
CATÁLOGO DE CONSUMO

GRUPO 30.21

MATERIAL DE COPA E COZINHA

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA O REQUISITANTE:

Este catálogo foi elaborado com base no histórico de requisições desta Instituição. Caso

haja a necessidade de solicitar algum item que não conste no mesmo, o setor requisitante

poderá solicitar sua inclusão no período de atualização do catálogo, observando o prazo

constante no cronograma disponibilizado pelo DMSA no endereço eletrônico: 

http://institucional.ufrrj.br/dmsa/cronogramas

Para a inclusão de itens o  setor  requisitante  deverá realizar  uma pesquisa  no catálogo

disponibilizado pelo Comprasnet no endereço eletrônico: 

https://siasgnet-consultas.siasgnet.estaleiro.serpro.gov.br/siasgnet-catalogo/#/siasgnet-

catalogo/search

E adotar, em seguida, os seguintes passos:

1) Ao acessar a página o setor requisitante será direcionado para uma tela que conterá

uma  barra  de  pesquisa  (ver  figura  1.1),  basta  digitar  o  item  desejado  que  serão

apresentadas as opções de descrição do item pesquisado (ver figura 1.2);
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Figura 1.1



Figura 1.2



2) Ao  selecionar  o  item  correspondente  à  descrição  desejada  o  requisitante  deverá

adicionar a unidade de fornecimento (ver figura 2.1), em seguida deverá exportar a lista

em formato PDF (ver figura 2.2 e 2.3).

Figura 2.1.



Figura 2.2.



Figura 2.3.

3) O requisitante deverá consultar o cronograma de envio disponibilizado pelo DMSA no
endereço eletrônico: http://institucional.ufrrj.br/dmsa/cronogramas
E  proceder  com  o  envio  do  arquivo  PDF  contendo  o  item  correspondente  à  sua

necessidade  para  o  e-mail  da  Seção  Integrada  de  Recebimento,  Especificação  e

Relacionamento com o Requerente: especificacoes_dmsa@ufrrj.br 

4) Caso não encontre no sistema do governo o item compatível com a sua necessidade, o

requisitante deve proceder com a produção da descrição do objeto a ser requisitado.

         

         O objeto deve ser descrito de forma a traduzir a real necessidade desta IFES com

todas  as  características  indispensáveis,  afastando-se,  evidentemente,  as  características

irrelevantes e desnecessárias, que venham a restringir a competição.

 Para envio e suporte quanto a descrição do objeto é necessário encaminhar um e-

mail para a Seção Integrada de Recebimento, Especificações e Relacionamento com o

Requerente – SIRERR: especificacoes_dmsa@ufrrj.br

CATÁLOGO ATUALIZADO EM  07 DE JULHO DE 2019

Desenvolvimento: Coordenação de Administração do DMSA
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CATÁLOGO DO GRUPO 30.21 – MATERIAL DE COPA E COZINHA



ITEM DESCRIÇÃO SIASG CATMAT UNIDADE VALOR R$

3021001
Abridor, tipo: manual, material: aço inoxidável, 

uso: garrafa, lata
276686 Unidade 9,41

3021002

Acendedor fogão, material cabo: plástico, tipo: 

manual, material: plástico, características 

adicionais: recarregável com isqueiro

435656 Unidade 11,38

3021003

Açucareiro, material: aço inoxidável, 

capacidade: 350 g, características adicionais: 

com tampa e colher em aço inoxidável

393509 Unidade 13,99

3021004

Amolador manual, material: aço inoxidável, 

material cabo: polipropileno, comprimento 

lâmina: 356 mm, comprimento cabo: 131 mm, 

características adicionais: estriada-imantada, 

cabo branco, ação antimicrobiana

407136 Unidade 22,97

3021005

Amolador manual, material: pedra, 

comprimento: 20,50 cm, largura: 8 cm, 

espessura: 2,50 cm

328784 Unidade 14,98

3021006

Assadeira cozinha comercial, material: alumínio

reforçado, formato: retangular, altura: 4,5 cm, 

largura: 26 cm, comprimento: 37 cm

301068 Unidade 29,17

3021007

Assadeira cozinha comercial, material: alumínio

reforçado, formato: retangular, altura: 6 cm, 

largura: 33 cm, comprimento: 46 cm, 

características adicionais: com alças mesmo 

material

295916 Unidade 30,35

3021008

Assadeira cozinha comercial, material: alumínio

reforçado, tamanho: grande, formato: 

retangular, altura: 5 cm, largura: 30 cm, 

comprimento: 63 cm, espessura: 1 cm

293602 Unidade 125,35

3021009 Assadeira cozinha comercial, material: 

alumínio, formato: retangular, altura: 5 cm, 

largura: 40 cm, comprimento: 60 cm, 

características adicionais: com alças mesmo 

351545 Unidade 179,75



material

3021010

Avental, material: 100% algodão metalizado, 

características adicionais: térmico, 

impermeável, tiras e alças de ajuste, aplicação:

cozinha industrial, tamanho: g

339839 Unidade 128,43

3021011

Avental, material: kourion, comprimento: 100 

cm, largura: 60 cm, características adicionais: 

aluminação, forração lona flanelada e ajuste 

com aplicação: cozinha industrial

358103 Unidade 68,00

3021012

Avental, tipo: impermeável, cor: incolor, 

comprimento: 140 cm, largura: 70 cm, 

características adicionais: não reter fungos, 

aplicação: cozinha industrial

290544 Unidade 27,08

3021013

Avental, material: napa, cor: branca, 

comprimento: 140 cm, largura: 70 cm, 

aplicação: cozinha industrial

290545 Unidade 8,18

3021014

Avental, material: pvc - cloreto de polivinila, 

características adicionais: tiras de amarrar 

fixas, aplicação: cozinha industrial, tamanho: g

441243 Unidade 9,96

3021015 Bacia, material: alumínio, diâmetro: 50 cm 236286 Unidade 38,49
3021016 Bacia, material: alumínio, diâmetro: 70 cm 247708 Unidade 57,49

3021017
Bacia, material: plástico, capacidade: 11 l, 

características adicionais: redonda
326593 Unidade 7,50

3021018 Bacia, material: plástico, capacidade: 20 l 292588 Unidade 13,84
3021019 Bacia, material: plástico, capacidade: 40 l 292589 Unidade 30,00

3021020
Bacia, material: plástico, tamanho: pequeno, 

capacidade: 4 l
294249 Unidade 10,00

3021021

Bandeja de aço, material: aço inoxidável com 

revestimento em teflon, comprimento: 530 mm, 

largura: 325 mm, aplicação: servir refeições, 

características adicionais: com 8 cavidades 

para ovos

450212 Unidade 242,52

3021022 Bandeja de aço, material: aço inoxidável, 

comprimento: 30 cm, largura: 20 cm, altura: 4 

cm, características adicionais: com 

401886 Unidade 56,51



acabamento arredondado nas bordas

3021023
Bandeja, formato: retangular, comprimento: 45 

cm, largura: 30 cm, material: aço inoxidável
292812 Unidade 33,30

3021024

Bandeja, formato: retangular, comprimento: 48 

cm, largura: 32 cm, aplicação: residencial, 

finalidade: servir líquidos e alimentos, material: 

aço inoxidável

269353 Unidade 64,76

3021025

Bandeja, formato: retangular, medidas 

aproximadas: comprimento: 48 cm, largura: 32 

cm, características adicionais: lisa, material: 

plástico, cor: bege

249454 Unidade 18,00

3021026

Bule, material: aço inoxidável, capacidade: 0,50

l, finalidade: café, características adicionais: 

com bico curto

230706 Unidade 93,33

3021027

Bule, material: aço inoxidável, capacidade: 0,60

l, finalidade: café, características adicionais: 

com bico longo

229431 Unidade 78,91

3021029

Caixa plástica, material: plástico resistente, 

comprimento: 40 cm, largura: 27 cm, altura: 

36,70 cm, transmitância: transparente, 

características adicionais: tampa e travas, tipo: 

caixa organizadora, capacidade: 26,50 l

440723 Unidade 68,34

3021030

Caixa plástica, material: plástico, comprimento: 

58 cm, largura: 38 cm, altura: 33 cm, tipo: caixa

organizadora, modelo: com tampa

416056 Unidade 63,68

3021032 Caixa plástica, material: polietileno, 

comprimento: 55,50 cm, largura: 36 cm, altura: 

31 cm, aplicação: acondicionamento de 

hortifrutigranjeiros, capacidade: 35 kg

317491 Unidade 31,46

3021033

Caixa plástica, material: polipropileno, 

aplicação: alimentos, características adicionais:

com tampa, capacidade: 10 l

338807 Unidade 34,16

3021034 Caixa plástica, material: polipropileno, 

aplicação: alimentos, características adicionais:

338809 Unidade 12,49



com tampa, capacidade: 5 l

3021035

Caldeirão, material: alumínio fundido, 

capacidade: 45 l, características adicionais: 

com tampa e alça em alumínio

430195 Unidade 269,10

3021036

Caldeirão, material: alumínio, capacidade: 22,5 

l, características adicionais: com 2 alças e 

tampa

397202 Unidade 106,96

3021037
Caldeirão, material: alumínio, capacidade: 4,6 l,

características adicionais: com 2 alças e tampa
397203 Unidade 83,29

3021038

Caneca, material: alumínio, capacidade: 4,50 l, 

diâmetro: 18 cm, altura: 18 cm, características 

adicionais: com cabo Baquelite, sem tampa

397210 Unidade 49,52

3021039

Caneca, material: alumínio, capacidade: 6,20 l, 

características adicionais: com cabo em 

baquelite

441338 Unidade 51,85

3021040
Chaleira, material: aço inoxidável, capacidade: 

3 l
357236 Unidade 76,97

3021041
Coador tipo peneira, material: aço inoxidável, 

características adicionais: (chinois) nº 20
283231 Unidade 42,70

3021042

Coador tipo peneira, material: aço inoxidável, 

características adicionais: em forma de cone, 

diâmetro: 25 cm

399043 Unidade 58,45

3021043
Colher descartável, material: plástico, cor: 

branca, aplicação: refeição
235787

Pacote 50

Unidades
2,96

3021044
Colher descartável, material: plástico, cor: 

incolor, aplicação: refeição
235786

Pacote 50

Unidades
2,56

3021045
Colher descartável, material: poliestireno, 

aplicação: sobremesa
391002

Pacote 50

Unidades
2,59

3021046 Colher mesa, material corpo: aço inoxidável, 

material cabo: aço inoxidável, características 

adicionais: lisa e polida, comprimento: 20 cm, 

espessura: 3 mm, tipo: sobremesa

437924 Unidade 8,01

3021047
Colher mesa, material corpo: aço inoxidável, 

material cabo: polipropileno
407595 Unidade 2,27

3021048 Colher pau, material: madeira, tamanho: médio, 218220 Unidade 30,01



comprimento: 50 cm
3021049 Colher pau, comprimento: 35 cm 353467 Unidade 5,43

3021050

Colher, material corpo: aço inoxidável aisi 304, 

material cabo: aço inoxidável aisi 304, 

aplicação: café, características adicionais: 

estrutura inteiriça, sem emendas, comprimento:

10 cm

379340 Unidade 1,23

3021051

Colher, material corpo: aço inoxidável aisi 304, 

material cabo: aço inoxidável aisi 304, 

aplicação: chá, características adicionais: 

estrutura inteiriça, sem emendas, comprimento:

12 cm

379339 Unidade 1,29

3021052

Colher, material corpo: aço inoxidável, material 

cabo: aço inoxidável, aplicação: suco, 

características adicionais: cabo quadrado, lisa, 

comprimento: 184 mm

372130 Unidade 2,00

3021053

Colher, material corpo: aço inoxidável, material 

cabo: aço inoxidável, tamanho: grande, tipo: 

suco, características adicionais: cabo fino, 

comprimento: 30,5 cm, espessura: 1 mm

287795 Unidade 2,85

3021054

Colher, material corpo: polipropileno, material 

cabo: aço inoxidável, aplicação: caldeirão, 

características adicionais: polipropileno branco 

com dimensões: 2,5x12x120 cm, comprimento: 

120 cm

340652 Unidade 75,40

3021055 Colher, material corpo: polipropileno, material 

cabo: aço inoxidável, aplicação: caldeirão, 

comprimento: 80 cm

334613 Unidade 71,40

3021056

Concha, material corpo: aço inoxidável, 

material cabo: aço inoxidável, comprimento 

cabo: 35 cm, diâmetro: 10 cm

299548 Unidade 10,72

3021057 Concha, material corpo: aço inoxidável, 

material cabo: aço inoxidável, comprimento: 25 

270829 Unidade 11,90



cm, uso: feijão

3021058

Concha, material corpo: aço inoxidável, 

material cabo: aço inoxidável, uso: feijão, 

diâmetro: 13 cm

339943 Unidade 17,62

3021059
Copo de vidro, capacidade: 300 ml, cor: 

transparente, tipo uso: água, suco, refrigerante
393858 Unidade 4,46

3021060
Copo descartável, material: plástico, 

capacidade: 50 ml, aplicação: café
254007

Pacote 100

Unidades
2,00

3021061

Copo, material: vidro, aplicação: água, 

capacidade: 190 ml, características adicionais: 

incolor

321629 Unidade 2,16

3021062

Copo, material: vidro, aplicação: residencial, 

capacidade: 250 ml, utilização: reutilizável, 

características adicionais: canelado incolor

293586 Unidade 3,20

3021063

Dispenser para copo plástico, material: aço 

inoxidável, material extremidade: inox, uso: 

copos descartáveis, capacidade copo: 200 ml

245316 Unidade 38,46

3021064

Dispenser para copo plástico, material: aço 

inoxidável, material extremidade: inox, uso: 

copos descartáveis, capacidade copo: 50 ml

294419 Unidade 23,31

3021065
Embalagem, tipo: quentinha, material: alumínio,

características adicionais: com tampa, nº 8
304397

Caixa 100

Unidades
34,26

3021066

Escorredor louça, material: aço inoxidável, 

capacidade: 16 pratos, características 

adicionais: compartimento para talheres

397191 Unidade 79,35

3021067

Escorredor, material: aço inoxidável, diâmetro: 

24 cm, aplicação: macarrão, características 

adicionais: com alças

357209 Unidade 25,03

3021068 Escorredor, material: alumínio polido, altura: 20

cm, diâmetro: 30 cm, aplicação: arroz, 

características adicionais: alças reforçadas

332679 Unidade 56,90

3021069

Escorredor, material: alumínio, diâmetro: 50 

cm, aplicação: arroz, características adicionais: 

com alças

333022 Unidade 81,56

3021070 Espátula, material: aço inoxidável, 393687 Unidade 17,09



comprimento: 30 cm, aplicação: confeitar bolo, 

material cabo: polietileno, comprimento cabo: 

12 cm, cor: branca

3021071
Espátula, material: silicone, comprimento: 29 

cm, aplicação: cozinha
454211 Unidade 30,05

3021072
Espremedor legume, material: aço inoxidável, 

tipo: manual, aplicação: alho
357203 Unidade 30,16

3021073
Espumadeira, material corpo: aço inoxidável, 

material cabo: aço inoxidável, diâmetro: 15 cm
302944 Unidade 15,43

3021074
Espumadeira, material corpo: aço inoxidável, 

material cabo: aço inoxidável, tamanho: 31 cm
454272 Unidade 25,69

3021075
Espumadeira, material corpo: alumínio, 

comprimento cabo: 20 cm
283808 Unidade 5,75

3021076

Espumadeira, material corpo: alumínio, material

cabo: alumínio, tamanho: 50 cm x 14 cm, 

características adicionais: cabo em forma de 

gancho

355387 Unidade 39,90

3021077
Faca descartável, material: plástico, cor: 

incolor, aplicação: refeição, sobremesa
221994

Pacote 50

Unidades
3,64

3021078

Faca mesa, material lâmina: aço inoxidável, 

material cabo: aço inoxidável, tipo: corte de 

peixe, características adicionais: comprimento 

23 cm, espessura 2,25 mm

356113 Unidade 5,69

3021079

Faca, material lâmina: aço inoxidável, material 

cabo: aço inoxidável, comprimento lâmina: 16 

cm, comprimento cabo: 10 cm, largura lâmina: 

2,5 cm, aplicação: cortar legumes e verduras, 

tipo: cozinha

283447 Unidade 7,39

3021080

Faca, material lâmina: aço inoxidável, material 

cabo: aço inoxidável, tamanho: 10 pol, 

aplicação: cortar carne

250843 Unidade 38,49

3021081 Faca, material lâmina: aço inoxidável, material 

cabo: polietileno, comprimento lâmina: 20 cm, 

comprimento cabo: 12 cm, largura lâmina: 2,50 

355382 Unidade 11,34



cm, aplicação: cortar pão, tipo: serrilhada, cor 

cabo: branca

3021082

Faca, material lâmina: aço inoxidável, material 

cabo: polietileno, comprimento lâmina: 22 cm, 

comprimento cabo: 15 cm, largura lâmina: 4 

cm, aplicação: cortar carne

315155 Unidade 23,00

3021083

Faca, material lâmina: aço inoxidável, material 

cabo: polietileno, comprimento aprox. lâmina: 

30 cm, comprimento aproximado cabo: 15 cm, 

largura aprox. lâmina: 5 cm, aplicação: cortar 

carne, tipo: fio liso, cor cabo: branca

286744 Unidade 37,49

3021084

Faca, material lâmina: aço inoxidável, material 

cabo: polietileno, comprimento lâmina: 6 pol, 

aplicação: desossa de carne

282595 Unidade 39,60

3021085

Faca, material lâmina: aço inoxidável, material 

cabo: polipropileno, comprimento lâmina: 12 

pol, comprimento cabo: 15 cm, largura lâmina: 

4,5 cm, aplicação: cortar carne

297316 Unidade 29,32

3021086

Faca, material lâmina: aço inoxidável, material 

cabo: poliuretano, tamanho: 10 pol, aplicação: 

copa, tipo: peixeira

297530 Unidade 17,37

3021087

Faca, material lâmina: aço inoxidável, material 

cabo: poliuretano, tamanho: 5 pol, aplicação: 

copa, tipo: peixeira

297529 Unidade 11,51

3021088 Filme embalagem, material: pvc - cloreto de 

polivinila, tipo filme: aderente, largura: 45 cm, 

aplicação: acondicionamento produtos 

alimentícios e farmacêuticos, comprimento: 300

m

372884 Rolo 300

Metros

41,29

3021089

Forma, material: plástico, formato: quadrado, 

aplicação: queijo mussarela, capacidade: 1.000

g

237777 Unidade 8,00

3021090 Forma, material: plástico, formato: redonda, 238047 Unidade 11,62



aplicação: queijo minas, capacidade: 1.000 g, 

tipo: perfurada

3021093

Forma, material: polietileno, aplicação: queijo 

prato, coalho, capacidade: 5.000 g, tipo: 

perfurada

456566 Unidade 74,70

3021094

Forma, material: polietileno, aplicação: queijo 

prato, coalho, capacidade: 6.000 g, tipo: 

perfurada

456567 Unidade 68,60

3021096
Fósforo, material corpo: madeira, cor cabeça: 

vermelha, tipo: longo, caixa 200 palitos
241343

Pacote 10

Caixas
23,00

3021097
Fósforo, material corpo: madeira, cor cabeça: 

vermelha, tipo: longo
241343

Caixa 50

Unidades
4,10

3021098
Frigideira, material: alumínio, tipo: funda, 

diâmetro: 30 cm, material cabo: baquelite
352908 Unidade 65,74

3021099

Frigideira, material: alumínio, tipo: rasa, 

diâmetro: 20 cm, revestimento: antiaderente, 

material cabo: baquelite

372125 Unidade 35,44

3021100

Frigideira, material: alumínio, tipo: rasa, 

diâmetro: 24 cm, revestimento: antiaderente, 

material cabo: aço inoxidável, aplicação: copa e

cozinha

366342 Unidade 55,38

3021101
Funil, material: aço inoxidável, capacidade: 500

ml, uso: copa e cozinha
450510 Unidade 151,32

3021103
Funil, material: alumínio, capacidade: 150 ml, 

uso: doméstico
283256 Unidade 70,95

3021104
Funil, material: plástico, capacidade: 150 ml, 

uso: doméstico
329353 Unidade 14,70

3021105 Galheteiro metal, material: aço inoxidável, 

formato: redondo, componentes: azeiteiro, 

pimenteiro, saleiro, vinagreiro, características 

adicionais: corpos vidro, tampa aço inox.

369558 Unidade 48,33

3021106 Garfo mesa, material corpo: aço inoxidável, 

material cabo: aço inoxidável, tipo: mesa, 

características adicionais: liso e polido, 

437873 Unidade 2,10



comprimento: 20 cm

3021107
Garfo mesa, material corpo: aço inoxidável, 

tipo: sobremesa
335114 Unidade 1,53

3021108

Garrafa térmica, material: aço inoxidável, 

capacidade: 1 l, características adicionais: com 

tampa tipo pressão

376172 Unidade 64,70

3021109

Garrafa térmica, material: aço inoxidável, 

capacidade: 1,80 l, características adicionais: 

com pressão, ampola de vidro

296174 Unidade 95,26

3021110

Garrafa térmica, material: plástico revestido 

com fibra, capacidade: 12 l, características 

adicionais: com torneira

233169 Unidade 92,87

3021111

Garrafa térmica, material: plástico, capacidade: 

0,50 l, formato: cilíndrico, características 

adicionais: sistema serve-jato

302590 Unidade 36,60

3021112
Garrafa térmica, material: plástico, capacidade: 

5 l, características adicionais: com torneira
261974 Unidade 57,26

3021113
Garrafa, material: plástico, capacidade: 2 l, 

aplicação: refrigerante
221387 Unidade 1,42

3021115
Garrafa, material: vidro, capacidade: 1 l, 

aplicação: água
221383 Unidade 19,99

3021116

Garrafa, material: vidro, capacidade: 1,50 l, 

aplicação: água, características adicionais: com

tampa

241378 Unidade 15,47

3021118

Grelha, material: aço inoxidável, comprimento: 

530 mm, largura: 330 mm, espessura: 8 mm, 

aplicação: forno combinado (gastronorm 1,1)

355778 Unidade 112,65

3021120 Guardanapo de papel, material: celulose, 

largura: 22 cm, comprimento: 23 cm, cor: 

branca, tipo folhas: simples

293348 Pacote 50

Unidades

1,43

3021121

Guardanapo de papel, material: celulose, 

largura: 24 cm, comprimento: 24 cm, cor: 

branca, tipo folhas: dupla, características 

adicionais: extra macio

396052
Pacote 50

Unidades
2,55

3021122 Jarra, material: aço inoxidável, capacidade: 2 l, 428385 Unidade 67,01



modelo: com tampa e alça, aplicação: copa e 

cozinha

3021123

Jarra, material: acrílico, capacidade: 600 ml, 

modelo: com alça e graduada, cor: 

transparente incolor, aplicação: copa e cozinha

454267 Unidade 16,16

3021124

Jarra, material: plástico, capacidade: 2 l, 

modelo: com tampa, cor: incolor, aplicação: 

água

247780 Unidade 9,05

3021125

Jarra, material: plástico, capacidade: 3 l, 

características adicionais: com alça e tampa 

removível

407597 Unidade 12,74

3021127

Manteigueira, material: aço inoxidável, formato:

retangular, comprimento: aproximadamente 20 

cm, largura: aproximadamente 8,50 cm, 

características adicionais: com tampa e 

pegador em aço inoxidável

329546 Unidade 20,00

3021128

Pá culinária, material corpo: aço inoxidável, 

material cabo: aço inoxidável, comprimento 

corpo: 11 cm, largura: 5 cm, comprimento cabo:

13 cm, aplicação: cortar e servir bolos e tortas

242722 Unidade 12,89

3021129

Paliteiro, material: vidro, formato: cilíndrico, 

altura: 8 cm, características adicionais: com 

tampa metálica

220725 Unidade 10,92

3021130

Palito, material: madeira, formato: roliço, 

comprimento: 6 cm, aplicação: higiene dental, 

características adicionais: embalagem de papel

individual

299620
Caixa 2000

Unidades
16,04

3021131 Panela pressão, material: alumínio polido, 

capacidade: 7 l, material cabo: baquelite, 

características adicionais: com alça

397245 Unidade 96,60

3021134 Panela, material: alumínio fundido, material 

cabo: alumínio, características adicionais: 

altura de 24 cm aproximadamente e diâmetro 

333180 Unidade 211,88



de 50cm

3021135

Panela, material: alumínio reforçado, 

capacidade: 12 l, características adicionais: 

com tampa, tipo: caçarola, diâmetro: 32 cm

365869 Unidade 77,95

3021136

Panela, material: alumínio reforçado, 

capacidade: 20,40 l, características adicionais: 

com tampa, tipo: caçarola, diâmetro: 38 cm

365873 Unidade 100,10

3021137
Panela, material: alumínio, capacidade: 70 l, 

características adicionais: com tampa
352910 Unidade 276,71

3021138

Pano limpeza, material: 70% viscose e 30% 

poliéster, comprimento: 300 m, largura: 33 cm, 

características adicionais: alto grau absorção s,

desprendimento de partícula

380546
Rolo 300

Metros
106,50

3021139
Pano prato, material: algodão, comprimento: 60

cm, largura: 40 cm, cor: branca
344983 Unidade 2,42

3021140

Pano prato, material: algodão, comprimento: 68

cm, largura: 40 cm, cor: branca, características 

adicionais: não aplicável

228893 Unidade 2,78

3021141

Papel alumínio, material: alumínio, 

comprimento: 7,50 m, largura: 30 cm, 

apresentação: rolo

221390
Rolo 7,5

Metros
2,76

3021142

Papel alumínio, material: alumínio, 

comprimento: 7,50 m, largura: 45 cm, 

apresentação: rolo

233708
Rolo 7,5

Metros
3,02

3021143

Papel filme, material: pvc - cloreto de polivinila, 

comprimento: 1.000 m, largura: 40 cm, 

apresentação: rolo

431101 Unidade 78,19

3021144 Papel filme, material: pvc - cloreto de polivinila, 

comprimento: 300 m, largura aprox: 29 cm, 

apresentação: rolo, aplicação: doméstica

220981 Bobina 300

Metros

29,50

3021145

Pegador alimento, material: aço inoxidável, 

comprimento: 20,50 cm, características 

adicionais: cabo de 13 x 2 cm; pegador de 5 x 5

cm, aplicação: salada

248070 Unidade 15,30



3021146

Pegador alimento, material: aço inoxidável, 

comprimento: 28 cm, características adicionais:

tipo concha, sem emendas ou saliências, 

aplicação: servir massas, tamanho: 1,80 mm

355383 Unidade 13,17

3021147

Peneira cozinha, material: aço inoxidável, 

material cabo: aço inoxidável, diâmetro: 

aproximadamente 23 cm, características 

adicionais: tela aço inoxidável

431338 Unidade 22,42

3021148

Peneira cozinha, material: plástico, diâmetro: 

20 cm, características adicionais: cabo, aro e 

tela média de plástico

331945 Unidade 17,97

3021149

Peneira, material: aço, material borda: madeira,

formato: redondo, tipo malha: fina, diâmetro: 40

cm, aplicação: fubá, doces, geleias

297850 Unidade 56,75

3021150

Peneira, material: aço, material borda: madeira,

formato: redondo, tipo malha: fina, diâmetro: 55

cm, aplicação: areia grossa, café em grãos, 

areia média, feijão

224602 Unidade 17,65

3021151

Porta-guardanapo, material: aço inoxidável, 

largura: 8 cm, altura: 14,50 cm, comprimento: 9

cm

450224 Unidade 17,55

3021152

Pote alimentos, material: porcelana, formato: 

redondo, cor: branca, altura: 5 cm, 

características adicionais: tigela ramekin, 

diâmetro inferior: 10 cm

450733 Unidade 7,04

3021153

Pote alimentos, material: vidro, formato: 

redondo, cor: incolor, capacidade: 200 ml, com 

tampa metalizada, aplicação: conserva.

443403 Unidade 3,20

3021154 Pote alimentos, material: vidro, cor: incolor, 

capacidade: 500 g, características adicionais: 

com tampa

321040 Unidade 19,17

3021156 Pote vidro, diâmetro: 14 cm, altura: 19,50 cm, 

capacidade: 2.000 ml, características 

417015 Unidade 12,57



adicionais: com tampa rosqueavel em plástico

3021157

Prato porcelana, aplicação: refeição, formato: 

redondo, características adicionais: borda 

espessura 3,5 cm, cor: branca, tipo: fundo, 

diâmetro: 24 cm

304000 Unidade 9,57

3021158

Prato, material: plástico, aplicação: refeição, 

características adicionais: descartável, 

diâmetro: 15 cm, cor: branca

364463
Pacote 10

Unidades
1,29

3021159

Prato, material: plástico, aplicação: refeição, 

características adicionais: descartável, 

diâmetro: 21 cm, cor: branca

372768
Pacote 10

Unidades
2,82

3021160

Prato, material: porcelana, aplicação: refeição, 

características adicionais: tipo fundo, formato 

circular, diâmetro: 22 cm, cor: branca

402329 Unidade 9,02

3021161

Prato, material: porcelana, aplicação: refeição, 

características adicionais: tipo raso, formato 

circular, diâmetro: 22 cm, cor: branca

402170 Unidade 7,97

3021162

Prato, material: vidro, aplicação: refeição para 

bolo, características adicionais: com tampa e 

pé

302104 Unidade 128,61

3021163

Prato, material: vidro, aplicação: refeição, 

tamanho: não aplicável, características 

adicionais: fundo

222372 Unidade 4,66

3021164

Prato, material: vidro, aplicação: sobremesa, 

diâmetro: 19 cm, cor: incolor, formato: redondo,

transmitância: transparente

300084 Unidade 4,30

3021165

Ralador alimento, material: aço inoxidável, tipo:

manual, quantidade faces: 4, aplicação: 

cozinha

261597 Unidade 34,58

3021166 Recipiente alimentos, material: aço inoxidável 

aisi 304, aplicação: cozinha industrial, 

características adicionais: com alça e tampa, 

altura mínima: 150 mm, comprimento: 530 mm,

largura: 325 mm

387477 Unidade 40,20



3021167

Recipiente alimentos, material: aço inoxidável, 

aplicação: cozinha, características adicionais: 2

alças, liga 18,8 e tampa, referência: 1,1-200 

mm

304473 Unidade 44,24

3021168

Recipiente alimentos, material: aço inoxidável, 

aplicação: cozinha, características adicionais: 

com alça e tampa, altura mínima: 9,30 cm, 

comprimento: 53 cm, largura: 33 cm

338594 Unidade 137,59

3021169

Recipiente alimentos, material: aço inoxidável, 

aplicação: cozinha, características adicionais: 

gastronorm, sem alça, referência: 1,1-65 mm

355310 Unidade 68,75

3021170

Recipiente alimentos, material: aço inoxidável, 

aplicação: cozinha, características adicionais: 

gastronorm, sem alça, referência: 1,2-65 mm

355312 Unidade 45,90

3021171

Recipiente alimentos, material: aço inoxidável, 

aplicação: cozinha, características adicionais: 

gastronorm, sem alça, referência: perfurada - 

1,1-65 mm

355378 Unidade 122,04

3021172

Recipiente alimentos, material: aço inoxidável, 

capacidade: 12,50 l, aplicação: cozinha, 

características adicionais: gastronorm, liga 18,8

aisi 304, com alça, referência: 2,4-150 mm, 

formato: cuba

397254 Unidade 177,22

3021173

Recipiente alimentos, material: aço inoxidável, 

características adicionais: cuba gastronorm 

sem alça, altura mínima: 150 mm, 

comprimento: 530 mm, largura: 325 mm

373244 Unidade 137,83

3021174 Relógio, material: plástico, tipo: parede, 

mostrador: analógico protegido por vidro, 

funcionamento: pilha, características adicionais:

branco, diâmetro: 28 a 35 cm

299740 Unidade 47,25

3021175 Rolo massa, material: madeira, tamanho: 45 

cm, aplicação: regulagem da espessura da 

450255 Unidade 30,00



massa, uso: manual

3021176
Rolo massa, material: polipropileno, tamanho: 

40 cm
320821 Unidade 57,49

3021177

Saca-rolha, material: aço inoxidável, 

comprimento: 10 cm, tratamento superficial: 

cromado, características adicionais: com 

abridor de garrafas

242205 Unidade 33,01

3021178

Saco, material: plástico transparente, cor: 

incolor, capacidade: 4 kg, aplicação: 

acondicionamento de alimentos, características

adicionais: bobina picotada

382626
Bobina 500

Unidades
35,62

3021179

Saco, material: plástico transparente, cor: 

incolor, capacidade: 7 kg, aplicação: 

acondicionamento de alimentos, características

adicionais: bobina picotada

300032
Bobina 500

Unidades
39,65

3021180

Saladeira, material: aço inoxidável, capacidade:

250 ml, formato: oval, comprimento: 20 cm, 

largura: 14 cm, características adicionais: funda

355384 Unidade 9,00

3021181

Saladeira, material: melamina, aplicação: 

refeição, capacidade: 6000 ml, largura: 33 cm, 

altura: 17 cm, cor: branco

450703 Unidade 125,73

3021182

Suporte filtro café, material: plástico, modelo: 

tradicional, cor: marrom, tamanho referência: nº

103

312303 Unidade 8,27

3021183

Taça, material: vidro transparente incolor, 

altura: 16,10 cm, diâmetro: 7,30 cm, 

capacidade: 300 ml, uso: água

243010 Unidade 10,86

3021185
Talher descartável, material: plástico, tipo: 

garfo, aplicação: refeição, sobremesa
236043

Pacote 50

Unidades
2,31

3021186 Talher descartável, material: plástico, tipo: 

mexedor de cafezinho, aplicação: copa e 

cozinha, cor: branco transparente

260613 Pacote 500

Unidades

7,13

3021187 Tampa caldeirão, material: aço inoxidável, 

aplicação: cuba gastronorm 1,1, características 

296423 Unidade 54,31



adicionais: recorte para alças

3021188

Tesoura, material: aço inoxidável, material 

cabo: polipropileno, comprimento: 10 pol, 

características adicionais: tipo cozinha 

industrial, trinchante.

374536 Unidade 35,44

3021189

Tigela, material: porcelana, capacidade: 500 

ml, características adicionais: branca, redonda, 

uso: copa, cozinha

456299 Unidade 14,12

3021190

Toalha mesa, material: 100% poliéster, 

formato: redonda, diâmetro: 2,70 m, cor: 

variada

428157 Unidade 44,90

3021191

Toalha mesa, material: algodão e poliéster, 

formato: retangular, comprimento: 2,50 m, 

largura: 1,40 m, características adicionais: 

costura dupla, cor: branca

316693 Unidade 46,99

3021192

Toalha mesa, material: Oxford, formato: 

retangular, comprimento: 4 m, largura: 1,50 m, 

características adicionais: lisa, cor: branca, 

acabamento barramento: bainha simples

450227 Unidade 41,86

3021193

Travessa, material: aço inoxidável, tamanho: 

grande, tipo: fundo, formato: oval, aplicação: 

servir alimentos

219102 Unidade 37,90

3021194

Travessa, material: aço inoxidável, tamanho: 

grande, tipo: raso, formato: oval, medida 

aproximada: 45cm, aplicação: servir alimentos

219103 Unidade 45,26

3021195

Utensílio doméstico, material: polietileno alta 

densidade, tipo: remo, aplicação: preparo 

industrial de alimentos, medidas aproximadas: 

comprimento: 100 cm, largura: 11 cm

450736 Unidade 114,38

3021196 Utensílio doméstico, material: polietileno alta 

densidade, tipo: remo, aplicação: preparo 

industrial de alimentos, medidas aproximadas: 

comprimento: 75 cm, largura: 9 cm

450737 Unidade 69,30

3021197 Xícara, material: porcelana, cor: branca, 306969 Unidade 12,55



capacidade: 70 ml, características adicionais: 

com pires

3021199

Xícara, material: porcelana, tipo: café, cor: 

branca, capacidade: 100 ml, características 

adicionais: com pires

397215 Unidade 14,30

3021200

Xícara, material: porcelana, tipo: café, cor: 

branca, capacidade: 50 ml, características 

adicionais: com pires

247510 Unidade 9,86

3021201

Xícara, material: porcelana, tipo: chá, cor: 

branca, capacidade: 200 ml, características 

adicionais: com pires

220126 Unidade 26,37
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