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ANEXO I - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS

A presente licitação tem por objeto a aquisição de equipamentos diversos constante deste Anexo I,
observadas as especificações mínimas aqui estabelecidas.
O objeto destina-se à composição de todas as áreas de cozinha, refeitório e padaria da creche Mundo da
Criança Zona Norte, cujo espaço é utilizado por crianças de 0 (zero) a 04 (quatro) anos, que será o público
usuário destes espaços.
No certame, a cautela observada foi aquisição global dos equipamentos diversos para áreas de cozinha,
lavagem de panelas, padaria, lavagem de louças, preparo de lanches, preparo de carnes, escolha e
lavagem de cereais, preparo de sucos e sobremesas, cocção, preparo de vegetais, montagem de pratos,
despensa, refrigeração, refeitório infantil e outros espaços adstritos à confecção de refeiçoes que será
criada com o mobiliário adquirido, incluindo até o descarte correto de produtos para a coleta de lixo.
O processo como um todo prevê a integralidade das fases, tendo como marco inicial o recebimento do
alimento cru até o final, que será seu descarte. As fases intermediárias são higienização de produtos
recebidos, armazenamento, preparo, cozimento, serviço de buffet para consumo das refeições prontas,
higienização de louças e talheres, guarda deste utensílios após higienizados, descarte de lixo e limpeza das
áreas de cozinha, padaria (e todos os processos de fermentação, confecção e assados). Tudo isso com a
finalidade principal que é o consumo seguro pelo aluno, todos os produtos acondicionados com segurança e
higiene, permitindo sempre o consumo saudável do alimento.
A empresa vencedora do certame deverá entregar todos os equipamentos instalados e em perfeito
funcionamento, além de ministrar treinamento de capacitação para cada uma das áreas envolvidas,
permitindo que o funcionário esteja apto à utilização de cada um dos produtos adquiridos.
Serão realizados três treinamentos. O primeiro treinamento será de no mínimo cinco dias onde será
abordada a utilização de todos os equipamentos em perfeito funcionamento, capacitando de forma prática o
uso dos produtos adquiridos, cuja tecnologia visa facilitar a rotina culinária.
Após trinta dias do primeiro treinamento será realizada uma reciclagem para sanar as dúvidas surgidas
durante este período inicial de execução.
Após noventa dias, novo curso será ministrado a fim de acompanhar o desenvolvimento das atividades no
decorrer deste prazo. O objetivo sempre é capacitar o funcionário adequadamente para a utilização de
todos os equipamentos.
Os equipamentos serão instalados neste espaço culinário criado com o intuito de incentivar o uso adequado
destas tecnologias que ali serão implantadas, além de promover a integração do funcionário durante o
aprendizado desenvolvido nestes locais, os quais serão compostos destes equipamentos que, organizados
em conjunto, facilitarão a rotina de trabalho nestes ambientes.
Esta entrega, instalação e treinamento para uso dos equipamentos de cozinha, refeitório, padaria, despensa
e área de lavação engloba a ambientação estratégica e organizada, criando o espaço aqui sugerido e
descrito no projeto anexo que faz parte integrante deste anexo descritivo.
O projeto apresentado é de especificação mínima e sugerido dentro das necessidades da Fundação,
contudo, o espaço pode ser visitado, para conhecer melhor os ambientes e os equipamentos que foram
previstos para sua composição.
O projeto de distribuição dos equipamentos faz parte integrante deste Edital.
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Antes de adentrar ao descritivo dos itens, algumas observações são imprescindíveis: todos os acessórios
de instalação deverão estar inclusos no fornecimento, bem como, os três treinamentos para uso operacional
dos equipamentos pela equipe da cozinha. Muito embora a visita não seja obrigatória, é importante para
dimensionar os custos após o fornecimento dos equipamentos.
As empresas licitantes deverão apresentar juntamente com a proposta, catalogos, fichas técnicas ou lay-out
construtivos dos equipamentos, bem como, certificados dos equipamentos eletricos, tais como
refrigeradores, freezers, módulos de distribuição, minicamaras refrigeradas e congeladas.
O valor de proposta contemplará toda esta ambientação prevista, sua instalação no local prévio
determinado, bem como o treinamento das equipes para o correto e adequado manuseio e efetiva operação
destes equipamentos. Portanto, o licitante vencedor entregará todo o espaço instalado, funcionando e com
o pessoal treinado, inclusive prevendo as reciclagens de 30 e 90 dias propostas neste anexo. Logo, deixará
a equipe capacitada para utilização de todos os equipamentos adquiridos neste certame. Não se trata
apenas de fornecimento de equipamentos, é necessária a instalação e treinamento, observando o
funcionamento eficaz de cada espaço.
Todos os produtos descritos no anexo I serão certificados para garantir a utlização segura, no sentido de
que não ofereça riscos aos funcionários ou às crianças durante o uso nas áreas de refeitório.
A certificação estará descrita neste anexo, tanto os catálogos, certificados, laudos, quanto a declaração de
responsabilidade (anexo VIII) comporão a proposta comercial sob pena de desclassificação.
Na elaboração dos custos, seus valores de proposta comercial englobarão todo e qualquer elemento
necessário à aquisição dos diversos equipamentos aqui descritos, desde o fornecimento do produto até sua
instalação no espaço destinado a tal fim, bem como no gasto necessário para treinamento das equipes na
utilização de todos os produtos aqui comprados. Por isso, tudo o que for necessário para a entrega do objeto
nos moldes especificados estará na composição dos preços, bem como constar toda e qualquer despesa
necessária à conclusão do procedimento integral, desde os encargos necessários, pagamento de
funcionários, valores com transportes, instalações, treinamentos, estadias, alimentação, locação de qualquer
tipo, equipamentos de proteção individual, recolhimentos, impostos, taxas, fretes, etc.
Os produtos serão adquiridos para as creches e serão instalados na Avenida Getúlio Vargas, 990 – Jardim
Piratininga – Osasco – SP, ou seja:
1) Centro Municipal de Educação Infantil Zona Norte
Av. Getúlio Vargas, 990 - Osasco – SP
CEP. 06233-020

CERTIFICAÇÃO
Cada item há necessidade de apresentação de catálogos, bem como a certificação do INMETRO.
Na ausência de INMETRO para o produto, será aceito outro laudo de resistência para os produtos de órgão
oficial.
Quando o produto não tiver nenhuma destas certificações seja inmetro ou laudos de resistência, o licitante
apresentará Declaração de Responsabilidade Técnica (anexo VIII) em razão da fabricação e componentes
do produto ofertado, haja vista que os equipamentos serão utilizados por funcionários e nenhum item
poderá colocá-los em risco por conta de má qualidade do produto ofertado.
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Esta assertiva se dá porque a legislação pátria regulamenta a qualidade destes produtos de forma rigorosa
com o intuito único de preservar o usuário que não sabe identificar eventuais riscos ofertados pela utilização
de produtos fabricados inadequadamente ou de segunda linha.
O objeto executado deverá atingir o fim a que se destina, com eficácia e qualidade requeridas, obedecendose as exigências mínimas do mercado. Caso haja dúvida quanto à qualidade do produto ou alteração em
seu estado normal, no ato da entrega, o mesmo não será recebido pelo Almoxarifado. Se a alteração for
verificada após a entrega, o produto será submetido à análise e, atestada a alteração, será trocado pelo
fornecedor por produto igual, em igual quantidade e em condições de consumo. A qualidade do produto, as
condições de consumo e o envase serão atestados pelo próprio almoxarifado, no ato do recebimento.
A aquisição dos equipamentos aqui pretendida atenderá às especificações mínimas descritas e serão de
primeira linha. Não será aceitos produtos: amassados, danificados, fora do invólucro, sem lacre, aberto,
fora da validade, impróprio para uso, enfim cuja qualidade esteja em desacordo com a legislação vigente, a
qual garante o consumo e manuseio seguro dos mesmos.
As certificações, catálogos, laudos, declarações e outros instrumentos comprobatórios de qualidade e
segurança do produto oferecido serão apresentados junto com a proposta comercial. Em caso de mobiliário
ou equipamento autoral e na ausência de catálogo ou relatório fotográfico do produto, é necessário redigir
declaração justificando, a qual não terá modelo disponível.

DESCRITIVO TÉCNICO MÍNIMO DOS EQUIPAMENTOS
O intuito desta licitação é a aquisição global dos equipamentos instalados e em perfeito funcionamento,
incluindo tudo o que é necessário para que isto aconteça, desde montagem e colocação dos produtos em
segurança, ligação do gás, funcionamento de coifas e sistema de exaustão, bem como o funcionamento de
fogões, refrigeradores, freezes, câmaras, balcões, fornos, enfim, todos os equipamentos, sem exceção. O
funcionário será treinado em um ambiente completo e funcionando. Portanto, o licitante vencedor deste
certame entregará todos os espaços prontos, integrados, em perfeito funcionamento e os funcionários
treinados para tanto. Este ambiente pronto segue descrito em projeto que compõe este edital, onde prevê a
alocação dos equpamentos, cuja descrição mínima será:
LAVAGEM DE PANELAS
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MESA AUXILIAR COM DUAS CUBAS E FURO PARA DETRITOS Características Técnico/Construtivas:
Conjunto de mesas auxiliares, com ressalto p/ contenção de líquidos da cuba, espelho posterior em
todo alinhamento junto de paredes, com 100 mm de altura, e acabamento com pestanas nos lados que
tangenciam a parede; dimensões das cubas 700x500x400 mm; cubas em aço inox com orifício Ø 3.1/2"
acompanhando válvula americana, com dimensões de acordo com as necessidades, tampo em aço
inoxidável, AISI 304, liga 18.8, bitola USG # 18, padrão americano, bitola #18, acabamento sanitário
com polimento escovado, totalmente sem rebarbas, devendo ser utilizado cortes nas chapas através de
máquina laser, evitando-se acidentes e soldas executadas em atmosfera inerte de argônio invisível;
bordas viradas para baixo 50 mm e para dentro em 15 mm; a fixação do tampo na estrutura de
cantoneira inox em “L” será feita por meio de parafusos de Ø 1/4” ponteados ao tampo e presos por
meio de porcas com suas respectivas arruelas lisa e de pressão; estrutura executada em tubo de inox Ø
1.1/2", e pés com sapatas de nivelamento em polietileno, contraventamento inferior com tubos
inoxidáveis de Ø 1" de espessura a altura de 250 mm do piso. A mesa deverá ser dotada de furo para
detritos com Ø 200 mm. Dimensões 2700x700x900mm. Apresentar junto com a proposta certificado de
comprovação do aço inoxidável em nome do fabricante do equipamento.
ESGUICHO DE PRÉ-LAVAGEM COM MISTURADOR DE PAREDE (200MM), tipo agua quente e fria,
construído em latão cromado, com altura instalada de 107 cm, com distancia entre os eixos de 20,32
cm, dimensões: 32x10x82 cm (larguraxalturaxcomprimento).
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CARRO PARA DETRITOS. Características: capacidade para 80 litros; confeccionado em aço
inoxidável, AISI 304, liga 18.8, padrão americano, bitola #18, solda do tipo aplicada em atmosfera inerte
de argônio, não aparente, com perfeito esmerilhamento e polimento dos excessos. Corpo cilindrico,
alças anatômicas para movimentação; tampa removível sem sistema de basculante através de pedal.
Conjunto de rodízios giratórios Ø3” em aço inoxidável, sendo dois rodízios simples e dois com freios.
Dimensões: Ø 470x640 mm. Apresentar junto com a proposta certificado de comprovação do aço
inoxidável em nome do fabricante do equipamento.
MESA AUXILIAR COM UMA CUBA Características Técnico/Construtivas: mesas auxiliares, com
ressalto p/ contenção de líquidos da cuba, espelho posterior em todo alinhamento junto de paredes,
com 100 mm de altura, e acabamento com pestanas nos lados que tangenciam a parede; dimensões da
cuba 700x500x400 mm; cuba em aço inox com orifício Ø 3.1/2" acompanhando válvula americana, com
dimensões de acordo com as necessidades, tampo em aço inoxidável, AISI 304, liga 18.8, bitola USG #
18, padrão americano, bitola #18, acabamento sanitário com polimento escovado, totalmente sem
rebarbas, devendo ser utilizado cortes nas chapas através de máquina laser, evitando-se acidentes e
soldas executadas em atmosfera inerte de argônio invisível; bordas viradas para baixo 50 mm e para
dentro em 15 mm; a fixação do tampo na estrutura de cantoneira inox em “L” será feita por meio de
parafusos de Ø 1/4” ponteados ao tampo e presos por meio de porcas com suas respectivas arruelas
lisa e de pressão; estrutura executada em tubo de inox Ø 1.1/2", e pés com sapatas de nivelamento em
polietileno, contraventamento inferior com tubos inoxidáveis de Ø 1" de espessura a altura de 250 mm
do piso. Dimensões 1950x700x900mm. Apresentar junto com a proposta certificado de comprovação do
aço inoxidável em nome do fabricante do equipamento.
Estante 04 planos perfurados – Construida em aço inoxidável AISI 304 18.8 com 04 planos
perfurados em chapa #18 com capacidade para 300Kg cada, com regulagem de altura, em aço inox
304, liga 18.8 Montantes com niveladores de altura em perfil retangular em aço inoxidável AISI 304
18/8. Dimensões: 1400x500x1800 mm. Apresentar junto com a proposta certificado de comprovação do
aço inoxidável em nome do fabricante do equipamento.
GRELHA DE PISO - 1000X150X75MM - Em aço inox AISI 304 liga 18.8. Grelha e cesto perfurados
removíveis. Requadro com grapas para chumbar no piso. Dimensões: 1000x150x75mm. Apresentar junto
com a proposta certificado de comprovação do aço inoxidável em nome do fabricante do equipamento.
PADARIA

07

BATEDEIRA 40 LITROS
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Ideal para misturar massas leves, liquidas e pastosas como bolos e produtos de confeitaria. Construida
em aço fundido com pintura epóxi cinza de alta resistência, Com três velocidades de rotação. Dotada de
sensores e botões de segurança para parada emergencial. Acompanhada de batedores gancho,
raquete e globo, base em aço inox e carro para o tacho em aço inox. Baixo consumo de energia,
estrutura em ferro fundido com pintura de alta resistência. Apresenta tacho removível em aço inoxidável
de fácil limpeza. Alimentação Potência 1,5 kW; Tensão 220V; Peso 260kg; Capacidade 40 litros;
Medidas externas: 1,63x0,72x0,87 m alt (cm) larg (cm) prof (cm)
MASSEIRA ESPIRAL 80 KG Possui capacidade para 80kg de massa ou 50kg de farinha. Prepara todos

01

os tipos de massas panificáveis com homogeneidade e oxigenação. Conta com temporizador digital,
permitindo a realização de outras tarefas paralelas do operador. O batedor e tacho são acionados por um
único comando. Possui sensores e botões de segurança para a parada imediata. Rotação baixa do tacho
01

em 15rpm e alta em 30rpm. Rotação baixa do batedor em 111rpm e alta em 222rpm. Dotada de motor de
8 CV e rodizio na base do equipamento para fácil movimentação, equipamento com pintura cinza de alta
resistência tipo epóxi. Capacidade aproximada Até 80kg de massa/50kg de farinha. Altura (cm) 149;
Largura (cm) 73; Profundidade (cm) 146; Peso (kg) 516; Alimentação Trifásico; Potência 3.7/6.0kW;
Tensão 220V.

09

CILINDRO Características: Ideal para sovar e homogeneizar a massa. Composto de dois grandes rolos
01

sobrepostos com abertura regulável, superfície de plano inclinado em fibra de vidro com alta resistência.
Potência mínima: 2,8 kw – 220/380 v trifásico, dimensões: 1780x890x1370 mm – Peso máximo: 240 kg.
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MODELADORA Modelagem de massas, com acabamento em aço inoxidável, dotada de bandeja e
retorno em aço inox 304, grades de proteção com acabamento em aço inoxidável AISI 304, monitoradas
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por sensor magnético codificado, ligado em relé de segurança, bandeja de paes reversa com opção de
retorno automático para ser operado por uma só pessoa, capacidade de modelagem de 25g a 650g,
podendo chegar até 1000 pães/hora; Peso 112kg; Dimensões externas 710x920x1300mm; Botões de
emergência; 220V/380 v trifásico, potencia: 0,37 kw. Em conformidade NR12
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FORNO TURBO ELETRICO, destinado a produção de grande porte para assar todos os tipos de pães e
confeitos, podendo ser utilizado no preparo de biscoitos, suspiros e produtos desidratados, com sistema
de carro fixo, dotado de painel frontal com sinalização sonora e luminosa LED de fácil operação, com
temperatura e vaporização controladas automaticamente, controle de temperatura de até 250ºC com
injeção de vapor rápida e eficiente, ventilador com reversão automática para garantir uniformidade,
porta com vidro duplo temperados, botões de operação com LED de alta durabilidade com certificação
ENEC e CSA, dotada de maçaneta de fechamento robusto com dois pontos de trava e fácil operação;
Aquecimento por meio de resistências blindadas em aço inoxidável e isolamento de alta densidade,
capacidade de produção de no mínimo 432 e 504 pães por fornada. Acompanhado de carro extra com
22 divisões em aço inoxidável, além do carro padrão 12 divisões que acompanha o forno; Potência: 31
kw – 220/380 v trifásico – Dimensões: 2070(a)x1210(l)x2200(p) mm – peso: 560 kg.
COIFA DE ENCOSTO TIPO CAIXA - MED.1600X1700X450MM - Construído em aço inox AISI 304 liga
18.8; Desenvolvida para atender as necessidades de extração de vapores e fumaça, a ser aplicado aos
equipamentos de cocção Industrial line; Produzidas e dimensionadas em acordo com a NBR 14518;
Equipamento com bateria de filtros inoxidáveis "fire guard" modulares removíveis e laváveis; Calha
interna e dreno para remoção de gordura; Acompanha tirantes para fixação no teto; Dutos e sistemas de
exaustão . MED. 1600X1700X450MM. Apresentar junto com a proposta certificado de comprovação do
aço inoxidável em nome do fabricante do equipamento.
CARRO CANTONEIRA - 22 GN'S 1/1 - 770X620X1600MM - Em aço inox 304, liga 18.8. Cantoneiras
com perfil limitador para para 11 gn's 1/1x100mm. Estrutura tubular Ø 1 1/4". Dotado de 04 rodízios
giratórios de Ø4", sendo os frontais com freio, equipado com parachoques em PVC. Dimensões:
770x620x1600 mm. Apresentar junto com a proposta certificado de comprovação do aço inoxidável em
nome do fabricante do equipamento.
MESA DE APOIO COM TAMPO DE GRANITO. Construída inteiramente em aço inox AISI 304 18/8,
bitola #16, pés de 38 mm de diâmetro com sapatas niveladoras em polietileno, estrutura reforçada,
tampo em granito branco medindo: 1795x695x30 mm de espessura, dotada de prateleira inferior lisa.
Dimensões da estrutura: 1800X700X900 mm. Apresentar junto com a proposta certificado de
comprovação do aço inoxidável em nome do fabricante do equipamento.
MESA AUXILIAR COM UMA CUBA Características Técnico/Construtivas: mesas auxiliares, com
ressalto p/ contenção de líquidos da cuba, espelho posterior em todo alinhamento junto de paredes, com
100 mm de altura, e acabamento com pestanas nos lados que tangenciam a parede; dimensões da cuba
600x500x350 mm; cuba em aço inox com orifício Ø 3.1/2" acompanhando válvula americana, com
dimensões de acordo com as necessidades, tampo em aço inoxidável, AISI 304, liga 18.8, bitola USG #
18, padrão americano, bitola #18, acabamento sanitário com polimento escovado, totalmente sem
rebarbas, devendo ser utilizado cortes nas chapas através de máquina laser, evitando-se acidentes e
soldas executadas em atmosfera inerte de argônio invisível; bordas viradas para baixo 50 mm e para
dentro em 15 mm; a fixação do tampo na estrutura de cantoneira inox em “L” será feita por meio de
parafusos de Ø 1/4” ponteados ao tampo e presos por meio de porcas com suas respectivas arruelas
lisa e de pressão; estrutura executada em tubo de inox Ø 1.1/2", e pés com sapatas de nivelamento em
polietileno, contraventamento inferior com tubos inoxidáveis de Ø 1" de espessura a altura de 250 mm
do piso. Dimensões 1200x700x900mm. Apresentar junto com a proposta certificado de comprovação do
aço inoxidável em nome do fabricante do equipamento.
CARRO PARA DETRITOS. Características: capacidade para 80 litros; confeccionado em aço
inoxidável, AISI 304, liga 18.8, padrão americano, bitola #18, solda do tipo aplicada em atmosfera inerte
de argônio, não aparente, com perfeito esmerilhamento e polimento dos excessos. Corpo cilindrico,
alças anatômicas para movimentação; tampa com sistema de basculante através de pedal. Conjunto de
rodízios giratórios Ø3” em aço inoxidável, sendo dois rodízios simples e dois com freios. Dimensões: Ø
470x640 mm. Apresentar junto com a proposta certificado de comprovação do aço inoxidável em nome
do fabricante do equipamento.
MESA AUXILIAR LISA Características Técnico/Construtivas: mesas auxiliares, com ressalto p/
contenção de líquidos, espelho posterior em todo alinhamento junto de paredes, com 100 mm de altura,
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e acabamento com pestanas nos lados que tangenciam a parede; tampo em aço inoxidável, AISI 304,
liga 18.8, bitola USG # 18, padrão americano, bitola #18, acabamento sanitário com polimento
escovado, totalmente sem rebarbas, devendo ser utilizado cortes nas chapas através de máquina laser,
evitando-se acidentes e soldas executadas em atmosfera inerte de argônio invisível; bordas viradas
para baixo 50 mm e para dentro em 15 mm; a fixação do tampo na estrutura de cantoneira inox em “L”
será feita por meio de parafusos de Ø 1/4” ponteados ao tampo e presos por meio de porcas com suas
respectivas arruelas lisa e de pressão; estrutura executada em tubo de inox Ø 1.1/2", e pés com
sapatas de nivelamento em polietileno, dotada de contraventamento inferior com tubos inoxidáveis de Ø
1" de espessura a altura de 250 mm do piso. Dimensões 1600x700x900mm. Apresentar junto com a
proposta certificado de comprovação do aço inoxidável em nome do fabricante do equipamento.
RESFRIADOR Refrigeração de água na temperatura ideal para o preparo de massa entre 2ºC e 7°C.
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Possui dosificador digital que permite o controle de quantidade de água utilizada. Capacidade aproximada
3 cargas mínimas de 15L/h; Alt. (cm) 158; Larg. (cm) 80; Prof. (cm) 52 ; Peso (kg) 95. Alimentação
Monofásico. Potência 1.0W.Tensão 220V.
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CAMARA DE FERMENTAÇÃO com capacidade de armazengem 20 assadeiras (60x80cm e 40x80cm)
ou 40 assadeiras (40x60 cm), tipo padeiro noturno, destinada a fermentação controlada de massas,
dotada de controle independente de temperatura e programação de ciclo, temperatura de trabalho entre
4 a 36ºC; com possibilidade de programação de ciclos diários e semanais, com possibilidade de uso de
no mínimo três tamanhos de assadeiras (60x80 cm, 40x80 cm e 40x60 cm), acabamento interno e
externo em fibra de vidro, estrutura removível das grades internas em aço inox de fácil remoção para
higienização, dotada de porta de vidro para monitoramento da fermentação. Potencia mínima de 1,95 kw
– 220 v monofásico.
PIA LAVATORIO P/ ASSEPSIA C/ TORNEIRA, ACIONADO POR JOELHO - Em aço inox 304, liga 18.8.
Tampo vincado de encosto com espelo posterior chanfrado com 100mm de altura. Cuba redonda
medindo Ø250x140. Sistema de acionamento da torneira (inclusa) através de joelho. Dimensões:
360x360x270 mm. Apresentar certificado de comprovação do aço inoxidável. Apresentar junto com a
proposta certificado de comprovação do aço inoxidável em nome do fabricante do equipamento.
GRELHA DE PISO - 1000X150X75MM - Em aço inox AISI 304 liga 18.8. Grelha e cesto perfurados
removíveis. Requadro com grapas para chumbar no piso. Dimensões: 1000x150x75mm. Apresentar junto
com a proposta certificado de comprovação do aço inoxidável em nome do fabricante do equipamento.
LAVAGEM DE LOUÇAS
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MESA AUXILIAR COM DUAS CUBAS Características Técnico/Construtivas: mesas auxiliares, com
ressalto p/ contenção de líquidos da cuba, espelho posterior em todo alinhamento junto de paredes, com
100 mm de altura, e acabamento com pestanas nos lados que tangenciam a parede; dimensões das
cubas 700x500x400 mm; cubas em aço inox com orifício Ø 3.1/2" acompanhando válvula americana,
com dimensões de acordo com as necessidades, tampo em aço inoxidável, AISI 304, liga 18.8, bitola
USG # 18, padrão americano, bitola #18, acabamento sanitário com polimento escovado, totalmente
sem rebarbas, devendo ser utilizado cortes nas chapas através de máquina laser, evitando-se acidentes
e soldas executadas em atmosfera inerte de argônio invisível; bordas viradas para baixo 50 mm e para
dentro em 15 mm; a fixação do tampo na estrutura de cantoneira inox em “L” será feita por meio de
parafusos de Ø 1/4” ponteados ao tampo e presos por meio de porcas com suas respectivas arruelas
lisa e de pressão; estrutura executada em tubo de inox Ø 1.1/2", e pés com sapatas de nivelamento em
polietileno, contraventamento inferior com tubos inoxidáveis de Ø 1" de espessura a altura de 250 mm
do piso. Dimensões 2000x700x900mm. Apresentar junto com a proposta certificado de comprovação do
aço inoxidável em nome do fabricante do equipamento.
ESGUICHO DE PRÉ-LAVAGEM COM MISTURADOR DE PAREDE (200MM), tipo agua quente e fria,
construído em latão cromado, com altura instalada de 107 cm, com distancia entre os eixos de 20,32
cm, dimensões: 32x10x82 cm (larguraxalturaxcomprimento).
MESA AUXILIAR LISA COM FURO PARA DETRITOS Características Técnico/Construtivas: mesas
auxiliares, com ressalto p/ contenção de líquidos, espelho posterior em todo alinhamento junto de
paredes, com 100 mm de altura, e acabamento com pestanas nos lados que tangenciam a parede;
tampo em aço inoxidável, AISI 304, liga 18.8, bitola USG # 18, padrão americano, bitola #18,
acabamento sanitário com polimento escovado, totalmente sem rebarbas, devendo ser utilizado cortes
nas chapas através de máquina laser, evitando-se acidentes e soldas executadas em atmosfera inerte
de argônio invisível; bordas viradas para baixo 50 mm e para dentro em 15 mm; a fixação do tampo na
estrutura de cantoneira inox em “L” será feita por meio de parafusos de Ø 1/4” ponteados ao tampo e
presos por meio de porcas com suas respectivas arruelas lisa e de pressão; estrutura executada em
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tubo de inox Ø 1.1/2", e pés com sapatas de nivelamento em polietileno, dotada de contraventamento
inferior com tubos inoxidáveis de Ø 1" de espessura a altura de 250 mm do piso. A mesa deverá ser
dotada de furo para detritos com Ø 200 mm. Dimensões 1700x700x900mm. Apresentar junto com a
proposta certificado de comprovação do aço inoxidável em nome do fabricante do equipamento.
CARRO PARA DETRITOS. Características: capacidade para 80 litros; confeccionado em aço
inoxidável, AISI 304, liga 18.8, padrão americano, bitola #18, solda do tipo aplicada em atmosfera inerte
de argônio, não aparente, com perfeito esmerilhamento e polimento dos excessos. Corpo cilindrico,
alças anatômicas para movimentação; tampa removível sem sistema de basculante através de pedal.
Conjunto de rodízios giratórios Ø3” em aço inoxidável, sendo dois rodízios simples e dois com freios.
Dimensões: Ø 470x640 mm. Apresentar junto com a proposta certificado de comprovação do aço
inoxidável em nome do fabricante do equipamento.
MESA AUXILIAR LISA Características Técnico/Construtivas: mesas auxiliares, com ressalto p/
contenção de líquidos, espelho posterior em todo alinhamento junto de paredes, com 100 mm de altura,
e acabamento com pestanas nos lados que tangenciam a parede; tampo em aço inoxidável, AISI 304,
liga 18.8, bitola USG # 18, padrão americano, bitola #18, acabamento sanitário com polimento
escovado, totalmente sem rebarbas, devendo ser utilizado cortes nas chapas através de máquina laser,
evitando-se acidentes e soldas executadas em atmosfera inerte de argônio invisível; bordas viradas para
baixo 50 mm e para dentro em 15 mm; a fixação do tampo na estrutura de cantoneira inox em “L” será
feita por meio de parafusos de Ø 1/4” ponteados ao tampo e presos por meio de porcas com suas
respectivas arruelas lisa e de pressão; estrutura executada em tubo de inox Ø 1.1/2", e pés com sapatas
de nivelamento em polietileno, dotada de contraventamento inferior com tubos inoxidáveis de Ø 1" de
espessura a altura de 250 mm do piso. Dimensões 1300x700x900mm. Apresentar junto com a proposta
certificado de comprovação do aço inoxidável em nome do fabricante do equipamento.
GUICHET DEVOLUÇÃO DE PRATOS E BANDEJAS, totalmente construído em aço inoxidável AISI 304
18/8, com dois planos, equipamento medindo aproximadamente 1450x400x480 mm. Apresentar junto
com a proposta certificado de comprovação do aço inoxidável em nome do fabricante do equipamento.
Estante 04 planos perfurados – Construida em aço inoxidável AISI 304 18.8 com 04 planos
perfurados em chapa #18 com capacidade para 300Kg cada, com regulagem de altura, em aço inox
304, liga 18.8 Montantes com niveladores de altura em perfil retangular em aço inoxidável AISI 304 18/8.
Dimensões: 1400x500x1800 mm. Apresentar junto com a proposta certificado de comprovação do aço
inoxidável em nome do fabricante do equipamento.
Carro para transporte de pratos- Em aço inox 304, liga 18.8. Com 04 colunas para pilhas de pratos,
capacidade para 160 pratos (Ø máximo 270mm). Dotado de 04 rodízios giratórios de Ø4", sendo os
posteriores com freio. Dimensões: 575x575x800mm. Apresentar junto com a proposta certificado de
comprovação do aço inoxidável em nome do fabricante do equipamento.
MESA ENTRADA DA MAQUINA LAVAR COM ESPELHO. Totalmente construída em aço inoxidável
AISI 304 18/8, perfis de reforço estrutural em aço inoxidável, bordo de encaixe compatível com a
máquina de lavar, contraventamento tubular de Ø1” pés tubulares em aço inoxidável de Ø 1 ½” com
niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon), dimensionada para receber gavetas da maquina de lavar
com medida de 500x500mm, dotada de TRAY REST INFERIOR PARA APOIO, a mesa deverá possuir
dimensão de 900x620x900mm. Apresentar junto com a proposta certificado de comprovação do aço
inoxidável em nome do fabricante do equipamento.
MÁQUINA LAVAR LOUÇAS: Capacidade mecânica de: 1200 pratos. Capacidade por gaveta: de 18
pratos ou 200 talheres ou 36 copos ou 25 xícaras. Lavadora tipo capô, com três ciclos de lavagem +
enxague (50, 85 e 120 segundos), controle automático do nível de agua e temperatura, sistema
automático do ciclo ao se baixar o capô, sistema reversível, onde a maquina pode ser operada com
mesas em linha ou de canto, dotada de tampões removíveis nas extremidades dos braços de lavagem,
com filtro de agua removível, alarme sonoro de fim de ciclo, termômetro digital, dotada de braços
giratórios inferiores e superiores com bicos de alta pressurização, com motobomba de enxague e
aquecedor incorporado, com sistema de segurança de parada caso o capô seja aberto quando a
mesma estiver em uso. Aquecimentos da solução de lavagem e da água de enxágue: elétricos.
Temperatura da solução de lavagem: de 55° a 65°C. Temperatura da água do enxágue: quente, de 80°
a 90°C (o aquecedor e a moto bomba de enxágue são incorporados à lavadora). Consumo de Água
máximo de: 2,4 litros por gaveta, a 100 KPa (1bar de pressão). Consumo elétrico máximo de: 16 kWh.
Acompanha gavetas para pratos, bandejas, copos e talheres e duas mesas sendo uma de entrada e
outra de saída com no mínimo 740 mm de comprimento; Mangueira de conexão de água – 2 metros;
Mangueira de esgoto – 2 metros; Filtro de resíduos sólidos para a rede de fornecimento de água; 2
Anéis de vedação para o dreno (reserva); Manual de instruções em português.
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MESA SAIDA DA MAQUINA LAVAR, ESPELHO. Totalmente construída em aço inoxidável AISI 304
18/8, perfis de reforço estrutural em aço inoxidável, bordo de encaixe compatível com a máquina de
lavar, contraventamento tubular de Ø1” pés tubulares em aço inoxidável de Ø 1 ½” com niveladores de
altura em poliamida 6.0 (nylon), dimensionada para receber gavetas da maquina de lavar com medida
de 500x500mm, a mesa deverá possuir dimensão de 900x620x900mm. Apresentar junto com a proposta
certificado de comprovação do aço inoxidável em nome do fabricante do equipamento.
COIFA DE ENCOSTO TIPO CAIXA - MED.1600X1700X450MM - Construído em aço inox AISI 304 liga
18.8; Desenvolvida para atender as necessidades de extração de vapores e fumaça, a ser aplicado aos
equipamentos de cocção Industrial line; Produzidas e dimensionadas em acordo com a NBR 14518;
Equipamento com bateria de filtros inoxidáveis "fire guard" modulares removíveis e laváveis; Calha
interna e dreno para remoção de gordura; Acompanha tirantes para fixação no teto; Dutos e sistemas de
exaustão . Apresentar junto com a proposta certificado de comprovação do aço inoxidável em nome do
fabricante do equipamento.
GRELHA DE PISO - 1000X150X75MM - Em aço inox AISI 304 liga 18.8. Grelha e cesto perfurados
removíveis. Requadro com grapas para chumbar no piso. Dimensões: 1000x150x75mm. Apresentar
junto com a proposta certificado de comprovação do aço inoxidável em nome do fabricante do
equipamento.
PREPARO DE LANCHES

MESA AUXILIAR DE CENTRO Características Técnico/Construtivas: mesas auxiliares sem ressalto,
tampo em aço inoxidável, AISI 304, liga 18.8, bitola USG # 18, padrão americano, bitola #18,
acabamento sanitário com polimento escovado, totalmente sem rebarbas, devendo ser utilizado cortes
nas chapas através de máquina laser, evitando-se acidentes e soldas executadas em atmosfera inerte
de argônio invisível; bordas viradas para baixo 50 mm e para dentro em 15 mm; a fixação do tampo na
estrutura de cantoneira inox em “L” será feita por meio de parafusos de Ø 1/4” ponteados ao tampo e
presos por meio de porcas com suas respectivas arruelas lisa e de pressão; estrutura executada em
tubo de inox Ø 1.1/2", e pés com sapatas de nivelamento em polietileno, contraventamento inferior com
tubos inoxidáveis de Ø 1" de espessura a altura de 250 mm do piso. Dimensões 1100x650x500mm.
Apresentar junto com a proposta certificado de comprovação do aço inoxidável em nome do fabricante
do equipamento.
MESA AUXILIAR COM UMA CUBA Características Técnico/Construtivas: mesas auxiliares, com
ressalto p/ contenção de líquidos da cuba, espelho posterior em todo alinhamento junto de paredes, com
100 mm de altura, e acabamento com pestanas nos lados que tangenciam a parede; dimensões da cuba
500x400x250 mm; cuba em aço inox com orifício Ø 3.1/2" acompanhando válvula americana, com
dimensões de acordo com as necessidades, tampo em aço inoxidável, AISI 304, liga 18.8, bitola USG #
18, padrão americano, bitola #18, acabamento sanitário com polimento escovado, totalmente sem
rebarbas, devendo ser utilizado cortes nas chapas através de máquina laser, evitando-se acidentes e
soldas executadas em atmosfera inerte de argônio invisível; bordas viradas para baixo 50 mm e para
dentro em 15 mm; a fixação do tampo na estrutura de cantoneira inox em “L” será feita por meio de
parafusos de Ø 1/4” ponteados ao tampo e presos por meio de porcas com suas respectivas arruelas
lisa e de pressão; estrutura executada em tubo de inox Ø 1.1/2", e pés com sapatas de nivelamento em
polietileno, contraventamento inferior com tubos inoxidáveis de Ø 1" de espessura a altura de 250 mm
do piso. Dimensões 1400x700x900mm. Apresentar junto com a proposta certificado de comprovação do
aço inoxidável em nome do fabricante do equipamento.
PLACA DE ALTILENO PARA CORTE - DIMENSÃO: 500X400X20CM
MESA AUXILIAR LISA Características Técnico/Construtivas: mesas auxiliares, com ressalto p/
contenção de líquidos, espelho posterior em todo alinhamento junto de paredes, com 100 mm de altura,
e acabamento com pestanas nos lados que tangenciam a parede; tampo em aço inoxidável, AISI 304,
liga 18.8, bitola USG # 18, padrão americano, bitola #18, acabamento sanitário com polimento
escovado, totalmente sem rebarbas, devendo ser utilizado cortes nas chapas através de máquina laser,
evitando-se acidentes e soldas executadas em atmosfera inerte de argônio invisível; bordas viradas para
baixo 50 mm e para dentro em 15 mm; a fixação do tampo na estrutura de cantoneira inox em “L” será
feita por meio de parafusos de Ø 1/4” ponteados ao tampo e presos por meio de porcas com suas
respectivas arruelas lisa e de pressão; estrutura executada em tubo de inox Ø 1.1/2", e pés com sapatas
de nivelamento em polietileno, dotada de contraventamento inferior com tubos inoxidáveis de Ø 1" de
espessura a altura de 250 mm do piso. Dimensões 1500x700x900mm. Apresentar junto com a proposta
certificado de comprovação do aço inoxidável em nome do fabricante do equipamento.
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL: Copo MONOBLOCO, sem solda, em aço inox, com capacidade real de
6 litros. A ausência de solda e por consequência de frestas no interior do copo, não permite o acúmulo
de resíduos de alimentos; Sistema de tração da hélice em aço inox, com encaixe sextavado do eixo;
Tampa de borracha atóxica, com encaixe justo ao copo, não permitindo vazamento de liquido durante o
processamento; Motor de 1/2 CV monofásico; Gabinete em aço inox escovado. Potência do Motor:
0,5CV; Frequência: 60Hz Tensão: 110 ou 220V; Altura: 720 mm; Largura: 310 mm; Profundidade: 300
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mm; Peso Líquido: 5,25 kg; Peso Bruto: 6,15 kg; Capacidade do Copo: 6 litros; Rotação: 4500 rpm.
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CARRO PARA DETRITOS. Características: capacidade para 80 litros; confeccionado em aço
inoxidável, AISI 304, liga 18.8, padrão americano, bitola #18, solda do tipo aplicada em atmosfera inerte
de argônio, não aparente, com perfeito esmerilhamento e polimento dos excessos. Corpo cilindrico,
alças anatômicas para movimentação; tampa com sistema de basculante através de pedal. Conjunto de
rodízios giratórios Ø3” em aço inoxidável, sendo dois rodízios simples e dois com freios. Dimensões: Ø
470x640 mm. Apresentar junto com a proposta certificado de comprovação do aço inoxidável em nome
do fabricante do equipamento.
Refrigerador industrial 02 portas – Gabinete horizontal, com revestimento externo e interno em chapa de
aço inoxidável AISI 304, LIGA 18/8, BITOLA USG # 20, com isolamento térmico através de poliuretano
injetado, espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 KGS/Mᵌ, formando um monobloco
com o equipamento, acabamento sanitário com polimento escovado, totalmente sem rebarbas, devendo
ser utilizado cortes nas chapas através de máquina laser, evitando-se acidentes com soldas invisíveis
executadas em atmosfera inerte de gás argônio invisível; base inferior interna do gabinete, também
revestida em chapas de aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, BITOLA USG # 22. Degelo com sistema
Frost Free. Gás ecológico R-134A. Pés niveladores em aço inox. Portas com sistema de retorno
automático de fechamento e puxadores anatômicos em inox. Portas frontais, em chapa de aço
inoxidável AISI 304, LIGA 18.8, BITOLA USG # 22, isoladas termicamente através de poliuretano
injetado, espessura mínima de 40 mm e densidade mínima de 36 KGS/Mᵌ, dobradiças em aço
inoxidável, sistema ANTI - UMIDIFICADOR, com fechamento automático magnético através de gaxeta
sanfonada, barreira térmica em todo o perímetro dos batentes para evitar-se a condensação através de
resistência elétrica de baixa potência, puxadores laterais em inox; Painel para acesso ao controlador e
chave geral. Iluminação interna por LEDS. Termocontrolador digital protegido com vidro fumê.
Temperatura de trabalho: +2°C A +6°C. Unidade de refrigeração incorporada com cabine do lado direito.
Compressor semi-hermético TECUMSEH. Capacidade: 363 litros. Capacidade de 06 GN’s 1/1 – 65 (não
inclusas) por porta. Acompanha 03 pares de cantoneira ajustável e 01 (uma) grade em aço inox por
porta. Potência 1/3HP – 220 v Monofásico. Dimensões: 1500X700X860 mm. Possui tampo liso de
encosto medindo 1500X700X40mm isolado com poliuretano, em aço inox 304, Liga 18.8, próprio para
ser assentado sobre o refrigerador. Espelho posterior chanfrado de 100 mm. Isolamento em poliuretano
injetado. Quantidade de portas: 02 portas.
OBSERVAÇÃO:.
Apresentar CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE emitido pelo INMETRO de acordo
com Portaria n º 371 de 29 de dezembro de 2009
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PIA LAVATORIO P/ ASSEPSIA C/ TORNEIRA, ACIONADO POR JOELHO - Em aço inox 304, liga 18.8.
Tampo vincado de encosto com espelo posterior chanfrado com 100mm de altura. Cuba redonda
medindo Ø250x140. Sistema de acionamento da torneira (inclusa) através de joelho. Dimensões:
360x360x270 mm.Apresentar certificado de comprovação do aço inoxidável. Apresentar junto com a
proposta certificado de comprovação do aço inoxidável em nome do fabricante do equipamento.
GRELHA DE PISO - 1000X150X75MM - Em aço inox AISI 304 liga 18.8. Grelha e cesto perfurados
removíveis. Requadro com grapas para chumbar no piso. Dimensões: 1000x150x75mm. Apresentar
junto com a proposta certificado de comprovação do aço inoxidável em nome do fabricante do
equipamento.
PREPARO DE CARNES, ESCOLHA E LAVAGEM DE CEREAIS

GRELHA DE PISO - 1000X150X75MM - Em aço inox AISI 304 liga 18.8. Grelha e cesto perfurados
removíveis. Requadro com grapas para chumbar no piso. Dimensões: 1000x150x75mm. Apresentar
junto com a proposta certificado de comprovação do aço inoxidável em nome do fabricante do
equipamento.
MESAS PARA ESCOLHA DE CEREAIS COM GAVETA E FURO PARA CEREAIS Características
Técnico/Construtivas: mesas auxiliares, com ressalto p/ contenção de líquidos, espelho posterior em
todo alinhamento junto de paredes, com 100 mm de altura, e acabamento com pestanas nos lados que
tangenciam a parede; tampo em aço inoxidável, AISI 304, liga 18.8, bitola USG # 18, padrão americano,
bitola #18, acabamento sanitário com polimento escovado, totalmente sem rebarbas, devendo ser
utilizado cortes nas chapas através de máquina laser, evitando-se acidentes e soldas executadas em
atmosfera inerte de argônio invisível; bordas viradas para baixo 50 mm e para dentro em 15 mm; a
fixação do tampo na estrutura de cantoneira inox em “L” será feita por meio de parafusos de Ø 1/4”
ponteados ao tampo e presos por meio de porcas com suas respectivas arruelas lisa e de pressão;
estrutura executada em tubo de inox Ø 1.1/2", e pés com sapatas de nivelamento em polietileno, dotada
de gaveta para e furo para escolha de cereais. Dimensões 1700x700x900mm. Apresentar junto com a
proposta certificado de comprovação do aço inoxidável em nome do fabricante do equipamento.
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CARRO LAVAGEM DE CEREAIS. Sistema basculante de cuba com peneira em aço inoxidável para
lavagem de cereais; Características: capacidade mínima para 100 litros; confeccionado em aço
inoxidável, AISI 304, liga 18.8, bitola #16, solda do tipo aplicada em atmosfera inerte de argônio, não
aparente, com perfeito esmerilhamento e polimento dos excessos; Base e chassis inox extra reforçado;
Dotado de 4 rodízios de 3” em aço inoxidável sendo 2 fixos e 2 giratórios; Cuba em aço inox com canto
reto; dotado de bandeja aparadora; Dimensões Aproximadas: 590 x 890 x 900 mm. Apresentar junto
com a proposta certificado de comprovação do aço inoxidável em nome do fabricante do equipamento.
GRELHA DE PISO - 1000X150X75MM - Em aço inox AISI 304 liga 18.8. Grelha e cesto perfurados
removíveis. Requadro com grapas para chumbar no piso. Dimensões: 1000x150x75mm. Apresentar
junto com a proposta certificado de comprovação do aço inoxidável em nome do fabricante do
equipamento.
PREPARO DE SUCOS E SOBREMESAS

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL. Liquidificador tipo basculante; capacidade de 25 litros; Copo
MONOBLOCO, sem solda, em aço inox, com capacidade real de 25 litros. Tampa de borracha atóxica,
com encaixe justo ao copo, não permitindo vazamento de liquido durante o processamento. Sobre
tampa acrílica, possibilitando acompanhar visualmente o processamento e adicionar ingredientes durante
a execução da receita. Remoção facilitada do copo para manutenção. Motor de 1,5 CV monofásico,
tensão única, protegido contra líquidos por gabinete de aço. Cavalete robusto em inox. Copo com
anteparo em aço inox, não permitindo o contato das mãos com as lâminas. Anti rearme que impede o
religamento automático da máquina em casos de desligamentos anormais de energia elétrica. Painel de
Comando em 25V. Potência: 1,5CV Frequência: 60Hz Tensão: 220V Altura: 1175.00 mm Largura:
400.00 mm Profundidade: 525.00 mm Peso Líquido: 25.50 kg. Peso Bruto: 39,00 kg. Rotação: 3500
rpm. Capacidade Nominal do Copo: 25 l.
PLACA DE ALTILENO PARA CORTE - DIMENSÃO: 500X400X20CM
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MESAS AUXILIAR LISA Características Técnico/Construtivas: mesas auxiliares, com ressalto p/
contenção de líquidos, espelho posterior em todo alinhamento junto de paredes, com 100 mm de altura,
e acabamento com pestan,as nos lados que tangenciam a parede; tampo em aço inoxidável, AISI 304,
liga 18.8, bitola USG # 18, padrão americano, bitola #18, acabamento sanitário com polimento
escovado, totalmente sem rebarbas, devendo ser utilizado cortes nas chapas através de máquina laser,
evitando-se acidentes e soldas executadas em atmosfera inerte de argônio invisível; bordas viradas para
baixo 50 mm e para dentro em 15 mm; a fixação do tampo na estrutura de cantoneira inox em “L” será
feita por meio de parafusos de Ø 1/4” ponteados ao tampo e presos por meio de porcas com suas
respectivas arruelas lisa e de pressão; estrutura executada em tubo de inox Ø 1.1/2", e pés com sapatas
de nivelamento em polietileno, dotada de prateleira inferior a altura de 250 mm do piso. Dimensões
1100x700x900mm. Apresentar junto com a proposta certificado de comprovação do aço inoxidável em
nome do fabricante do equipamento.
MESA AUXILIAR COM UMA CUBA Características Técnico/Construtivas: mesas auxiliares, com
ressalto p/ contenção de líquidos da cuba, espelho posterior em todo alinhamento junto de paredes, com
100 mm de altura, e acabamento com pestanas nos lados que tangenciam a parede; dimensões da cuba
500x00x350 mm; cuba em aço inox com orifício Ø 3.1/2" acompanhando válvula americana, com
dimensões de acordo com as necessidades, tampo em aço inoxidável, AISI 304, liga 18.8, bitola USG #
18, padrão americano, bitola #18, acabamento sanitário com polimento escovado, totalmente sem
rebarbas, devendo ser utilizado cortes nas chapas através de máquina laser, evitando-se acidentes e
soldas executadas em atmosfera inerte de argônio invisível; bordas viradas para baixo 50 mm e para
dentro em 15 mm; a fixação do tampo na estrutura de cantoneira inox em “L” será feita por meio de
parafusos de Ø 1/4” ponteados ao tampo e presos por meio de porcas com suas respectivas arruelas
lisa e de pressão; estrutura executada em tubo de inox Ø 1.1/2", e pés com sapatas de nivelamento em
polietileno, contraventamento inferior com tubos inoxidáveis de Ø 1" de espessura a altura de 250 mm
do piso. Dimensões 1200x700x900mm Apresentar junto com a proposta certificado de comprovação do
aço inoxidável em nome do fabricante do equipamento.
ESPREMEDOR DE FRUTAS AUTOMÁTICO INDUSTRIAL. Extrator de
suco de alta performance; Gabinete e câmara de líquidos em aço inox; Equipado com peneira e duas
castanhas um para cada fruta (limão e laranja); Corpo em aço inox; Capacidade do reservatório: 1 Litro;
Velocidade. 1; Potência: 0,5 cv. Frequência: 60 Hz; Peso: 5,3 Kg; Rotação: 1750 rpm; 110/220 v.
MESA AUXILIAR LISA Características Técnico/Construtivas: mesas auxiliares, com ressalto p/ contenção
de líquidos, espelho posterior em todo alinhamento junto de paredes, com 100 mm de altura, e
acabamento com pestanas nos lados que tangenciam a parede; tampo em aço inoxidável, AISI 304, liga
18.8, bitola USG # 18, padrão americano, bitola #18, acabamento sanitário com polimento escovado,
totalmente sem rebarbas, devendo ser utilizado cortes nas chapas através de máquina laser, evitando-se
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acidentes e soldas executadas em atmosfera inerte de argônio invisível; bordas viradas para baixo 50 mm
e para dentro em 15 mm; a fixação do tampo na estrutura de cantoneira inox em “L” será feita por meio de
parafusos de Ø 1/4” ponteados ao tampo e presos por meio de porcas com suas respectivas arruelas lisa
e de pressão; estrutura executada em tubo de inox Ø 1.1/2", e pés com sapatas de nivelamento em
polietileno, dotada de contraventamento inferior com tubos inoxidáveis de Ø 1" de espessura a altura de
250 mm do piso. Dimensões 1500x700x900mm. Apresentar junto com a proposta certificado de
comprovação do aço inoxidável em nome do fabricante do equipamento.
CARRO PARA DETRITOS. Características: capacidade para 80 litros; confeccionado em aço
inoxidável, AISI 304, liga 18.8, padrão americano, bitola #18, solda do tipo aplicada em atmosfera inerte
de argônio, não aparente, com perfeito esmerilhamento e polimento dos excessos. Corpo cilindrico,
alças anatômicas para movimentação; tampa com sistema de basculante através de pedal. Conjunto de
rodízios giratórios Ø3” em aço inoxidável, sendo dois rodízios simples e dois com freios. Dimensões: Ø
470x640 mm. Apresentar junto com a proposta certificado de comprovação do aço inoxidável em nome
do fabricante do equipamento.
LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL: Copo MONOBLOCO, sem solda, em aço inox, com capacidade real de
6 litros. A ausência de solda e por consequência de frestas no interior do copo, não permite o acúmulo
de resíduos de alimentos; Sistema de tração da hélice em aço inox, com encaixe sextavado do eixo;
Tampa de borracha atóxica, com encaixe justo ao copo, não permitindo vazamento de liquido durante o
processamento; Motor de 1/2 CV monofásico; Gabinete em aço inox escovado. Potência do Motor:
0,5CV; Frequência: 60Hz Tensão: 110 ou 220V; Altura: 720 mm; Largura: 310 mm; Profundidade: 300
mm; Peso Líquido: 5,25 kg; Peso Bruto: 6,15 kg; Capacidade do Copo: 6 litros; Rotação: 4500 rpm.
COCÇÃO

MESA AUXILIAR DE CENTRO Características Técnico/Construtivas: mesas auxiliares sem ressalto,
tampo em aço inoxidável, AISI 304, liga 18.8, bitola USG # 18, padrão americano, bitola #18,
acabamento sanitário com polimento escovado, totalmente sem rebarbas, devendo ser utilizado cortes
nas chapas através de máquina laser, evitando-se acidentes e soldas executadas em atmosfera inerte
de argônio invisível; bordas viradas para baixo 50 mm e para dentro em 15 mm; a fixação do tampo na
estrutura de cantoneira inox em “L” será feita por meio de parafusos de Ø 1/4” ponteados ao tampo e
presos por meio de porcas com suas respectivas arruelas lisa e de pressão; estrutura executada em
tubo de inox Ø 1.1/2", e pés com sapatas de nivelamento em polietileno, dotada de prateleira inferior
com altura de 250 mm do piso e rodízios giratórios com freio de 04” em aço inoxidável. Dimensões
2000x700x900mm. Apresentar junto com a proposta certificado de comprovação do aço inoxidável em
nome do fabricante do equipamento.
FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM GRELHA CONTINUA.
Fogão industrial, com seu quadro superior provido de seis (06) queimadores duplos com grelhas
medindo aproximadamente 570 x 910 x 20 mm com capacidade para 900 grs/h/GLP no queimador tipo
coroa e 150 grs/hora/GLP no queimador tipo cachimbo, queimador com coroa de Ø295 mm e cachimbo
de Ø100 mm. Espalhadores e venturis fabricados em ferro fundido com acabamento em pintura com
tinta termo resistente.
Apoios para os queimadores, fabricados em chapas de aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, com 40 mm
de largura e 1/8” de espessura.
Três (03) grelhas continuas, onde forme um conjunto único devidamente unido, que facilite o
deslizamento de panelas entre as bocas, evitando que as mesmas fiquem prendendo, correndo o risco
de virarem, e também para facilitar o uso de pequenas panelas ou frigideiras sem que as mesmas caiam
e deem uma melhor estabilidade nelas, fabricadas em aço carbono, removíveis, medindo
aproximadamente 570 x 910 mm cada uma delas com acabamento em pintura com tinta termo
resistente.
Quadro superior, com seis (06) aberturas e parte inferior em formato de “ L “ para acomodação e suporte
das grelhas, composto de travessas com perfil “ U “, 190 mm largura na parte interna, sendo que nas
laterais deverão ter 230 mm fabricado em chapas de aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, bitola USG # 14
ou 16, acabamento sanitário com polimento escovado e soldas invisíveis, reforços estruturais com
chapas perfil “ L “ de aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, com abas iguais de 1 ¼” x 1/16 “ de espessura,
fixados por solda.
Estrutura de sustentação fabricada em chapas de aço inoxidável AISI 304 liga 18.8, com perfil “ L “ de
abas iguais de 1 ½” x 1/8” de espessura, com a parte inferior interna dos perfis, barra perfurada com
rosca interna de 7/8 “ e 50 mm de altura, destinada ao acoplamento com as sapatas reguláveis de base
metálica e ponteira maciça de poliamida 6.0.
seis (06) bandejas, fabricadas em chapas de aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, bitola USG 20, com
puxador na bandeja.
Prateleira gradeada inferior com travessas em perfil “ U “ de aço inoxidável AISI, liga 18.8, bitola USG #
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16, soldadas entre si, com espaçamento de 100 mm entre elas.
Registros industriais “ Apis “, fabricadas em latão cromado, 3/8 “ x 3/8 “, para controle de intensidade das
chamas, posição aberto/fechado, tais registros devem ser posicionados na parte frontal do equipamento,
evitando assim o acumulo de sujeiras, não podendo ser de forma extendida no painel do fogão, onde
possa escorrer gorduras ou sujeiras;
A alimentação de gás através de tubo sem costura, não podendo ficar aparente na parte externa, e sim
por dentro dos painéis, com 1 “ de Ø, fixado à estrutura através de suportes em alumínio.
Dimensões mínimas do fogão: 1900 x 1.100 x 850 mm (CxLxA).
Pressão: 2,8 kPa = 280 mmCA.
Consumo gás = 6,29 kg/h GLP
O Fogão deverá ser acompanhado do KIT INSTALAÇÃO PADRÃO PARA EQUIPAMENTOS A GÁS
GLP OU NATURAL.
Na confecção do fogão deverão ser utilizados maquinas de corte a laser, pois evita rebarbas que
causem acidentes na medida que o usuário no momento da limpeza ao passar o dedo possa sofrer
algum acidente.
A empresa licitante deverá apresentar o Laudo de estanqueidade do Fogão, bem como, comprovação
da certificação do aço inoxidável em nome do fabricante do fogão juntamente com a proposta.
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MESA AUXILIAR DE CENTRO Características Técnico/Construtivas: mesas auxiliares sem ressalto,
tampo em aço inoxidável, AISI 304, liga 18.8, bitola USG # 18, padrão americano, bitola #18,
acabamento sanitário com polimento escovado, totalmente sem rebarbas, devendo ser utilizado cortes
nas chapas através de máquina laser, evitando-se acidentes e soldas executadas em atmosfera inerte
de argônio invisível; bordas viradas para baixo 50 mm e para dentro em 15 mm; a fixação do tampo na
estrutura de cantoneira inox em “L” será feita por meio de parafusos de Ø 1/4” ponteados ao tampo e
presos por meio de porcas com suas respectivas arruelas lisa e de pressão; estrutura executada em
tubo de inox Ø 1.1/2", e pés com sapatas de nivelamento em polietileno, dotada de contraventamento
inferior com altura de 250 mm do piso. Dimensões 2000x700x900mm. Apresentar junto com a proposta
certificado de comprovação do aço inoxidável em nome do fabricante do equipamento.
COIFA DE ENCOSTO TIPO CAIXA COM FILTROS E ILUMINAÇÃO - MED.4800X2300X450MM Construído em aço inox AISI 304 liga 18.8; Desenvolvida para atender as necessidades de extração de
vapores e fumaça, a ser aplicado aos equipamentos de cocção Industrial line; Produzidas e
dimensionadas em acordo com a NBR 14518; Equipamento com bateria de filtros inoxidáveis "fire
guard" modulares removíveis e laváveis; Calha interna e dreno para remoção de gordura; Acompanha
tirantes para fixação no teto; Dutos e sistemas de exaustão. MED. 4800X2300X450MM. Apresentar
junto com a proposta certificado de comprovação do aço inoxidável em nome do fabricante do
equipamento.
CARRO AUXILIAR COM VARANDAS. Carro de apoio para cozinhas industriais, com 2 planos,
construído em aço inoxidável dotado de bandejas com bordas anti derrame. Estrutura tubular em aço inox
AISI 304, bitola #16; 3 bandejas em chapa de aço inox AISI 304 18/8 e bitola #16 com aba reforçada de
5 cm; dotado de estrutura tubular em aço inox de movimentação; dotado de 04 rodízios de 5” em aço
inoxidável sendo 02 fixos e 02 giratórios com trava. Forma construtiva: totalmente soldado com
estruturas reforçadas. Dimensões aproximadas: 900X600X900 mm. Apresentar junto com a proposta
certificado de comprovação do aço inoxidável em nome do fabricante do equipamento.
CENTRAL DE COCÇAO INTELIGENTE ELETRICA - 10 GN’s - Caracterização Aparelho de cozedura
para a cozedura automática (modo automático) de Carne, Aves, Peixe, Legumes e Guarnições, Pratos à
base de ovos/Sobremesas, Produtos de pastelaria/padaria, bem como, para o Finishing® automático.
Com sistemas inteligentes para a optimização de cargas mistas na produção e na carta, assim como
sistemas automáticos de limpeza e conservação. Forno de ar quente (modo de forno combinado)
segundo DIN 18866 com catalisador em cerâmica integrado segundo DIN 18866 está incluído para a
maioria dos métodos de cozedura utilizados na cozinha industrial e profissional, para a aplicação
opcional de vapor e ar quente, seja em modo individual, sequencial ou combinado. Segurança de
trabalho Pastilhas de detergente e de conservação (detergente sólido) para maior segurança e proteção
da saúde Interface USB para a saída de dados HACCP a um stick USB ou para uma fácil atualização do
software Limitador térmico de segurança para o gerador de vapor e para o aquecimento a ar quente
Homolgado para um funcionamento sem monitorização humana, segundo VDE Altura máxima de
inserção 1,60 m Ventilador com rotor de freio integrado. Operação iCC-Cockpit – Visão geral apoiada
por gráficos sobre o clima atual da câmara de cozimento, o processo de cozimento seguinte previsto,
histórico e previsões bem como opções para o final do cozimento iCC-Messenger – informação atuais
sobre adaptações automáticas do processo de cozimento Monitor iCC– Vista geral de todas as
adaptações automáticas do processo de cozimento Modo registro – Determinação das etapas de
cozimento ideais, controladas pela temperatura do núcleo para produtos calibrados para uso posterior
sem sonda de temperatura do núcleo, com ponderação automática da quantidade a carregar Uso autointuitivo, adapta-se à rotina de utilização• MyDisplay - auto configurável, personalizável (imagens, texto,
etc.) 8,5" Monitor cores TFT e ecrã táctil com símbolos intuitivos para fácil operação Função de ajuda
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online, manual de instruções de serviço e livro de cozinha Limpeza, manutenção e segurança
operacional Sistema de limpeza e de conservação automático, independente da pressão da rede, para
forno e gerador de vapor 7 níveis de limpeza para a limpeza e conservação autónoma (sem
monitorização), também durante a noite Limpeza e descalcificação automática de gerador de vapor
Solicitação automática de limpeza com aviso do nível de limpeza e da quantidade de produto do grau de
sujidade Visualização do grau de sujidade e estado do manutenção Sistema de diagnóstico com
indicações automáticas de avisos de serviço Função Auto teste para ativar o teste do equipamento.
Equipamento Sensor do núcleo térmico com 6 pontos de medição, assim como correção automática em
caso de introdução incorrecta e posicionador para o sensor de temperatura ClimaPlusControl® –
medição, ajuste e regulação da humidade com exactidão percentual. Memória de programação para,
pelo menos, 1200 programas de cozedura com até 12 passos cada 3 níveis de vaporização com ar
quente ou combinação Interface USB Gerador de alta potência de vapor fresco com descalcificação
automática 5 velocidades do ar, programáveis• Sistema integrado de separação de gordura, sem filtro
adicional de gordura, sem necessidade de serviços de manutenção Descalcificação automática –
permite prescindir de sistemas para filtrar água Válvulas magnéticos separados para água normal e
água mole Função Cool-Down para arrefecimento rápido do forno por meio dum rotor do ventilador
Adaptação automático às particularidades do lugar de instalação (altitude, clima, etc.) Porta do aparelho
com vidro triplo retro ventilado e vidro interior orientável Armação móvel de carga múltipla (distância
entre guias 63 mm), rodas, diâmetro: 125 mm Porta da câmara de confecção com mecânica de
obturação integrada Material interior e exterior em aço inoxidável 304 (DIN 1.4301) Ducha retrátil
integrada Admite conexão fixa à tubagem de esgoto conforme à SVGW Protecção IPX 5 contra
salpicados de água, apresentar Certificado de comprovação do IPX5. Alimentação de energia conforme
as necessidades• Inserção longitudinal para 2/1, 1/1 acessórios GN 5 velocidades programáveis de
circulação do ar Arranque automático do aparelho com programação de data e hora de arranque
Encaixe da maçaneta do rack móvel Informação técnica Tabuleiro longitudinal para: 2/1, 1/1 GN
Capacidade: 10 x 1/1 GN Nº de refeições por turno: 80-150• Largura: 850 mm Profundidade: 842 mm
Altura: 1.014 mm Peso : 127 kg Potência da conexão elétrica 18,9 kw Ligação de água (tubo flexível de
ar comprimido): 3/4'' / d 1/2'' Pressão de água: 1,0 - 6 bar Ligação para descarga de água: DN 50 mm
Potência de Vapor de no mínimo: 18kW Potência Ar quente de no mínimo 18 kW Space Ligação à rede
3 AC 220V/380v 50/60Hz Disjuntor: 3x50A/3x32A Tensões especiais a pedido. Apresentar Certificado de
comprovação do IPX5 juntamente com os catálogos do equipamento, comprovando as características.
COIFA DE ENCOSTO TIPO CAIXA - MED.5000X1300X450MM - Construído em aço inox AISI 304 liga
18.8; Desenvolvida para atender as necessidades de extração de vapores e fumaça, a ser aplicado aos
equipamentos de cocção Industrial line; Produzidas e dimensionadas em acordo com a NBR 14518;
Com iluminação interna;Calha interna e dreno para remoção de gordura; Acompanha tirantes para
fixação no teto; Dutos e sistemas de exaustão. MED. 5000X1300X450MM ( DIVIDIDA EM DUAS
PARTES) Apresentar junto com a proposta certificado de comprovação do aço inoxidável em nome do
fabricante do equipamento.
MESA AUXILIAR LISA Características Técnico/Construtivas: mesas auxiliares, com ressalto p/
contenção de líquidos, espelho posterior em todo alinhamento junto de paredes, com 100 mm de altura,
e acabamento com pestanas nos lados que tangenciam a parede; tampo em aço inoxidável, AISI 304,
liga 18.8, bitola USG # 18, padrão americano, bitola #18, acabamento sanitário com polimento
escovado, totalmente sem rebarbas, devendo ser utilizado cortes nas chapas através de máquina laser,
evitando-se acidentes e soldas executadas em atmosfera inerte de argônio invisível; bordas viradas para
baixo 50 mm e para dentro em 15 mm; a fixação do tampo na estrutura de cantoneira inox em “L” será
feita por meio de parafusos de Ø 1/4” ponteados ao tampo e presos por meio de porcas com suas
respectivas arruelas lisa e de pressão; estrutura executada em tubo de inox Ø 1.1/2", e pés com sapatas
de nivelamento em polietileno, dotada de contraventamento inferior com tubos inoxidáveis de Ø 1" de
espessura a altura de 250 mm do piso. Dimensões 1500x700x900mm. Apresentar junto com a proposta
certificado de comprovação do aço inoxidável em nome do fabricante do equipamento.
CARRO PARA DETRITOS. Características: capacidade para 80 litros; confeccionado em aço
inoxidável, AISI 304, liga 18.8, padrão americano, bitola #18, solda do tipo aplicada em atmosfera inerte
de argônio, não aparente, com perfeito esmerilhamento e polimento dos excessos. Corpo cilindrico,
alças anatômicas para movimentação; tampa com sistema de basculante através de pedal. Conjunto de
rodízios giratórios Ø3” em aço inoxidável, sendo dois rodízios simples e dois com freios. Dimensões: Ø
470x640 mm. Apresentar junto com a proposta certificado de comprovação do aço inoxidável em nome
do fabricante do equipamento.
PIA LAVATORIO P/ ASSEPSIA C/ TORNEIRA, ACIONADO POR JOELHO - Em aço inox 304, liga 18.8.
Tampo vincado de encosto com espelo posterior chanfrado com 100mm de altura. Cuba redonda
medindo Ø250x140. Sistema de acionamento da torneira (inclusa) através de joelho. Dimensões:
360x360x270 mm.Apresentar certificado de comprovação do aço inoxidável. Apresentar junto com a
proposta certificado de comprovação do aço inoxidável em nome do fabricante do equipamento.
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GRELHA DE PISO - 1000X150X75MM - Em aço inox AISI 304 liga 18.8. Grelha e cesto perfurados
removíveis. Requadro com grapas para chumbar no piso. Dimensões: 1000x150x75mm. Apresentar
junto com a proposta certificado de comprovação do aço inoxidável em nome do fabricante do
equipamento.
CARRO CANTONEIRA - 11 GN'S 1/1 - 400X620X1600MM - Em aço inox 304, liga 18.8. Cantoneiras
com perfil limitador para para 11 gn's 1/1x100mm. Estrutura tubular Ø 1 1/4". Dotado de 04 rodízios
giratórios de Ø4", sendo os frontais com freio, equipado com parachoques em PVC. Dimensões:
400x620x1600 mm. Apresentar junto com a proposta certificado de comprovação do aço inoxidável em
nome do fabricante do equipamento.
PREPARO DE VEGETAIS

DESCASCADOR (220V Monofásico) Produto em conformidade com a NR-12 e INMETRO. Descascador
de tubérculos Heavy Duty, robusto, para produção de até 500 kg/h. Estrutura em aço inox e equipada
com bocal especial para o descarregamento do produto após processado .Painel de Comando em 25V.
Com caixa coletora de resíduos. CAIXA DE DECANTAÇÃO Estrutura em aço inox e equipada com bocal
especial para o descarregamento do produto após processado .Painel de Comando em 25V.
ESGUICHO DE PRÉ-LAVAGEM COM MISTURADOR DE PAREDE (200MM), tipo agua quente e fria,
construído em latão cromado, com altura instalada de 107 cm, com distancia entre os eixos de 20,32
cm, dimensões: 32x10x82 cm (larguraxalturaxcomprimento).
MESA AUXILIAR COM DUAS CUBAS E FURO PARA DETRITOS Características Técnico/Construtivas:
mesas auxiliares, com ressalto p/ contenção de líquidos da cuba, espelho posterior em todo alinhamento
junto de paredes, com 100 mm de altura, e acabamento com pestanas nos lados que tangenciam a
parede; dimensões das cubas 600x500x350 mm; cubas em aço inox com orifício Ø 3.1/2"
acompanhando válvula americana, com dimensões de acordo com as necessidades, tampo em aço
inoxidável, AISI 304, liga 18.8, bitola USG # 18, padrão americano, bitola #18, acabamento sanitário com
polimento escovado, totalmente sem rebarbas, devendo ser utilizado cortes nas chapas através de
máquina laser, evitando-se acidentes e soldas executadas em atmosfera inerte de argônio invisível;
bordas viradas para baixo 50 mm e para dentro em 15 mm; a fixação do tampo na estrutura de
cantoneira inox em “L” será feita por meio de parafusos de Ø 1/4” ponteados ao tampo e presos por
meio de porcas com suas respectivas arruelas lisa e de pressão; estrutura executada em tubo de inox Ø
1.1/2", e pés com sapatas de nivelamento em polietileno, contraventamento inferior com tubos
inoxidáveis de Ø 1" de espessura a altura de 250 mm do piso. A mesa deverá ser dotada de furo para
detritos com Ø 200 mm. Dimensões 1600x700x900mm. Apresentar junto com a proposta certificado de
comprovação do aço inoxidável em nome do fabricante do equipamento.
CARRO PARA DETRITOS. Características: capacidade para 80 litros; confeccionado em aço
inoxidável, AISI 304, liga 18.8, padrão americano, bitola #18, solda do tipo aplicada em atmosfera inerte
de argônio, não aparente, com perfeito esmerilhamento e polimento dos excessos. Corpo cilindrico,
alças anatômicas para movimentação; tampa com sistema de basculante através de pedal. Conjunto de
rodízios giratórios Ø3” em aço inoxidável, sendo dois rodízios simples e dois com freios. Dimensões: Ø
470x640 mm. Apresentar junto com a proposta certificado de comprovação do aço inoxidável em nome
do fabricante do equipamento.
PRATELEIRA SUP LISA - 1600X400X40MM - Plano liso em aço inox AISI 304 liga 18.8 com espelho
traseiro com 40mm de altura e borda com 40mm . Apoiada sobre suportes tipo mão-francesa construída
em aço inoxidável. Apresentar junto com a proposta certificado de comprovação do aço inoxidável em
nome do fabricante do equipamento.
PLACA DE ALTILENO PARA CORTE - DIMENSÃO: 500X400X20CM
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MESA AUXILIAR LISA Características Técnico/Construtivas: mesas auxiliares, com ressalto p/
contenção de líquidos, espelho posterior em todo alinhamento junto de paredes, com 100 mm de altura,
e acabamento com pestanas nos lados que tangenciam a parede; tampo em aço inoxidável, AISI 304,
liga 18.8, bitola USG # 18, padrão americano, bitola #18, acabamento sanitário com polimento
escovado, totalmente sem rebarbas, devendo ser utilizado cortes nas chapas através de máquina laser,
evitando-se acidentes e soldas executadas em atmosfera inerte de argônio invisível; bordas viradas para
baixo 50 mm e para dentro em 15 mm; a fixação do tampo na estrutura de cantoneira inox em “L” será
feita por meio de parafusos de Ø 1/4” ponteados ao tampo e presos por meio de porcas com suas
respectivas arruelas lisa e de pressão; estrutura executada em tubo de inox Ø 1.1/2", e pés com sapatas
de nivelamento em polietileno, dotada de contraventamento inferior com tubos inoxidáveis de Ø 1" de
espessura a altura de 250 mm do piso. Dimensões 1700x700x900mm. Apresentar junto com a proposta
certificado de comprovação do aço inoxidável em nome do fabricante do equipamento.
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BALANÇA ELETRÔNICA Características: capacidade 30 kg, com display luminoso, gabinete injetado
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em ABS alto impacto, comando de tara para descontar o peso da embalagem, comando de retorno a
zero. Voltagem: Bivolt.
PROCESSADOR DE ALIMENTOS : próprio para fatiar, desfiar, ralar alimentos como queijos, verduras,
legumes e outros, cubos, vinagrete. acompanha 5 (cinco) discos de corte e uma base móvel em aço inox
304 e duas rodas, sendo: 1 ralador de 2 mm, 3 fatiadores - 2,0 mm e 3,0 mm e 4 mm, kit cubo 8x8x8
mm, ondulado de 2 e 3 mm, acompanha ainda kit purê de batatas, características técnicas: tensão
elétrica: [v] 220 trifásica, potência: 1100 watts, Dimensões sem a base: 380 x 330 x 920 mm, peso bruto:
51,3 kg, duas velocidades: 375 e 750 rpm, dotada de duas bocas, sendo uma automática e outra
alavanca com superfície de 237 cm², dotada de tubo integrado com Ø 59 mm produção mínima: [kg/h]
400. Dimensões com a base (carro): 865x396x1270 mm.
GRELHA DE PISO - 1000X150X75MM - Em aço inox AISI 304 liga 18.8. Grelha e cesto perfurados
removíveis. Requadro com grapas para chumbar no piso. Dimensões: 1000x150x75mm
MONTAGEM DE PRATOS
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Freezer vertical industrial, gabinete com revestimento externo e interno em chapa de chapa de aço
inoxidável AISI 304, Liga 18/8, Bitola USG # 20, com isolamento térmico através de poliuretano injetado,
espessura mínima de 80 mm e densidade mínima de 36 KGS/Mᵌ, formando um monobloco com o
equipamento, acabamento sanitário com polimento escovado, totalmente sem rebarbas, devendo ser
utilizado cortes nas chapas através de maquina a laser, evitando-se acidentes e soldas invisíveis
executadas em atmosfera inerte de gás argônio invisível; base inferior interna do gabinete, também
revestidas em chapas de aço inoxidável AISI 304, Liga 18.8, Bitola USG # 22. Degelo com sistema frost
free. Gás ecológico R-134A. Pés niveladores em tubos de aço inoxidável AISI 304. Portas em chapas de
aço inoxidável AISI 304, Liga 18.8, Bitola USG # 22, isoladas termicamente através de poliuretano
injetado, espessura mínima de 65 mm e densidade mínima de 36 KGS/Mᵌ, com sistema de retorno
automático de fechamento e puxadores anatômicos em aço inoxidável em formato ergonômico.
Dobradiças em aço inoxidável, com fechamento automático magnético através de gaxeta sanfonada,
barreira térmica em todo o perímetro dos batentes para evitar-se a condensação através de resistência
elétrica de baixa potência. Painel basculante para acesso ao controlador digital e chave geral.
Iluminação interna por LEDS. Termocontrolador digital protegido com vidro fumê. Temperatura de
trabalho: - 15°C A - 18°C. Sistema de refrigeração especial através de ar forçado. Unidade de
refrigeração incorporada. Compressor semi-hermético TECUMSEH. Potência 1/2 HP. Cantoneiras
removíveis com alturas ajustáveis para receber GN 1/1 GASTRONORM (GN’S NÃO INCLUSAS).
Acessórios inclusos: 2 ( DUAS) Grades em aço inoxidável e 3 (três) pares de trilhos por porta em aço
inoxidável AISI 304. Volume 1400 litros. Dimensões 1500 x 845 x 2097 mm. Quantidade de Portas: 04
portas
OBSERVAÇÃO:.
Apresentar CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE emitido pelo INMETRO em freezer
classe climática 7, de acordo com Portaria n º 371 de 29 de dezembro de 2009.
Refrigerador vertical industrial, gabinete com revestimento externo e interno em chapa de chapa de aço
inoxidável AISI 304, Liga 18/8, Bitola USG # 20, com isolamento térmico através de poliuretano injetado,
espessura mínima de 80 mm e densidade mínima de 36 KGS/Mᵌ, formando um monobloco com o
equipamento, acabamento sanitário com polimento escovado, totalmente sem rebarbas, devendo ser
utilizado cortes nas chapas através de maquina a laser, evitando-se acidentes e soldas invisíveis
executadas em atmosfera inerte de gás argônio invisível; base inferior interna do gabinete, também
revestidas em chapas de aço inoxidável AISI 304, Liga 18.8, Bitola USG # 22. Degelo com sistema frost
free. Gás ecológico R-134A. Pés niveladores em tubos de aço inoxidável AISI 304. Portas em chapas de
aço inoxidável AISI 304, Liga 18.8, Bitola USG # 22, isoladas termicamente através de poliuretano
injetado, espessura mínima de 65 mm e densidade mínima de 36 KGS/Mᵌ, com sistema de retorno
automático de fechamento e puxadores anatômicos em aço inoxidável em formato ergonômico.
Dobradiças em aço inoxidável, com fechamento automático magnético através de gaxeta sanfonada,
barreira térmica em todo o perímetro dos batentes para evitar-se a condensação através de resistência
elétrica de baixa potência. Painel basculante para acesso ao controlador digital e chave geral.
Iluminação interna por LEDS. Termocontrolador digital protegido com vidro fumê. Temperatura de
trabalho: +2°C A +6°C. Sistema de refrigeração especial através de ar forçado. Unidade de refrigeração
incorporada. Compressor semi-hermético TECUMSEH. Potência 1/2 HP. Cantoneiras removíveis com
alturas ajustáveis para receber GN 1/1 GASTRONORM (GN’S NÃO INCLUSAS). Acessórios inclusos: 2
( DUAS) Grades em aço inoxidável e 3 (três) pares de trilhos por porta em aço inoxidável AISI 304.
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Volume 1180 litros. Dimensões 1500 x 845 x 2097 – Quantidade de portas: 04 portas
OBSERVAÇÃO:.
Apresentar CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE emitido pelo INMETRO em
refrigerador classe climática 7, de acordo com Portaria n º 371 de 29 de dezembro de 2009.
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MESA AUXILIAR LISA Características Técnico/Construtivas: mesas auxiliares, com ressalto p/
contenção de líquidos, espelho posterior em todo alinhamento junto de paredes, com 100 mm de altura,
e acabamento com pestanas nos lados que tangenciam a parede; tampo em aço inoxidável, AISI 304,
liga 18.8, bitola USG # 18, padrão americano, bitola #18, acabamento sanitário com polimento
escovado, totalmente sem rebarbas, devendo ser utilizado cortes nas chapas através de máquina laser,
evitando-se acidentes e soldas executadas em atmosfera inerte de argônio invisível; bordas viradas para
baixo 50 mm e para dentro em 15 mm; a fixação do tampo na estrutura de cantoneira inox em “L” será
feita por meio de parafusos de Ø 1/4” ponteados ao tampo e presos por meio de porcas com suas
respectivas arruelas lisa e de pressão; estrutura executada em tubo de inox Ø 1.1/2", e pés com sapatas
de nivelamento em polietileno, dotada de contraventamento inferior com tubos inoxidáveis de Ø 1" de
espessura a altura de 250 mm do piso. Dimensões 1200x600x900mm. Apresentar junto com a proposta
certificado de comprovação do aço inoxidável em nome do fabricante do equipamento.
MODULO DISTRIBUIÇÃO REFRIGERADO PARA 04 GNS 1/1 – Construido em aço inoxidável AISI 304,
liga 18.8; equipamento com pista superior para receber 04 GN 1/1 – 65 (GNs inclusas) tampo superior
em aço inoxidável, dotado de válvula de dreno para remoção de agua proveniente do degelo; tensão:
220 v monofásico, dotado de corre bandejas tubulares em aço inoxidável AISI 304 em um dos lados de
310 mm; Dimensões: 1550x760x910 mm (utilizado para crianças)
Expositor tipo protetor salivar com vidro curvo de um dos lados, constituído por montantes em aço
inoxidável com design em L curvo diferenciado com acabamento retangular, com canopla de fixação em
aço inoxidável, calha superior de sustentação em aço inoxidável e iluminação de LED medindo: 1527
mm de comprimento. Apresentar junto com a proposta certificado de comprovação do aço inoxidável em
nome do fabricante do equipamento. Apresentar CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE
emitido pelo INMETRO. COM AJUSTE DE ALTURA.
MÓDULO DE DISTRIBUIÇÃO AQUECIDO TIPO BANHO MARIA Gabinete com estufa inferior dotada de
portas, banho-maria para 04 gn's 1/1x200 (GNs inclusas) em aço inox 304, liga 18.8. Aquecimento
através de resistências elétricas de imersão. Ajuste gradual de temperatura até 85°C. Válvulas para
abastecimento e remoção de água. Potência 5,0KW - 220V. Dimensões: 1550 x 760 x 910 mm.
Expositor com vidro superior incolor curvo em ambos os lados. Calha superior de sustentação e
montantes tubulares Ø 2" com canopla de fixação, em aço inox 304, liga 18.8. Dimensões:
1527x600x525 mm. CORREDIÇA Construído em aço inox 304, liga 18.8. Tubos Ø1 1/4". Fixação na
peça nas laterais do bordo inferior do tampo em um dos lados. Dimensões: 1550 x 310 x 105 mm
OBSERVAÇÃO: Apresentar CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE emitido pelo
INMETRO de acordo com Portaria n º 371 de 29 de dezembro de 2009.
GABINETE DE CENTRO PARA DISTRIBUIÇAO - C/ 1 PRAT. INTERMEDIARIA E 3 PORTAS 1550X760X910MM - Em aço inox AISI 304 liga 18.8 com 01 prateleira inferior de base, 1 Prateleira
intermediária e 3 portas . Tampo superior liso. Bordas de 40 mm. Pés niveladores de altura. Dimensões:
1550x760x910 mm. Dotado de CORREDIÇA Construído em aço inox 304, liga 18.8. Tubos Ø1 1/4".
Fixação na peça nas laterais do bordo inferior do tampo em um dos lados. Dimensões: 1550 x 310 x 105
mm. Apresentar junto com a proposta certificado de comprovação do aço inoxidável em nome do
fabricante do equipamento.
PASSA PRATO, TIPO PLATIBANDA Construido em aço inoxidável AISI 304 18.8, medindo: 800x400x40
mm. Apresentar junto com a proposta certificado de comprovação do aço inoxidável em nome do
fabricante do equipamento.
Mini Câmara – 1575 litros - RESFRIADOS
Características técnico/construtivas:
Gabinete vertical, com revestimento externo em chapa de aço inoxidável AISI 304, liga 18/8, bitola USG
# 20 e parte interna em chapa de aço inoxidável AISI 304 liga 18/8, com isolamento térmico através de
poliuretano injetado, espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kgs/mᵌ, formando um
monobloco com o equipamento, acabamento sanitário com polimento escovado, totalmente sem
rebarbas, devendo ser utilizado cortes nas chapas através de máquina laser, evitando-se acidentes e
soldas invisíveis executadas em atmosfera inerte de argônio invisível;
Base inferior interna do gabinete, também revestida em chapas de aço inoxidável AISI 304, liga 18.8,
bitola USG # 22, acabamento sanitário com polimento escovado, totalmente sem rebarbas, devendo ser
utilizado cortes nas chapas através de máquina laser, evitando-se acidentes e soldas invisíveis
executadas em atmosfera inerte de argônio invisível, em formato de bandeja com rebaixo e grau de
inclinação para o dreno como forma de conduzir qualquer tipo de líquido que venha a ser derramado em
seu interior.
Cinco (05) pares de trilhos por porta, acompanhando 10 (dez) caixas com medidas máximas de 555 x
360x 245 mm - ( C x L x A) - 48 litros cada.
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Quatro (04) portas frontais em chapa de aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, bitola USG # 22, isoladas
termicamente através de poliuretano injetado, espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36
kgs/mᵌ, com vidro duplo transparente, dobradiças em aço inoxidável, requadro em alumínio, sistema
anti-umidificador, com fechamento magnético através de gaxeta sanfonada, barreira térmica em todo o
perímetro dos batentes para evitar-se a condensação através de resistência elétrica de baixa potência,
puxadores laterais em poliamida 6.0 (nylon);
Conjunto frigorífico composto de compressor do tipo semi-hermético TECUMSEH instalado na parte
superior do gabinete, com distribuição do gás refrigerante através de evaporador por parede fria de tubo
de cobre eletrolítico fixado na parede interna da câmara. Fixação dos tubos à parede por espalhador de
frio em lâmina de alumínio adesiva, sistema de ar forçado (frost free), potência de ½ + HP
(TECUMSEH) – 220 volts – 60 HZ – monofásico, utilizando-se gás ecológico “ R 134 a “ ou equivalente,
com temperatura comandada por termostato automático e termômetro digital para indicação da mesma
e demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento.
Painel basculante para acesso ao controlador digital e chave geral. Iluminação interna por LEDS.
Termocontrolador digital protegido com vidro fumê. Sistema de controle de temperatura provido de
termostato regulável, lâmpada sinalizadora de energização, termômetro digital posicionado em local de
fácil leitura na parte frontal do gabinete protegido pelo painel basculante, com ciclos de degelo
programado para evitar-se a parada desnecessária do equipamento.
Na parte superior do gabinete será acoplado um painel, fabricado em chapas de aço inoxidável AISI
304, liga 18.8, bitola USG # 22, em três águas, destinado a proporcionar proteção ao sistema de
refrigeração composto pelo compressor, condensador, ventilador, motor e toda a tubulação e sistema
elétrico.
Base apoiada sobre quatro (04) pés tubulares em aço inoxidável AISI 304, fixados através de parafusos
inox à estrutura inferior que, injetada juntamente com o gabinete, permite que o equipamento possua
estrutura sólida na forma de um monobloco, sendo que os pés serão dotados de ponteira de poliamida
6.6 (nylon) com fibra de vidro, altura mínima de 150 mm, reguláveis, permitindo um nivelamento
adequado do equipamento.
Dimensões aproximadas: 1900 x 760 x 2.050 mm (CxLxA). Potência/Voltagem: ½+ CV – 127/220v - 60
HZ. Quantidade de portas: 04 (quatro) inteiriças; Quantidade de prateleiras: 03 (três) por porta.
Capacidade (nominal): 1575 litros. Temperatura de trabalho: +2 º C a +7 ° C. Apresentar junto com a
proposta certificado de comprovação do aço inoxidável em nome do fabricante do equipamento.
OBSERVAÇÃO:.
Apresentar CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE emitido pelo INMETRO de
acordo com Portaria n º 371 de 29 de dezembro de 2009.
Mini Câmara – 1575 litros - CONGELADOS
Características técnico/construtivas:
Gabinete vertical, com revestimento externo em chapa de aço inoxidável AISI 304, liga 18/8, bitola USG
# 20 e parte interna em chapa de aço inoxidável AISI 304 liga 18/8, com isolamento térmico através de
poliuretano injetado, espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 36 kgs/mᵌ, formando um
monobloco com o equipamento, acabamento sanitário com polimento escovado, totalmente sem
rebarbas, devendo ser utilizado cortes nas chapas através de máquina laser, evitando-se acidentes e
soldas invisíveis executadas em atmosfera inerte de argônio invisível;
Base inferior interna do gabinete, também revestida em chapas de aço inoxidável AISI 304, liga 18.8,
bitola USG # 22, acabamento sanitário com polimento escovado, totalmente sem rebarbas, devendo ser
utilizado cortes nas chapas através de máquina laser, evitando-se acidentes e soldas invisíveis
executadas em atmosfera inerte de argônio invisível, em formato de bandeja com rebaixo e grau de
inclinação para o dreno como forma de conduzir qualquer tipo de líquido que venha a ser derramado em
seu interior.
Cinco (05) pares de trilhos por porta, acompanhando 10 (dez) caixas com medidas máximas de 555 x
360x 245 mm - ( C x L x A) - 48 litros cada.
Quatro (04) portas frontais em chapa de aço inoxidável AISI 304, liga 18.8, bitola USG # 22, isoladas
termicamente através de poliuretano injetado, espessura mínima de 45 mm e densidade mínima de 36
kgs/mᵌ, com vidro duplo transparente, dobradiças em aço inoxidável, requadro em alumínio, sistema
anti-umidificador, com fechamento magnético através de gaxeta sanfonada, barreira térmica em todo o
perímetro dos batentes para evitar-se a condensação através de resistência elétrica de baixa potência,
puxadores laterais em poliamida 6.0 (nylon);
Conjunto frigorífico composto de compressor do tipo semi-hermético TECUMSEH instalado na parte
superior do gabinete, com distribuição do gás refrigerante através de evaporador por parede fria de tubo
de cobre eletrolítico fixado na parede interna da câmara. Fixação dos tubos à parede por espalhador de
frio em lâmina de alumínio adesiva, sistema de ar forçado (frost free), potência de 1 HP (TECUMSEH)
– 220 volts – 60 HZ – monofásico, utilizando-se gás ecológico “ R 134 a “ ou equivalente, com
temperatura comandada por termostato automático e termômetro digital para indicação da mesma e
demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento.
Painel basculante para acesso ao controlador digital e chave geral. Iluminação interna por LEDS.
Termocontrolador digital protegido com vidro fumê. Sistema de controle de temperatura provido de
termostato regulável, lâmpada sinalizadora de energização, termômetro digital posicionado em local de
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fácil leitura na parte frontal do gabinete protegido pelo painel basculante, com ciclos de degelo
programado para evitar-se a parada desnecessária do equipamento.
Na parte superior do gabinete será acoplado um painel, fabricado em chapas de aço inoxidável AISI
304, liga 18.8, bitola USG # 22, em três águas, destinado a proporcionar proteção ao sistema de
refrigeração composto pelo compressor, condensador, ventilador, motor e toda a tubulação e sistema
elétrico.
Base apoiada sobre quatro (04) pés tubulares em aço inoxidável AISI 304, fixados através de parafusos
inox à estrutura inferior que, injetada juntamente com o gabinete, permite que o equipamento possua
estrutura sólida na forma de um monobloco, sendo que os pés serão dotados de ponteira de poliamida
6.6 (nylon) com fibra de vidro, altura mínima de 150 mm, reguláveis, permitindo um nivelamento
adequado do equipamento.
Dimensões aproximadas: 1900 x 760 x 2.050 mm (CxLxA). Potência/Voltagem: 1 CV – 127/220v - 60
HZ. Quantidade de portas: 04 (quatro) inteiriças; Quantidade de prateleiras: 03 (três) por porta.
Capacidade (nominal): 1575 litros. Temperatura de trabalho: -15 º C a -18 ° C. Apresentar junto com a
proposta certificado de comprovação do aço inoxidável em nome do fabricante do equipamento.
OBSERVAÇÃO:.
Apresentar CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE emitido pelo INMETRO de
acordo com Portaria n º 371 de 29 de dezembro de 2009.
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BALANÇA PLATAFORMA Características Técnico/Construtivas: Eletrônica, sem coluna, com capacidade
para 300 kgs. Com divisão de 100 grs., , evita perder insumos na hora do recebimento do material, baixo
consumo de energia, design do teclado de fávil operação, plataforma da base medindo 600 x 600 mm,
estrutura em aço carbono, revestido em aço inoxidável, indicador ABS com 4 teclas de digitação, bateria,
110 ou 220 volts, consumo de 15 W, Dimensões: 100 x 600 x 600 mm ( A x L x C )
CARRO AUXILIAR COM VARANDAS. Carro de apoio para cozinhas industriais, com 2 planos,
construído em aço inoxidável dotado de bandejas com bordas anti derrame. Estrutura tubular em aço inox
AISI 304, bitola #16; 3 bandejas em chapa de aço inox AISI 304 18/8 e bitola #16 com aba reforçada de
5 cm; dotado de estrutura tubular em aço inox de movimentação; dotado de 04 rodízios de 5” em aço
inoxidável sendo 02 fixos e 02 giratórios com trava. Forma construtiva: totalmente soldado com
estruturas reforçadas. Dimensões aproximadas: 900X600X900 mm. Apresentar junto com a proposta
certificado de comprovação do aço inoxidável em nome do fabricante do equipamento.
TANQUE EM AÇO INOX AISI 304 DOTADO DE ESFREGÃO PARA LAVAGEM, MEDINDO: 663X445
MM. Apresentar junto com a proposta certificado de comprovação do aço inoxidável em nome do
fabricante do equipamento.
Estante 04 planos lisos – Construida em aço inoxidável AISI 304 18.8 com 04 planos lisos em chapa
#18 com capacidade para 300Kg cada, com regulagem de altura, em aço inox 304, liga 18.8 Montantes
com niveladores de altura em perfil retangular em aço inoxidável AISI 304 18/8. Dimensões:
1400x500x1800 mm.Apresentar certificado de comprovação do aço inoxidável. Apresentar junto com a
proposta certificado de comprovação do aço inoxidável em nome do fabricante do equipamento.
CARRO PARA DETRITOS. Características: capacidade para 80 litros; confeccionado em aço
inoxidável, AISI 304, liga 18.8, padrão americano, bitola #18, solda do tipo aplicada em atmosfera inerte
de argônio, não aparente, com perfeito esmerilhamento e polimento dos excessos. Corpo cilindrico,
alças anatômicas para movimentação; tampa com sistema de basculante através de pedal. Conjunto de
rodízios giratórios Ø3” em aço inoxidável, sendo dois rodízios simples e dois com freios. Dimensões: Ø
470x640 mm. Apresentar junto com a proposta certificado de comprovação do aço inoxidável em nome
do fabricante do equipamento.
ESTRADO PEAD BRANCO MEDINDO: 82 X 41 CM
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MESA AUXILIAR DE ENCOSTO COM UMA CUBA Características Técnico/Construtivas: Conjunto de
mesas auxiliares com ressalto para evitar escorrimento de líquidos e espelho de 100 mm nas partes que
tangenciam as paredes; dimensões da cuba 500x400x250 mm; cuba em aço inox com orifício Ø 3.1/2"
acompanhando válvula americana, com dimensões de acordo com as necessidades, tampo em aço
inoxidável, AISI 304, liga 18.8, bitola USG # 18, padrão americano, bitola #18, acabamento sanitário com
polimento escovado, totalmente sem rebarbas, devendo ser utilizado cortes nas chapas através de
máquina laser, evitando-se acidentes e soldas executadas em atmosfera inerte de argônio invisível;
bordas viradas para baixo 50 mm e para dentro em 15 mm; a fixação do tampo na estrutura de
cantoneira inox em “L” será feita por meio de parafusos de Ø 1/4” ponteados ao tampo e presos por
meio de porcas com suas respectivas arruelas lisa e de pressão; estrutura executada em tubo de inox Ø
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1.1/2", e pés com sapatas de nivelamento em polietileno, contraventamento inferior com tubos
inoxidáveis de Ø 1" de espessura a altura de 250 mm do piso. Dimensões 1500x700x900mm.
Apresentar junto com a proposta certificado de comprovação do aço inoxidável em nome do fabricante
do equipamento.
ESTRADO PEAD BRANCO MEDINDO: 82 X 41 CM
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Estante 04 planos lisos – Construida em aço inoxidável AISI 304 18.8 com 04 planos lisos em chapa
#18 com capacidade para 300Kg cada, com regulagem de altura, em aço inox 304, liga 18.8 Montantes
com niveladores de altura em perfil retangular em aço inoxidável AISI 304 18/8. Dimensões:
1400x500x1800 mm. Apresentar junto com a proposta certificado de comprovação do aço inoxidável em
nome do fabricante do equipamento.
CARRO PLATAFORMA - Em aço inox 304, liga 18.8. Alça tubular Ø 1 1/4. Plataforma lisa com
capacidade para 250Kg. 04 rodízios giratórios de Ø4", sendo os frontais com freio. Dimensões:
1000x600x165 mm. Apresentar junto com a proposta certificado de comprovação do aço inoxidável em
nome do fabricante do equipamento.
CARRO AUXILIAR COM VARANDAS. Carro de apoio para cozinhas industriais, com 2 planos,
construído em aço inoxidável dotado de bandejas com bordas anti derrame. Estrutura tubular em aço inox
AISI 304, bitola #16; 3 bandejas em chapa de aço inox AISI 304 18/8 e bitola #16 com aba reforçada de
5 cm; dotado de estrutura tubular em aço inox de movimentação; dotado de 04 rodízios de 5” em aço
inoxidável sendo 02 fixos e 02 giratórios com trava. Forma construtiva: totalmente soldado com
estruturas reforçadas. Dimensões aproximadas: 900X600X900 mm. Apresentar junto com a proposta
certificado de comprovação do aço inoxidável em nome do fabricante do equipamento.
CARRO PARA DETRITOS. Características: capacidade para 80 litros; confeccionado em aço
inoxidável, AISI 304, liga 18.8, padrão americano, bitola #18, solda do tipo aplicada em atmosfera inerte
de argônio, não aparente, com perfeito esmerilhamento e polimento dos excessos. Corpo cilindrico,
alças anatômicas para movimentação; tampa com sistema de basculante através de pedal. Conjunto de
rodízios giratórios Ø3” em aço inoxidável, sendo dois rodízios simples e dois com freios. Dimensões: Ø
470x640 mm. Apresentar junto com a proposta certificado de comprovação do aço inoxidável em nome
do fabricante do equipamento.
BEBEDOURO DE PRESSÃO Controle automático da temperatura da água; Segurança e qualidade,
garantidas pelo Inmetro; Torneira (copo e jato) em latão cromado, com regulagem de jato d’água;
Atende ambientes de até 40 pessoas; Moto-compressor econômico e silencioso; Indicado para uso
interno e externo. 220V. Medindo: 1.120 x 320 x 320 mm
PIA LAVATORIO P/ ASSEPSIA C/ TORNEIRA, ACIONADO POR JOELHO - Em aço inox 304, liga 18.8.
Tampo vincado de encosto com espelo posterior chanfrado com 100mm de altura. Cuba redonda
medindo Ø250x140. Sistema de acionamento da torneira (inclusa) através de joelho. Dimensões:
360x360x270 mm.Apresentar certificado de comprovação do aço inoxidável. Apresentar junto com a
proposta certificado de comprovação do aço inoxidável em nome do fabricante do equipamento.
GRELHA DE PISO 1000X150X75MM - Em aço inox AISI 304 liga 18.8. Grelha e cesto perfurados
removíveis. Requadro com grapas para chumbar no piso. Dimensões: 1000x150x75mm. Apresentar
junto com a proposta certificado de comprovação do aço inoxidável em nome do fabricante do
equipamento.
REFEITÓRIO INFANTIL

MODULO DISTRIBUIÇÃO REFRIGERADO PARA 04 GNS 1/1 PARA CRIANÇAS – Construido em aço
inoxidável AISI 304, liga 18.8; equipamento com pista superior para receber 04 GN 1/1 – 65 (GNs
inclusas) tampo superior em aço inoxidável, dotado de válvula de dreno para remoção de agua
proveniente do degelo; tensão: 220 v monofásico, dotado de corre bandejas tubulares em aço inoxidável
AISI 304 em um dos lados de 310 mm; Dimensões: 1550x760x610 mm (utilizado para crianças)
Expositor tipo protetor salivar com vidro curvo de um dos lados, constituído por montantes em aço
inoxidável com design em L curvo diferenciado com acabamento retangular, com canopla de fixação em
aço inoxidável, calha superior de sustentação em aço inoxidável e iluminação de LED medindo: 1527
mm de comprimento. Apresentar junto com a proposta certificado de comprovação do aço inoxidável em
nome do fabricante do equipamento. Apresentar CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE
emitido pelo INMETRO. COM AJUSTE DE ALTURA
MÓDULO DE DISTRIBUIÇÃO AQUECIDO TIPO BANHO MARIA PARA CRIANÇAS Gabinete com
estufa inferior dotada de portas, banho-maria para 04 gn's 1/1x200 (GNs inclusas) em aço inox 304, liga
18.8. Aquecimento através de resistências elétricas de imersão. Ajuste gradual de temperatura até 85°C.
Válvulas para abastecimento e remoção de água. Potência 5,0KW - 220V. Dimensões: 1550 x 760 x 610
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mm. Expositor com vidro superior incolor curvo em ambos os lados. Calha superior de sustentação e
montantes tubulares Ø 2" com canopla de fixação, em aço inox 304, liga 18.8. Dimensões:
1527x600x525 mm. CORREDIÇA Construído em aço inox 304, liga 18.8. Tubos Ø1 1/4". Fixação na
peça nas laterais do bordo inferior do tampo em um dos lados. Dimensões: 1550 x 310 x 105 mm
OBSERVAÇÃO: Apresentar CERTIFICADO DE AVALIAÇÃO DE CONFORMIDADE emitido pelo
INMETRO de acordo com Portaria n º 371 de 29 de dezembro de 2009. Apresentar junto com a proposta
certificado de comprovação do aço inoxidável em nome do fabricante do equipamento. COM AJUSTE
DE ALTURA
GABINETE DE CENTRO PARA DISTRIBUIÇAO - C/ 1 PRAT. INTERMEDIARIA - 1550X760X610MM Em aço inox AISI 304 liga 18.8 com 01 prateleira inferior de base, 1 Prateleira intermediária. Tampo
superior liso. Bordas de 40 mm. Pés niveladores de altura. Dimensões: 1550x760x610 mm. Dotado de
CORREDIÇA Construído em aço inox 304, liga 18.8. Tubos Ø1 1/4". Fixação na peça nas laterais do
bordo inferior do tampo em um dos lados. Dimensões: 1550 x 310 x 105 mm. Apresentar junto com a
proposta certificado de comprovação do aço inoxidável em nome do fabricante do equipamento. COM
AJUSTE DE ALTURA
Conjunto de GN’s e Grelhas para utilização nos fornos combinados e módulos de distribuição, composto
por:
10 GNs 1/1 – 65 perfurada
10 GNs 1/1 – 100 perfurada
10 GNs 1/1 – 100 lisa
10 GNs 1/1 – 200 lisa
10 GNs 1/1 – 65 lisa
10 Grelha 1/1 em aço inox
05 Grelha 1/1 para frango
04 GN 1/1 – 45 para batatas
05 Smart Grill para grelhados
04 GN Smart Egg antiaderente com 8 cavidade para ovos
04 GNs 1/1 – 30 teflonada
04 GNs 1/1 – 65 teflonada
60 tampas para GNs 1/1

A VISITA AOS LOCAIS DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO É FACULTATIVA
Para participação nesta licitação, a(s) empresa(s) interessada(s) poderá(ão) proceder à visita técnica no
local onde serão instalados os equipamentos adquiridos neste certame.
Para a visita é necessário o acompanhamento de servidor da FITO objetivando conhecer as condições e
características físicas dos locais, para ter ciência de todos os elementos que possam interferir direta ou
indiretamente na entrega e finalização do objeto, posto que não serão aceitas alegações posteriores quanto
ao desconhecimento da situação existente ou esquecimento de detalhes.
Realizada a vistoria, será entregue ao representante da interessada a Declaração de Visita Técnica,
conforme ANEXO III deste Edital, emitida pela Fundação Instituto Tecnológico de Osasco, em nome da
licitante, a fim de comprovar o seu comparecimento aos locais recreativos.
A empresa deverá indicar, um funcionário, para realização da visita, devidamente credenciado, para
apresentar-se no Departamento de Licitações e Compras, no dia previamente agendado, para visita técnica,
com o objetivo de cientificar-se das condições dos locais nos quais serão instalados os equipamentos, para
elaboração de sua proposta de preço nos moldes deste edital.
Para a realização de Vistoria Técnica, a licitante deverá entrar em contato com a FUNDAÇÃO INSTITUTO
TECNOLÓGICO DE OSASCO, devendo agendar a data e horário, pelo telefone (11) 3652-3006.
As empresas que optarem por não fazer a vistoria técnica DEVERÃO apresentar a DECLARAÇÃO DE
CIÊNCIA, conforme ANEXO IV deste Edital.
Quaisquer custos envolvidos na realização da visita serão de responsabilidade exclusiva da licitante.
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