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Comissão Permanente de Licitação/Pregão

ITEM QDE UND DISCRIMINAÇÃO V. UNIT EM R$ V. TOTAL EM R$ MARCA

1 5 unid

Máquina de lavar de 15 kg - tipo automática - 7

programas de lavagens - gabinete em aço zincado - cesto

inox - classe de consumo A - 4 níveis de água e no mínimo

3 ciclos - 110w - cor– branca 

1.740,00R$       8.700,00R$           Consul

2 10 unid

Geladeira/Refrigerador Duplex 451 litros - controle de

temperatura interna - controle do congelador, sistema Frost-

Free - gavetão de legumes transparente - porta lata - porta

ovos de mínimo 12 unidades – 110 w - cor branca - pés

niveladores - classificação de energia A

2.640,00R$       26.400,00R$         Electrolux

3 10 unid

Freezer horizontal de 01 porta – capacidade mínima de

300 litros - 127 volts - tipo de desgelo manual - Função

freezer - possuir 4 rodinhas nos pés para facilitar a

locomoção - controle de temperatura - 6 níveis com dreno

frontal - não conter CFC cor branca - eficiente energética

A 

1.729,00R$       17.290,00R$         Consul
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4 10 unid

Freezer horizontal de 02 portas – capacidade mínima 510

litros - 127 volts - tipo de desgelo manual - função freezer -

possuir 4 rodinhas nos pés para facilitar a locomoção - pés

que permitam o nivelamento do mesmo - não conter CFC -

cor  branca - eficiente energética A ou B 

2.229,00R$       22.290,00R$         Consul

8 5 unid

Bebedouro industrial inox de 50 litros – 127 V - com três

torneiras inox frontais - corpo e estrutura em aço inox e pés

reguláveis - refrigeração por compressor serpentina inox

interna - reservatório em polipropileno - regulagem de

temperatura através de termostato - capacidade de

atendimento 150 pessoas em condições normais de

trabalho - certificado pelo INMETRO 

1.366,00R$       6.830,00R$           Frisbel

10 5 unid

Bebedouro industrial inox - 150 litros – 127 V - com três

torneiras inox frontais - corpo e estrutura em aço inox e pés

reguláveis - refrigeração por compressor serpentina inox

interna - reservatório em polipropileno - regulagem de

temperatura através de termostato com 7 níveis de

temperatura - capacidade de atendimento 450 pessoas

em condições normais de trabalho – capacidade

refrigeração media - 180 litros/água - filtro com carvão

ativado

1.745,00R$       8.725,00R$           Frisbel

14 5 unid

Forno industrial a gás – capacidade mínima de 113 litros -

com acabamento frontal em aço inox - acendimento

manual - tampa de vidro temperado de 5 mm de

espessura para suportar até 700º - isolamento térmico de lã

de vidro - estrutura com pintura eletrostática - termômetro

analógico - dimensões aproximadas: altura 30 cm, frente

52 cm, profundidade 73 cm

960,00R$          4.800,00R$           Itajobi

Total 95.035,00R$        
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