
TOTAL DO PROCESSO:   199.090,00

Item: 1

Descrição: Balança digital Com selo e lacre de calibração do INMETRO, plataforma e estrutura em aço inoxidável ou 
aço carbono com pintura epóxi ou primer poliuretano, indicador (display) digital em LED alto brilho com no mínimo cinco 
dígitos, em plástico, desligamento automático, deve possuir teclas de zero e tara, pés reguláveis de borracha, bateria 
interna que permita o funcionamento em situações de falta de energia elétrica, voltagem 220v, cabo de alimentação 
(rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem. Com largura mínima de 275 mm, profundidade 
mínima de 285 mm e capacidade mínima de 30 kg (divisões a cada 5g).

Quantidade: 5 Valor Unit.: 1.500,00

Unidade: UN

Total Item: 7.500,00

Marca: Ramusa Modelo: Balança digital

Quant.: 1 Total: 7.500,00LOTE 1 Num: 041

Item: 1

Descrição: Bebedouro Industrial 50 Litros de coluna desenvolvido para atender locais com médio fluxo e concentração 
de pessoas, alinhando o grande armazenamento de água gelada, compacto e sofisticado, ideal para escolas e todo tipo 
de ambiente de grande fluxo de pessoas. CARACTERÍSTICAS: Bebedouro em aço inox. Água filtrada e gelada com 
qualidade em um único reservatório. Acompanha filtro (externo) de fácil instalação, aparador de água frontal em chapa 
de aço inox com dreno. Dentro da norma o modelo de 50 litros atende (em média) 150 a 200 pessoas por hora. FICHA 
TÉCNICA: Corpo e estrutura em aço inox 430 e pés reguláveis, Aparador de água (pingadeira) em aço Inox 430, 
Serpentina em aço inox 304 (interna), Reservatório em polipropileno atóxico, Isolamento térmico em OS, Boia 
Controladora do nível de água, Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351, Certificado pelo 
INMETRO, Baixo consumo de energia, Termostato com 7 níveis para controle de temperatura, Gás ecológico R134A, 
Refrigeração por compressor que garante maior eficiência, Motor Tecumseh 1/8 hp 127v (2,5A) OU 220v (1,10A) 60Hz-
280W, Tensão/potência: 110v ou 220v (não é bivolt), Armazena 50 litros de água gelada e Consumo médio: 9,21 kw/h 
mês. DIMENSÕES: Altura: 135 cm, Largura: 55 cm, Profundidade: 58 cm e Peso: 30kg.

Quantidade: 6 Valor Unit.: 2.772,50

Unidade: UN

Total Item: 16.635,00

Marca: Frisbel Modelo: Bebedouro industrial

Quant.: 1 Total: 16.635,00LOTE 2 Num: 099

Item: 1

Descrição: Fogão industriais de pequeno e médio porte. Registros em latão forjado. Tubo de distribuição de gás com 
tampão e bico de entrada de gás reversível. Grelhas de ferro fundido. Queimadores em ferro fundido. Bandeja coletora 
de resíduos em chapa de aço galvanizada. Pressão: Alta Pressão, Grelhas: 40x40 Cm Com 8 Pontas, Metal: Aço, 
Forno: Não Tem, Banho Maria: Não Tem, Chapa: Não Tem, Paneleiro: Não Tem, Bocas: 3, Queimador Duplo: Não 
Tem, Medidas: 1.60 X 0.0 X 0.80, Medida Do Perfil: 10 Cm, Diâmetro Queimadores: 11 Cm, Distância Entre As 
Grelhas: 10 Cm, Linha: Stand Extra, Posição Na Cozinha: Centro e Cor: Cinza Grafite.

Quantidade: 5 Valor Unit.: 2.568,00

Unidade: UN

Total Item: 12.840,00

Marca: Venancio Modelo: Fogão industrial

Quant.: 1 Total: 12.840,00LOTE 3 Num: 003

Item: 1 Unidade: UN Marca: Venancio Modelo: Fogão industrial

Quant.: 1 Total: 13.100,00LOTE 4 Num: 085
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Descrição: •Fogão industrial de baixa pressão a gás GLP (botijão) linha cristal luxo perfil 7, 02 queimadores duplos 
170mm e 02 simples 130mm em ferro fundido, grelhas em ferro fundido 30x30cm (06 dedos) e estrutura em aço inox 
430. Medidas internas do forno: altura: 31cm, largura: 48cm, profundidade: 59cm e capacidade: 87 litros. Medidas do 
fogão montado: altura: 80cm, largura : 79cm e profundidade : 88cm. Características: acendimento manual, Luz no forno 
não, forno autolimpante não, timer Não e botões removíveis.

Quantidade: 5 Valor Unit.: 2.620,00 Total Item: 13.100,00

Item: 1

Descrição: Forno de microondas com dimensões e capacidade Largura mínima: 5000 mm, Altura mínima: 2900 mm, 
Profundidade mínima: 3900 mm e Volume mínimo: 30 litros. CARACTERÍSTICAS: Gabinete monobloco em aço 
galvanizado revestido interna e externamente com pintura eletrostática em pó, na cor branca, Iluminação interna, Painel 
de controle digital com funções pré-programadas, Timer, Relógio, Porta com visor central, dotada de puxador e/ou tecla 
de abertura, Dispositivos e travas de segurança, Sapatas plásticas, Prato giratório em vidro, Dimensionamento da 
fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação, Voltagem: 220V e Cordão de 
alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem

Quantidade: 1 Valor Unit.: 1.200,00

Unidade: UN

Total Item: 1.200,00

Marca: Consul Modelo: forno de microondas

Quant.: 1 Total: 1.200,00LOTE 5 Num: 042

Item: 1

Descrição: Freezer vertical comercial com capacidade mínima de 500 litros, com sistema frostfree (degelo automático). 
Temperatura de operação: entre 0 °C e 7°. DimensãoLargura máxima: 750 mm, Capacidade total mínima: 500 litros. 
CARACTERÍSTICAS: Congelador (freezer) vertical em aço inox com sistema de degelo “frostfree” (que não precisa 
descongelamento), com uma porta, Temperatura de operação para congelamento de alimentos, no mínimo, entre -16°C 
e -24°C, Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm), Isolamento 
do gabinete de poliuretano injetado, Pés fixos em material metálico e maciço com revestimento de borracha resistente, 
Portas revestidas interna e externamente em aço inox, em chapa 22 (0,79 mm)...

Quantidade: 5 Valor Unit.: 8.704,00

Unidade: UN

Total Item: 43.520,00

Marca: Metal frio Modelo: freezer vertical

Quant.: 1 Total: 43.520,00LOTE 6 Num: 085

Item: 1

Descrição: Fabricado em conformidade com a norma regulamentadora do ministério do trabalho e emprego nr12 - 
segurança no trabalho em máquinas e equipamentos, copo com capacidade útil de 8 litros, removível confeccionado 
em chapa de aço inox, em peça única, sem soldas, com espessura de 1 mm, flange do copo em material plástico 
injetado, em cor clara, alças em aço inox, espessura de chapa de 1,25mm, com bordas rebatidas para o lado interno e 
soldadas em toda extensão de modo a não haver retenção de resíduos e fixação das alças ao copo com soldas lisas, 
uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos e com 12 meses de garantia contra vícios ou defeitos 
de fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.

Quantidade: 5 Valor Unit.: 1.359,00

Unidade: UN

Total Item: 6.795,00

Marca: JL Colombo Modelo: liquidificador industrial

Quant.: 1 Total: 6.795,00LOTE 7 Num: 007

Item: 1

Descrição: Refrigerador vertical combinado, linha branca, gabinete tipo "duplex" com duas portas (freezer e 
refrigerador), sistema de refrigeração “frostfree”, gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa de 
aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca, partes internas revestidas com painéis plásticos 
moldados com relevos para suporte das prateleiras internas, deslizantes, removíveis e reguláveis, e com porta e cestos 
em material resistente, removíveis e reguláveis. Gaveta para acondicionamento de frutas, verduras ou legumes, 
sistema de fechamento hermético com batentes das portas dotados de sistema antitranspirante e dobradiças metálicas, 
sapatas niveladoras, sistema de controle de temperatura ajustável, gás refrigerante r600a ou r134a, voltagem de 220v 
com cabo de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem e com dimensões de 750 
mm de largura máxima e capacidade mínima de 410 litros, e com 12 meses de garantia contra vícios ou defeitos de 
fabricação, a contar da data da expedição da nota fiscal.

Quantidade: 5 Valor Unit.: 8.000,00

Unidade: UN

Total Item: 40.000,00

Marca: Eletrolux Modelo: Refrigerador

Quant.: 1 Total: 40.000,00LOTE 8 Num: 056
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Item: 1

Descrição: Refrigerador industrial vertical de 4 portas, capacidade útil de 1000 litros, monofásico 220 V, compressor de 
1/2 hp, sistema de transmissão térmica convectiva, através de evaporadores e condensadores com sistema de ar 
forçado (sistema frost-free), dotado de 8 prateleiras ajustáveis. Dimensões aproximadas: 180 x 125 x 75cm (AxLxP) 
Características construtivas: Gabinete tipo monobloco revestido interna e externamente em aço inox, em chapa 22 
(0,80 mm), Isolamento do gabinete de poliuretano injetado, com espessura mínima de 55 mm e densidade mínima de 
36 kg/m3, Sapatas reguláveis constituídas de base metálica e ponteira maciça de material polimérico, fixadas de modo 
que a base do equipamento situe-se a aproximadamente 150 mm do piso, Portas revestidas interna e externamente em 
aço inox, em chapa 22 (0,80 mm), Isolamento da porta de poliuretano injetado, com espessura mínima de 45 mm e 
densidade mínima de 36 kg/m3, Vedação hermética em todo o perímetro das portas, constituída de gaxeta magnética 
sanfonada, Puxadores, trincos e dobradiças em aço inox. Trincos com travamento automático, Barreira térmica em todo 
o perímetro dos batentes das portas para evitar a condensação, constituída de resistência elétrica de baixa potência, 
intercambiável.

Quantidade: 5 Valor Unit.: 11.500,00

Unidade: UN

Total Item: 57.500,00

Marca: Gelopar Modelo: Refrigerador industrial

Quant.: 1 Total: 57.500,00LOTE 9 Num: 040

DOCUMENTOS ANEXADOS

Documento: Atestado de Capacidade TécnicaHorário: 18/11/2021 08:20

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/73ba3dc933e44665a81039b4cfd6c03e.zip

Documento: Ato Constitutivo (Estatuto ou Contrato Social)Horário: 18/11/2021 08:20

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/d01c0bfa9fa24c83a46127d66f052fab.pdf

Documento: Cadastro de CNPJHorário: 18/11/2021 08:20

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/05b4730863594746bc06e5e60ff4b50e.pdf

Documento: Cédula de identidade e CPF dos sóciosHorário: 18/11/2021 08:20

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/fea300437e4248ac8bc11ba64448c1a1.pdf

Documento: Certidão conjunta de débitos relativos a Tributos FederaisHorário: 18/11/2021 08:20

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/446cd59daf474f91be1d206e2151ab2f.pdf

Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda EstadualHorário: 18/11/2021 08:20

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/e1dadeae1c17416c8693efe4314bde4f.pdf

Documento: Certidão de regularidade de débito com a Fazenda MunicipalHorário: 18/11/2021 08:20

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/b9895dd91ca34659857b8e17bf7f4a18.pdf

Documento: Certidão de regularidade débito para com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)Horário: 18/11/2021 08:20

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/a83bfd9dea694f96b24ed2bfefa8ee31.pdf

Documento: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNTD)Horário: 18/11/2021 08:20

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/ca53756637304fe5a18c25c3c90d05b3.pdf

Documento: Certidão Negativa de Falência ou Concordata Horário: 18/11/2021 08:20

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/eb24921ce6c146ce9cffd255130a4561.zip

Documento: Certidão Simplificada da Junta ComercialHorário: 18/11/2021 08:20

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/f464b77913a74e99ad7e4745e7dafd46.pdf

Documento: Comprovação de enquadramento em ME/EPPHorário: 18/11/2021 08:20

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/50193d37f4454cb9b09d828080d49c04.pdf

Documento: Declaração de cumprimento dos requisitos de HabilitaçãoHorário: 18/11/2021 08:20

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/86ea47adea404b98989e0bfd8b9a8d00.pdf

Documento: Declaração de inexistência de fatos impeditivos ou supervenientesHorário: 18/11/2021 08:20

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1873bf438b5443c48b99a37daabb1b27.pdf
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ARQUIVOS ANEXADOS À ITENS

Documento: Declaração de não utilização de mão de obra infantilHorário: 18/11/2021 08:20

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/1603ac40fd1e40ecacfb941fc9b62bd6.pdf

Documento: Declaração de responsabilidadeHorário: 18/11/2021 08:20

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/9d68881f9f8b48b2951fcc77eb23316a.pdf

Documento: Proposta em papel timbrado, assinada e com CNPJHorário: 18/11/2021 08:20

Endereço: http://lanceeletronico.blob.core.windows.net/participantdocuments/14a0a8e2110746d687b9f2f59a1c42d2.pdf

Lote Item Endereço
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