
PREGÃO PRESENCIAL No 031/2019 

ANEXO II 

Aquisição de equipamentos de cozinha, para uso nas Escolas Municipais de Ensino Fundamental, com 

recursos oriundos do PAR – Plano de Ações Articuladas / FNDE, sob coordenação da Secretaria 

Municipal de Educação, Cultura e Esporte, deste Município 

Item Quant. Unid. Descrição 

1 2 Unidade Processador de alimentos/centrifuga (doméstica) – 220V – Descrição: 

• Multiprocessador de alimentos, com lâminas multifuncionais, modelo doméstico.  

Capacidade   

• Tigela grande: aprox. 2 litros de ingredientes líquidos ou 3 kg de massa.  

Características construtivas   

• Lâminas multifuncionais fabricadas em aço inoxidável.   

• Tigela extragrande, com capacidade aprox. para 2 litros de ingredientes líquidos ou 3kg de 

massa.   

• Tampa da tigela com bocal largo para absorver frutas, legumes e verduras inteiras.   

• Com 2 ajustes de velocidade e função pulsar que permita o controle preciso da duração e 

frequência do processamento.   

• Segurança: detecção de tampa e tigela e freio mecânico de 1,5s.   

• Cabo com armazenamento integrado.   

• Base firme com pés antideslizantes (ventosa).   

• Motor com potência de 700W.   

• Voltagem: 110V e 220V.   

• Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a 

corrente de operação.   

• Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.   

• Os acessórios devem combinar com a cor da velocidade; e possibilitar a limpeza em lava 

louças.   

• Acessórios:  

✓ batedor para mistura de massas leves e pesadas;  

✓ 1 faca de corte em aço inoxidável para carnes, legumes e verduras;  

✓ 2 discos de metal para ralar e picar em pedaços finos e médios;  

✓ liquidificador (jarra) com tampa, com capacidade para 1,5 litros para misturar, triturar e mexer 

ingredientes variados;  

✓ 1 disco emulsificador para preparar alimentos como clara em neve e maionese.  

Matérias primas, tratamentos e acabamentos   



• As matérias primas utilizadas na fabricação do produto devem atender às normas técnicas 

específicas para cada material. 

• Estrutura, pilão e botão de velocidade fabricados em ABS.   

• Disco emulsificador fabricado em PP.   

• Pilão interno, tigela com tampa e liquidificador fabricados em SAN.  Discos e lâminas de 

corte fabricados em aço inoxidável.   

• O equipamento e seus componentes devem ser isentos de rebarbas, arestas cortantes ou 

elementos perfurantes.  

2 1 Unidade Purificador de Água – 220V-Purificador/bebedouro de água refrigerado. Capacidade:   

Armazenamento de água gelada: de 2,5 a 2,8 litros.   

Atendimento: mínimo de 30 pessoas  

Características gerais:   

Constituído de: Sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os 

particulados da água e o cloro livre.  

Compressor interno com gás refrigerante conforme legislação vigente.  

Botão de acionamento automático do tipo fluxo contínuo, com regulagem para diferentes 

níveis de temperatura (natural, fresca ou gelada).  

Bica telescópica ou ajustável para recipientes de diversos tamanhos.  

Câmara vertical de filtragem e purificação.  

Corpo em aço inox ou aço carbono com tratamento anticorrosivo e acabamento em pintura 

eletrostática a pó.  

Painel frontal em plástico ABS de alta resistência com proteção UV.  

Vazão aprox.: 40 a 60 Litros de água/ hora.  

Pressão de funcionamento: 3 a 40 m.c.a (0,3 kgf/cm² à 4 kgf/cm²).  

Temperatura de trabalho: 03 à 40ºC.  

3 1 Unidade Espremedor de Frutas Cítricas – 220V - Espremedor/extrator de frutas cítricas, industrial, 

fabricado em aço inox.  

Dimensões e tolerância  

Altura: 390mm; Largura: 360mm; Diâmetro: 205mm; Tolerância: +/- 10%; Produção média: 

15 unid. minuto (aproximada) 17.3 Características construtivas; Gabinete, câmara de sucos e 

tampa fabricados em aço inox; Copo e peneira em aço inox; Jogo de carambola composto por: 

1 Castanha pequena (para limão); 1 Castanha grande (para laranja); Motor: 1/4 HP (mais 

potente que os motores convencionais de 1/5 e 1/6 HP); Rotação: 1740 Rpm; Frequência: 

50/60 Hz; Tensão: 127/220v (Bivolt); Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e 

conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação; Cordão de alimentação (rabicho) 



certificado pelo INMETRO, com indicação da voltagem.  

4 1 Unidade Liquidificador semi-industrial – 2 litros – 220V - Copo com capacidade útil de 2 litros.  

Características construtivas:   

Copo 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. Fixação das alças ao 

copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos.   

Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais 

que permitam a limpeza interna.   

Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da 

base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não 

haver entrada de líquidos no gabinete do motor.   

Sapatas antivibratórias em material aderente.   

Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço 

inox.  

O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, 

sem a necessidade de utilização de ferramentas.   

Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox.   

Interruptor liga/desliga.   

Interruptor para pulsar.   

Motor monofásico de ½ HP.   

Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a 

corrente de operação. 

Voltagem do aparelho: comutável 110 V/ 220 V por meio chave comutadora.   

Indicação da voltagem na chave comutadora.   

Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento.  

5 1 Unidade Liquidificador industrial – 8 litros – 220V - Copo com capacidade útil de 8 litros.  

Copo 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. Fixação das alças ao 

copo com soldas lisas, uniformes e sem frestas de modo a evitar o acúmulo de resíduos.   



Tampa do copo em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, com dobras estruturais 

que permitam a limpeza interna.   

Gabinete do motor em aço inox, espessura mínima de chapa de 0,6mm, flange superior e ao da 

base em material plástico injetado, em cor clara. Dreno da flange posicionado de modo a não 

haver entrada de líquidos no gabinete do motor.   

Sapatas antivibratórias em material aderente.   

Facas, eixo, buchas, porca fixadora do eixo da faca e pino elástico de tração da faca em aço 

inox.   

O conjunto formado pelas facas, eixo e elementos de fixação deve ser removível para limpeza, 

sem a necessidade de utilização de ferramentas.   

Flange de acoplamento do motor, pinos de tração e elementos de fixação em aço inox.   

Interruptor liga/desliga.   

Interruptor para pulsar.   

Motor monofásico de ½ HP.   

Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a 

corrente de operação.   

Indicação da voltagem na chave comutadora.   

Cordão de alimentação (rabicho) com 1200 mm de comprimento.  

6 1 Unidade Balança plataforma – 150 kg - Balança digital de plataforma, com coluna e piso móvel. 

Dimensões e tolerância  

Plataforma: Largura: 430mm; Comprimento: 610mm; Tolerância: +/- 10%.  

Capacidade: Capacidade de pesagem: 150 kg.  

Características construtivas e funcionais: Com plataforma e piso móvel; Coluna tubular longa; 

Divisão de 50g; Indicador: bateria de longa duração; Alto desligamento para proporcionar 

economia da bateria; Botão liga/desliga; Com visor cristal líquido e dígitos grandes; Memória 

de tara e zero; sobra e falta; Teclado alfanumérico com, no mínimo, 6 funções; Tensão 

elétrica: 110 e 220V; Com carregador + bateria e demais acessórios; Rodízios de 

movimentação; Plugue e cordão de alimentação com certificação INMETRO; 

Dimensionamento da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente da 

operação.  

7 1 Unidade Batedeira planetária industrial – 20 litros – 220V - Batedeira planetária industrial, com 

capacidade para 20 litros. 

Dimensões e tolerância: Altura: 764mm; Comprimento: 517mm; Largura: 374mm; 

Tolerância: +/- 15%.  

Características construtivas:   

Estrutura ou suporte para o motor em aço, com fino acabamento em pintura epóxi; Cuba em 



aço inox; Sistema de engrenagens helicoidais; Com três níveis de velocidade; Sistema de troca 

de velocidade progressiva com polia variadora; Com batedor espiral, batedor raquete, batedor 

globo e escorregador para ingredientes; Grade de segurança que desliga a máquina ao ser 

levantada; Protetor de recipiente que proporciona segurança operacional.  Temporizador de 15 

minutos; Proteção e velocidade inicial “antiplash”; Acessórios inclusos; Motor: ½ HP; 

Dimensionamento e robustez da fiação, plugue e conectores elétricos compatíveis com a 

corrente de operação; Cordão de alimentação (rabicho) certificado pelo INMETRO, com 

indicação da voltagem.  

8 1 Unidade Geladeira tipo doméstica frost free – 220V- Refrigerador vertical combinado, linha branca, 

sistema de refrigeração “frostfree”. 

Capacidade: Capacidade total (volume interno): mínima de 300 litros.  

Características construtivas: Gabinete externo do tipo monobloco e portas revestidas em chapa 

de aço com acabamento em pintura eletrostática (em pó), na cor branca; Sistema de 

isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado no gabinete e nas portas; Gabinete tipo 

"duplex" com duas (2) portas (freezer e refrigerador); Partes internas revestidas com painéis 

plásticos moldados com relevos para suporte das prateleiras internas deslizantes; Conjunto de 

prateleiras de vidro temperado removíveis e reguláveis; Prateleiras da porta e cestos plásticos, 

removíveis e reguláveis; Gaveta plástica para acondicionamento de frutas, verduras e legumes; 

Prateleira e/ou gaveta plástica no compartimento do freezer; Formas para gelo no 

compartimento do freezer; Gaxetas magnéticas para vedação hermética das portas com o 

gabinete; Batentes das portas dotados de sistema antitranspirante; Dobradiças metálicas; 

Sapatas niveladoras; Sistema de controle de temperatura por meio de termostato ajustável; 

Sistema de refrigeração “frostfree”; Gás refrigerante R600a; Dimensionamento da fiação, 

plugue e conectores elétricos compatíveis com a corrente de operação; Plugue e cordão de 

alimentação com certificação INMETRO; Indicação da voltagem no cordão de alimentação 

(rabicho) do aparelho; Selo INMETRO apresentando classificação energética "A" no 

Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica - PROCEL.  

9 1 Unidade Sistema de exaustão industrial para fogão de 4 bocas - Sistema de exaustão para captação 

de vapores de gordura para fogão de 4 queimadores duplos. 

Dimensões e tolerâncias: Dimensão da coifa: 1300 mm largura x 1300 mm profundidade x 

450 mm altura; Dutos para exaustão modulares de 2000 mm por módulo com diâmetro de 400 

mm, dotados de flanges de 1”x 3/16”; Fornecimento de até 3 peças 2000 mm de comprimento, 

abrangendo instalações de até 6,00 m de distância entre fogão e área externa; Dutos de 

descarga modulares de 1200 mm por módulo com diâmetro de 400 mm, dotados de flanges de 

1”x 3/16”; Fornecimento de até 2 peças 1200 mm de comprimento, abrangendo instalações de 

até 2,40m de altura entre o exaustor e o terminal de descarga vertical; Terminal de descarga 



vertical para duto de 400 mm, dotado de bojo externo de 660 mm de diâmetro e altura de 560 

m; Cantoneira para suporte do exaustor de 1,5” x 1,5” x 3/16”; Damper corta fogo com 400 

mm de diâmetro e 410 mm de comprimento.  

10 1 Unidade Forno micro-ondas – 30 litros – 220V-  

Descrição: Forno de micro-ondas certificado pelo INMETRO, conforme estabelecido na 

Portaria n.º 174, de 10 de abril de 2012; Eficiência Energética – Classe A (maior ou igual a 

54%); Isolamento - Classe I  

Capacidade: Volume útil mínimo de 30 litros, resultado do produto das dimensões internas da 

cavidade do equipamento.  

Características construtivas: 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; Plugue e cordão de alimentação com certificação 

INMETRO; Indicação da voltagem no cordão de alimentação (rabicho) do aparelho; Selo de 

certificação INMETRO.  

 


