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02 Unid. 10

03 Unid. 37

04 Unid. 12

Item Uni Qtd. Vl. Uni Total

1 Kit 05

Esta solicitação é válida até o dia: 18/05/2002 (PODENDO TER PRORROGAÇÃO - ACOMPANHAR SITE OVG)

ÁREA FORNECEDOR

Por favor, encaminhar com as seguintes informações:

Nome Fantasia:

Abridor - Combinado para garrafas/latas, em aço

inox reforçado, manual, dimensões 9x5cm.

Cortador fatiador de legumes - Dupla face em

plástico, lâmina em aço inox, 24cm comprimento,

8cm de largura e 1,5cm de altura. Apoio para

manuseio em plástico.

Descascador - De legumes e frutas

Material: Plástico

Cor: Branco

Medidas Aproximadas

Comprimento: 16cm Largura: 3cm.

Ralador – De legumes, com 4 faces, em aço inox,

com alça, altura: entre 20 e 22cm, largura:9cm,

medidas mínimas.

Importante: Os dados BANCÁRIOS são necessários tanto no ORÇAMENTO quanto na NOTA FISCAL, pois a partir de agora só 

realizaremos pagamento por meio de depósito bancário.Lista de Produtos / Serviços

LOTE 01

Descrição/marca

SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO
Maria Conceição 62 3201-9387

conceicao.fernandes@ovg.org.br

Outros:

Razão Social:

Inscrição Estadual:

Inscrição Municipal:

Lote 02 

Descrição

Aro cortador - 4 peças sendo:

- 01 Aro 20cm comprimento x 20cm largura x 8cm

altura.

- 01 Aro 25cm comprimento x 25cm largura x 8cm

altura,

- 01 Aro 30cm comprimento x 30cm largura x 8cm

altura,

- 01 Aro 35cm comprimento x 35cm largura x 8cm

altura,

Todos confeccionado em aço inox.
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Kit 09

7

Unid. 08

8 Unid. 41

9 Unid. 06

10 Unid. 06

Saco manga – Para confeitar, em silicone, formato

anatômico e maleável (reutilizável) largura:14cm,

comprimento:26cm

Tábua para bolo – diâmetro:55cm, em MDF

branco, mas duas faces de 9mm, 4 minis pés

fixado com parafuso, com acabamento de fita de

PVC nas bordas, produto reutilizável.

Tábua para bolo – tamanho:60x50cm, em MDF

branco, mas duas faces de 9mm, 4 minis pés

fixado com parafuso, com acabamento de fita de

PVC nas bordas produto reutilizável.

Aro cortador – 3 peças sendo:

- 01- De 25cm de diâmetro x 8cm de altura,

- 01- De 30cm de diâmetro x 8cm de altura,

- 01- De 35cm de diâmetro x 8cm de altura.

Todos confeccionado em aço inox.

Assadeira retangular nº4 – Em alumínio liso

reforçado, linha industrial, com alça.

Medidas:45x30x4,5cm, espessura 2mm.

Assadeira retangular nº7 – Em alumínio liso

reforçado, linha industrial, com alça.

Medidas:55x35x8cm, espessura 2mm

Assadeira retangular nº8 – Em alumínio liso

reforçado, linha industrial, medidas: 62x41x8cm,

espessura 2mm.

Forma redonda – Kit 5 peças, alumínio liso

reforçado com ótimo acabamento, fundo fixo, para

todos os tipos de fornos.

Medidas:

Diâmetro10x altura10cm

Diâmetro15x altura10cm

Diâmetro 20x altura10cm

Diâmetro25x altura10cm

Diâmetro30x altura10cm

Bailarina giratória - Bailarina (boleira), giratória

para confeitar bolos, com rolamento duplo, gira em

sentido horário e anti-horário, em vidro

temperado:6mm, diâmetro:30cm, altura: 10cm,

capacidade:30kg, base com acabamento em

plástico e pé com acabamento em borracha

antiderrapante.



11 Kit 06

Item Unid. Qtd. Vl. Uni Total

1
Unid. 19

2
Unid. 23

3
Unid. 02

4
Unid. 02

5
Unid. 21

Item Unid. Qtd. Vl. Uni Total

1 Unid. 10

2 Unid. 02

3 Unid. 16

4 Unid. 17

Total

Bico para confeitar – Kit/jogo de bicos para

confeitar bolos, tortas, cupcakes e doces em geral

(total 56 peças).

Contendo:

*52 bicos (bocais/tubos para confeitar diferentes

em aço inox;

*01 adaptador de bicos para saco de confeitar em

plástico atóxico;

*02 bailarinas (suporte para flores) em aço inox;

*01 Estojo de armazenamento de plástico atóxico.

Descrição

LOTE 3

Descrição

Bandeja nº3 - em aço inox de alta qualidade,

tamanho 22x12x,1,5cm	

Bandeja nº4 - retangular, em aço inox de alta

qualidade, tamanho 40x28x2cm

Bandeja - retangular, em aço inox de alta

qualidade, tamanho aproximado 49x33x2cm.

Bandeja - retangular, em aço inox de alta

qualidade, tamanho aproximado 42x30x2cm.

Canecão nº16 – Linha hotel, em alumínio polido

extra, cabo em madeira, capacidade:2,5litros , 

medidas mínimas diâmetro:15cm, de altura:14cm,

podendo variar 02cm para mais.

Bandeja – redonda, em aço inox, diâmetro de

40x2cm.

Bule para café – Em alumínio, com tampa pegador

em baquelite, asa em baquelite, com bico curvo

para servir, medidas mínimas: comprimento:28cm,

altura:23cm, diâmetro 7cm capacidade 3 litros.

Bule para café – Em alumínio, com tampa pegador

em baquelite, asa em baquelite, com bico curvo

para servir, medidas mínimas: comprimento: 28cm,

altura 23cm, diâmetro 7cm capacidade 5 litros

Total

Canecão/Leiteira nº20 – Em alumínio liso, bico

dosador, cabo em baquelite diâmetro da

boca:20cm, altura:21cm, capacidade 6,5litros,

podendo variar 2cm para mais

Lote 04



5 Unid. 04

6 Unid. 04

7 Unid. 04

8 Unid. 05

9 Unid. 06

10 Unid. 05

11 Unid. 02

12 Unid. 18

13 Unid. 09

Caldeirão nº50 - linha hotel, com tampa e alça,

todo em alumínio polido, diâmetro 50cm, altura:

48cm, capacidade 95 litros, medidas mínimas

podendo variar em 2cm para mais

Leiteira nº20 – Em alumínio liso, tipo canecão, bico

dosador, cabo em baquelite diâmetro da

boca:20cm, altura:21cm, capacidade 6,5litros,

podendo variar 2cm para mais

Leiteira nº24 – Em alumínio, Tipo canecão, cabo

em baquelite;

Medidas mínimas: comprimento com alça 33cm,

diâmetro 24,5cm, altura 23,9cm, capacidade 10,5l;

*Medida máxima 11 l.

Bacia nº40 – Em alumínio polido, diâmetro da

boca: 39cm, altura:9cm, capacidade:6litros.

podendo variar 0,5L para mais.

Bacia nº65 – Em alumínio polido, diâmetro: 60cm,

altura:13cm capacidade maxima:31litros. podendo

variar 0,5L para mais.

Caldeirão nº32 - linha hotel, com tampa e alça,

todo em alumínio polido, diâmetro 32cm, altura:

28cm, capacidade 22,5 litros, medidas mínimas

podendo variar em 2cm para mais.

Caldeirão nº 34- linha hotel, com tampa e alça,

todo em alumínio polido, diâmetro 34CM, altura:

30cm, capacidade 27 litros, medidas mínimas

podendo variar em 2cm para mais.

Caldeirão nº38 - linha hotel, com tampa e alça,

todo em alumínio polido, diâmetro 38cm, altura:

34cm, capacidade 37 litros, medidas mínimas

podendo variar em 2cm para mais.

Caldeirão nº40 - linha hotel, com tampa e alça,

todo em alumínio polido, diâmetro 40cm,

altura:35cm, capacidade 45 litros, medidas mínimas

podendo variar em 2cm para mais.



14 Unid. 04

15 Unid. 11

16 Kit 04

17 Unid. 02

18 Unid. 07

Item Unid. Qtd. Vl. Uni Total

1

Unid.

40

2

Unid.

20

3

Unid.

14

Suporte para coar Café – linha industrial, alumínio, 

altura:56cm, largura:29cm, largura para o

coador:15cm, tipo tripé, com base para coador, em

material metálico resistente, com acabamento em

esmalte acetinado.

Produto resistente e de alta qualidade. Ideal para o

preparo de café ou chá.

Lote 05 

Descrição

Caixa organizadora - Hermética, tampa com

fecho, capacidade 10 litros, em plástico 100%

virgem, medidas mínimas 41x29x14cm, cor branca,

podendo variar 2cm para mais,

Caixa organizadora - Hermética, tampa com

fecho, capacidade 25 litros, em plástico 100%

virgem, medidas

mínimas 53x32x18cm, cor branca podendo variar

2cm, para mais,

Funil – Em alumínio reforçado, com alça; medidas

mínimas boca:28cm, altura:32cm, largura, bico

saída:1,8cm Medida máxima 29cm.
	

Peneira – Em aço inox, medindo 39x20x5cm, 

                                                                                    Total:

Peneira – Jogo (KIT) com 04 (quatro) peças, 

malha fina em aço inoxidável,

-Diametro:08x21cm;

-Diâmetro:10x24cm;

-Diâmetro:14x29cm;

-Diâmetro:18x35cm.

Pilão – Almofariz com socador - Em alumínio

fundido com socador;

Medidas mínimas do pilão: capacidade 1,5l,

dimensão da boca 18cm, altura 14cm; socador:

altura 28cm, largura 5cm;

*Medida máxima 1,6 l.

LOTE 06 

Caixa organizadora - Hermética, tampa com

fecho, capacidade 50 litros, em plástico 100%

virgem, medidas

mínimas 59x38x34cm podendo variar 2cm, cor

branca para mais.

Total



Item Unid. Qtd. Vl. Uni Total

1 Unid. 20

2 Unid. 04

3 Unid. 08

4 Unid. 1198

5 Unid. 27

6 Unid. 09

7 Unid. 29

8 Unid. 96

9 Unid. 08

10 Unid. 12

11 Unid. 24

12 Unid. 12

13 Unid. 13

Colher – escumadeira linha industrial; material:

alumínio; Medidas mínimas: Diâmetro 16cm, 

comprimento total 65cm, cabo 50cm;

Medida máxima 66 cm.

Colher – (de sopa) Em aço inox, acabamento

arredondado, sem arestas para altas e baixas

temperaturas, Comprimento total:20cm diâmetro

da colher:4cm, diâmetro do cabo:2cm. 

Descrição

Colher – Escumadeira, cabo em madeira, concha 

em alumínio, sem arestas comprimento total:29cm, 

comprimento da concha 8cm, 

Colher – Escumadeira, cabo em madeira, concha

em alumínio, sem arestas comprimento total: 39cm, 

comprimento da concha 11,5 X 3,0 cm curvatura; 

Colher – Em madeira natural atóxica, sem

arestas, antiaderente comprimento:60cm, colher:

11x7cm.medidas mínimas 

Colher – Em madeira natural atóxica, sem

arestas, antiaderente, comprimento total:90cm, 

colher:11x10 medidas mínimas

Colher – Em aço inox, comprimento:30cm , 

medidas da colher: 9x5cm Para servir arroz.

Colher para sobremesa - Em aço inox,

Dimensões (Compr. X Larg. X Alt.): 178x 39x 23

mm. Espessura: 1,8 mm

Colher – para arroz linha industrial; material: aço

inox; Medidas mínimas: 4,5x7,5x50 cm Medida

máxima 51 cm

Colher para chá – aço inox – acabamento em

brilho - Medida aproximada: 128 x 27 x 16mm –

Espessura: 1mm

Concha – Com cabo roliço de polipropileno

arredondado, comprimento:50cm, diâmetro da

concha:10cm, dimensões:11x9,6cm podendo variar

02cm para mais. 

Espátula de confeiteiro – Em aço inox (lâmina) e

plástico polipropileno formato anatômico (cabo),

lisa, tamanho:20x3,5cm ponta arredondada. 

Espátula – De silicone, comprimento total: 28cm , 

largura da colher: 7cm, atóxica, para fritura,

resistência para 240°C.



14 Unid. 04

15 Unid. 03

16 Unid. 1018

17 Unid. 09

18 Unid. 03

19 Unid. 60

20 Unid. 13

21 Unid. 05

22 Unid. 12

Faca – Em aço inox – Uso profissional, tipo 

açougueiro, cabo em polietileno cor branca, 6 

polegadas, com lâminas em inox, não oxidável. 

Medida:27cm (lâmina:15cm, cabo:12cm), medidas 

mínimas podendo variar 2cm para mais.

Espátula reta - Em silicone pão duro para

confeitaria (raspar/mexer). 28cm de comprimento,

5,5cm de largura e 2cm de altura. Resistente ao

calor e atóxica. 

Espátula (pá) para bolo - Em aço inox, com

dimensões de (CxLxA) 25,5x6x3cm, espessura

1,6mm. Cabo em plástico antiderrapante.

Faca – De mesa, em inox, dimensões mínimas

20x2x0,2cm, acabamento arredondado.

Faca - Em inox, uso profissional tipo do chefe, 

cabo anatômico com monobloco de polietileno com

proteção antibacteriana. Ausência total de fendas

na união cabo/lâmina. Cor branca, 6 polegadas

com lâminas em inox,

não oxidável. Desbaste em forma de V.

Faca – Em inox, uso profissional tipo do chefe, 

cabo anatômico e monobloco de polietileno com

proteção antibacteriana. Ausência de fendas na

união cabo/lâmina. Cor branca 8 polegadas com

lâminas em inox, não oxidável. Desbaste em forma

de V.

Faca de serra – lâmina em aço inoxidável, cabo:

Polipropileno; MEDIDAS MÍNIMAS: comprimento

21,5 cm (lâmina 11,2 cm, cabo 10,3 cm), largura:

1 cm, altura: 2 cm; *Medida máxima 22cm.

Faca - Em inox uso profissional, tipo

açougueiro, cabo em polietileno cor branca, 10 

polegadas, com lâminas em

inox, não oxidável, medida 56mm largura, 380mm

comprimento, 26mm altura, medidas mínimas

podendo variar 2cm para mais..

Faca – Para cortar pão lâmina: aço inox fio

serrilhado, cabo em polipropileno,

comprimento:34cm (lâmina20cm, cabo 14cm),

medidas mínimas, podendo variar 3cm para mais. 



23 Unid. 12

24 Unid. 18

25 Unid. 1018

26 Unid. 10

27 Unid. 25

28 Unid. 15

29 Unid. 05

30 Unid. 14

31 Unid. 19

Item Unid. Qtd. Vl. Uni Total

1 Unid. 14

2 Unid. 23

Descrição

Garrafa térmica – em inox, sistema de servir:

bomba de pressão, não pingar, jato forte, ampola

de inox, livre de BPA, material externo inox, com

alça na tampa para transporte, capacidade 1 litro

Garrafa térmica de mesa - em inox, sistema de

servir: bomba de pressão, não pingar, jato forte,

ampola de inox, livre de BPA, material externo inox,

com alça na tampa para transporte, capacidade 2 

litros

LOTE 7

Total

Pegador para salada – Em aço inox, para alta

temperatura, tamanho:32cm dimensões

aproximadas: 1,5x6x27

cmPegador (colher boleadora de sorvete) –

tamanho 8x4cm, em inox, dimensões aproximadas:

(CLA): 17,5 x 4 x 3 cm

Batedor fuê – Em aço inox, comprimento mínimo

45x10cm, batedor:32cm.

Jarra – Em aço inox, tampa e aparador para gelo,

com alça, capacidade de 2 litros 

Faca - Tipo peixeira - Lâmina: Aço Inoxidável;

Cabo: Policarbonato Branco MEDIDAS MÍNIMAS:

Comprimento 36,8 cm (lâmina 25,4 cm, cabo 11,4

cm), largura 2,1 cm, altura 6 cm;

*Medida máxima 40 cm.

Afiador de facas - Com cabo anatômico, base

emborrachados antideslizantes, peça central móvel

para fácil limpeza, de comprimento:22cm, de

largura: 6cm, altura:5cm, produto com uso em 3

fases: 1ª Fase Preparação - 2ª Fase Afiar - 3ª Fase

Polimento.

Garfo – De mesa, todo em inox, dentes polidos,

dimensões: compr. x larg. x altura: 20x2,0x0,2cm. 

Garfo trinchante – Em aço inoxidável, medida

mininia:32x9x5cm. 

Pegador de massas - Em inox, 

Comprimento:30cm Dimensões aproximadas:

30x7x4cm



3 Unid. 38

4 Unid. 03

5 Unid. 32

6 Unid. 02

Item Unid. Qtd. Vl. Uni Total

1 Unid. 02

Total:
LOTE 8

Descrição

Panela nº24 -Tipo caçarola - Em alumínio batido

fundido com tampa; Medidas MÍNIMAS: 9,5 cm de

altura, 24 cm largura, 3,8 litros, espessura: 0,5 cm;

Medida máxima 25 cm.

Garrafa térmica tipo botijão -Material externo

plástico preferencialmente, nas cores amarela, azul

e vermelha. Sistema de servir torneira anti-pingos,

material atóxico, livre de PPA, conservação

minima:12h quente/24hfrio,

Capacidade 6 litros

Garrafa térmica - Botijão Térmico, Inox com Tripé

Retrátil capacidade mínima de 5,8 Litros –

Características gerais: Estrutura em poliuretano

injetado. Revestimento externo em aço inox.

Revestimento interno em alumínio Torneira que

retém água, evitando pingos. Indicado para líquidos

quentes ou frios. Possui alça articulada para

transporte. Material corpo: aço inox e alumínio.

Material: torneira, pés e acessórios em

polipropileno. Dimensões aproximadas com tripé

aberto (A x Ø): 31 x 23 cm. Dimensões

aproximadas com tripé fechado (A x Ø): 25,5 x 23

cm. Peso: 1,3 Kg. Capacidade mínima: 5,8 litros.

Garrafa térmica -Tipo botijão, capacidade 12 L -

material: polipropileno / atóxico, revestido de PU e

plástico, utilização quente e frio;

Modelo: com base tripé retrátil, com alça para

transporte e com torneira; preferencialmente nas

cores: 12 azuis, 10 amarelas e 10 vermelhas.

Capacidade mínima:12L;

Comprimento:27,5cm

Largura:27,5cm

Altura: 42,5 cm

Capacidade máxima 13 L.

Garrafa Térmica - Material plástico, para

armazenar suco, isolamento térmico de espuma de

PU/PP, capacidade 5 litros (capacidade mínima).



2 Unid. 04

3 Unid. 08

4 Unid. 04

5 Unid. 09

6 Unid. 07

7 Unid. 05

Item Unid. Qtd. Vl. Uni Total

1 Unid. 120

2 Unid. 460

3 Unid. 96

4 Unid. 120

5 Unid. 26

6 Unid. 04

Item Unid. Qtd. Vl. Uni Total

Total

Total

Prato raso – De vidro liso transparente, incolor,

temperado, diâmetro: entre 22 e 24cm, altura:3cm,

espessura: 3mm, medidas mínimas.

LOTE 10

Descrição

Panela nº34 – tipo caçarola - Em alumínio batido

fundido com tampa, capacidade aproximada de 34

cm; Medidas MÍNIMAS: 34 cm de diâmetro, 15 cm

Altura, 9 Litros, Espessura: 0,5 cm; Medida

máxima 35 cm. 

Panela nº40 – Em alumínio fundido batido, com

tampa em alumínio leve pegador em baquelite,

resistente a alta temperatura sem esquentar,

capacidade 15litros

Panela nº 45 – Tipo caçarola, - Em alumínio batido

fundido com tampa; Medidas MÍNIMAS: 45 cm de

diâmetro, 20 cm Altura, 18 Litros, Espessura: 0,5

cm;

Panela nº50 – Em alumínio fundido batido, com

tampa em alumínio leve pegador em baquelite,

resistente a alta temperatura sem esquentar,

capacidade 41litros

Panela de pressão – em alumínio polido,

reforçado, capacidade: entre 7 e 8 litros, com

pegadores de baquelite na tampa e na panela,

fechamento externo. Regularizada pelo Inmetro 

LOTE 9

Descrição

Prato – Em porcelana branca – diâmetro:26cm-

altura:2,4cm – aba:2cm. 

Prato fundo – De vidro liso transparente, incolor,

temperado, diâmetro: entre 22 e 24cm, altura:3cm,

espessura: 3mm, medidas mínimas,

Xícara – Xícara e pires modelo ortogonal prisma,

em porcelana, cor branca, capacidade 60ml. 

Jarra – Em vidro liso incolor transparente, Tampa

de servir, com alça capacidade: 2 litros

Pote Mantimento – Vidro Transparente – Liso –

Com Tampa de vidro ou inox – Fechamento

Hermético - 2L 

Panela de pressão – Linha industrial, em alumínio

reforçado, capacidade: 20litros, com alças de

baquelite na tampa e na panela, fechamento

externo, 8 travas. Regularizada pelo Inmetro



1 Unid. 02

Item Unid. Qtd. Vl. Uni Total

1 Unid. 16

2 Unid. 26

3 Unid. 09

4 Unid. 06

5 Kit 14

6 Unid. 16

7 Unid. 186

8 Unid. 09

Bacia - canelada, em polipropileno, alta

resistência, atóxica, capacidade de16 litros,

diâmetro de 41x16cm altura. podendo variar 200ml

para mais.

Bacia – Em polipropileno, atóxica, capacidade de

2,6 litros, diâmetro 21x7,7cm altura, podendo

variar 200ml para mais.

Bacia - canelada, em polipropileno, alta

resistência, atóxica, capacidade de 30litros , 

diâmetro interno: 47cm,

Balde – Com tampa; Material: plástico

polipropileno; cor: cinza ou similar; capacidade

mínima 150 litros e máxima 160 litros; modelo:

com alças para transporte. 

Porta alimentos – Kit com 5 potes, atender micro-

ondas, lava louças, freezer, em plástico

(polipropileno), material atóxico, livre de BPA,

transparente, incolor. com tampa, rosqueável, nos

tamanhos MEDIDAS: *500 ml: Comprimento:

11,50cm - Largura: 11,50cm - Altura: 8,00cm

*1,0L: Comprimento: 11,50cm - Largura: 11,50cm -

Altura: 15,00cm

*2,0L: Comprimento: 14,00cm - Largura: 14,00cm -

Altura: 18,00cm

*3,0L: Comprimento: 16,50cm - Largura: 16,50cm -

Altura: 19,00cm

*6,0L: Comprimento: 22,00cm - Largura: 22,00cm -

Altura: 22,00cm

Açucareiro - Em polipropileno (plástico)

transparente, tampa rosqueável, dosadora

preferencialmente na cor branca, medidas mínimas

11x15cm (diâmetro e altura), 100% atóxica,

capacidade 700ml.

Total

Descrição

Caneca - Em plástico atóxico, capacidade 300ml,

diâmetro:8cm, espessura 2mm, medidas mínimas

podendo variar 20cm para mais, tipo escolar.

Pincel – em silicone 28cm, material atóxico,

preferencialmente na cor vermelha.

Mandolin – Em plástico e aço inoxidável 
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Rolo para massa - profissional em polietileno,

superfície lisa, 7cm de diâmetro, 30cm de

comprimento de superfície útil, comprimento total

de 50 cm, atóxico.

Tábua para carne – Em polietileno, medida

50x30cm, com alça, com proteção antibacteriana,

preferencialmente nas cores verde, amarela, azul,

vermelha e branca.

Jarra - Em plástico (polipropileno), atóxico incolor

transparente, tampa e bico de servir, graduada,

capacidade 2 litros. 

Jarra - Em plástico (polipropileno), atóxico incolor

transparente, tampa e bico de servir, graduada,

capacidade 4 litros

Observação dos itens:

Cotar os itens conforme especificaçoes do Termo de Referência Nº  020/2022 -GGI, anexo

Descrição

Luva – Térmica contra alta temperatura até 500ºC 

LOTE 12
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Observação do Fornecedor:

Condição de Pagamento:

Validade da Proposta:

Prazo de Entrega:

Nota Fiscal


