
CÓDIGO DESCRIÇÃO 
CATMAT

SIASG
UNIDADE DE FORNECIMENTO

1517

Abridor de garrafas e latas conjugado, material

cabo em aço inox satinado com preenchimento

interno, tamanho aproximado 230mm x 75mm x

17mm. 

150697 Unidade

1518
Abridor, tipo manual, material metal, uso lata /

saca-rolha.

301682
Unidade

1519

Açucareiro, material aço inoxidável, capacidade

330g, características adicionais com colher e

tampa.

260873 Unidade

1520

Aparelho para chá 6 peças, material porcelana,

cor branca, contém 6 xícaras com capacidade

para 200ml e 6 pires.

28843

Jogo com 6 unidades

1521

Aparelho para chá e café 7 peças, material aço

inoxidável, características adicionais contém

bandeja com medida aproximada 54x28cm, bule

com bico com capacidade aproximada 550 ml, 2

bules com capacidade aproximada 550 ml, 1

açucareiro com capacidade aproximada 250g, 1

mantegueira, 1 colher.

28843

Unidade

1522

Assadeira cozinha comercial, material alumínio

reforçado, formato retangular, altura 8cm, largura

40cm, comprimento 60cm, características

adicionais com alças mesmo material.

295918

Unidade

1523

Assadeira retangular baixa, tipo padaria, material

em alumínio, dimensões aproximadas 63cm x

43cm x 4cm.

2755

Unidade

1524

Assadeira, material aço inoxidável, dimensões

aproximadas 390mm x 62mm x 330mm,

características adicionais com alça e grelha.

2755

Unidade
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1525

Assadeira, material aço inoxidável, tamanho

aproximado 39cm, característica adicional

formato retangular.

2755

Unidade

1526

Avental de segurança confeccionada em

aramida/carbono, forrado com tecido de algodão,

costurado com linha de algodão ou aramida com

uma tira de coura para ajuste e fixação, do

mesmo material, proteção contra riscos térmicos

(calor), tamanho aproximado 1,20m x 0,60m. 

150734 Unidade

1527

Avental em PVC com forro, impermeável,

indicado para serviços e atividades que envolvam

respingos de produtos líquidos e partículas

volantes, tamanho aproximado 1,20x 0,70m, cor

branca.

150734 Unidade

1528

Avental, material bagum, cor branca,

característica adicional dupla face, tamanho

aproximado 0,70m x 1,20m.

150734 Unidade

1529

Avental, material bagum, cor branca,

característica adicional dupla face. Tamanho

aproximado 0,80m x 140m.

150734 Unidade

1530

Avental, material confeccionado em napa, tecido

impermeável protege bem o tórax e abdomen

de produtos líquidos, características adicionais

tiras de ajuste na lateral, tamanho aproximado

120cm x 60 cm, cor branca.

150734 Unidade

1531

Avental, material oxford, tamanho aproximado

0,85m x 0,60m, com bolso com fechamento com

velcro na alturado tórax, medindo

aproximadamente 0,27cm x 0,2cm.

150734 Unidade

1532 Bacia, material alumínio, diâmetro 50cm. 236286 Unidade

1533
Balde gelo, material aço inoxidável, capacidade

1,50l, características adicionais com pegador.

218752

Unidade

1534

Bandeja metálica, material aço inoxidável,

diâmetro 40cm, características adicionais

redonda, espessura 0,6cm.

349694

Unidade

1535

Bandeja retangular, material aço inoxidável,

acabamento com polimento em alto brilho,

tamanho aproximado 345mm x 243mm x 20mm.

107204 Unidade

1536
Bandeja retangular, material em aço inoxidável,

tamanho aproximado 40cm x 27,8cm.
107204 Unidade

1537
Bandeja retangular, material em aço inoxidável,

tamanho aproximado 48cm x 33cm.
107204 Unidade



1538

Bandeja, material em aço inoxidável, dimensões

aproximadas 50cm x 35 cm, característica

adicional formato oval.

107204

Unidade

1539

Bandeja, material plástico resistente tipo ABS,

tipo fast food, medindo aproximadamente 47cm x

32cm x 2,5cm de profundidade.

107204 Unidade

1540

Batedor de carne, material aço inoxidável,

dimensões aproximadas 100mm x 100mm x

136mm.

71170 Unidade

1541

Batedor manual, material aço inoxidável, tipo

flexível, tamanho 30cm, aplicação cozinha,

formato pêra.

334505 Unidade

1542

Bico dosador 50ml, material durável e resistente,

dimensões aproximadas 8,5cm x 3,0cm,

característica adicional possui dispositivo que

para automaticamente a dose ao completar 50ml.

117153

Unidade

1543

Bule para café e leite, material aço inoxidável,

capacidade aproximada 440 ml, característica

adicional com tampa acoplada.

60321 Unidade

1544
Bule, material aço inoxidável, capacidade 1l,

finalidade chá.

380235
Unidade

1545

Caixa organizadora, material plástico

polipropileno, atóxico, características adicionais

travas laterais e 2 alças para facilitar o transporte,

cor transparente, tamanho aproximado 40cm x

22cm x 26 cm, capacidade aproximadamente 19,8

litros.

150632 Unidade

1546

Caixa para verduras, material polietileno de alta

densidade, características adicionais vasada para

armazenar verduras, dimensões aproximadas

36cm x 56cm x 21cm.

150632

Unidade

1547

Caneca nº 20, material em alumínio,

características adicionais com alça reforçada em

madeira, próprio para fogões industriais,

capacidade aproximada 6 litros.

72796 Unidade

1548

Caneca, material vidro, capacidade 300ml, uso

copa e cozinha, características adicionais com

alça.

370631 Unidade

1549
Canudo refresco, material plástico, características

adicionais descartável, sanfonado, não tóxico.
339679 Caixa com 2000 unidades  

1550
Canudo refresco, material plástico, características

adicionais descartável, sanfonado, não tóxico.
339680 Pacote com 100 unidades



1551
Canudo refresco, material plástico, características

adicionais descartável, sanfonado, não tóxico.
339681 Pacote com 400 unidades

1552

Chaira, material lâmina feita em aço inox de 8" e

cabo em bambu antibacteriano, prevenindo a

proliferação de bactérias, tamanho aproximado

41cm.

28444

Unidade

1553

Chaleira com apito, material aço inoxidável, cabo

e apito em baquelite antitérmico, capacidade

aproximada 2,20 litros.

72885 Unidade

1554
Cloche, material aço inoxidável, tamanho

aproximado 24cm.

150929
Unidade

1555
Coador descartável café, material papel, tamanho

100.
28363 Caixa com 30 unidades

1556
Coador descartável café, material papel, tamanho

100.
28363 Caixa com 60 unidades

1557
Coador descartável café, material papel, tamanho

100.
28363 Caixa com 80 unidades

1558
Coador descartável café, material papel, tamanho

102.
237589 Caixa com 30 unidades

1559
Coador descartável café, material papel, tamanho

102.
237589 Caixa com 60 unidades

1560
Coador descartável café, material papel, tamanho

102.
237589 Caixa com 80 unidades

1561

Coador descartável café, material papel, tamanho

103, característica adicionais dupla costura,

celulose, isento de impureza.

380323 Caixa com 30 unidades

1562

Coador descartável café, material papel, tamanho

103, característica adicionais dupla costura,

celulose, isento de impureza.

380323 Caixa com 60 unidades

1563

Coador descartável café, material papel, tamanho

103, característica adicionais dupla costura,

celulose, isento de impureza.

380323 Caixa com 80 unidades

1564
Coador para cafeteira industrial, material flanela,

capacidade 8 litros.
68446 Pacote com 10 unidades

1565

Coador passador para coquetel, material aço

inoxidável, dimensões aproximadas 15cm x 10cm

x 15cm.

68667

Unidade

1566
Colher bailarina, material aço inoxidável, tamanho

aproximado 22cm, aplicação suco/coquetel.

28541

Unidade

1567
Colher de mesa, bojo profundo, material aço inox,

tamanho aproximado 128mm x 30mm x 15mm.
240321 Unidade

1568
Colher de mesa, bojo profundo, material aço inox,

tamanho aproximado 128mm x 30mm x 15mm.
240321 Pacote com 6 unidades

1569
Colher descartável, material plástico, cor incolor,

aplicação refeição.
235786 Caixa com 1000 unidades



1570
Colher descartável, material plástico, cor incolor,

aplicação refeição.
235786 Pacote com 100 unidades

1571
Colher descartável, material plástico, cor incolor,

aplicação sobremesa.
279853 Pacote com 50 unidades

1572
Colher descartável, material plástico, cor incolor,

aplicação sobremesa.
279853 Pacote com 100 unidades

1573
Colher mesa, material corpo aço inoxidável,

material cabo polipropileno.
218999 Unidade

1574
Colher mesa, material corpo aço inoxidável,

material cabo polipropileno.
218999 Pacote com 12 unidades

1575

Colher para guarnição, bojo profundo, material

aço inoxidável, tipo para servir arroz, tamanho

aproximado 250mm x 60mm x 39mm.

28541 Unidade

1576

Colher para guarnição, bojo profundo, material

aço inoxidável, tipo para servir arroz, tamanho

aproximado 250mm x 60mm x 39mm.

28541 Pacote com 10 unidades

1577

Colher para salada, material aço inoxidável,

dimensões aproximadas 305mm x 40mm x

62mm.

28541 Unidade

1578 Colher pau, comprimento aproximado 35cm. 353467 Unidade

1579
Colher universal, material corpo aço inoxidável,

cabo em polipropileno.

28541
Unidade

1580

Colher, material corpo aço inoxidável, material

cabo aço inoxidável, aplicação café, comprimento

9,20cm.

343645 Unidade

1581

Colher, material corpo aço inoxidável, material

cabo aço inoxidável, aplicação café, comprimento

9,20cm.

343645 Pacote com 10 unidades

1582

Colher, material corpo aço inoxidável, material

cabo aço inoxidável, tamanho pequeno, aplicação

chá.

230228 Unidade

1583

Colher, material corpo aço inoxidável, material

cabo aço inoxidável, tamanho pequeno, aplicação

chá.

230228 Pacote com 10 unidades

1584
Colher, material corpo polietileno maciço,

comprimento 40cm.

334636
Dúzia

1585

Colher, material corpo polipropileno, material

cabo polipropileno, tamanho grande, aplicação

caldeirão, características adicionais polipropileno

branco dimensões 1cm x 7, 5cm x 60cm.

282919 Pacote com 10 unidades

1586
Concha para feijão, material aço inoxidável,

dimensões aproximadas 9cm x 2cm x 30cm.
150696 Unidade

1587
Concha para molho, material aço inoxidável,

tamanho aproximado 15cm.

150696
Unidade



1588

Concha para sorvete com extrator, material aço

inoxidável, dimensões aproximadas 265mm x

85mm x 35mm. 

150696 Unidade

1589

Concha terrina, material aço inoxidável,

dimensões aproximadas 300mm x 93mm x

69mm.

150696

Unidade

1590
Concha, material corpo aço inoxidável, material

cabo aço inoxidável, uso feijão, diâmetro 13cm.
339943 Unidade

1592

Copo de vidro, capacidade 250ml, diâmetro boca

65cm, altura 130cm, cor incolor, tipo uso

água/suco/refrigerante, apresentação superfície

lisa e parede fina, transmitância transparente.

256054 Caixa com 12 unidades

1593

Copo de vidro, capacidade 250ml, diâmetro boca

65cm, altura 130cm, cor incolor, tipo uso

água/suco/refrigerante, apresentação superfície

lisa e parede fina, transmitância transparente.

256054 Caixa com 24 unidades

1594
Copo descartável, material plástico, capacidade

100, aplicação sobremesa, cor branco. 
332548 Saco com 100 unidades

1595
Copo descartável, material plástico, capacidade

100, aplicação sobremesa, cor branco. 
332548 Caixa com 1500 unidades

1596
Copo descartável, material plástico, capacidade

100, aplicação sobremesa, cor branco. 
332548 Caixa com 2500 unidades

1597

Copo descartável, material poliestireno,

capacidade 100ml, aplicação sobremesa,

características adicionais com tampa.

231926 Saco com 100 unidades

1598

Copo descartável, material poliestireno,

capacidade 100ml, aplicação sobremesa,

características adicionais com tampa.

231926 Caixa com 1500 unidades

1599

Copo descartável, material poliestireno,

capacidade 100ml, aplicação sobremesa,

características adicionais com tampa.

231926 Caixa com 2500 unidades

1600

Copo descartável, material poliestireno,

capacidade 200ml, aplicação água/suco e

refrigerante. 

226345 Saco com 100 unidades    

1601

Copo descartável, material poliestireno,

capacidade 200ml, aplicação água/suco e

refrigerante. 

226345 Caixa com 1500 unidades  

1602

Copo descartável, material poliestireno,

capacidade 200ml, aplicação água/suco e

refrigerante. 

226345 Caixa com 2500 unidades

1603
Copo descartável, material poliestireno,

capacidade 50ml, aplicação café.
226342 Saco com 100 unidades



1604
Copo descartável, material poliestireno,

capacidade 50ml, aplicação café.
226342 Caixa com 1000 unidades

1605
Copo descartável, material poliestireno,

capacidade 50ml, aplicação café.
226342 Caixa com 3000 unidades

1606

Copo medidor, material vidro temperado,

capacidade 500ml, características adicionais com

alça e graduado.

107271 Unidade

1607
Copo, material vidro, aplicação bar/ refresco,

capacidade 205ml, cor incolor.
151006 Jogo com 6 unidades

1608
Copo, material vidro, aplicação bar/ refresco,

capacidade 340ml, cor incolor.
151006 Jogo com 6 unidades

Copo, material vidro, aplicação comercial, tipo

uso líquidos, capacidade 200ml, utilização

reutilizável, características adicionais canelado. 

225745 Unidade

1610

Copo, material vidro, aplicação comercial, tipo

uso líquidos, capacidade 200ml, utilização

reutilizável, características adicionais canelado. 

225745 Caixa com 6 unidades

1611

Copo, material vidro, aplicação comercial, tipo

uso líquidos, capacidade 300ml, utilização

reutilizável, características adicionais liso, incolor,

transparente, tipo meio cristal. 

245359 Unidade

1612

Copo, material vidro, aplicação comercial, tipo

uso líquidos, capacidade 300ml, utilização

reutilizável, características adicionais liso, incolor,

transparente, tipo meio cristal. 

245359 Caixa com 6 unidades

1613
Coqueteleira metálica, material aço inoxidável,

capacidade 600ml, tipo uso preparo coquetéis.

218917

Unidade

1614
Cortador pizza, material disco aço inoxidável,

material cabo policarbonato, formato circular.
357211 Unidade

1615

Cremeira, material aço inoxidável, dimensões

aproximadas 76mm x 52mm x 64mm,

característica adicional com alça.

150233 Unidade

1616

Cuba gastronomica, material aço inoxidável,

capacidade aproximada 13 litros, aplicação bufês

e eventos. 

151008 Unidade

1617

Cuba, material aço inoxidável, características

adicionais com alças e tampa, dimensões

aproximadas 55 cm x 45 cm x 25 cm.

151008 Unidade

1618

Cuscuzeira, material aço inoxidável,

características adicionais saída para vapor e alças,

capacidade aproximada 2,20 litros.

28304 Unidade



1619

Cutelo, material lâmina aço inoxidável, material

cabo polipropileno, comprimento lâmina 6",

características adicionais cabo atóxico, com ação

antimicrobiana.

331212

Unidade

1620

Dispenser para copo plástico, material aço

inoxidável, material extremidade inox, uso copos

descartáveis, capacidade copo 200ml.

245316 Unidade

1621

Dispenser para copo plástico, material aço

inoxidável, material extremidade inox, uso copos

descartáveis, capacidade copo 50ml.

294419

Unidade

1622
Embalagem, tipo quentinha, material alumínio,

características adicionais com tampa, nº 8. 
304397 Caixa com 300 unidades

1623
Embalagem, tipo quentinha, material alumínio,

características adicionais com tampa, nº 8. 
304397 Caixa com 100 unidades

1624
Embalagem, tipo quentinha, material alumínio,

características adicionais com tampa, nº 8. 
304397 Caixa com 200 unidades

1625

Escorredor louça, material aço inoxidável,

capacidade 16 pratos, características adicionais

compartimento para talheres.

397191

Unidade

1626
Escorredor louça, material aço inoxidável,

capacidade 6 copos.
354025 Unidade

1627
Escorredor louça, material aço inoxidável,

capacidade 6 copos.
354025 Caixa com 100 unidades

1628

Escorredor multiuso, material aço inoxidável,

capacidade 1,5kg, dimensão aproximada 27cm,

aplicação arroz, legumes, frutas.

150233

Unidade

1629

Escorredor para massas, material aço inoxidável,

características adicionais com suporte e alças,

dimensão aproximada 24cm, aplicação macarrão.

150233

Unidade

1630

Espátula material espátula em silicone, injetada

sobre a haste em aço inox e cabo em aço inox

satinado com preenchimento interno, dimensões

aproximadas 370mm x 75mm x 13mm,

característica adicional cabo com furo passante

para pendurar.

150432

Unidade

1631

Espátula para confeiteiro, material lâmina em aço

inox 6'', cabo de polipropileno injetado

diretamente sobre a espiga da lâmina, dimensões

aproximadas 330mm x 85mm x 19mm.

150432

Unidade

1632

Espátula para manteiga, material aço inoxidável,

dimensões aproximadas 141mm x 18mm x

11mm.

150610 Pacote com 6 unidades



1633

Espátula para servir, material espátula aço

inoxidável, cabo polipropileno, dimensões

aproximadas 139mm x 263mm x 70mm.

150432

Unidade

1634

Espremedor de fruta, material aço inoxidável,

capacidade 450ml, característica adicional com

separador de sementes.

28410 Unidade

1635
Espremedor legume, material aço inoxidável, tipo

manual, aplicação batata.
357202 Unidade

1636
Espumadeira, cabo longo, fundo em tela tipo

aranha, tamanho 15cm. 
46760 Unidade

1637
Espumadeira, cabo longo, fundo em tela tipo

aranha, tamanho 20cm. 
46760 Unidade

1638
Espumadeira, material aço inoxidável, dimensão

aproximada 33cm.
46760 Unidade

1639
Espumadeira, material corpo aço inoxidável,

material cabo aço inoxidável, tamanho 9 x 30 cm.
413319 Unidade

1640
Faca de mesa para peixe, material aço inoxidável,

dimensões aproximadas 207mm x 23 x 14mm.
28568 Unidade

1641

Faca de mesa, forjada e temperada, material aço

inox, tamanho aproximado 212mm x 19mm x

3mm.

28568 Unidade

1642

Faca de mesa, forjada e temperada, material aço

inox, tamanho aproximado 212mm x 19mm x

3mm.

28568 Pacote com 12 unidades

1643

Faca descartável, material plástico, aplicação

refeição/sobremesa, características adicionais

com serrilha, tamanho grande.

341327 Pacote com 10 unidades

1644

Faca descartável, material plástico, aplicação

refeição/sobremesa, características adicionais

com serrilha, tamanho grande.

341327 Pacote com 100 unidades

1645

Faca descartável, material plástico, aplicação

refeição/sobremesa, características adicionais

com serrilha, tamanho grande.

341327 Caixa com 1000 unidades

1646

Faca jamoneira, material lâmina em aço inox 9"

com fio liso, cabo de policarbonato com fibra de

vidro, injetado diretamente sobre a espiga da

lâmina, dimensões aproximadas 310mm x 10mm

x 10mm.

28568

Unidade

1647
Faca mesa, material lâmina aço inoxidável,

material cabo polipropileno.
219006 Unidade

1648
Faca mesa, material lâmina aço inoxidável,

material cabo polipropileno.
219006 Pacote com 12 unidades



1649

Faca multiuso, lâmina em aço inox 5" com fio liso,

material cabo em polipropileno fixado por rebites

de alumínio, tamanho aproximado 235mm x

31mm x15 mm.

28568 Unidade

1650

Faca para açougueiro, material lâmina em aço

inox 10" com fio liso, cabo de polipropileno

injetado diretamente sobre a espiga da lâmina. 

28568 Unidade

1651

Faca para açougueiro, material lâmina em aço

inox 12" com fio liso, cabo de polipropileno

injetado diretamente sobre a espiga da lâmina. 

28568 Unidade

1652

Faca para açougueiro, material lâmina em aço

inox 6" com fio liso, cabo de polipropileno

injetado diretamente sobre a espiga da lâmina. 

28568 Unidade

1653

Faca para açougueiro, material lâmina em aço

inox 8" com fio liso, cabo de polipropileno

injetado diretamente sobre a espiga da lâmina.

28568 Unidade

1654

Faca para churrasco, material lâmina em aço inox

5" com fio liso, cabo de policarbonato com fibra

de vidro, injetado diretamente sobre a espiga da

lâmina, dimensões aproximadas 15mm x 21mm x

225mm.

28568

Unidade

1655
Faca para cozinha, material lâmina aço inoxidável,

cabo em polipropileno, tamanho 9"..
28568 Unidade

1656

Faca para desossar, material lâmina em aço inox

6" com fio liso, cabo de polipropileno injetado

diretamente sobre a espiga da lâmina, dimensões

aproximadas 300mm x  35mm x 21mm.

28568

Unidade

1657

Faca para fatiar e picar, material lâmina em aço

inox 7" com fio liso, cabo de polipropileno

injetado diretamente sobre a espiga da lâmina,

dimensões aproximadas 315mm x 50mm x

22mm.

28568

Unidade

1658

Faca para fiambres, material lâmina em aço inox

12" com fio liso, cabo de polipropileno injetado

diretamente sobre a espiga da lâmina, dimensões

aproximadas 400mm x 38mm x 23mm.

28568

Unidade

1659

Faca para legumes e frutas, material lâmina em

aço inoxidável, cabo em polipropileno

antibacteriano, tamanho 3".

28568 Unidade

1660

Faca para legumes e frutas, material lâmina em

aço inoxidável, cabo em polipropileno

antibacteriano, tamanho 3".

28568 Jogo com 3 unidades



1661
Faca profissional, material lâmina aço carbono,

material cabo madeira, tamanho 7", tipo peixeira.
28568 Unidade

1662

Faca, material lâmina aço inoxidável, material

cabo policarbonato injetado, tamanho 8",

aplicação cortar pão.

250780 Unidade

1663

Faca, material lâmina aço inoxidável, material

cabo policarbonato injetado, tamanho 8",

aplicação cortar pão.

250780 Pacote com 12 unidades

1664

Faca, material lâmina aço inoxidável, material

cabo polietileno, comprimento lâmina 6'',

aplicação desossa de carne.

282595 Unidade

1665

Faca, material lâmina aço inoxidável, material

cabo polietileno, comprimento lâmina 6'',

aplicação desossa de carne.

282595 Pacote com 12 unidades

1666

Farinheira, material aço inoxidável, dimensões

aproximadas 10,2cm x 14,2cm x 14,2cm,

característica adicional acompanha tampa e pá.

22829 Unidade

1667

Fervedor, material aço inoxidável, aplicação leite,

capacidade aproximada 1,40 litros, característica

adicional sem tampa.

109797 Unidade

1668

Filme embalagem, material pvc - cloreto de

polivinila, tipo filme aderente, largura 45cm,

aplicação acondicionamento produtos

alimentícios e farmacêuticos, comprimento

300cm.

372884 Rolo com 300 metros

1669
Forma para pizza, material alumínio, dimensão

aproximada 40cm.
150995 Unidade

1670

Forma para pudim, material alumínio revestido

com teflon e tampa em vidro, contém caçarola,

forma com canudo e banho maria, característica

adicional tampa com puxador em baquelite,

dimensões aproximadas 19,5cm x 24cm x 23 cm.

150995 Unidade

1671
Fósforo, material corpo madeira, cor cabeça

vermelha, tipo longo.
241343 Caixa com 40 unidades

1672
Fósforo, material corpo madeira, cor cabeça

vermelha, tipo longo.
241343 Pacote 10 com caixas

1673

Frigideira, material aço inoxidável, tipo rasa,

diâmetro 20cm, revestimento antiaderente,

material cabo polipropileno, aplicação copa e

cozinha.

353850 Unidade

1674

Frigideira, material teflon, tipo rasa, diâmetro

20cm, revestimento antiaderente, aplicação copa

e cozinha.

286639 Unidade



1675

Fruteira, material aço inoxidável, cabamento em

alto brilho, característica adicional possui haste

em acrílico cromado, dimensões aproximadas

220mm x 220mm x 22mm.

46477 Unidade

1676 Funil, material aço inoxidável, capacidade 500ml. 151017 Unidade

1677

Galheteiro para azeite e vinagre, material suporte

cromado e galheteiros em vidro, capacidade

500ml cada galheteiro. 

28738 Unidade

1678

Garfo de mesa para peixe, material aço

inoxidável, dimensões aproximadas 192mm x

25mm x 16mm.

28550 Unidade

1679

Garfo de mesa para peixe, material aço

inoxidável, dimensões aproximadas 192mm x

25mm x 16mm.

28550 Pacote com 12 unidades

1680

Garfo de mesa, dentes longos, material em aço

inox, tamanho aproximado 193mm x 23 mm x 19

mm.

234493 Unidade

1681

Garfo de mesa, dentes longos, material em aço

inox, tamanho aproximado 193mm x 23 mm x 19

mm.

234493 Pacote com 10 unidades

1682
Garfo mesa, material corpo aço inoxidável,

material cabo aço inoxidável, tipo sobremesa.
242582 Unidade

1683
Garfo mesa, material corpo aço inoxidável,

material cabo aço inoxidável, tipo sobremesa.
242582 Pacote com 6 unidades

1684

Garfo trinchante, material aço inoxidável,

característica adicional dentes longos, dimensões

aproximadas 242mm x 26mm x 24mm.

61794 Unidade

1685

Garrafa térmica, capacidade 1,8 litros, material

plástico, ampola de vidro, características

adicionais sistema de pressão.

28479 Unidade

1686

Garrafa térmica, capacidade 5 litros, material

plástico atóxico e reciclável, características

adicionais com rolha dosadora, copo para beber e

resistente a impacto e queda.

28479 Unidade

1687

Garrafa térmica, capacidade 500ml, material

corpo em plástico liso e ampola de vidro,

características com copo e adicionais rolha

dosadora.

28479 Unidade



1688

Garrafa térmica, material plástico cromado,

capacidade 1l, altura 32cm, formato cilíndrico,

diâmetro base 12cm, diâmetro tampa 9cm,

características adicionais com pressão.

275682 Unidade

1689

Garrafa térmica, material plástico revestido com

fibra, capacidade 12l, formato cilíndrico,

características adicionais com torneira.

232403 Unidade

1690

Garrafa, material vidro, capacidade 1,50l,

aplicação água, características adicionais com

tampa.

241378 Unidade

1691

Garrafa, material vidro, capacidade 300ml,

aplicação armazenamento de licor, características

adicionais fechamento com rolha.

341646 Unidade

1692

Guardanapo de papel, material celulose, largura

22cm, comprimento 23cm, cor branca, tipo folhas

simples, características adicionais macio e

absorvente.

292281 Embalagem com 50 unidades

1693

Guardanapo de papel, material celulose, largura

22cm, comprimento 23cm, cor branca, tipo folhas

simples, características adicionais macio e

absorvente.

292281 Pacote com 500 unidades

1694

Guardanapo de papel, material celulose, largura

22cm, comprimento 23cm, cor branca, tipo folhas

simples, características adicionais macio e

absorvente.

292281 Caixa com 2.000 unidades

1695

Guardanapo de papel, material celulose, largura

24cm, comprimento 24cm, cor branca, tipo folhas

dupla, características adicionais extra macio.

396052 Embalagem com 50 unidades

1696

Guardanapo de papel, material celulose, largura

24cm, comprimento 24cm, cor branca, tipo folhas

dupla, características adicionais extra macio.

396052 Pacote com 500 unidades

1697

Guardanapo de papel, material celulose, largura

24cm, comprimento 24cm, cor branca, tipo folhas

dupla, características adicionais extra macio.

396052 Caixa com 2.000 unidades

1698

Jarra, material aço inoxidável, capacidade 2l,

modelo redondo, características adicionais com

tampa e alça.

397228 Unidade

1699
Jarra, material plástico, capacidade 2l, modelo

com tampa, cor incolor, aplicação água.
247780 Unidade

1700

Jarra, material vidro, capacidade 2l, cor incolor,

aplicação água/suco, características adicionais

com tampa.

311754 Unidade



1701

Jogo porta mantimentos com 5 peças, material

plástico, capacidades aproximadas 470 ml, 475

ml, 480 ml, 485 ml e 490 ml, características

adicionais potes com tampa, cor incolor.

28525

Unidade

1702

Luva térmica, material 100% algodão metalizado

com forro de poliéster, características adicionais

protege a mão do calor e do frio, aplicação

cozinha.

150196 Unidade

1703

Manteigueira, material aço inoxidável, formato

retangular, comprimento 20cm, largura 11,50cm,

características adicionais com tampa, altura

60cm.

424292 Unidade

1704
Molheira, material aço inoxidável, dimensões

aproximadas 170mm x 92mm x 75mm. 
69302 Unidade

1705

Pá para açúcar, material aço inoxidável,

dimensões aproximadas 131mm x 28mm x

10mm.

150989 Unidade

1706
Pá para bolo, material aço inoxidável, dimensões

aproximadas 237mm x 44mm x 25mm. 
66729 Unidade

1707

Paliteiro, material vidro, formato cilíndrico, altura

8cm, características adicionais com tampa

metálica.

220725 Unidade

1708
Palito, material madeira, formato roliço,

comprimento 6, aplicação higiene dental.
221317 Pacote com  2500 unidades

1709
Palito, material madeira, formato roliço,

comprimento 6, aplicação higiene dental.
221317 Caixa com 200 unidades 

1710

Panela caçarola, material aluminio, características

adicionais com alças, com tampa, design redondo,

capacidade aproximada 16 litros.

28304 Unidade

1711

Panela caçarola, material aluminio, características

adicionais com alças, com tampa, design redondo,

tamanho aproximado 50cm, capacidade

aproximada 41 litros.

93955

Unidade

1712

Panela caçarola. Material aluminio. Características

adicionais com alças, com tampa, design redondo,

tamanho aproximado 40cm, capacidade

aproximada 24 litros.

93955

Unidade

1713

Panela caldeirão, material aluminio,

características adicionais com alças, com tampa,

capacidade aproximada 45 litros.

28304 Unidade



1714

Panela pressão, material aço inoxidável,

capacidade 4,50l, material cabo baquelite,

sistema segurança válvulas funcionam, segurança

e borracha segurança, características adicionais

revestimento antiaderente.

222364

Unidade

1715

Panela pressão, material aço inoxidável,

capacidade 7l, material cabo baquelite, sistema

segurança válvulas funcionam, segurança e

borracha segurança, características adicionais

revestimento antiaderente.

222367

Unidade

1716

Pano copa, material 95% algodão, características

adicionais, felpudo e estampado, dimensões

aproximadas 45cm x 63cm.

56081 Unidade

1717

Pano prato, material algodão, comprimento

60cm, largura 40cm, cor branca, características

adicionais absorvente/lavável e durável.

234204 Pacote com 5 unidades

1718
Papel alumínio, material alumínio, comprimento

65m, largura 45cm, apresentação rolo.
422384 Rolo com 50 metros

1719
Papel alumínio, material alumínio, comprimento

65m, largura 45cm, apresentação rolo.
422384 Bobina com 100 metros

1720
Papel alumínio, material alumínio, comprimento

65m, largura 45cm, apresentação rolo.
422384 Caixa com 25 unidades

1721

Papel filme, material pvc - cloreto de polivinila,

comprimento 30cm, largura 29cm, apresentação

rolo, aplicação doméstica.

232826 Unidade

1722

Papel filme, material pvc - cloreto de polivinila,

comprimento 30cm, largura 29cm, apresentação

rolo, aplicação doméstica.

232826 Rolo com 120 metros

1723

Papel filme, material pvc - cloreto de polivinila,

comprimento 30cm, largura 29cm, apresentação

rolo, aplicação doméstica.

232826 Bobina com 300 metros

1724

Papel manteiga, material celulose vegetal,

comprimento 75m, largura 30cm, aplicação

culinária em geral, características adicionais

impermeável, acetinado.

325669 Rolo com 20 metros

1725

Papel manteiga, material celulose vegetal,

comprimento 75m, largura 30cm, aplicação

culinária em geral, características adicionais

impermeável, acetinado.

325669 Bloco com 50 folhas



1726

Papel manteiga, material celulose vegetal,

comprimento 75m, largura 30cm, aplicação

culinária em geral, características adicionais

impermeável, acetinado.

325669 Pacote com 400 folhas

1727

Passador de arroz, modelo industrial, material aço

inox, com alças, nº 50, tamanho aproximado 50

cm x 20 cm, capacidade aproximada 30 litros.

150233 Unidade

1728
Pegador de saladas, material em aço inox liso,

tamanho 20cm x 6cm x 4cm.
28436 Unidade

1729
Pegador de saladas, material em aço inox, com

garras, tamanho 29cm.
28436 Unidade

1730

Pegador para frios, material aço inoxidável,

dimensões aproximadas 205mm x 53mm x

55mm. 

28436 Unidade

1731

Pegador para massa, material aço inoxidável,

dimensões aproximadas 309mm x 51mm x

41mm, característica adicional dentado.

28436 Unidade

1732

Peneira, material aço, material borda madeira,

formato redondo, tipo malha fina, diâmetro

55cm, aplicação areia grossa/café em grãos/areia

média/feijão.

224602 Unidade

1733

Pires para xícara de café, material porcelana,

característica adicional redondo, dimensões

aproximadas altura 2cm, diâmetro 12cm, cor

branca.

67660 Unidade

1734

Pires para xícara de chá, material porcelana,

característica adicional redondo, dimensões

aproximadas altura 2cm, diâmetro 15cm, cor

branca.

67660 Unidade

1735

Placa corte, material polietileno, comprimento

50cm, largura 30cm, cor branca, espessura

1,50cm.

334561

Unidade

1736

Porta guardanapo, material aço inoxidável, tipo

mesa, tamanho aproximado 120mm x 30 mm x 85

mm. 

28827 Unidade

1737

Porta pão sem migalheira, material adeira maciça

curupixa, acabamento envernizado, dimensões

aproximadas 404mm x 205mm x 217mm.

150233 Unidade

1738

Porta queijo, material prato aço inoxidável, tampa

em vidro, dimensões aproximadas 260mm x

257mm x 116mm.

150233 Unidade

1739

Porta xícaras e pires, material aço inoxidável,

capacidade 6 xícaras e 6 pires para café,

dimensões aproximadas 13cm x 22cm x 13 cm.

60976 Unidade



1740

Porta-canudo, material aço, capacidade 400,

aplicação em lanchonetes e estabelecimentos

afins.

245837 Unidade

1741

Pote para conserva, material pote vidro, tampa

metalizada, capacidade 200ml, característica

adicional com tampa.

68187

Unidade

1742

Pote redondo, material aço inoxidável,

característica adicional sem tampa, capacidade

aproximada 6 litros, dimensões aproximadas

28cm diâmetro.

150233 Unidade

1743

Pote tipo compoteira, material vidro, incolor,

capacidade 250g, característica adicional com

tampa metálica.

68187 Unidade

1744

Pote tipo compoteira, material vidro, incolor,

capacidade 600g, característica adicional com

tampa metálica.

68187 Unidade

1745
Prato descartável, material acrílico incolor,

dimensões 210mm x 210mm.
28681 Pacote com 10 unidades 

1746

Prato para petiscos, material aço inoxidável

acabamento em brilho com borda fosca,

característica adiciona 4 diviões. Dimensões

aproximadas 275mm x 275mm x 22mm.

150279 Unidade

1747

Prato porcelana, aplicação refeição, formato

redondo, características adicionais borda

espessura 3,5 cm, cor branca, tipo fundo,

diâmetro 24cm.

304000 Unidade

1748
Prato porcelana, aplicação sobremesa, formato

circular, cor branca, tipo raso.
311418 Unidade

1749

Prato porcelana, aplicação sopa, formato circular,

cor branca, tipo fundo, dimensões aproximadas

20,5cm.

150279 Unidade

1750
Prato raso, liso, oval, material porcelana, cor

branca, tamanho 34,5cm x 24,5cm.
150279 Unidade

1751

Prato, material porcelana, aplicação refeição,

características adicionais tipo raso, formato

circular, diâmetro 22cm, cor branca.

402170 Pacote com 10 unidades

1752
Prato, material vidro, aplicação refeição,

características adicionais fundo.
222372 Pacote com 10 unidades

1753
Ralador alimento, material aço inoxidável, tipo

manual, quantidade faces 4, aplicação cozinha.
261597 Unidade

1754

Recipiente alimentos, material aço inoxidável,

capacidade 4,7l, aplicação cozinha, diâmetro

mínimo 28cm, altura mínima 11cm.

379719 Unidade



1755

Recipiente para pimenta, material aço inoxidável,

acabamento fosco com detalhe polido, dimensões

aproximadas 55mm x 55mm x 70mm,

característica adicional tampa com furos.

28819 Unidade

1756

Recipiente para sal, material aço inoxidável,

acabamento fosco com detalhe polido, dimensões

aproximadas 55mm x 55mm x 70mm,

característica adicional tampa com furos.

28819 Unidade

1757

Rolo de massa, material madeira maciça, somente

lixado, características adicionais rolo de massa

móvel, biodegradável, dimensões aproximadas

445mm x 51mm.

134333 Unidade

1758

Saco, material plástico, capacidade 10kg,

aplicação acondicionamento de alimentos,

características adicionais bobina picotada, altura

60cm, largura 40cm, espessura 0,04cm.

304138 Pacote com 50 unidades

1759

Saco, material plástico, capacidade 10kg,

aplicação acondicionamento de alimentos,

características adicionais bobina picotada, altura

60cm, largura 40cm, espessura 0,04cm.

304138 Embalagem com 100 unidades

1760

Saco, material plástico, cor transparente,

aplicação acondicionamento de alimentos, altura

90cm, largura 60cm, espessura 0,05cm.

264564 Pacote com 50 unidades

1761

Saco, material plástico, cor transparente,

aplicação acondicionamento de alimentos, altura

90cm, largura 60cm, espessura 0,05cm.

264564 Embalagem com 100 unidades

1762

Sopeira, material aço inoxidável, característica

adicional com tampa, dimensões aproximadas

285mm x 250mm x 170mm com 24 cm de

diâmetro.

150608 Unidade

1763

Suporte para bolo e doce, material suporte aço

inoxidável, tampa em vidro transparente,

característica adicional suporte com base,

dimensões aproximadas 397mm x 397mm x

180mm com 39cm de diâmetro.

150463 Unidade

1764

Tábua para churrasco com placa, material tábua

em madeira maciça, com acabamento

envernizado, placa em ferro fundido cinzento,

dimensões aproximadas 375mm x 250mm x

35mm.

150928 Unidade



1765

Taça para água, material vidro incolor, capacidade

300ml, dimensões aproximadas 7,89 cm x

17,5cm.

150957

Unidade

1766

Taça para vinho branco, material cristal,

capacidade 250 ml, dimensões aproximadas

21,5cm x 22,0cm x 15,0cm.

150957

Unidade

1767

Talher descartável, material plástico, tipo garfo,

aplicação copa e cozinha, tamanho adulto,

características adicionais descartável resistente.

278466 Pacote com 50 unidades

1768

Talher descartável, material plástico, tipo garfo,

aplicação copa e cozinha, tamanho adulto,

características adicionais descartável resistente.

278466 Pacote com 100 unidades

1769

Talher descartável, material plástico, tipo

mexedor de cafezinho, cor cristal, características

adicionais resistente, comprimento 9cm.

355015 Pacote com 50 unidades

1770

Talher descartável, material plástico, tipo

mexedor de cafezinho, cor cristal, características

adicionais resistente, comprimento 9cm.

355015 Pacote com 500 unidades

1771

Talher descartável, material plástico, tipo

mexedor de cafezinho, cor cristal, características

adicionais resistente, comprimento 9cm.

355015 Caixa com 1.000 unidades

1772

Tesoura, material aço inoxidável, material cabo

polipropileno, comprimento 10cm, características

adicionais tipo cozinha industrial, trinchante.

374536 Unidade

1773

Tigela, material porcelana, lisa, capacidade 300ml,

dimensões aproximadas 11cm x 6cm, cor branca,

característica adicional sem tampa e sem alças.

150695

Unidade

1774

Toalha de papel, material papel, tipo folha dupla

picotada, quantidade toalha 60, comprimento

22cm, largura 20cm.

249547 Pacote com 2 rolos

1775

Toalha de papel, material papel, tipo folha dupla

picotada, quantidade toalha 60, comprimento

22cm, largura 20cm.

249547 Caixa com 100 unidades

1776

Toalha de papel, material papel, tipo folha dupla

picotada, quantidade toalha 60, comprimento

22cm, largura 20cm.

249547 Caixa com 24 pacotes

1777

Travessa para peixe, material aço inoxidável,

dimensões aproximadas 600mm x 250mm x

21mm.

150609 Unidade

1778

Travessa, material aço inoxidável, dimensões

aproximadas 200mm x 140mm x 30mm,

característica adicional oval e funda.

150609 Unidade



1779

Triturador manual para gelo, material plástico

ABS, dimensões aproximadas 12cm x 12cm x

24cm. 

150280

Unidade

1780

Xícara, material louça, tipo café, cor branca,

capacidade 50ml, características adicionais com

pires.

347650

Unidade

1781

Xícara, material louça, tipo café, cor branca,

capacidade 50ml, características adicionais com

pires.

347650

Caixa com 12 unidades

1782

Xícara, material porcelana, tipo café, cor branca,

capacidade 100ml, características adicionais com

pires.

397215

Unidade

1783

Xícara, material porcelana, tipo café, cor branca,

capacidade 100ml, características adicionais com

pires.

397215

Caixa com 12 unidades

1784

Xícara, material porcelana, tipo chá, cor branca,

capacidade 180ml, características adicionais

totalmente esmaltada, com pires.

356516

Unidade

1785

Xícara, material porcelana, tipo chá, cor branca,

capacidade 180ml, características adicionais

totalmente esmaltada, com pires.

356516

Caixa com 12 unidades

1786

Xícara, material vidro, tipo café, cor branca,

capacidade 80ml, características adicionais com

pires.

220096

Unidade

1787

Xícara, material vidro, tipo café, cor branca,

capacidade 80ml, características adicionais com

pires.

220096

Caixa com 12 unidades


