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ITEM QUANTIDADE UNIDADE DESCRICAO

1 250 Und
Cadeiras Coloniais em Madeira, com três ripas (3R), com empalhamento em Polietileno, baixa densidade
(PEBD), com pigmento e com anti UV, garantia de 05 anos.

2 3 Und
Mesa inox, 100% inox, , nas dimensões 1,90 X 0,90 x 0,87 mts, os pés da mesa com tubo 2" aço inox
304, com regulagem de altura, tampo da mesa aço inox 430 espessura 0,80mm, com chapa lisa em inox
na base.

3 1 Und

Fogão Industrial a Gás, cinco bocas (01 maior mínimo 0,200mm), estrutura em aço com acabamento em
pintura epóxi na cor preta, desmontável, perfil 5 cm, grelhas 30 x 30 cm, removíveis, com 05
queimadores conjugados: simples chama dupla mínima 0,120mm e mínima duplos 0,160mm em material
fundido, queimadores com fixação através de encaixe, registros industriais com estágios contínuos
cromados, bandeja coletora de gordura, com forno completo, porta de vidro.

4 1 Und
Fritador a Gás, estrutura em aço inox escovado, pintura epóxi, com cestos, com kit Gás alta pressão,
diâmetro da área de fritura no mínimo 490mm, altura mínima 760mm, profundidade mínima 600mm,
largura mínima 600mm, peso líquido mínimo 8,3 Kg.

5 1 Und
Liquidificador Comercial em Inox,  com copo monobloco em inox, tensão elétrica 220v, frequência 60Hz,
potência mínima do motor 0,5 cv, altura mínima 660mm, largura mínima 290mm, profundidade mínima
280mm, peso líquido mínimo 10 kg, rotação mínima 3500 rpm e capacidade do copo mínima de 04 litros.

6 3 Und Pás para Caldeirão em Polietileno, nas seguintes dimensões:2 x 11 x 100cm.

7 2 Und Colheres Côncavas em Polietileno, para caldeirão, 0,60cm.

8 2 Und
Assadeira em Alumínio, chapa 1,20mm, nas dimensões 0,40x0,60cm, com cantos arredondados, com
arame de reforço na borda 0,42,5x0,63x0,5cm.

9 1 Und
Extrator de sucos em inox, com câmara em inox, tensão elétrica 220v, frequência 60 Hz, potência do
motor mínima 0,5 cv, altura mínima 440mm, largura mínima 360mm, profundidade mínima 270mm, peso
líquido mínimo 10,30 Kg, produção mínima 15 pc/min, rotação mínima 1750 rpm.
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