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EDITAL CONVOCATÓRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2021 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº. 001/2021 

 

 

No uso de suas atribuições legais, através da Pregoeira e equipe de apoio, 

nomeada pelo Decreto nº. 389/2020 TORNA PÚBLICO, para conhecimento e 

esclarecimento dos interessados, que houve alteração no Edital nº. 002/2021, abaixo 

apresentadas: 

  
 

ITEM 01: Retificar no Termo de Referência do Edital que passará a ter as 

seguintes redações: 
 
 

TIPO DE LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR LOTE 
 
 

  
TERMO DE REFERENCIA: 

5 — DOS ITENS, QUANTIDADES E VALORES ESTIMADOS 
5.1. O valor global máximo admissível para a aquisição dos produtos licitado 
previsto neste Termo, elaborado com base nos balizamentos realizados junto 

a fornecedores do ramo e Sistema Radar/TCE, é de R$277.575,00 
(Duzentos e setenta e sete mil, quinhentos e setenta e cinco reais) conforme 
valor apresentado na planilha abaixo descrita: 

LOTE 01 
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

1 872810 

LAVADOR DE BOTAS; Construído totalmente em aço 
inox com acabamento polido sanitário; Acionamento 
dos jatos d’água através de Válvula Hidráulica que fica 
sob a Plataforma para o pé; Saída da água através de 
tubo de aço inox com perfurações que formam jatos 
(tipo esguichos) e sob a Grade de apoio da bota, tudo 
fabricado em aço inox com acabamento polido sanitário; 
Dotado de escova de nylon para limpeza manual. 

UNID 1 R$2.600,00 R$2.600,00 

2 872811 

LAVADOR DE MÃOS; Construído totalmente  em  aço 
inox com acabamento polido sanitário; Saída da água 
por tubulação em aço inox tipo torneira; Acionamento 
dos jatos d’água através de Válvula Hidráulica; Sistema 
de fixação  por Cantoneiras tipo Mão Francesa; Suporte 
para fixação do Reservatório de Detergente; Acompanha 
reservatório para detergente. 

UNID 1 R$2.600,00 R$2.600,00 

3 872812 

CORTINA DE AR PARA PORTA DE 90 CM (900 MM); 
Indicado para ambientes comerciais; Impede a saída do 
ar refrigerado do ambiente, proporcionando eficiência 
na climatização; Protege contra odores, poeira, fumaça 
e insetos; Motores de alto desempenho; Ventilador 
centrífugo; Voluta especial. 

UNID 1 R$995,00 R$995,00 

4 872818 CÂMARA FRIA CONGELAMENTO/RESFRIAMENTO UNID 1 R$36.000,00 R$36.000,00 
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:Acompanhada dos seguintes itens: Sendo dividida ao 
meio com porta de separação de ambientes Placas de 
polipropileno p/ isolamento interno das paredes; 
Unidade condensadora (compressor gerador de frios); 
Forçado de ar em material anti corrosivo; Porta em aço 
inox para entrada dos produtos; Acompanha Painel 
Elétrico com Controle Automático de Temperatura 
através de termômetro e sensor de temperatura e 
válvulas termostáticas;Dimensões: 3,00m largura x 
3,00m comprimento x 2,80m altura. 

5 872819 

CÂMARA FRIA CONGELAMENTO/RESFRIAMENTO 
:Acompanhada dos seguintes itens: Sendo dividida ao 
meio com porta de separação de ambientes Placas de 
polipropileno p/ isolamento interno das paredes; 
Unidade condensadora (compressor gerador de frios); 
Forçado de ar em material anti corrosivo; Porta em aço 
inox para entrada dos produtos; Acompanha Painel 
Elétrico com Controle Automático de Temperatura 
através de termômetro e sensor de temperatura e 
válvulas termostáticas;Dimensões: 6,00m largura x 
6,00m comprimento x 2,80m altura. 

UNID 1 R$72.000,00 R$72.000,00 

      
R$114.195,00 

LOTE 02 
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

6 872813 

MESA DE LAVAGEM E SELEÇÃO DE FRUTAS COM 
SISTEMA DE ASPERSÃO; Fabricada 100% em aço inox 
AISI 304 sendo: Corpo fabricado em Chapa # 1,2 mm; 
Cesto interno fabricado em Tela Moeda Entrelaçada ou 
em Chapa Perfurada Ø 8 a 10 mm; Estrutura em Tubos 
Inox Ø 1”;  Ramal de Circulação de água em Tubos Inox 
Ø ½”; Acompanha  Sistema de Aspersão  com  04  
Registros  de Água;  Tipo  basculante,  atomizada com  
cuba  de  escoamento; Acoplada bomba  de no mínimo 
de ½ cv; Reciclagem de águas; Mesa construída  com  
abas  laterais  para evitar o derramamento do produto e 
água; Sobre a mesa, existe uma peneira articulável,  
feita  de  tela moeda,  para  escoamento  do produto;  
Tendo  na  parte  superior da  mesa  um  tubo  perfurado 
(Acompanha Sistema de Aspersão com  04  Registros  de  
Água)  e  na parte  inferior,  uma bomba centrífuga, que 
recircular a água; Dimensões da Mesa: Largura: 1.000 
mm;  Comprimento: 2.000 mm; Altura: 850 mm; 
Dimensões Internas da Mesa Tanque: Largura:  950  
mm; Comprimento: 1.950 mm; Altura: 200 mm; 
Capacidade de Armazenamento de aproximadamente 
200 litros deságua,  Acompanha  Painel  Elétrico com  
Chave  Liga  Desliga  para Bomba Centrifuga. 

UNID 1 R$20.350,00 R$20.350,00 

7 872814 

ELEVADOR A TALISCA PARA TRANSPORTE ATÉ O 
TRITURADOR CAPACIDADE 500 KG FRUTA HORA - 
Estrutura em Tubos de Aço Inox tipo Metalon; Rolete 
guia com esticador e os roletes tracionados fixos em PVC 
e nylon; A esteira com talisca é montada sobre uma 
calha com abas e guias laterais para o perfeito 
movimento das frutas até o bocal do triturador; 
Tracionado por moto redutor com transmissão por 
corrente; Esteira e taliscas em PVC atóxico; 
Equipamento fabricado em aço inox com acabamento 
polido sanitário.  

UNID 1 R$17.550,00 R$17.550,00 

8 872815 
TRITURADOR/DESPOLPADORA/REFINADORA 02 
ESTÁGIOS CAPACIDADE DE ATÉ 500 KG/FRUTA/HORA 
(variável dependendoda fruta a ser despolpada); 

UNID 1 R$50.400,00 R$50.400,00 
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(Abacaxi, Maracujá, Acerola, Goiaba, Cupuaçu, Manga, 
Mamão, Banana, Tamarindo, etc.) Com o bocal de 
recebimento retangular e facas retangulares, montadas 
em formato de cruz e afiadas nas duas extremidades; 
Este conjunto é fixado sobre um eixo giratório com 02 
mancais e rolamentos; Garfo fixo com a função de não 
deixar a fruta passar direto; Bojo lateral com função de 
não permitir que as frutas sejam jogadas para fora do 
triturador; Tracionado por motor elétrico com 
transmissão por polia e correia; Vedação do eixo através 
de bucha em teflon; Equipamento “escamboteável” 
para trabalhar também com frutas que não podem ser 
trituradas (por exemplo, a manga) Estrutura em 
cantoneiras construídas em aço inox, com04 pés; Corpo 
cilíndrico horizontal; Bocal de entrada do produto no 
formato de cone; Eixo dos batedores com rosca sem fim 
para o transporte do produto; Os batedores são 
ajustáveis; Todo esse conjunto é fixado por mancais com 
rolamentos e buchas de teflon; Os raspadores são 
ajustáveis; Corpo cilíndrico horizontal com calha 
receptora para escoamento da polpa despolpada ou 
refinada; Peneiras em formato cilíndrico horizontal, 
sendo 02 para despolpar e 02 para refinar; Vedação dos 
eixos através de  buchas de teflon; Tracionada por moto 
elétrico com transmissão por polia e correia;  
Equipamento fabricado totalmente em aço inox. 

9   

TANQUE COM MEXEDOR PARA RECEBIMENTO DA 
POLPA ou SUCO CAP. 100 l; (este conjunto ficará 
acondicionado sob a refinadora, isto para recebimento 
da polpa refinada e posterior transferência para o 
Pasteurizador). Formato cilíndrico vertical com friso de 
estruturação no corpo, Fundo semi cônico para melhor 
escoamento do produto, com saída no centro do fundo 
do tanque por tubulação até a bomba positiva  
helicoidal.  Tampa confeccionada em aço inox. 
Construído totalmente em aço inox com acabamento 
polido sanitário; BOMBA HELICOIDAL POSITIVA PARA 
TRANSFERENCIA DO PRODUTO CAP. 500 KG POLPA 
HORA; Equipamentos para transferência de produtos 
líquidos e semi líquidos. Montada sobre base tipo perfil 
em “U”  com  pés reguláveis, construídos em nylon e 
borracha;  Extrator  confeccionado em borracha 
alimentícia; Rotor em forma de helicoide usinado em 
aço inox AISI – 316; Corpo da bomba, entrada e saída do 
produto construídos  em  aço  inox  AISI  – 304  polido,  
com  conexões  SMS; Vedação através de selo mecânico 
em  VITON;  Acionamento  por motor elétrico com 
transmissão por polia  e  correia;  Partes  de  fixação da  
bomba  em  alumínio  naval polido.  Vazão  com  pressão  
de  6 Bar. 

UNID 1 R$14.920,00 R$14.920,00 

10 872817 

TANQUE COM MEXEDOR PARA RECEBIMENTO DA 
POLPA ou SUCO CAP. 200 L COM EMBALADEIRA; 
Tanque - Formato cilíndrico vertical com friso de 
estruturação no corpo, Fundo semi cônico para melhor 
escoamento do produto, com saída no centro  do fundo 
do tanque por tubulação até a  bomba  positiva  
helicoidal. Tampa bi partida com base central tipo “u”, 
para fixação do moto redutor que é acoplado a pá para 
homogeneização que é confeccionada em aço inox. 
Construído totalmente em aço inox com acabamento 
polido sanitário; BOMBA HELICOIDAL POSITIVA PARA 
TRANSFERENCIA DO PRODUTO CAP. 500 KG POLPA 

UNID 1 R$60.160,00 R$60.160,00 
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HORA; Equipamentos para transferência de produtos 
líquidos e semi líquidos.  Montada sobre base tipo perfil 
em “U” com pés reguláveis, construídos em nylon e 
borracha; Extrator confeccionado em borracha 
alimentícia; Rotor em forma de helicoide usinado em 
aço inox AISI – 316; Corpo da bomba, entrada e saída do 
produto construídos em aço inox AISI – 304 polido, com 
conexões SMS; Vedação através de selo mecânico em 
VITON; Acionamento por motor elétrico com 
transmissão por polia  e  correia;  Partes  de  fixação da  
bomba  em  alumínio  naval polido.  Vazão com pressão 
de 6 Bar; EMBALADEIRA AUTOMÁTICA CAP. de até 
1.000 EMBALAGENS  HORA;  Estrutura e  partes  em  
contato  com  produto confeccionadas em aço inox AISI - 
304.  Acompanha: Moto redutor para arraste da bobina 
de filme para  embalagem;  Freio  dinâmico para 
controle do arraste da bobina; Lâmpada  ultra  violeta  
para esterilização  do  filme;  Bobina  de Filme  com  
Largura  de  300  mm, Embalagem  tipo  Sache  de  100 
gramas  ou  saches  de  até  1.000 gramas; Datador tipo 
hot stamping; Sensor  foto  eletrônico  para  leitura da  
tarja  de  corte  da  embalagem; Sistema  Pneumático  
com Regulador de pressão; Manômetro de  pressão;  
Lubrifil  e  abafador, conexões  e  mangueiras  de 
interligação;  Sistema  de  Injeção “direta” através de 
Bomba Positiva; Painel  de  controle elétrico eletrônico 
de funções através de sistema “CLP” (Controlador Lógico 
Programável); Acompanha Compressor  de  Ar  
capacidade  10 pés com reservatório de 100 litros e 
motor de 2 HP. 

      
R$163.380,00 

       VALOR TOTAL R$277.575,00 

 
 
ITEM 02: Alterar a data e o horário da Sessão Pública de julgamento, que 

restará da seguinte forma: 
 
O início da sessão pública será às 08h30min (HORÁRIO OFICIAL DE 
BRASILIA) do dia 27 de Janeiro de 2021, no endereço eletrônico 
http://bllcompras.com. 
 

   
Ficam mantidos os demais termos do Edital convocatório Pregão Eletrônico nº 

002/2021. Este Edital Complementar integra o Edital respectivo para todos os efeitos 

legais. 
  

   
Carlinda – MT, 14 de Janeiro de 2021. 

  

 
________________________________ 

DEISE DIONE MUTSCHALL 
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