
ANEXO II 
 

Aquisição de utensílios de cozinha e lixeiras plásticas para uso na Creche Proinfância, sob a 

coordenação da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte, deste Município 

ITEM QTDE. UNID. DESCRIÇÃO 

1 4 Unid. 
Placa de corte (para corte de alimentos em geral) em vidro, 40 cm comprimento x 

30 cm largura x 0,5 cm altura 

2 3 Unid. 
Escumadeira industrial em alumínio com 12 cm de diâmetro e cabo com 40 cm de 

comprimento 

3 3 Unid. 
Escumadeira industrial em alumínio, com 16 cm de diâmetro e cabo com 53 cm de 

comprimento 

4 2 Unid. Escumadeira em aço inox cm cabo de 23 cm comprimento 

5 10 Unid. 
Concha industrial n° 12 em alumínio, capacidade para 300 ml, com 12 cm de 

diâmetro e cabo com 43,5 cm 

6 5 Unid. 
Concha industrial n° 16 em alumínio, capacidade para 1000 ml, com 16 cm de 

diâmetro e cabo com 53 cm 

7 5 Unid. Concha em aço inox, cabo com 25 cm de comprimento 

8 2 Unid. 
Ralador de alimentos em aço inox com 4 faces. Tamanho: 22 cm de altura x 9 cm da 

largura 

9 2 Unid. Rolo para massas em polipropileno. Tamanho: 30 cm x 6 cm 

10 4 Unid. 
Facas profissional, tamanho: 20 cm = 8 polegadas. Lâmina de aço inox e cabo de 

polipropileno. cor: cabo branco 

11 2 Unid. 
Facas profissional, tamanho: 23 cm = 10 polegadas. Lâmina de aço inox e cabo de 

polipropileno cor: cabo branco 

12 6 Unid. Pegador massa e saladas em inox 21 cm comprimento 

13 2 Unid. Garfo para assados em aço inox 23 cm comprimento 

14 2 Unid. Pá para bolo em aço inox, 23 cm comprimento 

15 4 Unid. Colher para arroz em aço inox 23,5 cm comprimento 



16 6 Unid. Colher para arroz em aço inox, cabo com 43 cm comprimento 

17 4 Unid. 
Caçarola baixa de alumínio, c/ 2 alças em alumínio. Capacidade 43,4 litros.  48 cm 

diâmetro, 25 cm altura 

18 4 Unid. 
Caçarola baixa de alumínio, c/ 2 alças em alumínio. Capacidade 25,1 litro.  40 cm 

diâmetro, 21 cm altura 

19 6 Unid. 
Caçarola de alumínio, c/ 2 alças em alumínio. Capacidade 12,8 litros.  32 cm 

diâmetro, 16 cm altura 

20 4 Unid. 
Caçarola alta em alumínio c/ 2 alças de alumínio – capacidade 40,2 litros – 40 cm 

diâmetro x 0,33 altura 

21 3 Unid. 
Caçarola alta em alumínio c/ 2 alças de alumínio – capacidade 24,5 litros – 34 cm 

diâmetro x 0,27 cm altura 

22 2 Unid. 
Passador de massa em alumínio com pé, c/ 2 alças em alumínio, nº 40 – 40 cm 

diâmetro x 20 cm altura 

23 3 Unid. Leiteira em c/ tampa n
o
 16. Capacidade 3,3 litros 

24 10 Unid. Pá de lixo plana de plástico resistente, com cabo longo 

25 4 Unid. Chaleira em alumínio, capacidade 4,8 litros 

26 2 Unid. Espátula raspadeira em inox (culinária), tamanho: 12 cm, com cabo de plástico. 

27 4 Unid. Pegador de pão em inox, medindo 26 cm de comprimento e 7,5 cm de largura 

28 3 Unid. 
Abridor grande de latas em aço inox, tamanho aproximado: 15 cm, cabo anatômico, 

alta durabilidade, com resistência ao enferrujamento 

29 200 Unid. 
Pratos fundos tipo duralex, com 22 cm de diâmetro, em vidro temperado 

transparente 

30 80 Unid. Prato fundo em inox. Medidas: 23,1 x 3,2 cm 

31 6 Unid. 
Bacia plástica com alça, capacidade para 5 litros. Material plástico resistente. 

Tamanho: 34 x 11,9 cm 

32 6 Unid. Bacia plástica com alça, capacidade para 8,5 litros. Material plástico resistente. 



Tamanho: 39,2 x 13,9cm 

33 6 Unid. 
Bacia plástica graduada transparente. Capacidade 28 litros. Medidas 576 x 536 x 

218 mm 

34 10 Unid. Bacia canelada super gigante de plástico. Capacidade 75 litros. Tamanho 65 x 28 cm 

35 6 Unid. 
Bandeja branca, capacidade para 4 litros, material plástico polietileno, tamanho: 35 

cm de comprimento x 30 cm de largura x 6 cm de altura 

36 4 Unid. 
Bandeja branca, capacidade para 7 litros. Material plástico resistente. Tamanho: 41 

cm de comprimento x 47 cm de largura x 37 cm de altura 

37 2 Unid. Peneira para farinha, material alumínio, com 23 cm de diâmetro 

38 15 Unid. 
Lixeira com pedal, capacidade para 36 litros, em plástico polipropileno, tamanho: 

51 cm altura x 24 cm de largura x 40 cm de comprimento 

39 10 Unid. 
Lixeira plástica, capacidade para 70 litros: com tampa, plástico resistente, tamanho: 

47 cm comprimento x 47 cm de largura x 37 cm de altura. 

40 10 Unid. 
Lixeira plástica, capacidade para 30 litros: com tampa, plástico resistente, tamanho: 

43 cm altura x 34 cm largura 

41 6 Unid. 
Forma retangular baixa em alumínio. Tamanho: 49 cm de comprimento x 33 cm de 

largura 

42 6 Unid. 
Forma retangular baixa em alumínio. Tamanho: 45 cm de comprimento x 29 cm de 

largura 

43 6 Unid. Forma para pizza em inox nº 40, tamanho 40 cm de diâmetro 

44 6 Unid. 
Luvas térmica, resistente a altas temperaturas, para uso em fornos, cano curto. 

Tamanho aproximado 25 x 19 cm 

45 7 Unid. 
Bandeja branca, capacidade para 7 litros. Material plástico resistente. Tamanho: 41 

cm de comprimento x 47 cm de largura x 37 cm de altura. 

46 15 Unid. 
Caixa plástica retangular com tampa, capacidade para 16,7 litros. Material plástico 

resistente. Tamanho: 54 cm de comprimento x 35 cm de largura x 13 cm altura 

47 20 Unid. Caixa plástica retangular com tampa, capacidade para 10,5 litros. Material plástico 



resistente, tamanho: 41 cm de comprimento x 47 cm de largura x 37 cm de altura 

48 15 Unid. 
Caixa plástica retangular multiuso s/ tampa. Capacidade de 5,5 litros – 35 cm de 

comprimento x 29 cm de largura x 7 cm de altura 

49 15 Unid. 
Caixa plástica retangular multiuso s/ tampa. Capacidade de 7,5 litros – 43,5 cm de 

comprimento x 29,6 cm de largura x 7,5 cm de altura 

50 180 Unid. 
Caneca aço inox /prateado 250 ml, sem virola. Medidas: (a x l x p) 7,5 x 9 x 8 cm. 

Peso 100 gramas 

51 30 Unid. 
Caixa plástica retangular com tampa, capacidade para 20 litros. Material plástico 

resistente, tamanho: 41 cm de comprimento x 29 cm de largura x 25 cm de altura 

52 100 Unid. Colher para sopa lâmina e cabo em aço inox. Tamanho: 19 cm x 2,5 cm x 1,7 cm 

53 200 Unid. Colher para sobremesa, lâmina e cabo em aço inox tamanho: 16 cm 

54 100 Unid. Garfo de mesa, lâmina e cabo em aço inox. Tamanho: 19 cm x 2,5 cm x 1,7 cm 

55 200 Unid. Garfo para sobremesa em aço inox 16 cm 

56 150 Unid. Faca de mesa, lâmina e cabo em aço inox. Tamanho: 19 cm x 2,5 cm x 1,7 cm 

57 36 Unid. 
Faca de mesa com serra, lâmina em aço inox, cabo de polietileno – 20 cm 

comprimento 

58 36 Unid. Xícara c/ pires, tipo duralex, em vidro temperado transparente – tipo arredondado 

59 15 Unid. Jarra plástica com tampa, capacidade 4 litros, c/ bico para servir 

60 2 Unid. Panela de pressão em alumínio – capacidade para 22 litros 

61 6 Unid. 
Refratária retangular de vidro com tampa plástica. Medidas 39,4 cm comprimento x 

23,9 cm largura x 5,1 cm altura. Capacidade para 3 litros 

62 6 Unid. 
Refratária retangular de vidro com tampa plástica. Medidas 40,4 cm comprimento x 

24,9 cm largura x 7,1 cm altura. Capacidade para 5,5 litros 

63 6 Unid. 
Refratária de vidro quadrada com tampa plástica. Medidas 22 cm comprimento x 22 

cm largura x 6,8 cm altura. Capacidade para 2,5 litros 



64 2 Unid. 
Jarra medidora de vidro temperado. Capacidade de 1 litro. Medidas: 20,2 cm 

diâmetro x 14,6 cm de largura x 14,7 cm altura 

65 5 Unid. 

Conjunto mantimentos c/ 5 potes plásticos, retangular – produto atóxico, c/ alça e 

botão datador para controle e armazenamento, contendo 5 potes com as seguintes 

medidas: 1 pote de 1,2 litros; 1 pote de 1,94 litros; 1 pote de 3,88 litros; 1 pote de 

5,66 litros 

66 6 Unid. Pote mantimentos, quadrado, de plástico com tampa. 5,5 litros – produto atóxico 

67 36 Unid. Copo de vidro estampado para suco – capacidade 250 ml 

68 4 Unid. 
Escorredor de louça pra pratos – capacidade p/ 13 pratos, 38 cm largura x 43 cm 

comprimento 

69 2 Unid. Garrafa térmica 1,8 litros em inox 

 


