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0001 Armário de escritório 2 portas 05/12/2018 - Inauguração 355,30R$            
0002 Armários para funcionários com 6 portas, 3 colunas 05/12/2018 - Inauguração

0003

Balança plataforma digital - capacidade para 300kg em aço inoxidável ou aço carbono SAE 
1020. Proteção adicional contra umidade excessiva de alguns ambientes. Equipada com 
rodízios de movimentação em poliestireno de alta resistência e durabilidade. Para-choques 
laterais. Pesagem com sistema de alavancas para condições que excedem a carga nominal e 
o uso contínuo da balança. Alças de movimentação. Rodas (rodízios) de poliestireno. Pés 
reguláveis. Função acumulador para peso, quantidade de peças e número de transações 
efetuadas durante a operação. Modo contador para realizar contagens por amostragem ou 
peso médio por peça. Função de tara. Data e hora. Deve conter todos os acessórios 
necessários para sua instalação (conectores, cabos, etc...).

05/12/2018 - Inauguração 1.597,15R$         

0004

Balcão frio, dimensionado para receber 2 GNs equivalentes a 1/1 x 100 + parte em tampo liso, 
tendo no total medida de 1,70 X 0,80. Gabinete inferior aberto. Todo feito em aço inox AISI 
304. Válvula de drenagem para remoção de água. Sistema de refrigeração por serpentinas 
com controlador de temperatura. Botão liga/desliga em baquelite com iluminação. Unidade de 
refrigeração incorporada. Temperatura de trabalho: +2º C a +6º C. Pés em poliamida 6.6 
(nylon) com nivelamento de altura. Deve conter todos os acessórios necessários para sua 
instalação.

05/12/2018 - Inauguração 11.351,75R$       

0005

Balcão quente formato banho maria, dimensionado para receber 4 cubas 1/1-200, equipado 
com fundo perfurado removível e dreno e dimensão total de 1,70 X 0,80, todo feito em aço inox 
AISI 304. Gabinete inferior aberto. Estrutura interna de proteção de comando contra calor, 
gordura e água. Controle de temperatura por termostatos e lâmpada piloto. Painel com 
indicação gradual de temperatura por meio de gravação a laser. Temperatura de trabalho até 
90º C. Botão on/of. Botões em baquelite. Pés niveladores em poliamida 6.6 (nylon). Deve 
conter todos os acessórios necessários para sua instalação.

05/12/2018 x Inauguração 6.661,07R$         

0006
Bancada com tampo liso de centro medindo 0,80 X 0,70, com prateleira inferior do tipo vazado, 
toda em aço inox AISI 304. Perfis de reforço estrutural. Contraventamento tubular ø1’’. Pés em 
poliamida 6.6 (nylon). Deve conter todos os acessórios necessários para sua instalação.

05/12/2018 - Inauguração 955,29R$            

0007
Bancada com tampo liso de centro medindo 1,20 X 0,70, com prateleira inferior do tipo vazado, 
toda em aço inox AISI 304. Perfis de reforço estrutural. Contraventamento tubular ø1’’. Pés em 
poliamida 6.6 (nylon). Deve conter todos os acessórios necessários para sua instalação.

05/12/2018 - Inauguração 747,06R$            

0008
Bancada com tampo liso de centro medindo 1,50 X 0,70, com prateleira inferior do tipo vazado, 
toda em aço inox AISI 304. Perfis de reforço estrutural. Contraventamento tubular ø1’’. Pés em 
poliamida 6.6 (nylon). Deve conter todos os acessórios necessários para sua instalação.

05/12/2018 - Inauguração 483,65R$            

0009

Bancada medindo 2,14 X 0,70, toda em aço inox AISI 304 e com 1 cuba (0,50 X 0,50 X 0,35) 
posicionamento conforme layout do local. Espelho posterior chanfrado medindo 100 mm de 
altura. Perfis de reforço estrutural. Contraventamento tubular ø1’’. Borda vincada para não 
escoamento de água. Pés em poliamida 6.6 (nylon). Deve conter todos os acessórios 
necessários para sua instalação.

05/12/2018 - Inauguração 2.745,41R$         

0010

Bancada medindo 2,30 X 0,70, toda feita em aço inox AISI 304 e com 2 cubas (0,50 X 0,50 X 
0,40) posicionadas conforme layout do local. Espelho posterior chanfrado medindo 100 mm de 
altura. Perfis de reforço estrutural. Contraventamento tubular ø1’’. Borda vincada para não 
escoamento de água. Pés em poliamida 6.6 (nylon). Deve conter todos os acessórios 
necessários para sua instalação.

05/12/2018 - Inauguração 2.150,41R$         

0011
Bancada com tampo liso de centro medindo 1,80 X 0,70, toda em aço inox AISI 304. Perfis de 
reforço estrutural. Contraventamento tubular ø1’’. Pés em poliamida 6.6 (nylon). 
Deve conter todos os acessórios necessários para sua instalação.

05/12/2018 - Inauguração 1.141,89R$         

0012
Bancada com tampo liso de centro medindo 1,30 X 0,70, toda em aço inox AISI 304. Perfis de 
reforço estrutural. Contraventamento tubular ø1’’. Pés em poliamida 6.6 (nylon). 
Deve conter todos os acessórios necessários para sua instalação.

05/12/2018 - Inauguração 1.033,59R$         

0013

Bancada medindo 1,14 X 0,70, toda feita em aço inox AISI 304 e com 2 cubas (0,50 X 0,50 X 
0,40) posicionadas conforme layout do local. Espelho posterior chanfrado medindo 100 mm de 
altura. Perfis de reforço estrutural. Contraventamento tubular ø1’’. Borda vincada para não 
escoamento de água. Pés em poliamida 6.6 (nylon). Deve conter todos os acessórios 
necessários para sua instalação.

05/12/2018 - Inauguração 1.207,93R$         

0014 Purificador de água de parede, com água natural e gelada. 05/12/2018 - Inauguração 539,90R$            

0015

Caldeirão industrial à gás, capacidade para 500 litros, tampa americana, dobradiça reforçada e 
cabo extensor em aço inoxidável com manípulo em baquelite, panela interna de cocção e 
revestimento externo inteiramente em aço inoxidável com total isolação térmica em mantas de 
lã de vidro, chaminés inoxidáveis para exalação de gases e calor, painel de comando em aço 
inoxidável, botões em baquelite com ajuste gradual de temperatura ou chama, estrutura e 
camisa de vapor extra reforçada em aço qualificado e tratado com revestimentos em primer 
anticorrosivo, Aquecimento a gás autogerador de vapor através de galerias especiais de 
queimadores multitubulares com chama piloto de segurança operacional, válvula de 
escoamento, torneira giratória, válvula para nível de camisa, válvula de segurança e 
manômetro, equipado com válvula de segurança, pés niveladores. Deve conter todos os 
acessórios necessários para sua instalação.

05/12/2018 - Inauguração 22.478,25R$       

0016

Caldeirão industrial à gás, sistema de autoclave, capacidade para 500 litros, Tampa em aço 
inoxidável auto clavada com válvula de segurança, equipada com torniquetes extra 
reforçados, fechamento hermético através de gaxetas de vedação em Neoprene, sistema de 
abertura e fechamento composto por amortecedores especiais, cabo extensor em aço 
inoxidável com manípulo em baquelite, panela interna de cocção e revestimento externo 
inteiramente em aço inoxidável com total isolação térmica em mantas de lã de vidro, chaminés 
inoxidáveis para exalação de gases e calor, painel de comando em aço inoxidável, botões em 
baquelite com ajuste gradual de temperatura ou chama, estrutura e camisa de vapor extra 
reforçada em aço qualificado e tratado com revestimentos em primer anticorrosivo, 
Aquecimento a gás autogerador de vapor através de galerias especiais de queimadores 
multitubulares com chama piloto de segurança operacional, válvula de escoamento, torneira 
giratória, válvula para nível de camisa, válvula de segurança e manômetro, equipado com 
válvula de segurança, pés niveladores. Deve conter todos os acessórios necessários para sua 
instalação.

05/12/2018 x Inauguração 35.397,38R$       
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0017
Câmara modular refrigerada 2 compartimentos climatizados e uma antecâmara. Deve conter 
todos os acessórios necessários para sua instalação (compressor, UC - unidade 
condensadora).

05/12/2018 - Inauguração

0018

Coifa modular para exaustão em inox ou pintura eletrostática. Produzida e dimensionada de 
acordo com a NBR 14518. Com dutos e sistema de exaustão, filtros e tubulação nas 
dimensões da máquina de lavar pratos. Equipada com bateria de filtros inoxidáveis ‘’fire guard’’ 
modulares removíveis e laváveis. Calha interna com dreno para remoção de gordura. 
Iluminação interna com lâmpadas tipo tartaruga na parte interna frontal. Tirantes para fixação 
no teto. Dutos e sistemas de exaustão. Equipamento elétrico. Deve conter todos os acessórios 
necessários para sua instalação.

05/12/2018 - Inauguração

0019

Coifa modular para exaustão em inox ou pintura eletrostática. Produzida e dimensionada de 
acordo com a NBR 14518. Com dutos e sistema de exaustão, filtros e tubulação nas 
dimensões das caldeiras. Equipada com bateria de filtros inoxidáveis ‘’fire guard’’ modulares 
removíveis e laváveis. Calha interna com dreno para remoção de gordura. Iluminação interna 
com lâmpadas tipo tartaruga na parte interna frontal. Tirantes para fixação no teto. Dutos e 
sistemas de exaustão. Equipamento elétrico. Deve conter todos os acessórios necessários 
para sua instalação.

05/12/2018 - Inauguração

0020

Coifa modular para exaustão em inox ou pintura eletrostática. Produzida e dimensionada de 
acordo com a NBR 14518. Com dutos e sistema de exaustão, filtros e tubulação nas 
dimensões do fogão e forno combinado. Equipada com bateria de filtros inoxidáveis ‘’fire 
guard’’ modulares removíveis e laváveis. Calha interna com dreno para remoção de gordura, 
Iluminação interna com lâmpadas tipo tartaruga na parte interna frontal. 
Tirantes para fixação no teto. Dutos e sistemas de exaustão. Equipamento elétrico. Deve 
conter todos os acessórios necessários para sua instalação.

05/12/2018 - Inauguração

0021

Computador completo, de bom desempenho, sistema operacional moderno, memória 
suficiente para atender as necessidades básicas da unidade, teclado e maués inclusos, com 
unidade de disco óptico, webcam de alta definição integrada, microfone integrado, alto falantes 
integrados, wireless, bluetooth, portas USB, conectores de fone de ouvido e microfone, leitor 
de cartão de mídia, saída de linha, porta de rede.

05/12/2018 x Inauguração

0022

Descascador de legumes em aço inox – 10 kg com caixa de decantação, soldado com costura, 
elemento de descascamento com disco abrasivo de carboneto de silício, removível, timer, 
Caixa recolhedora de resíduos. Deve conter todos os acessórios necessários para sua 
instalação.

05/12/2018 Inauguração 2.711,50R$         

0023

Filtro de água central 2.000 L/h, em inox. Sistema filtrante natural com elementos de cristais de 
quartzo e carvão ativado. Necessário que esta recomendação seja efetivada pelo técnico da 
empresa contratada em visita in loco. Deve conter todos os acessórios necessários para sua 
instalação.

05/12/2018 - Inauguração 254,15R$            

0024

Fogão com 8 queimadores 0,40 X 0,40, quadrichama, de alta potência. Tampo superior em 
aço inoxidável. Grelhas em ferro fundido 500x500 mm. Queimador em ferro fundido tipo coroa 
Ø295 mm ou cachimbo Ø100 mm. Queimador duplo composto por 01 coroa e 01 cachimbo. 
Botões em baquelite individuais para coroa e cachimbo com ajuste gradual de chama. Painel 
com indicação gradual de fogo alto e baixo através de gravação a laser. Prateleira inferior 
gradeada em aço inoxidável. Pés niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon). Deve conter 
todos os acessórios necessários para sua instalação.

05/12/2018 - Inauguração 3.695,12R$         

0025

Forno combinado a gás, capacidade para 40 GNs 1/1x65mm (compatível com GNs de demais 
profundidades e grelhas). Formato compatível para entrada e saída de carrinho com cubas. 
Integralmente de aço inoxidável. Porta com vidro duplo temperado. Componentes de qualidade 
certificada. Cantos arredondados e dreno que facilitam a higienização. Isolamento em Lã de 
rocha mineral. Aquecimento por resistências especiais blindadas, tanto na câmara de cocção 
como na caldeira geradora de vapor. Temperatura ajustável de 50ºC a 250°C. Controles com 
comando em digital. Convecção por turbina movida por motor elétrico com reversão de giro. 
Vapor gerado por gotejamento e 3 (três) níveis de controle de vapor. Teclas de acionamento 
rápido para função ar quente, cozinhar ao vapor e vapor combinado, função cool down 
(esfriamento do forno), geração de vapor por injeção automática e direta de água na câmara 
de cocção, com nível de vapor regulável (baixo, médio e alto). Opção de injeção de vapor 
manual por meio de comando independente. Conjunto composto por dois filtros interligados 
que fazem a retenção de cloro, partículas sólidas e principalmente sais minerais, como sais de 
cálcio e magnésio dissolvidos na água. Base para apoio do forno em aço inoxidável, dotado de 
04 rodízios, sendo dois giratórios e dois fixos com travas de segurança traseira. Deve conter 
todos os acessórios necessários para sua instalação.

05/12/2018 Inauguração 66.413,81R$       

0026

Freezer industrial branco, capacidade de 66 a 150L, 1 tampa/porta, faixa de temperatura de -
18 a -22°c, rápida recuperação de temperatura interna, compressor de alta potência, 
condensador helicoidal, dreno, separador interno, rodízios reforçados, com fechadura de 
segurança, dobradiças reforçadas, degelo manual, 110V – 220V. Deve conter todos os 
acessórios necessários para sua instalação. Dimensões máximas: 61 cm de largura e 71 cm 
de profundidade.

05/12/2018 Inauguração 1.192,41R$         

0027 Impressora Multifuncional 05/12/2018 - Inauguração 840,73R$            

0028

Máquina de lavar louça industrial, 72 gavetas por hora, Ciclo (lavagem + enxágue) 50*, 85 ou 
120 segundos, Capacidade mecânica de 1296* pratos por hora, Baixo consumo de detergente 
e secante. Controle automáticos de nível de água e temperaturas, auto start início automático 
do ciclo ao se abaixar a cobertura, painel de fácil leitura e operação, reversível - o mesmo 
modelo opera com mesas em linha ou ‘’de canto’’, fácil acesso interno para limpeza, tampões 
removíveis nas extremidades dos braços de lavagem, filtro de água com elemento removível, 
fácil instalação - 39220v trifásico ou 380v trifásico, completo manual de operação e limpeza, 
termômetros digitais, beep fim de ciclo. Deve acompanhar conjunto de gavetas

05/12/2018 - Inauguração 12.537,50R$       

0029 Máquina de suco 200 L 05/12/2018 - Inauguração 5.412,65R$         

0030

Mesa auxiliar específica para lavadora de louças 1,5 m, em aço inox AISI 304. com plano 
inferior do tipo vazado e perfis de reforço estrutural. Pés niveladores, fabricados em nylon 
injetado, com regulagem de altura até 10mm. Tampo superior com bordas que impedem a 
queda da gaveta e o vazamento de água. As larguras das mesas devem ser acrescidas à 
largura das lavadoras, para cálculo da largura total. Deve conter todos os acessórios 
necessários para sua instalação.

05/12/2018 - Inauguração 963,13R$            

0031
Mesa para escritório, com gaveteiro e par de chaves, na cor cinza, conforme dimensões de 
layout.

05/12/2018 Inauguração 308,39R$            

0032

Mesa de apoio para o descascador de legumes. 0,70 X 0,70 em aço inox AISI 304. Tampo liso 
de encosto com furo superior para detritos ø80 mm. Caixa coletora de resíduos em aço inox 
AISI 304 removível, equipada com dreno inferior. Cesto perfurado em aço inox AISI 304 
removível, para escoamento de líquidos, com capacidade equivalente a 30 litros. Capacidade: 
150 kg. Pés niveladores em poliamida 6.6 (nylon). 
Deve conter todos os acessórios necessários para sua instalação.

05/12/2018 - Inauguração 726,75R$            

0033
Mesa gradeada em aço inox AISI 304 para lavagem de panelas, medindo 1,30 X 0,70. Perfis 
de reforço estrutural. Contraventamento tubular ø1’’. Pés niveladores em poliamida 6.6 (nylon).

05/12/2018 - Inauguração 483,69R$            

0034
Mesa plástica quadrada para refeitório adulto, reforçada, em polipropileno, 0,70 X 0,70, cor 
branca, superfície lisa, empalhável.

05/12/2018 - Inauguração 87,21R$               

0035
Cadeira plástica para refeitório, sem braço, reforçada, com capacidade para suportar peso 
superior a 140Kg, feita em material de polipropileno, 0,55 x 0,55 x 0,80, cor branca, superfície 
lisa, empilhável.

05/12/2018 - Inauguração 50,06R$               



0036 Mesa para refeitório adulto entrada para 2 lugares 0,80 X 0,80 X 0,75 a 0,85cm. 05/12/2018 - Inauguração 135,99R$            

0037

Pass Through frio vertical (capacidade para 20 GN 1:200). Corpo externo e dobradiças em aço 
inoxidável. Corpo interno em aço inoxidável. Cantoneiras removíveis com alturas ajustáveis 
para receber recipiente GN 1/1 gastronorm. Unidade de refrigeração incorporado. Portas 
inteiriças em aço inoxidável, requadro em alumínio, sistema antiumidificador, com fechamento 
magnético e puxadores frontais em alumínio escovado com lado operador. Todas as portas 
devem ser em aço inoxidável. Pés niveladores. Termocontroladores digital. Bandeja coletora 
removível inferior para armazenamento de líquidos provenientes de degelo. Sistema de 
refrigeração especial através de ar forçado. Temperatura de trabalho: + 2° C a + 6° C. Deve 
conter todos os acessórios necessários para sua instalação.

05/12/2018 - Inauguração 8.478,75R$         

0038

Pass Through quente duplo vertical (capacidade para 40 GN 1:200). Corpo externo e 
dobradiças em aço inoxidável. Corpo interno em aço inoxidável. Isolamento térmico em lã de 
rocha. Gaveta umidificada removível. Cantoneiras removíveis com alturas ajustáveis para 
receber recipiente GN 1/1 gastronorm. Portas inteiriças em aço inoxidável, requadro em 
alumínio, com fechamento magnético e puxadores frontais em alumínio escovado. Todas as 
portas devem ser em aço inoxidável. Pés niveladores. Termocontroladores digital. Que atinja 
temperatura de trabalho de até 85ºC. Deve conter todos os acessórios necessários para sua 
instalação.

05/12/2018 - Inauguração 4.967,91R$         

0039

Prateleira vazada, 4 a 5 planos perfurados 0,80 X 0,50, inteiramente em aço inox AISI 304, 
com reguladores de altura. Possibilidade de remover plano para aumentar a capacidade de 
outra estante de mesma medida. Montantes com perfis especiais. Sapatas niveladoras de 
altura em poliamida 6.0 (nylon). Planos de 400 ou 500 mm. Capacidade de 150 ou 300 kg por 
plano. Deve conter todos os acessórios necessários para sua instalação.

05/12/2018 - Inauguração 1.093,18R$         

0040

Prateleira vazada, 4 a 5 planos perfurados 1,00 X 0,50, inteiramente em aço inox AISI 304, 
com reguladores de altura. Possibilidade de remover plano para aumentar a capacidade de 
outra estante de mesma medida. Montantes com perfis especiais. Sapatas niveladoras de 
altura em poliamida 6.0 (nylon). Planos de 400 ou 500 mm. Capacidade de 150 ou 300 kg por 
plano. Deve conter todos os acessórios necessários para sua instalação.

05/12/2018 - Inauguração 3.528,69R$         

0041

Refrigerador vertical industrial, alta potência, 4 portas. Corpo externo, portas e dobradiças em 
aço inoxidável. Porta de aço inox bipartido, equipadas com sistema de fechamento magnético 
e puxadores frontais em alumínio escovado ou em poliamida 6.0 (nylon). Corpo interno em aço 
inoxidável. Trava individual por porta para receber cadeado. Cantoneiras removíveis com 
alturas ajustáveis para receber recipiente GN 1/1 gastronorm. Acessórios inclusos: 02 grades 
e 03 pares de trilhos por porta (porta bipartida). Unidade de refrigeração incorporada. Pés 
niveladores de altura em aço inox. Gás ecológico HFC. Poliuretano de alta densidade. Bandeja 
coletora. Termocontrolador digital, capacidade para atingir de 0º a +6ºC. Ar forçado. Degelo 
automático. Deve conter todos os acessórios necessários para sua instalação.

05/12/2018 x Inauguração 9.179,15R$         

0042

Tanque medindo 1,20 X 0,70 todo em aço inox AISI 304 e com cuba (1,10X 0,60 X 0,45). 
Espelho posterior chanfrado medindo 100 mm de altura. Perfis de reforço estrutural. 
Contraventamento tubular ø1’’. Borda vincada para não escoamento de água. Pés em 
poliamida 6.6 (nylon). Deve conter todos os acessórios necessários para sua instalação.

05/12/2018 - Inauguração 9.179,15R$         

0043
Ventilador industrial oscilante e basculante, de parede, grande, de metal super. resistente, com 
protetor térmico,

05/12/2018 - Inauguração 183,17R$            

0044 Armário para vestiário acessível 05/12/2018 - Inauguração 2.661,60R$         
0045 Balança digital capacidade 3 kg, com visor digital, desligamento automático, função tara. 05/12/2018 - Inauguração 43,18R$               

0046
Bandeja plástica tipo refeitório bege 44X30,5X3,3 cm. Produzida em plástico atóxico resistente 
ao calor da máquina de lavar pratos.

05/12/2018 - Inauguração 43,18R$               

0047

Cortador de frios (de alumínio),com kit de segurança com certificação de atendimento à norma 
NR 12 (26/08/2010), design ergonômico, deve atender integralmente à norma NR12 do 
Ministério do Trabalho, sistema automático, sistema de afiação da lâmina de corte integrado de 
acordo com a NR12 do Ministério do Trabalho, dimensões que proporcionam fácil instalação e 
limpeza, painel de comando centralizado e de fácil identificação. Espessura do corte 0 - 2 mm, 
velocidade 40 fatias por minuto, Protetor do disco removível, Regulagem milimétrica, Botão de 
emergência, Chave geral, Botão de resetagem, Carro com protetor semi circular de acrílico, 
Anti rearme, Construção da base superior em corpo único e alumínio anodizado, Anel fixo em 
torno da lâmina para total proteção ao operador, Silencioso e eficiente com rolamentos 
permanentemente lubrificados, Carro suporte dos frios facilmente removível com trava de 
segurança, Alavanca que inclina o fatiador para a limpeza da bancada.

05/12/2018 - Inauguração 2.486,25R$         

0048

Cortador de legumes grande com tripé, corpo em alumínio fundido, lâminas em aço inox, 
macho em polipropileno, pintura eletrostática, pés em tubo de aço inox, desmontável, com 
base antiderrapante, navalhas cambiáveis nos cortes de 6, 8, 10 e 12mm, com molas para 
maior resistência.

05/12/2018 - Inauguração 190,31R$            

0049 Cuba Gastronorm 1/1X 100 mm com alça inox 05/12/2018 - Inauguração 149,96R$            
0050 Cuba Gastronorm 1/1X 200 mm com alça inox 05/12/2018 - Inauguração 306,56R$            
0051 Botijão térmico em Inox 10 litros 05/12/2018 - Inauguração 306,00R$            
0052 Bule em alumínio 7 litros, com cabo em baquelite, com suporte para filtro. 05/12/2018 - Inauguração 117,30R$            

0053
Canecão em alumínio, com cabo em banquei-te, com reforço de 4 rebites, 4,5 litros, Diâmetro: 
18 cm, Altura: 18 cm. Espessura: 4 mm

05/12/2018 - Inauguração 43,62R$               

0054
Canecão em alumínio, com cabo em banquelite, com reforço de 4 rebites, 6,3 litros, Diâmetro: 
20 cm, Altura: 20 cm. Espessura: 4 mm

05/12/2018 - Inauguração 52,48R$               

0055
Carrinho de transporte de caixas, capacidade 200 Kg, com roda pneumática, pintura 
eletrostática

05/12/2018 - Inauguração 339,91R$            

0056
Carro auxiliar todo em aço inox AISI 304, 2 planos lisos (auxílio para o cozinheiro). Perfis de 
reforço estrutural. Pés tubulares ø1 1/4''. Capacidade de carga 150kg. Rodízios giratórios ø4'', 
em poliuretano, sendo rodízios posteriores com freio. Alça tubular.

05/12/2018 - Inauguração 2.099,50R$         

0057
Carro auxiliar todo em aço inox AISI 304, 3 planos lisos (auxílio para o cozinheiro). Perfis de 
reforço estrutural. Pés tubulares ø1 1/4''. Capacidade de carga 150kg. Rodízios giratórios ø4'', 
em poliuretano, sendo rodízios posteriores com freio. Alça tubular.

05/12/2018 - Inauguração 3.351,04R$         

0058
Carro gaiola para forno combinado, com suporte para 40 GNs 1/1, totalmente em aço 
inoxidável AISI 304, com bandeja coletora de água removível e travas de segurança para GNs 
dianteira e traseira.

05/12/2018 - Inauguração 3.554,84R$         

0059
Carro para transporte de pratos, estrutura, base e montante em aço inox AISI 304. 
Capacidade de carga para 160 pratos com diâmetro máximo de 270 mm. Conjunto de rodízios 
giratórios ø4'', em poliuretano, sendo rodízios posteriores com freio.

05/12/2018 - Inauguração 3.544,39R$         

0060

Carro para transporte de bandeja e pratos, cor branca, estrutura de peça única de polietileno, 
cantos arredondados, interna e externamente, número de pratos e bandejas por coluna: 45 a 
60. Rodas: duas de 12,7 cm e duas rodas traseiras grandes de 25,4 cm. Alças moldadas nos 2 
lados.

05/12/2018 - Inauguração 841,50R$            

0061
Carro plataforma lisa em aço inoxidável. Perfis de reforço estrutural. Capacidade de carga 
total: 250 kg. Conjunto de rodízios giratórios Ø4” em poliuretano, sendo os rodízios posteriores 
com freio.

05/12/2018 - Inauguração 1.929,84R$         

0062
Grelha 1/1 comprimento 530mm x 325mm largura para forno combinado. Para preparo de 
asas, sobrecoxas e frango, linguiças. carnes em geral e serve de suporte para outros 
acessórios (formas e assadeiras).

05/12/2018 - Inauguração 114,78R$            



0063
Lavadora de alta pressão com pistola de alta pressão com trava de segurança, baioneta, lança 
com bico regulável, mangueira de alta pressão de 5 metros, aplicador de detergente,

05/12/2018 - Inauguração 348,41R$            

0064

Leitor óptico, com base de mesa, ângulo amplo de leitura, linha mais fina como laser e maior 
extensão de leitura, captura precisa na primeira tentativa de códigos de barras, duas opções 
de interface: USB ou Decodificador de teclado, suporte compacto e de posição múltipla, 
resistência a quedas, leitura automática, sendo necessário apenas passar o código na frente 
do leitor.

05/12/2018 - Inauguração 730,15R$            

0065

Processador de alimentos em inox, acima de 6Kg por minuto, com kit de 6 discos, c/chave 
seletora, ø dos discos 203mm, dispositivo de segurança NR 12 e 
INMETRO portaria 371, 3 discos desafiadores, 2 discos fatigadores, 1 disco ralador, todas as 
peças em contato com alimentos desmontáveis.

05/12/2018 x Inauguração 5.022,56R$         

0066 LC3-LIQUIDIFICADOR COMERCIAL INOx 05/12/2018 - Inauguração 732,70R$            

0067
Balança plataforma digital - capacidade para 300kg em aço inoxidável, carbono ou galvanizado 
Entrada: 110/220 VAC, com chave - 50/60 Hz

05/12/2018 - Inauguração 1.597,15R$         

0068
Balcão frio com 2 cubas e outra metade tampo liso220 V monofásico, 60 Hz, 200W, 
Consumo:3,5

05/12/2018 - Inauguração 7.531,96R$         

0069 Balcão quente com capacidade para 4 cubas tensão 220V, 60Hz, Potência (Kw) 5,0 05/12/2018 x Inauguração 7.531,96R$         

0070
Bebedouro purificador, com pressão 220V Amperagem (A) 0,8 A Potência (W) 120 W / 127 V 
Amperagem (A) 1,5 A Potência (W) 120 W

05/12/2018 - Inauguração 526,99R$            

0071
Câmara modular refrigerada 3 compartimentos climatizados somente após o dimensionamento 
in loco

05/12/2018 - Inauguração 17.000,00R$       

0072
Coifa em inox ou pintura eletrostática, com sistema de exaustão, filtros e tubulação nas 
dimensões da máquina de lavar louças somente após o dimensionamento in loco

05/12/2018 - Inauguração 2.720,00R$         

0073
Coifa em inox ou pintura eletrostática, com sistema de exaustão, filtros e tubulação nas 
dimensões das caldeiras e fogão somente após o dimensionamento in loco

05/12/2018 - Inauguração 2.720,00R$         

0074
Coifa em inox ou pintura eletrostática, com sistema de exaustão, filtros e tubulação nas 
dimensões do forno combinado

05/12/2018 - Inauguração 2.720,00R$         

0075
Coifa em inox ou pintura eletrostática, com sistema de exaustão, filtros e tubulação nas 
dimensões do forno combinado somente após o dimensionamento in loco

05/12/2018 - Inauguração 2.592,50R$         

0076 Computador Adaptador CA de 65 W 100 - 240 V AC, 50-60Hz 05/12/2018 x Inauguração 90,01R$               
0077 Cortador de frios (de alumínio) 110V, 220V 05/12/2018 - Inauguração 3.205,65R$         

0078
Descascador de legumes em aço inox – cap. 200 kg com caixa de decantação Potência: 
0,5CV/520W/ Frequência: 60Hz/ Voltagem: 220V Potência: 0,5CV/520W/ Frequência: 60Hz/ 
Voltagem: 220V

05/12/2018 x Inauguração 2.511,75R$         

0079 Refrigerador vertical industrial, alta potência, 4 portas- inox 220V monofásico, 60hz. 05/12/2018 x Inauguração 5.199,45R$         


