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Item Especificação UN. QTDE Valor Unitário Valor Total 

01 MESA AUXILIAR EM INOX COM 4 
RODÍZIOS DE SILICONE E 2 TRAVAS 

UN 01   

 

Mesa auxiliar em inox com 03 bandejas lisas reforçadas com acabamento 

dobrado para baixo; as bandejas não devem possuir bordas elevadas sob a sua 

superfície; as bandejas devem suportar, no mínimo, 30Kg cada uma; a mesa deve 

possuir estrutura tubular em aço inox 304 com diâmetro de 3/4; deve possuir alça de 

movimentação tubular; a mesa deve possuir 04 rodízios giratórios de silicone, sendo 

que 02 dos rodízios devem possuir trava de segurança; medidas do produto: 100cm X 

60cm X 95cm de altura; O produto deverá ser perfeitamente seguro, nivelado e firme, 

sendo fabricado com materiais puros e atóxicos; os diversos componentes do produto 

não devem apresentar rebarbas, partes cortantes, desencontros, frestas, soldas de má 

qualidade estrutural e estética, grampos, pregos ou parafusos aparentes e qualquer 

outra fragilidade; deve ser resistente a corrosão, oxidação e ferrugem; o fornecedor 

deverá entregar o produto e instalá-lo no local indicado pelo contratante no momento da 

contratação; garantia de 24 (vinte e quatro) meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Referência ilustrativa) 
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Item Especificação UN. QTDE Valor Unitário Valor Total 

02 PRATELEIRA EM INOX PARA 
PAREDE (350MM X 2100MM), 
INSTALAÇÃO INCLUSA  

UN 01   

 

Prateleira em inox para parede com as seguintes medidas: 350mm x 2100mm; 

espessura da chapa de aço: 0,6mm; deve possuir 06 suportes mão francesa; deve 

possuir espelho frontão em inox de 5cm; O produto deverá ser perfeitamente seguro, 

nivelado e firme, sendo fabricado com materiais puros e atóxicos; os diversos 

componentes do produto não devem apresentar rebarbas, partes cortantes, 

desencontros, frestas, soldas de má qualidade estrutural e estética, grampos, pregos ou 

parafusos aparentes e qualquer outra fragilidade; deve ser resistente a corrosão, 

oxidação e ferrugem; garantia de 12 (doze) meses; o fornecedor deverá entregar o 

produto e instalá-lo no local indicado pelo contratante no momento da contratação; 

garantia de 24 (vinte e quatro) meses. 
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Item Especificação UN. QTDE Valor Unitário Valor Total 

03 MESA DE INOX LISA COM DUAS 
PRATELEIRAS COM RODÍZIOS DE 
SILICONE, 02 TRAVAS E RODAPIA 

UN 01   

 

Mesa confeccionada em inox com 03 bandejas lisas reforçadas com acabamento 

dobrado para baixo; as bandejas não devem possuir bordas elevadas sob a sua 

superfície; as bandejas devem suportar, no mínimo, 30Kg cada uma; a mesa deve 

possuir estrutura tubular em aço inox 304 com diâmetro de 3/4; a mesa deve possuir 

rodapia em inox; a mesa deve possuir 04 rodízios giratórios de silicone, sendo que 02 

dos rodízios devem possuir trava de segurança; medidas do produto: 600mm X 3000mm 

X 1000mm de altura; O produto deverá ser perfeitamente seguro, nivelado e firme, 

sendo fabricado com materiais puros e atóxicos; os diversos componentes do produto 

não devem apresentar rebarbas, partes cortantes, desencontros, frestas, soldas de má 

qualidade estrutural e estética, grampos, pregos ou parafusos aparentes e qualquer 

outra fragilidade; deve ser resistente a corrosão, oxidação e ferrugem; o fornecedor 

deverá entregar o produto e instalá-lo no local indicado pelo contratante no momento da 

contratação; garantia de 24 (vinte e quatro) meses. 
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Item Especificação UN. QTDE Valor Unitário Valor Total 

04 MESA DE INOX DE CENTRO COM UMA 
PRATELEIRA COM RODÍZIOS DE 
SILICONE E DUAS TRAVAS 

UN 01   

 

Mesa central confeccionada em inox com 02 bandejas lisas reforçadas com 

acabamento dobrado para baixo; as bandejas não devem possuir bordas elevadas sob 

a sua superfície; as bandejas devem suportar, no mínimo, 30Kg cada uma; a mesa deve 

possuir estrutura tubular em aço inox 304 com diâmetro de 3/4; a mesa deve possuir 

rodapia em inox; a mesa deve possuir 04 rodízios giratórios de silicone, sendo que 02 

dos rodízios devem possuir trava de segurança; medidas do produto: 900mm X 2200mm 

X 900mm de altura; O produto deverá ser perfeitamente seguro, nivelado e firme, sendo 

fabricado com materiais puros e atóxicos; os diversos componentes do produto não 

devem apresentar rebarbas, partes cortantes, desencontros, frestas, soldas de má 

qualidade estrutural e estética, grampos, pregos ou parafusos aparentes e qualquer 

outra fragilidade; deve ser resistente a corrosão, oxidação e ferrugem; o fornecedor 

deverá entregar o produto e instalá-lo no local indicado pelo contratante no momento da 

contratação; garantia de 24 (vinte e quatro) meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Referência ilustrativa) 
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Item Especificação UN. QTDE Valor Unitário Valor Total 

05 COIFA DE PAREDE EM AÇO INOX, 3 
ÁGUAS, ACOMPANHA CHAPÉU 
CHINÊS, DUAS CURVAS, DUTO DE 
3M E MOTOR DE EXAUSTÃO, 
INSTALAÇÃO INCLUSA 

UN 01   

 

Coifa de parede confeccionada em aço inox 304; 3 águas; medidas: 1200mm X 

2300mm X 600mm de altura; a coifa deverá ser instalada juntamente com um motor de 

exaustão, uma curva, um duto de 3m e uma saída tipo grelha; O produto deverá ser 

perfeitamente seguro, nivelado e firme, sendo fabricado com materiais puros e atóxicos; 

os diversos componentes do produto não devem apresentar rebarbas, partes cortantes, 

desencontros, frestas, soldas de má qualidade estrutural e estética, grampos, pregos ou 

parafusos aparentes e qualquer outra fragilidade; o fornecedor deverá entregar o 

produto e instalá-lo no local indicado pelo contratante no momento da contratação; 

garantia de 24 meses. 
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Item Especificação UN. QTDE Valor Unitário Valor Total 

06 MESA DE INOX COM DUAS CUBAS 
GRANDES E DUAS PRATELEIRAS 

UN 01   

 

Mesa com duas cubas integradas e uma prateleira, todas confeccionadas em 

aço inox; medida de cada cuba: 500mm X 400mm X 300mm; medida do produto 

completo: 600mm X 3500mm X 900mm; o produto deverá ser perfeitamente seguro, 

nivelado e firme, sendo fabricado com materiais puros e atóxicos; os diversos 

componentes do produto não devem apresentar rebarbas, partes cortantes, 

desencontros, frestas, soldas de má qualidade estrutural e estética, grampos, pregos ou 

parafusos aparentes e qualquer outra fragilidade; o fornecedor deverá entregar o 

produto e instalá-lo no local indicado pelo contratante no momento da contratação; 

garantia de 24 (vinte e quatro) meses.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Referência ilustrativa – não consta a prateleira, orçar conforme descritivo acima) 
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Item Especificação UN. QTDE Valor Unitário Val or Total 

07 PRATELEIRA EM INOX PARA 
PAREDE (350X3500), INSTALAÇÃO 
INCLUSA 

UN 2   

 

Prateleira em inox para parede com as seguintes medidas: 350mm x 3500mm; 

espessura da champa de aço: 0,6mm; deve possuir 08 suportes mão francesa; deve 

possuir espelho frontão em inox de 5cm; O produto deverá ser perfeitamente seguro, 

nivelado e firme, sendo fabricado com materiais puros e atóxicos; os diversos 

componentes do produto não devem apresentar rebarbas, partes cortantes, 

desencontros, frestas, soldas de má qualidade estrutural e estética, grampos, pregos ou 

parafusos aparentes e qualquer outra fragilidade; deve ser resistente a corrosão, 

oxidação e ferrugem; garantia de 24 (vinte e quatro) meses; o fornecedor deverá 

entregar o produto e instalá-lo no local indicado pelo contratante no momento da 

contratação. 
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Item Especificação UN. QTDE Valor Unitário Valor Total 

08 CARRO BUFFET TÉRMICO INOX COM 
10 CUBAS 

UN 1   

 

Carro buffet térmico em inox 304; deve incluir 10 cubas de acordo com o padrão 

mundial gastronormico, em aço inoxidável modelo 1/2; deve possuir sistema de 

platibanda com largura de 60.9cm, servindo também como cobertura para as cubas 

apoiada através de mão-francesa e suporte para talheres; deve possuir cobertura de 

proteção em vidro curvo inteiro de 4mm; deve possuir pés em tubo cromado, sem soldas 

na base; e deve possuir 04 rodízios com trava para evitar o deslocamento do 

equipamento durante o uso; o carro deve possuir as seguintes dimensões aproximadas: 

altura de 135cm X largura de 106,5cm X comprimento de 147,5cm; o sistema platibanda 

e as cubas devem estar a uma altura de, aproximadamente, 80cm do chão em 

compatibilidade com crianças de até o 5º ano; a temperatura para aquecimento deve 

ser controlada por termostato de 20 graus à 80 graus; potência de resistência: 2000 

Watts; deve possuir certificação INMETRO;  produto deverá ser perfeitamente seguro, 

nivelado e firme, sendo fabricado com materiais puros e atóxicos; os diversos 

componentes do produto não devem apresentar rebarbas, partes cortantes, 

desencontros, frestas, soldas de má qualidade estrutural e estética, grampos, pregos ou 

parafusos aparentes e qualquer outra fragilidade; o fornecedor deverá entregar o 

produto e instalá-lo no local indicado pelo contratante no momento da contratação; 

garantia de 24 (vinte e quatro) meses. 

 

(Referência ilustrativa) 

IMAGENS DO PROJETO 
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MEMORIAL DESCRITIVO DE MOBILIÁRIO – DESPENSA 

 

1. PLANTA BAIXA 
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2. LAYOUT 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDA: 
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Item Especificação UN. QTDE Valor Unitário Valor Total 

09 ESTANTE EM INOX COM 4 
PRATELEIRAS (600X3000X2000) 
 

UN 1   

 

Prateleira confeccionada em inox com 04 prateleiras lisas reforçadas com 

acabamento dobrado para baixo; as prateleiras não devem possuir bordas elevadas sob 

a sua superfície; as prateleiras devem suportar, no mínimo, 30Kg cada uma; a mesa 

deve possuir estrutura tubular em aço inox 304 com diâmetro de 3/4; medidas do 

produto: 600mm X 3000mm X 2000mm de altura; O produto deverá ser perfeitamente 

seguro, nivelado e firme, sendo fabricado com materiais puros e atóxicos; os diversos 

componentes do produto não devem apresentar rebarbas, partes cortantes, 

desencontros, frestas, soldas de má qualidade estrutural e estética, grampos, pregos ou 

parafusos aparentes e qualquer outra fragilidade; deve ser resistente a corrosão, 

oxidação e ferrugem; o fornecedor deverá entregar o produto e instalá-lo no local 

indicado pelo contratante no momento da contratação; garantia de 24 (vinte e quatro) 

meses. 
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Item Especificação UN. QTDE Valor Unitário Valor Total 

10 ESTANTE EM INOX COM 4 
PRATELEIRAS (600X2000X2000) 

UN 1   

 

Prateleira confeccionada em inox com 04 prateleiras lisas reforçadas com 

acabamento dobrado para baixo; as prateleiras não devem possuir bordas elevadas sob 

a sua superfície; as prateleiras devem suportar, no mínimo, 30Kg cada uma; a mesa 

deve possuir estrutura tubular em aço inox 304 com diâmetro de 3/4; medidas do 

produto: 600mm X 2000mm X 2000mm de altura; O produto deverá ser perfeitamente 

seguro, nivelado e firme, sendo fabricado com materiais puros e atóxicos; os diversos 

componentes do produto não devem apresentar rebarbas, partes cortantes, 

desencontros, frestas, soldas de má qualidade estrutural e estética, grampos, pregos ou 

parafusos aparentes e qualquer outra fragilidade; deve ser resistente a corrosão, 

oxidação e ferrugem; o fornecedor deverá entregar o produto e instalá-lo no local 

indicado pelo contratante no momento da contratação; garantia de 24 (vinte e quatro) 

meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Referência ilustrativa) 
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Item Especificação UN. QTDE Valor Unitário Valor Total 

11 ESTANTE EM INOX COM 4 
PRATELEIRAS (600X1000X2000) 

UN 1   

 

Prateleira confeccionada em inox com 04 prateleiras lisas reforçadas com 

acabamento dobrado para baixo; as prateleiras não devem possuir bordas elevadas sob 

a sua superfície; as prateleiras devem suportar, no mínimo, 30Kg cada uma; a mesa 

deve possuir estrutura tubular em aço inox 304 com diâmetro de 3/4; medidas do 

produto: 600mm X 1000mm X 2000mm de altura; O produto deverá ser perfeitamente 

seguro, nivelado e firme, sendo fabricado com materiais puros e atóxicos; os diversos 

componentes do produto não devem apresentar rebarbas, partes cortantes, 

desencontros, frestas, soldas de má qualidade estrutural e estética, grampos, pregos ou 

parafusos aparentes e qualquer outra fragilidade; deve ser resistente a corrosão, 

oxidação e ferrugem; o fornecedor deverá entregar o produto e instalá-lo no local 

indicado pelo contratante no momento da contratação; garantia de 24 (vinte e quatro) 

meses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Referência ilustrativa) 

 

 


