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ANEXO II 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/0023 

OBJETO: Aquisição de utensílios de cozinha para as Unidades do Sesc Pará. 

MODELO DE PROPOSTA FINANCEIRA 

 (papel timbrado da licitante) 

 

1. ESPECIFICAÇÃO DOS OBJETOS E QUANTITATIVOS: 

LOTE 1 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

1  
Prato raso redondo na cor branco de 24cm em 
porcelana 

un. 12   

2 
Prato fundo redondo na cor branco de 24cm em 

porcelana 
un. 12   

9 
Prato de sobremesa na cor branco de 18cm em 

porcelana 
un. 12   

12 e 
65 

Prato raso redondo na cor branca com 

aproximadamente 24 cm de diâmetro de vidro 

temperado 

un. 2800   

64 e 

121 

Prato sobremesa em vidro temperado opalino branco, 

redondo com aproximadamente 19 cm de diâmetro. 
un. 500   

122 

Prato fundo redondo em vidro temperado de alta 

qualidade na cor branca, formato quadrado com 
bordas arredondadas. Resistente a choque, máquina 

de lavar louça e micro-ondas. Medidas aproximadas: 
22 x 3.7cm 

un. 400   

VALOR TOTAL  

 

LOTE 2 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

3 

Conjunto de talheres em aço inox, contendo 12 

colheres de mesa, 12 garfos de mesa, 12 facas de 

mesa, 12 colheres de sobremesa e 12 garfos de 
sobremesa e 12 facas de sobremesa 

un. 1   

26 e 

68 

Colher de café totalmente em aço inox, lisa com alta 

durabilidade com tamanho aproximado de 
comprimento 02 cm, largura 9,5 cm e altura 02 cm 

un. 150   

27 e 

69 

Colher de sobremesa totalmente em aço inox, lisa 

com alta durabilidade, dimensões aproximadas do 
produto em cm (cxlxa): 14,7 x 3,2 x 0,1 

un. 250   

28 e 

70 

Garfo de sobremesa totalmente em aço inox, lisa com 
alta durabilidade, dimensões aproximadas do produto 

em cm (cxlxa):15,4 x 1,8 x 0,1 

un. 250   
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29 e 
71 

Faca de sobremesa totalmente em aço inox, lisa com 

alta durabilidade, dimensões aproximadas em cm 

(cxlxa):17,1 x 1,5 x 0,1 

un. 250   

30 

Garfo de mesa totalmente em aço inox, lisa com alta 

durabilidade dimensões aproximadas em cm (cxlxa): 
17,8 x 2,2 x 0,13 

un. 200   

31 

Colher de mesa totalmente em aço inox, lisa com alta 

durabilidade dimensões aproximadas em cm (cxlxa): 
17,8 x 3,8 x 0,13 

un. 200   

72 
Colher de mesa em aço inox e cabo de polipropileno 
na cor azul. Comprimento: 19cm. Espessura: 1,5mm. 

un. 500   

73 
Garfo de mesa em aço inox e cabo de polipropileno na 
cor azul. Comprimento: 19cm. 

un. 500   

74 
Faca de mesa em aço inox e cabo de polipropileno na 
cor azul, com a ponta redonda. Dimensões (c x lx a): 

203 x 17 x 9 mm. Espessura: 1,0 mm. 

un. 500   

107 Colher de sopa em inox. un. 48   

113 
Colher para sobremesa inox em aço inox. 

Aproximadamente 16,5 cm de comprimento.  
un. 100   

114 
Faca para sobremesa mesa inox. Aproximadamente 

16,5 cm de comprimento.  
un. 100   

129 

Faca para carne com lâmina lisa que possui ponta 

ligeiramente curvada, tornando perfeita para os mais 
diversos tipos de alimentos e cortes. Inteiramente 

confeccionada em aço inox de alta qualidade. Cabo 

com design ergonômico, que se adapta ao formato 
das mãos e permite precisão no 

corte e conforto durante a utilização. Dimensões 
aproximadas: 9,5 x 2,5 x 44 cm ; 227 g 

un. 4   

133 
Colher para refrescos em aço inox, 30 cm 
aproximadamente. 

un. 2   

VALOR TOTAL  

 

LOTE 3 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

4 Espátula de silicone retangular de 27cm un. 2   

5 Espátula de silicone reta de 28cm un. 2   

6 Espátula de silicone arredondada de 27cm un. 2   

54 

Espátula curva 90 mm lâmina em aço inox, cabo em 

polipropileno com proteção antibacteriana. Dimensões 
aproximadas: 28x9x5,3 cm. 

un. 1   
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55 

Espátula curva 90 mm - lâmina em aço inox, cabo em 

polipropileno com proteção antibacteriana. Dimensões 

aproximadas: 6x14x25 cm. 

un. 1   

56 

Espátula rapadora - lamina em aço inox, cabo 

anatômico em polipropileno com proteção 
antibacteriana. Dimensões aproximadas: lâmina 12 

cm. 

un. 1   

57 

Espátula de confeiteiro inox 30 cm - produzida 
inteiramente em aço inox. Dimensões aproximadas: 

largura da lâmina 4 cm x comprimento da lâmina 30 

cm. 

un. 1   

93 

Espátula reta - 15 cm com cabo em polipropileno e 

lâmina em inox para alisar coberturas e espalhar 
recheios diversos em bolos e tortas. Medidas 

aproximadas: 27,0 x 2,7cm 

un. 2   

94 

Espátula reta - 25 cm com cabo em polipropileno e 
lâmina em inox para alisar coberturas e espalhar 

recheios diversos em bolos e tortas. Medidas: 37,0 x 

3,0cm - lâmina com 25,0cm 

un. 2   

VALOR TOTAL  

 

LOTE 4 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

18 
Garrafa térmica com revestimento em aço inox e 
verniz e ampola de vidro. Sem caixa. Termolar com 

capacidade de aproximadamente 2 litros. 

un. 4   

19 
Garrafa térmica com revestimento em aço inox e 
verniz e ampola de vidro. Sem caixa. Termolar com 

capacidade de aproximadamente 1,5 litros. 

un. 1   

96 

Garrafa térmica 100% inox, com capacidade de 1,9 

litros, base em silicone e bomba de pressão. Medidas 

aproximadas (a x l x c): 42 x 26 x 26. Capacidade:1.9 
litros 

un. 2   

7 e 
128 

Garrafa térmica inox dupla capacidade fabricada em 

aço inox de alta qualidade, com dupla parede interna 
que gera isolamento a vácuo para manter as bebidas 

quentes por até 6 horas ou geladas por 12 horas. 
Material: corpo em aço inox, parede interna de aço 

inox, alça e tampa em polipropileno reforçado. 
Capacidade aproximada: 2 lt café 2 lt leite. 

Cor/acabamento: prata/preto. Dimensões 

aproximadas: 38x20x30cm. Garantia mínima de 03 
meses. Peso aproximado da embalagem com o 

produto: 2,5kg. 

un. 2   

VALOR TOTAL  
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LOTE 5 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

8 

Réchaud retangular banho maria em aço inox com 02 

cubas de 9 litros medindo aproximadamente 60cm x 
37cm e 30cm 

un. 1   

22 

Réchaud branco de porcelana redondo com tampa  

grande, redondo, material de porcelana, com 
aproximadamente: diâmetro 31 cm, altura 29 cm, 

capacidade de 5 litros. 

un. 2   

23 

Réchaud travessa retangular em porcelana grande e 

trabalhado grande, retangular, material: 

porcelana/cromado, capacidade de 6,5 litros, medida 
aproximada de 50 x 35 cm e altura em 22 cm. 

un. 2   

VALOR TOTAL  

 

LOTE 6 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

10 

Jogo de panelas aço inox com fundo triplo com 6 

peças, sendo 01 panela de 16cm de 1,4 lt, 01 caçarola 
rasa de 24cm de 4,7 lt, 01 caçarola fundo de 20cm de 

3,6 lt, 01 cozi-vapore de 29cm de 3,2 lt, 01 fritadeira 

sem tampo de 20cm de 2,20 lt e 01 fervedor de 12cm 
de 1,4 lt 

un. 1   

VALOR TOTAL  

 

LOTE 7 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

11 Forma de pizza em alumínio de 35cm profissional un. 10   

13 
Forma de bolo forma em alumínio polido com cone 

nº28. 
un. 2   

14 
Assadeira retangular média assadeira alta, com alça, 

de tamanho aproximado de 40x60x8 cm - nº 07. 
un. 2   

15 
Assadeira retangular grande assadeira alta, com alça, 

de tamanho aproximado de 40x70x8 cm nº 08. 
un. 2   

16 

Forma retangular pequena para bolo inglês em 

alumínio, antiaderente, com tamanho aproximado de 
5,5 cm de altura, 10 cm de largura e 23 cm de 

comprimento. 

un. 2   

84 
Assadeira retangular n° 05, com alças dobráveis em 

alumínio, de tamanho aproximado 46 x 32 x 6 cm. 
un. 6   

85 

Forma de pudim com tubo em alumínio n° 28. 

Dimensões aproximadas: 

Altura: 12 cm e diâmetro: 28 cm. 

un. 6   
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86 

Forma redonda em alumínio com fundo falso, 

removível. 

* dimensões aproximadas: 23,0 x 5,0 cm (diâmetro x 
altura) 

* espessura do alumínio: 0,7mm 

un. 10   

87 
Forma de empada n° 4 em alumínio. Medidas 

aproximadas: 5,2 x 2,8 x 7,0cm  
un. 50   

88 

Forma de mini quiche com fundo removível 7 cm, 

fabricada em alumínio. Diâmetro da base - 7 cm. 
Diâmetro da borda - 9 cm. Altura de 2 cm. 

un. 50   

89 

Assadeira retangular em alumínio (0,8). Dimensões  

aproximadas: boca: 70 x 58 x 3,5 cm fundo: 65,5 x 56 
x 3,5 cm 

un. 10   

90 
Assadeira retangular reta em alumínio. Medidas: 60 
cm x 40 cm x 2 cm 

un. 6   

VALOR TOTAL  

 

LOTE 8 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

17 

Boleira redonda multiuso com base e com tampa, 

material de vidro transparente. Com 
aproximadamente 320 mm de diâmetro e 145 mm de 

altura. 

un. 2   

24 

Boleira retangular e com tampa transparente que 
facilita a visualização e a base com apoio na lateral 

para pegar. Alta qualidade e resistência dimensões 

aproximada de 46 comp x 11 alt. x 31 larg. 

un. 2   

91 

Boleira redonda com tampa em vidro transparente 

medidas aproximadas do produto - Altura: 15,5 cm x 
Largura: 32 cm x comprimento: 32 cm. Peso: 3.400kg 

un. 10   

92 

Suporte giratório para confeitar bolos e tortas em 

alumínio. Medidas aproximadas: 30cm de diâmetro x 
12cm de altura. 

un. 2   

110 

Prato inox para bolo e doces 39cm com base. 

Dimensões aproximadas do produto (compr. x larg. x 
alt.): 397x397x180 mm. Diâmetro: 39 cm. Tampa de 

acrílico transparente 

un. 6   

VALOR TOTAL   

 

LOTE 9 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

20 e 
76 

Copo de vidro - copo de 300 ml, produzido em vidro 
transparente, resistente e de fácil limpeza. 

un. 500   

34 

Copo de vidro oval de 180 ml copo de vidro, 180 ml 

com diâmetro aproximado na parte superior: 6,5 cm, 
diâmetro aproximado parte inferior: 4,6 cm, altura: 

9,2 cm. 

un. 50   
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105 Taça de água paulista 250ml. un. 48   

VALOR TOTAL   

 

LOTE 10 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

21 

Panela de pressão grande linha industrial, com 

aproximadamente 29 cm de altura, 30.4 cm de 

diâmetro, comprimento do cabo de 20 cm, diâmetro 
interno de 30 cm, profundidade de 28 cm, alumínio 

polido de alta qualidade, cabos e alça em baquelite 
atóxico e antitérmico, válvula de segurança de alta 

durabilidade, aliviador de pressão. 

un. 1   

100 

panela de pressão profissional-13 l linha industrial, 
produzida em alumínio polido, cabos e alça em 

baquelite atóxico e antitérmico, válvula de segurança 
e aliviador de pressão. 

certificada pelo Inmetro de acordo com a ABNT nbr 

11823 - 2008 13 litros | 29cm x 39cm 

un. 1   

101 

Panela de pressão profissional- 22 l - linha industrial, 

produzida em alumínio polido, cabos e alça em 

baquelite atóxico e antitérmico, válvula de segurança 
e aliviador de pressão.  

un. 1   

VALOR TOTAL   

 

LOTE 11 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

32 e 
79 

Fruteira saladeira de vidro transparente, capacidade 

aproximada de 6.000 ml, aproximadamente diâmetro: 
300mm, altura: 255mm 

un. 4   

33 

Suqueira dupla feita em vidro e com suporte, com 

torneira e tampa, capacidade de 4,0 litros. Com 
aproximadamente: largura 37 cm, altura 35 cm, 

comprimento 24 cm, 2 reservatórios com 4 litros 
cada. 

un. 2   

111 

Fruteira com haste aço inox - dimensões 

aproximadas: 350x350x89 mm produto em aço 
inoxidável. Acabamento fosco com detalhes em alto 

brilho. 

un. 2   

VALOR TOTAL   

 

 

 

 



SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO 
Departamento Regional no Estado do Pará 

_____________________________________________________________________________________________ 
Sesc | Serviço Social do Comércio | Departamento Regional do Pará | www.sesc-pa.com.br 
Av. Assis de Vasconcelos, 359 – Campina – Belém/PA  CEP 66.010-010   

 
7/14 

LOTE 12 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

35 e 
77 

Taça para salada de 300ml taça de vidro em formato 

redondo, designer diferenciado com pequenas 
ondulações, com aproximadamente 10 cm de altura, 

10 cm de largura, 10 cm de profundidade 

un. 75   

78 

Copo para sobremesa de vidro de 180 ml com 
diâmetro aproximado na parte superior de 6,5 cm, 

diâmetro aproximado na parte inferior de 4,6 cm e 
altura de 9,2 cm. 

un. 50   

123 

Cumbuca 15 cm aproximadamente em vidro 

temperado de alta qualidade, na cor branca, 
resistente a choque, maquina de lavar louça e 

microondas.medidas aproximadas: altura: 5cm, 
diâmetro: 15 cm, peso: 0,23 kg 

un. 400   

VALOR TOTAL   

 

LOTE 13 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

36 

Bandeja GN - 1/1 - formas para preparo de ovos 

estrelados/forno, com 8 (oito) cavidades, 

revestimento em teflon anti aderente. Dimensões: 
32,5x53 mm. 

un. 4   

37 

Canecão hotel nº 18 - em alumínio, com espessura de 

22 mm, capacidade de 4,5 lts, medidas aproximadas: 
18x18 cm, cabo anatômico em baquelite. 

un. 2   

38 
Canecão nº 22 - em alumínio, com espessura de 22 
mm, capacidade 7,5 lts, medidas aproximadas: 22x22 

cm, cabo anatômico em baquelite. 

un. 2   

136 
Canecão com cabo em baquelite capacidade 
aproximada de 3lt 

un. 2   

VALOR TOTAL   

 

LOTE 14 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

135 

Caneca em polipropileno branca com alça caneca em 
polipropileno, resistente, na cor branca, capacidade 

aproximada de 250 ml, empilhável. Suporta líquidos 

quentes e frios - pode ir ao micro-ondas e lava-louças. 
Dimensões aproximadas: 12 x 8,3 x 11,5 cm 

un. 400   

VALOR TOTAL   
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LOTE 15 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

39 e 

40 

Tacho furado com pé nº 60 - em alumínio furado com 

pé, com asa e orla, capacidade 38 lts. Dimensões 
aproximadas: 21x60 cm. 

un. 6   

41 
Tacho nº 70 - em alumínio com asa, capacidade 44 

litros, dimensões aproximadas: 22x70 cm. 
un. 2   

42 
Tacho para fritura - em aço polido, com asa, 

dimensões: 50x20 cm. 
un. 1   

50 
Chinois (chinoá) - coador tipo chinois, em inox, 

medidas aproximadas: 25x27 cm. 
un. 2   

VALOR TOTAL   

 

LOTE 16 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

43 

Frigideira tacho hotel n º 50 - em alumínio, dimensões 

aproximadas: 50x20 cm, com asa, capacidade 27 

litros. 

un. 2   

VALOR TOTAL   

 

LOTE 17 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

44 

Panela tipo caçarola hotel nº 38 em alumínio fundido, 

capacidade 19 lts, dimensão aproximada 38x18,5 cm, 

com tampa. 

un. 2   

45 

Panela tipo caçarola hotel nº 45 em alumínio fundido, 

capacidade 31 lts, dimensão aproximada 45x21,5 cm, 

com tampa. 

un. 1   

46 

Panela tipo caçarola hotel nº 50 - em alumínio 

fundido, capacidade 41 lts, dimensão aproximada 
50x22,5 cm, com tampa. 

un. 1   

47 

Panela tipo caldeirão hotel nº 40 - em alumínio 

fundido, capacidade 45 lts, dimensão aproximada 
40x38 cm, com tampa. 

un. 2   

48 

Panela tipo caldeirão hotel nº 45 - em alumínio 

fundido, capacidade 68 lts, dimensão aproximada 
45x42 cm, com tampa. 

un. 1   

49 

Panela tipo caldeirão hotel nº 50 - em alumínio 

fundido, capacidade 95 lts, dimensão aproximada 
50x48 cm, com tampa. 

un. 1   

102 
Caçarola de alumínio - 4,9 litros com tampa e 
capacidade para 4,9 litros. Diâmetro: 24 cm. 

un. 3   
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103 

Caçarola em alumínio de alta espessura (5mm), com 

tampa e capacidade para 31,7 litros. Dimensões: -

altura: 20 cm. 
Diâmetro: 45 cm. 

un. 2   

104 

Frigideira 38 cm profissional, corpo em alumínio com 
acabamento interno e externo lixado. Cabo de aço 

inox e baquelite. Alça de aço carbono cromado. 

dimensões aproximadas do produto: 65,7 x 39,4 x 
16,3 cm 

un. 4   

VALOR TOTAL   

LOTE 18 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

51 
Fout (fuê) - batedor tipo fouet, todo em inox, medida 

aproximada 45 cm. 
un. 1   

VALOR TOTAL   

 

LOTE 19 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

52 
Garfo tridente todo em inox, com 3 pontas, medidas 
aproximadas 60 a 70 cm. 

un. 2   

53 
Escumadeira inox, medidas aproximadas: 23 cm de 

diâmetro e 60 cm de comprimento. 
un. 2   

59 
Concha inox, medidas aproximadas: diâmetro 24 cm x 
profundidade 15 cm x comprimento 60 cm. 

Comprimento total 1,24 m. 

un. 1   

60 
Concha medidas aproximadas: diâmetro 18 cm x 
profundidade 10 cm x comprimento 25 cm. 

Comprimento total 39 cm. 

un. 1   

63 

Pá remo com cabo inox - pá plana, em polipropileno 

com cabo de aço inox, com medida aproximada de 

120 cm. 

un. 2   

75 e 
112 

Colher para arroz totalmente em aço inox, lisa, com 

alta durabilidade, dimensões aproximadas em cm (c x 

l x a): 24,8 x 5,8 x 2,8 

un. 44   

115 
Pegador para massa inox comprimento aproximado: 

20,5cm. 
un. 6   

116 
Pegador de salada dentado, em inox 
comprimento aproximado: 24 cm. 

un. 6   

117 
Concha inox. Medidas aproximadas (compr. x larg. x 
alt.) mm.: 297 x 90 x 88 

un. 4   

118 
Escumadeira inox – 60 cm comprimento 
aproximadamente 

un. 2   
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130 

Pá para caldeirão concava em inox P - pá com cabo 

inox com espátula e pegador em politileno mais apoio 

para mãos no cabo também em polietileno. tamanho 
p. medidas aproximadas: largura: 11 cm; altura: 

04cm; profundidade: 80 cm; peso: 688g. 

un. 1   

131 

Pá para caldeirão concava em inox m pá com cabo 

inox com espátula e pegador em politileno mais apoio 

para mãos no cabo também em polietileno. Tamanho 
m. medidas aproximadas: largura: 12 cm; altura: 40 

cm; profundidade: 100 cm. 

un. 2   

119 

Boleador inox, 2,9 cm lâmina em aço inox. Cabo em 
polipropileno, com detalhe de apoio. Lâmina com 

acabamento polido. Cabo com furo passante para 
pendurar o utensílio. Dimensões aproximadas do 

produto (compr. x larg. x alt.) mm.: 20 x 82 x 220. 

un. 4   

VALOR TOTAL   

 

LOTE 20 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

58 

Chaira inox "8" - afiador de facas, inteiramente em 

aço inox. Medidas aproximadas: comprimento 326 
mm x largura 45 mm x altura 30 mm. 

un. 1   

134 

Afiador amolador de faca diamantado antideslizante 
diamantado possui discos diamantados de alta 

capacidade de afiação e durabilidade, permite afiação 

em dois sentidos. Duas opções de afiação desbaste e 
acabamento recupera o fio com rapidez e precisão, 

suporte 
em abs com detalhes em aço inoxidável. Cabo com 

design ergonômico, base antideslizante e design 

moderno diferenciado. Medidas aproximadas: peso: 
0.1660 kg; largura: 20cm; altura: 06 cm; 

profundidade: 06 cm. Garantia mínima: 01 ano 

un. 2   

VALOR TOTAL   

LOTE 21 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

61 
Batedeira planetária domestica - tigela inox com 
capacidade para 4 litros, 8 velocidades, 3 tipos de 

batedores e 300 w de potencia 

un. 1   

VALOR TOTAL   

 

LOTE 22 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

62 
Tábua para corte (kit com 6 cores) - em polipropileno, 

em cores, dimensões 50x30 cm. Cada kit contem 6 
kit 2   
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unidades. 

83 

Placa de corte fabricada em polietileno atóxico, 
inodoro (não pega cheiro), inquebrável, impermeável 

(impede a proliferação das bactérias e fungos), fácil 

na lavagem e alta durabilidade. Medidas aproximadas: 
comprimento: 50 cm largura: 30 cm 

altura: 1 cm 

un. 5   

VALOR TOTAL   

 

LOTE 23 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

66 
Conjunto de xícara de café com pires em porcelana 
branca de 100 ml 

un. 50   

67 e 

106 

Conjunto de xícara de chá com pires em porcelana 

branca de 200 ml 
un. 148   

VALOR TOTAL   

 

LOTE 24 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

80  
Colher plástica 60 cm colher de polietileno para 

caldeirão côncava. Medidas: 60 x 7,5cm. 
un. 6   

81 

Colher plástica - 45 cm - colher de polietileno para 

caldeirão côncava. Medidas aproximadas: 
45x5,5x1cm. 

un. 5   

82 

Colher plástica para massa - 60 cm  

colher de polietileno reforçado para massas. 
medidas aproximadas:: 60x7,5x1,5cm. 

un. 5   

VALOR TOTAL   

 

LOTE 25 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

95 

Coador/regador para fios de ovos em inox com 3 

saídas. *Medida aproximada: recipiente com 9,4 x 9,5 

cm e saídas com 0,3 cm 

un. 2   

VALOR TOTAL   
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LOTE 26 

 

LOTE 27 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

99 
Bandeja self service, plástica fabricada em 
polipropileno na cor azul. Medidas aproximadas: 48 x 

33 x 2,3 cm (compr x larg x alt) 

un. 300   

VALOR TOTAL   

 

LOTE 28 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

25 
Assadeira de vidro temperado de vidro transparente, 
resistente a choque térmico, com tampa, dimensões 

aproximadas de 40,8 x 25,3 x 8 cm. 

un. 2   

108 

Terrinas de vidro alta com alças e tampa vidro 
temperado. Capacidade aproximada de 4,8litros. 

Resistente a choques térmicos de até 180°c. Medidas 
aproximadas: 4,8l - 35,5 x 29 x 8,9 cm 

un. 4   

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

97 

Botijão térmico com torneira, capacidade para 15 

litros, alça superior e pés retráteis. Capacidade: 15l 
dimensões aproximadas do produto (c x l x a): 

79x79x268. 

un. 4   

125 

Botijão térmico com tripé em aço-inox e polipropileno. 
Cor: prata/preto. Tampas removíveis, facilitando; 

boca larga facilita. Torneira para a retirada do líquido. 
Alças reforçadas. 3 pés para apoio dobrável. Vedações 

em silicone. Manutenção da temperatura da bebida 

quente ou gelada por até 3 horas. Capacidade 
aproximada de 10 litros. Medidas aproximadas: Altura 

(sem o tripé): 34 cm. Altura (com o tripé): 40 cm. 
Altura (da base a torneira): 10 cm. Diâmetro: 23 cm. 

Garantia de 06 meses 

un. 2   

98 

Galheteiro inox com quatro recipientes em vidro com 
tampas e suporte em aço inox. Conjunto composto 

por 01 recipiente para vinagre (150 ml), 01 recipiente 

para azeite (150 ml), 01 saleiro (50 ml) e 01 
pimenteira (50 ml). 

un. 4   

124 
Porta talher em acrílico com tampa medidas 
aproximadas 35,5 x 32 x 6cm (axlxp). Todo em 

acrílico e com 05 divisórias 

un. 3   

132 

Jogo de pote inox quadrado com visor cor prata, 
contendo 3 peças. Acabamento do aço em fosco e 

faixa em brilho, tampa com vedação perfeita para a 

boa conservação dos alimentos. 

un. 4   

VALOR TOTAL   
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109 

Refratário de porcelana branca com tampa em vidro - 

refratário de porcelana branca. Medidas aproximadas 

altura: 450x 310x 98 mm (C x A x L). Acabamento em 
brilho e detalhes em alto relevo fosco. 

un. 4   

VALOR TOTAL   

 

LOTE 29 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

120 

Recipiente para preparar e servir com tampa em aço 

inoxidável, altamente durável, acabamento fosco com 
detalhes em brilho tampa com vedação perfeita para 

a boa conservação dos alimentos. Medidas 
aproximadas: diâmetro: 28 cm. Capacidade: 8,3 l. 

espessura: 0,8 mm. 

un. 2   

126 
Bacia de aço inox capacidade aproximada de 4,7lt. 

Aproximadamente 35 cm de diâmetro 
un. 2   

VALOR TOTAL   

 

LOTE 30 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

127 

Bandeja de aço inox, durável e resistente, 
acabamento em brilho, higiênica e de fácil limpeza, 

podendo ser lavada em máquina de lavar. Medidas 
aproximadas: 35 cm de diâmetro. altura: 2 cm; 

largura: 35,2 cm; comprimento: 35,2 cm; peso: 495 g 

un. 2   

VALOR TOTAL   

 

LOTE 31 

ITEM DESCRIÇÃO UN. QTD. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL  

137 
Pincel de silicone aproximadamente 20 cm de 

comprimento 
un. 2   

VALOR TOTAL   

 

2.  Nos valores acima propostos foram mencionadas todas as informações constantes do Edital do 
Processo Licitatório Pregão n°. 19/0023-PG e seus Anexos. 

 

3. Os valores constantes na proposta estão de acordo com os preços praticados no mercado e foram 
consideradas todas as despesas com salários, encargos sociais, tributos, descontos, emolumentos, 
obrigações trabalhistas e previdenciárias, contribuições fiscais e para fiscais, uniformes, 
administração, mão-de-obra, transporte e demais despesas incidentes direta e indiretamente no 
fornecimento do objeto desta licitação, inclusive lucro. 
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4.  O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias. 

 

5.  Dados Bancários: Banco ________ –  Agência nº _______ –  Conta Corrente  nº _______. 

 

6. Razão Social, CNPJ e endereço da licitante. 

 

7. Condições de Pagamento: Em até 10 (dez) dias úteis, após a entrega, mediante apresentação de 
nota fiscal e recibo devidamente atestado. 

 

8. Prazo de entrega: A entrega do material ocorrerá em até 30 (trinta) dias corridos após o 
recebimento do Pedido ao Fornecedor. 

 

9. Local de Entrega:   

 

Unidade Endereço 

Sesc Ver-o-Peso 
Boulevard Castilhos França, 522/523 – Campina – 
CEP: 66010-020 – Belém/PA 

Sesc Doca Rua Senador Manoel Barata, 1873 – Reduto – 
Belém/PA 

Sesc Castanhal Av. Barão do Rio Branco, 10 – CEP: 68.743-00 - 
Castanhal/PA 

Centro Educacional Sesc 
Castanhal 

Alameda Al Ryota Oyama, S/N – CEP: 68.742-550 - 
Castanhal/PA 

Sesc Ler Salinópolis 
Rodovia PA 124, Km 12 – Vila da Coremas – 
Salinópolis  

UPR – Unidade de Produtora de 
Refeições 

Av. Senador Lemos, 461, Bairro Umarizal, CEP: 
66050-000, Belém – PA 

 

 

Cidade, UF, ______ de _________ de 2019 

 

___________________________ 

Assinatura do representante legal 

Nome legível e por extenso 

Observações: 

1. Este modelo de proposta se destina a facilitar ao licitante a elaboração de sua 
Proposta Comercial, sendo que o conteúdo aqui previsto são informações mínimas que 
deverão estar contido na proposta face as exigências previstas no edital, não devendo 
ser entendido como um modelo obrigatório de apresentação da mesma; 

2. A licitante poderá inserir em sua proposta informações adicionais que achar 
necessária, desde que não contrariem nenhum dispositivo previsto no edital; 

3. Caso a licitante encontre divergência entre o modelo de proposta fornecido pelo 
Sesc e algum dispositivo contido no edital ou anexos deverá comunicar imediatamente a 
CL. 


