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Item Especificação Unidade Quantidade Preço Unitário Preço TotalCatálogo

1 Bandeja plástica fechada, cor branca, lisa nas partes externa e interna, em polietileno de 
alta densidade (PEAD). Dimensões aproximadas: 50 cm (comprimento) x 30 cm (largura) x 
10 cm (altura). Com timbre “RU-UFSM-Copos”, centralizado na parte externa (lateral) da 
bandeja, na cor vermelha. Marca aprovada: Proplast. Outras marcas, apresentar catálogo.   
                      

50,00 _______________ _____________Unidade

2 Bandeja plástica fechada, cor branca, específica para uso em alimentos, confeccionada em
polietileno de alta densidade (PEAD). Medidas externas da unidade: 45 cm (comprimento)
x 30 cm (largura) x 08 a 12 cm (altura). Com timbre “RU-UFSM-Guardanapos”, centralizado
na parte externa (lateral) da bandeja, na cor vermelha. Marca aprovada: Plasvale. Outras
marcas, apresentar amostra.       

50,00 _______________ _____________Unidade

3 Caixa plástica fechada para leite, em polietileno de alta densidade (PEAD), não tóxico e
não reciclado, sem tampa, cor branca. Dimensões externas aproximadas: 58 cm
(comprimento) x 25 cm (largura) x 18 cm (altura). Com timbre "RU-UFSM-Leite”,
centralizado na parte externa (lateral) da caixa, na cor vermelha. Marcas aprovadas: Injesul
e Mercoplasa. Outras marcas, apresentar catálogo. 

50,00 _______________ _____________Unidade

4 Caixa plástica para açougue com alças abertas, não vazada, sem tampa, cor branca, em 
polietileno de alta densidade (PEAD), não reciclado, própria para transporte e
armazenamento de alimentos em baixa temperatura, empilhável e encaixável. Dimensões
aproximadas: 60 cm (comprimento) x 40 cm (largura) x 24 cm (altura). Com timbre 
RU/UFSM-
Açougue”, centralizado na parte externa (lateral) da caixa, na cor vermelha. Marcas
aprovadas: Mercoplasa e Plasbox. Outras marcas, apresentar catálogo. 

120,00 _______________ _____________Unidade

5 Caixa plástica vazada para hortifrutícolas, sem tampa, cor amarela. Dimensões
aproximadas: 56 (comprimento) x 36 cm (largura) x 32 cm (altura). Com timbre RU-UFSM”,
centralizado na parte externa (lateral) da caixa, na cor vermelha. Marca aprovada: 
Mercoplasa. Outras marcas, apresentar catálogo. 

50,00 _______________ _____________Unidade

6 Caixa plástica vazada para hortifrutícolas, sem tampa, cor verde. Dimensões aproximadas:
56 (comprimento) x 36 cm (largura) x 32 cm (altura). Com timbre "RU-UFSM”, centralizado
na parte externa (lateral) da caixa, na cor vermelha. Marca aprovada: Mercoplasa. Outras
marcas, apresentar catálogo.    

100,00 _______________ _____________Unidade

7 Caixa plástica vazada, sem tampa, cor branca. Dimensões aproximadas: 56 (comprimento)
x 36 cm (largura) x 32 cm (altura). Com timbre “RU-UFSM”, centralizado na parte externa

50,00 _______________ _____________Unidade
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(lateral) da caixa, na cor vermelha. Marca aprovada: Mercoplasa. Outras marcas,
apresentar catálogo.                           

8 Caldeirão hotel alto, confeccionado em alumínio, com alças e com tampa. Volume 
aproximado: 28 litros. Dimensões aproximadas: 31 cm (altura) x 35 cm (diâmetro) x 1,7 
mm (espessura). Marca aprovada: Cinco estrelas. Outras marcas, apresentar catálogo.

5,00 _______________ _____________Unidade

9 Caldeirão hotel alto, confeccionado em alumínio, com alças e com tampa. Volume 
aproximado: 40 litros. Dimensões aproximadas: 38 cm (altura) x 38 cm (diâmetro) x 2 mm 
(espessura). Marca aprovada: Cinco estrelas. Outras marcas, apresentar catálogo.

5,00 _______________ _____________Unidade

10 Coador confeccionada totalmente em aço inox, com suporte para apoio e cabo. Dimensões 
aproximadas: 45 cm (comprimento) x 18 cm (diâmetro) x 07 cm (altura). Marca aprovada: 
Tramontina. Outras marcas, apresentar amostra.

30,00 _______________ _____________Unidade

11 Coador confeccionada totalmente em polipropileno, com suporte para apoio e cabo. 
Dimensões aproximadas: 41 cm (comprimento) x 18 cm (diâmetro) x 08 cm (altura). Marca 
aprovada: Tramontina. Outras marcas, apresentar amostra.                                      

30,00 _______________ _____________Unidade

12 Colher para servir arroz, totalmente aço em inox, com alça para pendurar (tipo gancho),
cabo inteiro, sem emendas e rebites. Dimensões aproximadas: 350 mm (comprimento
total) x 60 mm (largura). Marca aprovada: Brinox. Outras marcas, apresentar amostra.         
               

40,00 _______________ _____________Unidade

13 Faca para açougue, lâmina totalmente em aço inox, linha profissional, cabo em
polipropileno na cor branca. Dimensões aproximadas: 25 cm (comprimento da lâmina) x 40
cm (comprimento total). Marcas aprovadas: Brinox, Di Solle e Tramontina. Outras marcas,
apresentar amostra.                            

20,00 _______________ _____________Unidade

14 Jarra plástica com formato oval, com alça inteira e fixa, resistente e reforçada, sem 
emendas, confeccionada em material resistente ao forno de micro-ondas e máquina de 
lavar louça industrial com temperatura de 90ºC. Capacidade para 02 litros. Dimensões 
aproximadas: 24 cm (altura) x 21 cm (largura com alça). Apresentar amostra.

100,00 _______________ _____________Unidade

15 Jarra plástica com formato redondo, com alça inteira e fixa, resistente e reforçada, sem 
emendas, confeccionada em material resistente ao forno de micro-ondas e máquina de 
lavar louça industrial com temperatura de 90ºC. Capacidade para 3,7 litros, no mínimo. 
Marca aprovada: Jaguar. Outras marcas, apresentar amostra.

120,00 _______________ _____________Unidade

16 Pallet plástico branco, vazado, próprio para alimentos. Capacidade de carga mínima de 500 
kg. O produto deve ser fabricado em PP (polipropileno) ou PEAD (polietileno de alta 
densidade). Dimensões aproximadas: 15 cm (altura) x 60 cm (largura) x 80 cm
(comprimento). Marcas aprovadas: Marfinite e Plastitália. Outras marcas, apresentar
catálogo. 

5,00 _______________ _____________Unidade

17 Panela de pressão, confeccionada em aço inoxidável, capacidade de 8 - 10 litros, com 4,00 _______________ _____________Unidade
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fundo triplo, alças e cabo anti-térmico, 5 dispositivos de segurança, deve vir com tampa de
vidro. Marca aprovada: Tramontina, outras marcas enviar catálogo. 

18 Pegador multiuso em aço inox, resistente e durável. Cabo longo, inteiro, sem emendas e
sem rebites. Comprimento total aproximado: 29 cm. Marca aprovada: Tramontina. Outras
marcas, apresentar amostra. 

50,00 _______________ _____________Unidade

19 Plataforma retangular, tipo step, confeccionada em polipropileno, com calços 
antiderrapantes que garantam a máxima aderência ao piso. Dimensões aproximadas do 
produto: 70 cm (comprimento) x 37 cm (largura) x 15 cm (altura). Peso do produto: 02 kg. 
Capacidade mínima: 110 quilos. Marca aprovada: Domyos. Outras marcas, apresentar 
catálogo.

3,00 _______________ _____________Unidade

20 Porta talheres com 8 nichos, fabricado em axo inoxidável, dimensões do porta talheres: 49 
x 20 cm, dimensões do nicho: 11 x 14 cm. Marca aprovada: Hércules. Outras marcas, 
apresentar catálogo.

5,00 _______________ _____________Unidade

21 Prato em polipropileno para sobremesa, com borda alta, com formato redondo, cor laranja
citra, atóxico, com a logomarca do RU no fundo do prato na cor bege (pantone n° 136),
conforme anexo 5.1, a qual deve ser serigrafada pelo processo serigráfico com tinta
solvente. Dimensões aproximadas da logomarca: 03 cm x 03 cm. Dimensões aproximadas 
do prato: 18 cm (diâmetro) x 02 cm (altura). O produto deve ser liso na parte interna para
facilitar a limpeza e não acumular resíduos, bem como ser resistente ao forno de 
microondas
e máquina de lavar louça industrial com temperatura de 90ºC. Marca aprovada:
Coza. Outras marcas, apresentar amostra.                               

400,00 _______________ _____________Unidade

22 Termômetro tipo espeto digital, com haste em aço inox (comprimento aproximado de 14
cm), a prova d'água, escala de medição de - 50ºC a + 300ºC, com sistema de alarme de
controle da temperatura e com bateria substituível. Marca aprovada: Incoterm. Outras
marcas, apresentar catálogo. 

50,00 _______________ _____________Unidade

23 Assadeira funda, confeccionada em alumínio com revestimento interno e externo
antiaderente. Dimensões aproximadas: 333 mm de comprimento, 241 mm de largura e 55
mm de altura. Apresentar catálogo                         

15,00 _______________ _____________Unidade

24 Conjunto com 4 tigelas redondas, fundas, nas cores roxa, vermelha, branca e verde,
confeccionadas em aço inox. Dimensões aproximadas: 22 cm de diâmetro e 8 cm de
altura. Marca aprovada: Fezano. Outras marcas, apresentar catálogo. 

3,00 _______________ _____________Conjunto

25 Escova para limpeza de mamadeiras e bicos, livre de bisfenol A, na cor azul, com formato
convexo, ponta especial e cerdas transparentes. Marca aprovada: Philips Avent. Outras
marcas, apresentar catálogo. 

2,00 _______________ _____________Unidade

26 Peneira confeccionada totalmente em aço inox, com suporte para apoio e cabo.
Dimensões aproximadas: 35 cm (comprimento) x 21,5 cm (diâmetro) x 08 cm (altura).

30,00 _______________ _____________Unidade
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Marca aprovada: Malta. Outras marcas, apresentar amostra. 

27 Esguicho metálico tipo pistola, com corpo em aluminio, jato regulável, gatilho com trava, 
rosca 3/4 interna. O objeto deve acompanhar conector macho para engate rápido 1/2. 
Apresentar catálogo.

30,00 _______________ _____________Unidade

28 Corda de fibra de cerâmica redonda com meia polegada (1/2") em rolo. 200,00 _______________ _____________Metro

29 Disco abrasador para descascador de legumes em geral, específico para uso em 
processadores de alimentos da marca Metvisa. Apresentar catálogo.

3,00 _______________ _____________Unidade

30 Disco abrasador para descascador de legumes em geral, específico para uso em 
processadores de alimentos da marca Siemens. Apresentar catálogo.

3,00 _______________ _____________Unidade

31 Disco para fatiar (3 mm), construída em alumínio fundido e usinado, dotado de lâmina de
corte em aço inoxidável temperado, específico para uso em processadores de alimentos da
marca Robot Coupe dos modelos CL50 e CL60. Marca aprovada: Robot Coupe. Outras
marcas, apresentar catálogo.

5,00 _______________ _____________Unidade

32 Disco para fatiar (5 mm), construída em alumínio fundido e usinado, dotado de lâmina de
corte em aço inoxidável temperado, específico para uso em processadores de alimentos da
marca Robot Coupe dos modelos CL50 e CL60. Marca aprovada: Robot Coupe. Outras
marcas, apresentar catálogo.

5,00 _______________ _____________Unidade

33 Disco para fatiar (10 mm), construída em alumínio fundido e usinado, dotado de lâmina de
corte em aço inoxidável temperado, específico para uso em processadores de alimentos da
marca Robot Coupe dos modelos CL50 e CL60. Marca aprovada: Robot Coupe. Outras 
marcas, apresentar catálogo. 

4,00 _______________ _____________Unidade

34 Disco expulsador, específico para uso em processadores de alimentos da marca Skymsen. 
Apresentar catálogo.

5,00 _______________ _____________Unidade

35 Disco para ralar (3 mm), construída em alumínio fundido e usinado, dotado de lâmina de 
corte em aço inoxidável temperado, específico para uso em processadores de alimentos da
marca Skimsen. Marca aprovada: Skimsen. Outras marcas, apresentar catálogo. 

5,00 _______________ _____________Unidade

36 Disco para ralar (5 mm), construída em alumínio fundido e usinado, dotado de lâmina de 
corte em aço inoxidável temperado, específico para uso em processadores de alimentos da
marca Skimsen. Marca aprovada: Skimsen. Outras marcas, apresentar catálogo. 

5,00 _______________ _____________Unidade

37 Grelha em inox com fecho quadrado 15 x 15 cm, altura 1cm. Apresentar catálogo. 100,00 _______________ _____________Unidade

38 Manta de fibra de cerâmica para isolamento térmico com 50 mm de espessura. 20,00 _______________ _____________Metro Quadrado

39 Perfil de silicone perfil E para altas temperaturas. Deve suportar temperatura de até 300°C 
de pico. Apresentar catálogo.

100,00 _______________ _____________Metro

40 Pneu para carro plataforma, dimensão 3,25x8, capacidade minima de carga 100 kg, deve 
se adaptar a um aro de largura de 5 a 7 cm, material do pneu: nylon. Apresentar catálogo.

20,00 _______________ _____________Unidade
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41 Roda de borracha 4" (100 mm) cor preta, mancal "L", rolamento de rolete - gaiola metálica, 
capacidade de carga 100 kg. Largura da roda: 50mm. Diâmetro do eixo: 5/8", comprimento 
do cubo: 62 mm. Temperatura: - 20°C a +80°c. Dureza superior rodagem: 75 shore "A". 
Apresentar catálogo.           

100,00 _______________ _____________Unidade

42 RODÍZIO GIRATÓRIO MÓVEL 4" (101MM), TIPO MESA SEM FREIO, COM RODA DE 
BORRACHA, COM NÚCLEO EM CHAPA DE AÇO ZINCADO ESTAMPADO PARA USO 
PESADO COM CAPACIDADE DE CARGA DE 240 KILOS COM O EIXO DA RODA COM 
ROLETE, LARGURA DA RODA 50MM, MARCA APROVADA WORKER, DEMAIS 
MARCAS APRESENTAR CATALOGO.

50,00 _______________ _____________Unidade

43 RODÍZIO FIXO 4"  (101MM), TIPO MESA SEM FREIO, COM RODA DE BORRACHA, COM 
NÚCLEO EM CHAPA DE AÇO ZINCADO ESTAMPADO PARA USO PESADO COM 
CAPACIDADE DE CARGA DE 240 KILOS COM O EIXO DA RODA COM ROLETE, 
LARGURA DA RODA 50MM, MARCA APROVADA WORKER, DEMAIS MARCAS 
APRESENTAR CATALOGO.                                       

50,00 _______________ _____________Unidade

44 Termostato para buffet, passtrought ou fritadeira, temperatura entre 10°C a 120°C, 
diferencial: 4,5°C, comprimento do capilar: 900 mm, comprimento do bulbo: 6,00 x 86,5 
mm, contato: NF, com rosca de vedação. Apresentar catálogo.

40,00 _______________ _____________Unidade

45 Termostato para buffet, passtrought ou fritadeira, temperatura entre 50°C a 300°C, 
diferencial: 7°C, comprimento do capilar: 914 mm, comprimento do bulbo: 4,80 x 281 mm, 
contato: NF, corrente/ amperes: 30 A / 250 W, sem rosca de vedação. Apresentar 
catálogo.                        

30,00 _______________ _____________Unidade

46 Válvula solenóide 1/2", 220 V, para vapor. O item dever ser compatível com a caldeira ATA 
10. Garantia de um (1) ano. Apresentar catálogo.

2,00 _______________ _____________Unidade

47 Cabo PP 2X2.50. Especificação: 2x 2,5mm. Cabo pp tipo redondo. Condutor veias: cobre. 
Isolação veias: composto de PVC. Capa: composto de PVC. Tensão: até 750v. 
Quantidade: 1 (um) metro. Aplicação: Utilizado para ligações em ar condicionado, 
Refrigeração, eletrodomésticos, máquinas, Equipamentos, extensões, ferramentas, 
comandos, etc. Apresentar catálogo.

500,00 _______________ _____________Metro

48 Plug P10. P10 mono metal níquel com mola pluggoldloud. O conector p10 é utilizado para 
contatos ou ligações aos circuitos. Sua principal utilização é em fones de ouvido e 
microfones. Apresentar catálogo.

ESPECIFICAÇÃO DE UTENSÍLIOS

50,00 _______________ _____________Unidade
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 Essa especificação tem por objetivo definir as características dos objetos da presente 
licitação e condições para entrega dos produtos, dentre outras obrigações relativas aos 
Licitantes.

1 Qualidade

  Os produtos cotados e entregues para o Restaurante Universitário (RU) deverão ser 
resistentes, duradouros, eficientes e eficazes quanto aos propósitos específicos de seus 
usos. Todos os objetos cotados deverão apresentar a marca de forma indelével no produto. 

 2Catálogos

 Para a análise dos itens em que a marca cotada não for aprovada, o licitante deverá anexar, 
no sítio eletrônico www.comprasnet.gov.br, um catálogo informativo sobre o objeto cotado, 
devendo neste conter informações e figuras/fotografias suficientes para confirmação com as 
especificadas no Edital, como, por exemplo, composição/material, dimensões, capacidade, 
entre outros, conforme o caso. Catálogos com informações incompletas ou divergentes 
com as do Edital terão seus referidos objetos reprovados.

3 Amostras 

Para a análise dos itens em que a marca cotada não for aprovada, os licitantes convocados 
deverão encaminhar amostra conforme sua descrição em Edital, e esta deverá estar 
acompanhada de sua rotulagem original. 

4 Local e Horário de Entrega

 As entregas deverão ser parceladas conforme as necessidades do RU, de acordo com o 
solicitado por ocasião do empenho, tendo como local de entrega o almoxarifado do RU - 
Campus. O horário de entrega dos produtos será das 13h00min ás 16h00min.
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5 Anexos

5.1 Logomarca do RU (item 21)

  O padrão cromático do contorno da logomarca será na cor laranja (Pantone 1595 C) e o 
preenchimento da logomarca será na cor bege (Pantone 727 C).

______/______/_______

Informar:

Razão Social da Empresa:

CNPJ: __________________________________________

Razão Social da Empresa:

Endereço, Local e Estado: _______________________________________________________________________________________________________________________

Cep: __________________________ Fone/Fax: _______________________________ Telex: _______________________________

Nome do Banco: __________________________________ Nome da Agência: _____________________________________ Número da Agência: ___________________

Número Conta Bancária: __________________________________ Data:

----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Assinatura

_______________________________________________________________________________________________________________________


