cm de comprimento. 

UNID 77 
    

45 

Garrafa para água em vidro transparente, liso, em 
formato retangular, medindo aprox. 32 de altura, 
capacidade 1,5 litro, tampa com mecanismo para saída 
d’água (uso em refrigerador e frigobar) 

UNID 177 

    

46 
Garrafa plástica de 2 litros para água e suco, com 
tampa, cor incolor. 

UNID 175     

47 

Garrafa térmica de plástico para líquido quente ou frio, 
ampola de vidro e corpo em plástico, com sistema de 
pressão, Jato Direcionável, Bico corta-gota, 
Capacidade: 1,8 Litros, conservação mínima de 
temperatura de 4 (quatro) horas. 

UNID 133 

    

48 

Garrafa térmica de plástico para líquido quente ou frio, 
ampola de vidro e corpo em plástico, tampa tipo rolha 
com rosca, bico corta-gota, capacidade de 1 litro, 
conservação mínima de temperatura de 4 (três) horas. 

UNID 127 

    

49 

Garrafa térmica para líquido quente e frio, acabamento 
interno e externo em aço inox, capacidade mínima 2 
litros, com ampola em inox, base com proteção contra 
quedas, medidas aprox. 38 cm de altura e 14 cm de 
diâmetro, c/ sistema de pressão, conservação mínima 
de temperatura líquido quente de 4 (quatro) horas e 
líquido gelado de 6 (seis) horas. 

UNID 129 

    

50 

Escumadeira em Alumínio, cabo aproximadamente 60 
cm de comprimento, concha aproximadamente de 14 
cm de diâmetro. líquido quente e frio, revestimento 
externo em aço inox, capacidade 1litro, com ampola de 
vidro, medidas aprox. 32cm de altura e 12cm de 
diâmetro, c/ sistema de pressão, conservação mínima 
de temperatura líquido quente de 4 (quatro) horas e 
líquido gelado de 6 (seis) horas. 

UNID 76 

    

51 
Jarra com tampa (para suco) em inox, c/ suporte de 
apoio na lateral, capacidade 2litros 

UNID 100 
    

52 
Jarra p/ suco, material vidro, c/ suporte de apoio na 
lateral, capacidade 2litros. 

UNID 97 
    

53 

Lixeira retangular com pedal e rodas, dimensões 
internas 77x51x31 cm (alt. x larg. x comp.), capacidade 
de 100 litros, cor branco, fabricadas em polipropileno 
ou polietileno, com pedal e estrutura para 

UNID 84 
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abertura/fechamento da tampa. 

54 

Lixeira com pedal e rodas, dimensões internas 
86x40x40 cm (alt. x larg. x comp.), capacidade de 120 
litros, cor branco, fabricadas em polipropileno ou 
polietileno, com pedal e estrutura para 
abertura/fechamento da tampa. 

UNID 81 

    

55 

Lixeira com pedal e rodas, dimensões internas 
44x29x29 cm (alt. x larg. x prof.), capacidade de 20 
litros, Fabricada em inox, com pedal e estrutura para 
abertura/fechamento da tampa. 

UNID 90 

    
56 Martelo para quebrar gelo UNID 46     

57 

Panela de pressão 15 Litros, fechamento externo, 
material alumínio polido, alças em baquelite atóxico e 
antitérmico, válvula de segurança em silicone que não 
ressecam, possui paredes e tampa mais espessa. 

UNID 56 

    

58 

Panela de pressão 20 Litros, fechamento externo, 
material alumínio polido, cabo e alça em baquelite 
atóxico e antitérmico, válvula de segurança em silicone 
que não ressecam, possui paredes e tampa mais 
espessa. 

UNID 52 

    

59 

Panela de pressão 7 Litros, fechamento externo, 
material alumínio polido, cabo e alça em baquelite 
atóxico e antitérmico, válvula de segurança em silicone 
que não ressecam, possui paredes e tampa mais 
espessa. 

UNID 63 

    

60 

Panela de pressão de 4,5 Litros, fechamento externo, 
material alumínio polido, cabo e alça em baquelite 
atóxico e antitérmico, válvula de segurança em silicone 
que não ressecam, possui paredes e tampa mais 
espessa. 

UNID 60 

    

61 
Panela tipo caçarola, material alumínio polido industrial, 
aproximada de 25 litros, com tampa e alça, diâmetro 40 
cm, altura 19cm, espessura 3mm. 

UNID 48 
    

62 

Panela tipo caçarola com capacidade aproximada de 
32 litros, diâmetro 45 cm, altura 20 cm, espessura 
3mm, em alumínio polido industrial, linha hotel, com 
tampa e pegador de tampa no mesmo material, com 
alças bilaterais em alumínio polido. 

UNID 48 

    

63 

Panela tipo caçarola com capacidade aproximada de 
41,2 litros, diâmetro 50 cm, altura 21 cm, espessura 
3mm, em alumínio polido industrial, linha hotel, com 
tampa e pegador de tampa no mesmo material, com 
alças bilaterais em alumínio polido. 

UNID 48 
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64 

Panela tipo caçarola com capacidade aproximada de 
9,8 litros, diâmetro 30 cm, altura 14 cm, espessura 3 
mm, em alumínio polido industrial, linha hotel, com 
tampa e pegador de tampa no mesmo material, com 
alças bilaterais em alumínio polido. 

UNID 54 

    

65 
Pano de prato, em tecido algodão felpudo, medidas 
aprox. 70cm de comprimento e 45cm de largura, cor 
predominante branca 

UNID 1892 
    

66 
Pano para limpar louça, material 100% algodão, cor 
variada. 

UNID 1872     
67 Papeiro em alumínio (02 litros) UNID 105     

68 
Prato de mesa, material vidro, tipo liso e fundo, cor 
incolor. 

DUZIA 180     

69 
Tacho grande para fritura, esmaltado, com duas abas 
para apoio laterais, capacidade 10 litros. 

UNID 66 
    

70 

Xícara para café, em porcelana, c/ pires, cor branca, 
capacidade aprox. 70ml; medidas aprox. 6 cm de altura 
e 5cm de diâmetro p/ a xícara e 1,5cm de altura e 11cm 
de diâmetro p/ o pires. 

DÚZIA 155 

    

71 

Xícara para chá, em porcelana, c/ pires, cor branca, 
capacidade aprox. 200ml; medidas aprox. 8 cm de 
altura e 7 cm de diâmetro p/ a xícara e 2cm de altura e 
14cm de diâmetro p/ o pires. 

DÚZIA 174 

    
72 Peneira em Plástico TAM:G UNID 33     

   
 

  
LOTE II   

 
 

 
 

  

Nº DESCRITIVO UNID QUANT 
PREÇO 

UNIT 
PREÇO 
TOTAL 

73 

Liquidificador, mínimo de 3 velocidades + 
pulsar/Autolimpeza, Copo de polipropileno, 
incolor/transparente, com alça, capacidade de 2 litros, 
Lâminas serrilhadas, ultra-afiada e resistentes; Tampa 
com sobretampa removível, Voltagem: 110V, Potência 
mínima de 350W, 1 manual de instruções em 
português/Br, Certificado de garantia do fornecedor 12 
meses. 

UNID 46 

    

74 

Geladeira, 1 porta, cor branco, Selo PROCEL Classe A 
em consumo de energia, prateleiras reguláveis e 
removíveis, com prateira na porta, capacidade de 230 
litros, Cor Branco, iluminação interna, gaveta, porta ovo, 
Separador de garrafas, Pés niveladores, Controle de 
temperatura, Congelador, Timer, com manual de 
instruções em português/Br, Voltagem 110V, com 
Garantia do Fornecedor 12 meses 

UNID 33 
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75 

Geladeira tipo duplex, 2 portas, cor branco, capacidade 
do refrigerador aproximadamente de 330 litros, 
capacidade do freezer aproximadamente de 100 litros, 
Selo PROCEL Classe A em consumo de energia, 
Voltagem110V, Portas laticínios, Prateleiras na porta, 
Recipiente para guardar gelo, Prateleiras reguláveis, 
Iluminação interna, Gaveta, Separador de garrafas, 
Degelo automático, Pés niveladores, Painel eletrônico, 
Controle de temperatura, Congelador, Mostrador frontal 
de temperatura, com manual de instruções em 
Português/Br, guia rápido do produto, com Garantia do 
Fornecedor 12 meses 

UNID 28 

    

76 

Freezer Vertical 01 porta, cor branco, capacidade 230 
Litros, Selo PROCEL Classe A em consumo de energia, 
Congelamento rápido, Porta reversível, Função 
refrigerador, Painel eletrônico, Gavetas, Controle de 
temperatura, Voltagem127V, Rodízios, Manual de 
Instruções em Português/Br, com Garantia do 
Fornecedor 12 meses. 

UNID 23 

    

77 

Freezer Horizontal 2 Portas, cor branco, capacidade de 
400 Litros, Selo PROCEL Classe A em consumo de 
energia, Voltagem 127v, Congelamento rápido, Dreno de 
degelo, Função refrigerador, Controle de temperatura, 
Manual de Instruções em Português/Br, Garantia do 
Fornecedor 12 meses. 

UNID 26 

    

78 

Fogão de Piso 5 Bocas à gás tipo GLP, com Forno 
Autolimpante, 5 Queimadores, Capacidade de forno 
aproximado 90 Litros, Painel, Selo PROCEL, luz de 
forno, Trava de segurança, Pés niveladores, Porta fria, 
Registro Traseiro, Revestimento interno, Autolimpante, 
com Manual de Instruções em português/Br, Garantia do 
fornecedor 12 Meses. 

UNID 25 

    

79 

Fogão Semi-industrial 4 Bocas à gás tipo GLP, 
capacidade do forno aproximadamente de 160 litros, 
queimadores em ferro fundido, sobretampa nos 
queimadores e grelhas em ferro fundido, mesa em chapa 
fina esmaltada, puxador em chapa de aço fino frio, 
botões fixos, grades de mesa em ferro fundido, prateleira 
do forno removível e regulável, pés fixos, corpo do fogão 
em chapa fina pintada e esmaltada, botões em nylon 

UNID 30 
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80 

Multiprocessador 2 velocidades mais opção pulsar, com 
funções: Batedor, Triturador, Cortador, Fatiador, Ralador, 
Liquidificador e Picador; com 1 Base, 1 eixo, 1 tigela do 
processador, 1 disco fatiador/ralador reversível para 
pedaços finos, 1 disco fatiador/ralador reversível para 
pedaços grossos, 1 disco para batatas fritas, 1 disco 
granulador, 1 disco emulsificador, 1 tampa do 
processador de alimentos, 1 pilão, 1 tampa do 
liquidificador, 1 copo plástico do liquidificador, 1 lâmina 
de corte metálica, 1 lâmina plástica, 1 porta-ferramentas, 
1 cone do espremedor de frutas, 1 peneira do 
espremedor de frutas, 1 caixa de armazenamento, 1 eixo 
para acessório espremedor de frutas; capacidade do 
copo do liquidificador de 1 litro, capacidade do recipiente 
do processador de 1,5 litro, capacidade do recipiente do 
miniprocessador de 250 ml; base e batedeira de 
polipropileno, ABS e metal; Batedores e misturadores em 
aço inox, Voltagem de 110v, potência igual ou superior a 
600w. 

UNID 41 

    
81 Sanduicheira UNID 15     
82 Espremedor de laranjas UNID 15     
83 Caixa Organizadora Transparente Plástica - 50 Litros UNID 200     
84 Caixa Organizadora Transparente Plástica - 30 Litros UNID 200     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Validade da Proposta: 180 dias 
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