
Assessoria de Elaboração de Editais
Diretoria-Geral

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 033/2020

PREGÃO ELETRÔNICO

ANEXO III

PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS

AMPLA DISPUTA

Item Quant Unid Especificação Valor unitário Valor total

1 9200 unid

ÁLCOOL EM GEL, FRASCO de 500ml ou
aproximadamente  500g  –  Álcool  gel
antisséptico,  acompanhado  de  válvula
pump,  contendo  em  sua  constituição  3
tipos  de  hidratantes:  álcool  neutro,
bidestilado,  especialmente  elaborado
como complemento na higienização das
mãos.  Gel  a  base  de  alcoóis  que
evaporam sem deixar odores residuais e
com  largo  espectro  de  ação.  Validade
mínima de 24 meses.

R$ 8,76 R$ 80.592.00

2 14115 unid

COPO  PARA ÁGUA,  DE  VIDRO,  TIPO
LONG  DRINK,  260/300ML –  copo  long
drink  300ml,  em  vidro  liso  e  incolor,
transparente 99,9%, acabamento perfeito
e  bordas  totalmente  lisas,  dimensões
aproximadas 12 x 7 cm (a x d). (a x d).
marca  de  referência:  nadir,  cisper,
superior  ou  similar.  Embalado  em caixa
de  modo  a  proteger  cada  copo
individualmente.  constar  no  produto
etiqueta  autoadesiva  contendo
identificação do fabricante e do material.

R$ 6.72 R$ 94.852,80

3 1500 unid GARRAFA TÉRMICA CAPACIDADE  1.8
LITROS,  EM  AÇO  INOX  –  medindo
aproximadamente 196 x 147 x 385 mm,
ampola  de  vidro,  corpo  em  aço  inox,

R$ 107,62 R$ 161.430,00
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botão de pressão, bico corta pingos e jato
direcionado.

4 1500 unid

GARRAFA TÉRMICA CAPACIDADE  1L,
EM  AÇO  INOX  –  medindo
aproximadamente 107 x 116 x 305 mm,
ampola  de  vidro,  corpo  em  aço  inox,
botão de pressão, bico corta pingos e jato
direcionado.

R$ 91,00 R$136.500,00

5 490 unid

JARRA  DE  INOX  PARA  ÁGUA,  2,7
LITROS – jarra,  tampa e alça;  material:
aço  inoxidável;  capacidade  aproximada:
2,5  a  2,7  litros.  Em embalagem própria
constar  no produto etiqueta  autoadesiva
contendo identificação do fornecedor e do
material

R$ 164,76 R$ 80.732.40

6 7110 unid

XÍCARA DE PORCELANA, COM PIRES,
PARA CAFÉ, 80 ML, BRANCO – xícara
em  porcelana  com  pires,  sem  friso.
características  técnicas:  tem  que
acompanhar  o  pires;  capacidade  da
xícara de 80 ml; conjunto confeccionado
em porcelana fina; ambos na cor branca
esmaltado;  xícara  e  pires  resistentes  a
forno  micro-ondas;  esmaltação  sem
falhas,  bolhas  ou  riscos  (rachaduras);
conjunto  não  deve  apresentar
deformações geométricas;  embalado em
caixa  de  modo  a  proteger  cada  copo
individualmente.  constar  no  produto
etiqueta  autoadesiva  contendo
identificação do fabricante e do material.

R$ 11,30 R$ 80.343,00

7 2000 unid

XÍCARA DE PORCELANA, COM PIRES,
PARA CAFÉ,  COM  FRISO  DOURADO,
80 ML, BRANCO – xícara em porcelana
com  pires,  com  friso.  características
técnicas:  tem  que  acompanhar  o  pires;
capacidade da xícara de 80 ml; conjunto
confeccionado em porcelana fina; ambos
na cor branca esmaltado; xícara e pires
resistentes  a  forno  micro-ondas;
esmaltação sem falhas, bolhas ou riscos
(rachaduras);  conjunto  não  deve
apresentar  deformações  geométricas;  a
borda  da  xícara  e  pires  deverá  ser

R$ 41,25 R$ 82.500,00
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contornada  com  um  friso  dourado;
embalado em caixa de modo a proteger
cada  copo  individualmente.  constar  no
produto  etiqueta  autoadesiva  contendo
identificação do fabricante e do material.

RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA MEs e EPPs

8 800 unid

ÁLCOOL EM GEL, FRASCO de 500ml ou
aproximadamente  500g  –  Álcool  gel
antisséptico,  acompanhado  de  válvula
pump,  contendo  em  sua  constituição  3
tipos  de  hidratantes:  álcool  neutro,
bidestilado,  especialmente  elaborado
como complemento na higienização das
mãos.  Gel  a  base  de  alcoóis  que
evaporam sem deixar odores residuais e
com  largo  espectro  de  ação.  Validade
mínima de 24 meses.

R$ 8,76 R$ 7.008,00

9 4705 unid

COPO  PARA ÁGUA,  DE  VIDRO,  TIPO
LONG  DRINK,  260/300ML –  copo  long
drink  300ml,  em  vidro  liso  e  incolor,
transparente 99,9%, acabamento perfeito
e  bordas  totalmente  lisas,  dimensões
aproximadas 12 x 7 cm (a x d). (a x d).
marca  de  referência:  nadir,  cisper,
superior  ou  similar.  Embalado  em caixa
de  modo  a  proteger  cada  copo
individualmente.  constar  no  produto
etiqueta  autoadesiva  contendo
identificação do fabricante e do material.

R$ 6.72 R$ 31.617,60

10 500 unid

GARRAFA TÉRMICA CAPACIDADE  1.8
LITROS,  EM  AÇO  INOX  –  medindo
aproximadamente 196 x 147 x 385 mm,
ampola  de  vidro,  corpo  em  aço  inox,
botão de pressão, bico corta pingos e jato
direcionado.

R$ 107,62 R$ 53.810,00

11 500 unid

GARRAFA TÉRMICA CAPACIDADE  1L,
EM  AÇO  INOX  –  medindo
aproximadamente 107 x 116 x 305 mm,
ampola  de  vidro,  corpo  em  aço  inox,
botão de pressão, bico corta pingos e jato
direcionado.

R$ 91,00 R$ 45.500,00

12 80 unid JARRA  DE  INOX  PARA  ÁGUA,  2,7
LITROS – jarra,  tampa e alça;  material:

R$ 164,76 R$ 13.180,80
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aço  inoxidável;  capacidade  aproximada:
2,5  a  2,7  litros.  Em embalagem própria
constar  no produto etiqueta  autoadesiva
contendo identificação do fornecedor e do
material

13 890 unid

XÍCARA DE PORCELANA, COM PIRES,
PARA CAFÉ, 80 ML, BRANCO – xícara
em  porcelana  com  pires,  sem  friso.
características  técnicas:  tem  que
acompanhar  o  pires;  capacidade  da
xícara de 80 ml; conjunto confeccionado
em porcelana fina; ambos na cor branca
esmaltado;  xícara  e  pires  resistentes  a
forno  micro-ondas;  esmaltação  sem
falhas,  bolhas  ou  riscos  (rachaduras);
conjunto  não  deve  apresentar
deformações geométricas;  embalado em
caixa  de  modo  a  proteger  cada  copo
individualmente.  constar  no  produto
etiqueta  autoadesiva  contendo
identificação do fabricante e do material.

R$ 11,30 R$ 10.057,00

14 627 unid

XÍCARA DE PORCELANA, COM PIRES,
PARA CAFÉ,  COM  FRISO  DOURADO,
80 ML, BRANCO – xícara em porcelana
com  pires,  com  friso.  características
técnicas:  tem  que  acompanhar  o  pires;
capacidade da xícara de 80 ml; conjunto
confeccionado em porcelana fina; ambos
na cor branca esmaltado; xícara e pires
resistentes  a  forno  micro-ondas;
esmaltação sem falhas, bolhas ou riscos
(rachaduras);  conjunto  não  deve
apresentar  deformações  geométricas;  a
borda  da  xícara  e  pires  deverá  ser
contornada  com  um  friso  dourado;
embalado em caixa de modo a proteger
cada  copo  individualmente.  constar  no
produto  etiqueta  autoadesiva  contendo
identificação do fabricante e do material.

R$ 41,25 R$ 21.037,50

PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA MEs e EPPs

15 380 unid
AÇUCAREIRO  EM  AÇO  INOX,  COM
COLHER – capacidade: 300 ml.

R$ 24,61 R$ 9.351,80

16 500 unid
ÁGUA SANITÁRIA SOLUÇÃO AQUOSA –
base  de  hipociórico  de  sódio  ou  cálcio,

R$ 2,98 R$ 1.490,00
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acondicionada  em  frasco  plástico  de  1
litro, composição de cloro ativo de 2% a
2,5% pp. validade mínima de 06 meses.

17 10000 unid
ÁLCOOL  ETÍLICO,  LÍQUIDO,  92,8º
INPM,  1000  ML  –  validade  mínima  24
Meses.

R$ 6,51 R$ 65.100,00

18 100 unid

ÁLCOOL  ISOPROPÍLICO,  LÍQUIDO,
99,8º  INPM,  1000  ML  –  recomendado
para  limpeza  de:  CHIP,  circuitos
eletrônicos,  processadores,  placas
lógicas,  componentes  eletrônicos  em
geral.

R$ 28,00 R$ 2.800,00

19 520 unid

BANDEJA  METÁLICA,  REDONDA,
GRANDE –  bandeja  doméstica  em  aço
inox,  redonda,  sem  alça,  lisa.  tamanho
aproximado: 400 mm diâmetro, altura 25
mm.  constar  no  produto  etiqueta
autoadesiva  contendo  identificação  do
fornecedor e do material.

R$ 78,00 R$ 40.560,00

20 520 unid

BANDEJA  METÁLICA,  REDONDA,
MÉDIA – bandeja doméstica em aço inox,
sem alça, lisa. Tamanho aproximado: 350
mm diâmetro, altura 35 mm. Constar no
produto  etiqueta  autoadesiva  contendo
identificação do fornecedor e do Material.

R$ 70,95 R$ 36.894,00

21 520 unid

BANDEJA  METÁLICA,  REDONDA,
PEQUENA – bandeja doméstica em aço
inox,  sem  alça,  lisa.  Tamanho
aproximado: 300 mm diâmetro, altura 20
mm.  Constar  no  produto  etiqueta
autoadesiva  contendo  identificação  do
fornecedor e do material.

R$ 61,78 R$ 32.125,60

22 100 unid

BANDEJA  METÁLICA,  RETANGULAR,
GRANDE –  bandeja  doméstica  em  aço
inox, retangular, dimensões aproximadas
480 X 320 MM. Em embalagem própria
constar  no produto etiqueta  autoadesiva
contendo identificação do fornecedor e do
material.

R$ 110,00 R$ 11.000,00

23 100 unid BANDEJA  METÁLICA,  RETANGULAR,
MÉDIA – bandeja doméstica em aço inox,
retangular,  dimensões aproximadas:  400
x  300  mm.  Em  embalagem  própria

R$ 88,51 R$ 8.851,00
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constar  no produto etiqueta  autoadesiva
contendo identificação do fornecedor e do
material.

24 300 unid

BULE  EM  AÇO  INOX,  COM  BICO
LONGO, 1,5 LITROS – bule, material aço
inoxidável,  com  tampa  e  bico  longo,
capacidade  aproximada  de  1,5  litros,
finalidade chá/ café/ leite,  características
opcional:  cabo  baquelite  ou  aço  inox.
Constar no produto etiqueta autoadesiva
contendo identificação do fornecedor e do
material.

R$ 70,77 R$ 21.231,00

25 200 unid

BULE  EM  AÇO  INOX,  COM  BICO
LONGO, 2 LITROS – bule, material aço
inoxidável,  com  tampa  e  bico  longo,
capacidade  aproximada  de  2  litros,
finalidade chá/ café/ leite,  características
opcional:  cabo  baquelite  ou  aço  inox.
Constar no produto etiqueta autoadesiva
contendo identificação do fornecedor e do
material.

R$ 118,60 R$ 23.720,00

26 280 unid

BULE EM AÇO INOX,  SEM BICO,  350
ML -  bule,  material  aço  inoxidável,  com
tampa  e  sem  bico,  capacidade
aproximada  de  350  ml,  finalidade  chá/
café/ leite,  características opcional:  cabo
baquelite ou aço inox. Constar no produto
etiqueta  autoadesiva  contendo
identificação do fornecedor e do material.

R$ 111,24 R$ 31.147,20

27 380 unid

BULE EM AÇO INOX, SEM BICO, 600ML
- bule, material aço inoxidável, com tampa
e sem bico,  capacidade  aproximada  de
600  ml,  finalidade  chá/  café/  leite,
características  opcional:  cabo  baquelite
ou aço inox. Constar no produto etiqueta
autoadesiva  contendo  identificação  do
fornecedor e do material.

R$ 68,00 R$ 25.840,00

28 100 unid BULE  EM  ALUMÍNIO  PARA
ESTERILIZADOR  ELÉTRICO  1,5
LITROS – bule com tampa, próprio para
uso  em  esterilizador  elétrico  tradicional.
Estrutura: corpo em alumínio polido com
cabo  em  baquelite,  dimensões
aproximadas  22  x  10  cm.  capacidade

R$ 139,46 R$ 13.946,00
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aproximada de 1,5 a 1,8 litros,  alça em
poliuretano  na  cor  preta.  constar  no
produto  etiqueta  autoadesiva  contendo
identificação do fabricante e do material.

29 200 unid

BULE HOTEL EM ALUMÍNIO 2,5 LITROS
-  bule,  material  alumínio  polido,  com
tampa removível e bico longo, capacidade
aproximada de 2,5 litros,  finalidade chá/
café/ leite,  características opcional:  cabo
baquelite ou madeira. Constar no produto
etiqueta  autoadesiva  contendo
identificação do fornecedor e do Material.

R$ 55,07 R$ 11.014,00

30 300 unid

BULE HOTEL EM ALUMÍNIO 3 LITROS -
bule, material alumínio polido, com tampa
removível  e  bico  longo,  capacidade
aproximada  de  3  litros,  finalidade  chá/
café/ leite,  características opcional:  cabo
baquelite ou madeira. Constar no produto
etiqueta  autoadesiva  contendo
identificação do fornecedor e do Material.

R$ 67,01 R$ 20.103,00

31 100 unid

CALDEIRÃO HOTEL DE ALUMÍNIO COM
12  LITROS  -  caldeirão  linha  hotel  de
alumínio polido. alta durabilidade;  tampa
em alumínio  leve;  aproximadamente:  12
litros de capacidade; alça em alumínio ou
baquelite;  cor única.  Constar no produto
etiqueta  autoadesiva  contendo
identificação do fornecedor e do Material.

R$ 74,27 R$ 7.427,00

32 100 unid

CANECA  LEITEIRA  FERVEDOR
ANTIADERENTE  (2,6  LITROS)  –  com
revestimento  antiaderente,  cabo
baquelite. Capacidade aproximada de 2,6
litros.  Marca/modelo  de  referência:
tramontina ou melhor qualidade. Constar
no produto etiqueta autoadesiva contendo
identificação do fornecedor e do Material.

R$ 54,01 R$ 5.401,00

33 300 unid

CANECÃO  HOTEL  Nº  16,  COM  3,5
LITROS  -  canecão  linha  hotel  até  3,5
litros,  medindo aproximadamente  16 cm
de  comprimento,  com  cabo  baquelite
reforçado.  Produzida em alumínio fosco.
constar  no produto etiqueta  autoadesiva
contendo identificação do fornecedor e do
material.

R$ 39,47 R$ 11.841,00
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34 300 unid

CANECÃO  HOTEL  Nº  18,  COM  4,5
LITROS  -  canecão  linha  hotel  até  4,5
litros,  medindo aproximadamente  18 cm
de  comprimento,  com  cabo  baquelite
reforçado,  produzida em alumínio fosco.
Constar no produto etiqueta autoadesiva
contendo identificação do fornecedor e do
material

R$ 48,50 R$ 14.550,00

35 2500 unid

COLHER  DE  CAFE,  EM  AÇO  INOX,
PEQUENO  –  colher  tipo  café;  material
corpo  aço  inoxidável,  tamanho
aproximado: comprimento 91 mm largura
0,80 m. com qualidade similar ou superior
à  marca  tramontina.  em  embalagem
própria  constar  no  produto  etiqueta
autoadesiva  contendo  identificação  do
fornecedor e do material.

R$ 1,86 R$ 4.650,00

36 600 unid

COLHER  DE  CHÁ,  EM  AÇO  INOX,
PEQUENO  –  colher  tipo  chá;  material
corpo  aço  inoxidável,  tamanho
aproximado:  comprimento  118  mm
largura 10mm. Com qualidade similar ou
superior  à  marca  tramontina.  em
embalagem  própria  constar  no  produto
etiqueta  autoadesiva  contendo
identificação do fornecedor e do material.

R$ 2,41 R$ 1.446,00

37 1500 unid

COLHER DE MESA (SOPA),  GRANDE,
AÇO INOX –  colher  tipo  sopa;  material
corpo  aço  inoxidável,  dimensões
aproximadas  190  mm,  produto  de  1ª
linha. com qualidade similar ou superior à
marca tramontina. em embalagem própria
constar  no produto etiqueta  autoadesiva
contendo identificação do fornecedor e do
material.

R$ 5,35 R$ 8.025,00

38 1600 unid

COLHER DE SOBREMESA, MÉDIO, EM
AÇO  INOX  –  colher  tipo  sobremesa;
material corpo aço inoxidável, dimensões
aproximadas  160  mm,  produto  de  1ª
linha. Com qualidade similar ou superior à
marca tramontina. Em embalagem própria
constar  no produto etiqueta  autoadesiva
contendo identificação do fornecedor e do
material.

R$ 4,91 R$ 7.856,00
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39 350 unid

COPO TAÇA PARA ÁGUA,  DE  VIDRO,
TIPO  PAULISTA 300ML –  taça  paulista
em vidro de alta resistência, em vidro liso
e  incolor,  transparente  99,9%,
acabamento perfeito e bordas totalmente
lisas, dimensões aproximadas 15 x 6 cm
(a x d).  embalado em caixa de modo a
proteger  cada  copo  individualmente.
constar  no produto etiqueta  autoadesiva
contendo identificação do fabricante e do
material.

R$ 5,61 R$ 1.963,50

40 100 unid

ESCORREDOR DE LOUÇAS PARA PIA
EM PLÁSTICO - comporta: pratos, copos
e  talheres.  Produzido  em  material
resistente à água,  não enferruja e pode
ser lavado.

R$ 26,90 R$ 2.690,00

41 1500 unid

FACA DE MESA (REFEIÇÃO), GRANDE,
EM  AÇO  INOX  –  faca  tipo  mesa  para
refeições;  material  corpo aço inoxidável,
dimensões aproximadas 210 mm, produto
de  1ª  linha.  com  qualidade  similar  ou
superior  à  marca  tramontina.  Em
embalagem  própria  constar  no  produto
etiqueta  autoadesiva  contendo
identificação do fornecedor e do material.

R$ 4,35 R$ 6.525,00

42 1300 unid

FACA  DE  SOBREMESA.  MÉDIA,  EM
AÇO  INOX  –  faca  tipo  sobremesa;
material corpo aço inoxidável, dimensões
aproximadas  180  mm,  produto  de  1ª
linha. Com qualidade similar ou superior à
marca tramontina. Em embalagem própria
constar  no produto etiqueta  autoadesiva
contendo identificação do fornecedor e do
material.

R$ 4,60 R$ 5.980,00

43 1500 unid

GARFO DE MESA,  GRANDE, EM AÇO
INOX -  garfo  tipo  mesa  para  refeições;
material corpo aço inoxidável, dimensões
aproximadas  190  mm,  produto  de  1ª
linha. Com qualidade similar ou superior à
marca tramontina. em embalagem própria
constar  no produto etiqueta  autoadesiva
contendo identificação do fornecedor e do
material.

R$ 6,90 R$ 10.350,00

44 1300 unid GARFO  DE  SOBREMESA,  MÉDIA,  EM R$ 5,43 R$ 7.059,00
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AÇO  INOX  –  garfo  tipo  sobremesa;
material corpo aço inoxidável, dimensões
aproximadas  160  mm,  produto  de  1ª
linha. Com qualidade similar ou superior à
marca tramontina. Em embalagem própria
constar  no produto etiqueta  autoadesiva
contendo identificação do fornecedor e do
material.

45 650 unid

JARRA DE INOX PARA ÁGUA, 2 LITROS
– jarra com bico, aparador de gelo, tampa
e  alça;  material:  aço  inoxidável;
capacidade:  2  litros.  Em  embalagem
própria  constar  no  produto  etiqueta
autoadesiva  contendo  identificação  do
fornecedor e do material

R$ 73,77 R$ 47.950,50

46 100 unid

PORTA DETERGENTE PLÁSTICO 3X1 –
em  plástico,  suporte  interno  removível
para maior limpeza com 3 espaços para
organizar  da melhor  maneira  a sua pia,
branco.

R$ 26,50 R$ 2.650,00

47 400 unid

PRATO  INFANTIL,  EM
POLIPROPILENO, COM ABA – paredes
internas  e  externas  lisas;  sem
reentrâncias  ou  ressaltos;  empilhável;
formato arredondado (para não facilitar o
acúmulo  de  resíduos);  atóxico  e  com
pigmentação homogênea em toda a peça,
conforme  normas  da  anvisa  quanto  a
metais  pesados;  acabamento  fosco  ou
microtexturizado;  possibilidade  de
reposição;  cor azul;  durabilidade mínima
de 3 anos; ser passível de ser reciclado
mecanicamente ao fim de sua vida útil.

R$ 2,90 R$ 1.160,00

48 1200 unid

PRATO  PARA  SOBREMESA,  EM
PORCELANA, BRANCO – confeccionado
em porcelana;  de formato redondo;  liso;
raso;  na  cor  branca;  sem  detalhes;  de
aproximadamente  de  18  a  24  cm  de
diâmetro;  acondicionado em embalagem
apropriada.  Constar  no produto  etiqueta
autoadesiva  contendo  identificação  do
fornecedor e do material.

R$ 9,05 R$ 10.860,00

49 1220 unid PRATO  PARA  SOBREMESA,  EM
PORCELANA,  BRANCO,  COM  FRISO

R$ 18,97 R$ 23.143,40
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DOURADO  –  confeccionado  em
porcelana; de formato redondo; liso; raso;
na  cor  branca;  com  friso  dourado;  de
aproximadamente  de  18  a  24  cm  de
diâmetro;  acondicionado em embalagem
apropriada.  Constar  no produto  etiqueta
autoadesiva  contendo  identificação  do
fornecedor e do material.

50 2200 unid

PRATO  RASO  PARA  REFEIÇÃO,  EM
PORCELANA, BRANCO – confeccionado
em  cerâmica;  de  formato  redondo;  liso;
raso;  na  cor  branca;  sem  detalhes;  de
aproximadamente  entre  25  e  29  cm;
acondicionado  em  embalagem
apropriada.  Constar  no produto  etiqueta
autoadesiva  contendo  identificação  do
fornecedor e do material.

R$ 16,82 R$ 37.004,00

51 400 unid

SABÃO  EM  PÓ  500G  -  composição:
linear  alquibenzeno  sulfonato  de  sódio,
coadjuvante, alcalinizantes, sequestrante,
corante,  branqueador  óptico,  carga,
enzimas,  fragrância  e  água.  Contendo:
tensoativo  biodegradável.  Embalado  em
caixa de papel reciclado e reciclável com
500gr, não testado em animais. Validade
mínima 24 meses.

R$ 4,30 R$ 1.720,00

52 30 unid

TOALHA DE MESA PARA BANQUETE -
toalha  tipo  banquete  na  cor  branca,
retangular,  tamanho  aproximado:  1,60  x
3,20  metros.  Acondicionado  em
embalagem  apropriada.  constar  no
produto  etiqueta  autoadesiva  contendo
identificação do fornecedor do material.

R$ 141,25 R$ 4.237,50

53 300 unid

TOALHA PARA BANDEJA QUADRADA,
COR  BRANCA,  PEQUENO  (30CM)  -
toalha  com  forro  de  vinil  para  bandeja.
Medindo  aproximadamente  30  cm  de
diâmetro.  acondicionado em embalagem
apropriada.  constar  no  produto  etiqueta
autoadesiva  contendo  identificação  do
fornecedor e do material.

R$ 10,97 R$ 3.291,00

54 300 unid TOALHA  PARA  BANDEJA  REDONDA,
COR BRANCA, GRANDE (40CM) - toalha
com forro de vinil para bandeja. medindo

R$ 3,69 R$ 1.107,00
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aproximadamente  40  cm  de  diâmetro.
acondicionado  em  embalagem
apropriada.  constar  no  produto  etiqueta
autoadesiva  contendo  identificação  do
fornecedor e do material.

55 300 unid

TOALHA  PARA  BANDEJA  REDONDA,
COR BRANCA, MÉDIO (35CM) – toalha
com forro de vinil para bandeja. medindo
aproximadamente  35  cm  de  diâmetro.
acondicionado  em  embalagem
apropriada.  constar  no  produto  etiqueta
autoadesiva  contendo  identificação  do
fornecedor e do material.

R$ 3,29 R$ 987,00

56 300 unid

TOALHA  PARA  BANDEJA  REDONDA,
COR  BRANCA,  PEQUENO  (30CM)  -
toalha  com  forro  de  vinil  para  bandeja.
medindo  aproximadamente  30  cm  de
diâmetro.  acondicionado em embalagem
apropriada.  constar  no  produto  etiqueta
autoadesiva  contendo  identificação  do
fornecedor e do material.

R$ 12,21 R$ 3.663,00

57 3000 unid

XÍCARA DE  PORCELANA (CHAVENA),
COM  PIRES,  PARA  CHÁ,  200  ML,
BRANCO – chavena em porcelana com
pires, sem friso. Características técnicas:
tem que acompanhar o pires; capacidade
da  xícara  de  200  ml;  conjunto
confeccionado em porcelana fina; ambos
na cor branca esmaltado; xícara e pires
resistentes  a  forno  micro-ondas;
esmaltação sem falhas, bolhas ou riscos
(rachaduras);  conjunto  não  deve
apresentar  deformações  geométricas;
embalado em caixa de modo a proteger
cada  copo  individualmente.  constar  no
produto  etiqueta  autoadesiva  contendo
identificação do fabricante e do material.

R$ 13,37 R$ 40.110,00

VALOR TOTAL R$ 2.154,56 R$1.527.981,60
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