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EDITAL CONVOCATÓRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2021 

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. 001/2021, abaixo 

apresentadas: 

  
 
ITEM 01: Altera o descritivo dos itens da proposta de preço e do termo de 

referência do Edital Convocatório 001/2021 do Pregão Eletrônico n.º 
001/2021, que restará com a seguinte redação: 

 

 
ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

1 872801 

DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS: Descrição Técnica e 
Construtiva: Distribuidor de agregados acoplável nas 
rodas do caminhão basculante, capacidade de carga da 
caixa de mínimo 2,0 m3 e ou mínimo 2,2m3, faixa de 
trabalho de até 4,00 metros de largura, abertura da 
comporta de mínimo 1.210 mm, equipado com 
plataforma traseira para operadores, capaz de operar 
com agregados de até 4 polegadas de diâmetro, estrutura 
em chapa de aço com 4 pneus de borracha. 

UNID 1 R$56.945,00 R$56.945,00 

2 872802 

ESPARGIDOR DE ASFALTO REBOCÁVEL:Especificações: 
MAQUINA APLICADORA DE ASFALTO LIQUIDO, rebocável 
por trator agrícola, cabeçote giratório para engate em 
trator, com tanque de capacidade mínima de 4.000 litros, 
rodado composto de um eixo com duas rodas aro mínimo 
15 e pneus novos, dotado de caneta manual com 
mangueira mínima de 6 mts reforçada, com bico 
espargidor calibrado de alta pressão, hastes para fixar a 
mangueira, acionamento do sistema feito por motor de 
no mínimo de 13 cv diesel partida elétrica, , sistema de 
encanamento, válvula de segurança, com registros, e 
bomba de engrenagem, equipado com maçarico 
autogerador e serpentina Schedule quadrada, tubulação 
composta de no mínimo 5 opções: 
1. Auto carregar; 
2. Descarregar; 
3. Aplicação com a caneta; 
4. Circulação do Material; 
5. O Sistema de tubulação e bomba permite transferir 
produto em reservatório para outro sem utilizar o tanque 
do equipamento. 
Para choque sinalizado com faixas refletivas para maior 
segurança; 

UNID 1 R$73.764,00 R$73.764,00 
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Um maçarico jato de alta pressão com reservatório de ar 
e óleo para no mínimo 50 (cinquenta) litros com bico 
para encher, manômetro e válvula de alívio de pressão de 
ar. 

3 872803 

MÁQUINA DE FAZER GUIA E SARJETA: Descrição Técnica 
e Construtiva: Maquina Extrusora de Perfis de Concreto 
com forma de no mínimo 03 perfis (meio fio simples, 
meio fio e sarjeta – nas medidas escolhida pelo cliente), 
com motor diesel mínimo 13 hp de partida elétrica, 
Extrusor de fluxo continuo helicoidal, Transmissão 
mecânica, Direção manual, Chassi em chapa de 3/16 SAE 
1045, com matriz moldadora, facão para junta de 
dilatação e carro de transporte. 

UNID 1 R$37.117,50 R$37.117,50 

4 872804 

USINA DE ASFALTO: Descrição Técnica e Construtiva: 
Usina asfalto e concreto fixa com capacidade de produzir 
min. 25 Toneladas/Hora de asfalto frio (PMF);  montada 
em um único chassi tubular; dotada de esteira 
transportadora tipo helicóide (rosca sem fim) e dosador, 
acionada por motor de no mínimo 3,5 cv; misturador 
constituído por  eixo com braços e palhetas reguláveis, 
substituíveis; silo de agregados em chapa, motor elétrico 
de mínimo 15 cv; bomba de emulsão de mínimo 1 1/2; 
encanamento quadrado, com válvulas, dispositivo de 
alivio e segurança; escada e plataforma de acesso ao silo. 

UNID 1 R$110.235,00 R$110.235,00 

5 872805 

VASSOURA REBOCÁVEL: Descrição Técnica e Construtiva: 
Vassoura mecânica rebocável com largura de varrimento 
útil mínimo de 2,45 metros, parte estrutural do 
equipamento construída de chapa 3/16” polegadas em 
aço carbono e montagem em soldas mig.; jogo de 
vassoura formado por mínimo 08 (oito) vassouras 
rotativas, com capa protetora com encaixes 
independentes; equipada com três pneus de borracha 
aro mínimo 16, desmontável para transporte, sistema 
independente de baixar e subir as escovas construído 
com parafusos assentado sobre rolamentos axiais, 
escovas de polipropileno, transmissão de rotação feito 
correntes e engrenagens ASA 80, através da roda traseira 
e com caixa de inversão; com regulagens de posições. 

UNID 1 R$48.556,00 R$48.556,00 

6 872806 

VIBRO ACABADORA DE ASFALTO: Descrição Técnica e 
Construtiva: Niveladora Vibratória de Pavimentos 
Asfálticos tracionada por caminhão; com capacidade 
mínima de aplicação de massa de mínimo 10 cm de 
espessura e faixa de trabalho de até 4,00 metros de 
largura; caixa vibratória com sistema de abaulamento 
positivo e negativo, sistema de vibração independente, 
motor diesel partida elétrica de mínimo 7 cv, vibração 
mín. de 1.800 VPM; engate de arraste através de 02 
(dois) braços laterais reforçados de aço de carbono e 
rosca sem fim quadrada de acoplamento com regulagem 
de largura e comprimento para adaptação em todas as 
marcas e modelos de caminhões; fixação nas rodas com 
regulagem para adaptação de diversos diâmetros; silo 
com capacidade de armazenamento de mínimo de 03 
(três) toneladas, capacidade de distribuição de no 
mínimo 700 m²/hora; bandeja laterais removíveis; 
batente para tampa de caçamba; capa de proteção das 

UNID 1 R$116.939,00 R$116.939,00 
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grimalheiras e engrenagens de regulagem de aplicação. 

VALOR TOTAL R$443.556,50 

 
 
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 03 de Fevereiro de 2021, no endereço eletrônico 
http://bllcompras.com. 
 

   
Ficam mantidos os demais termos do Edital convocatório Pregão Eletrônico nº 

001/2021. Este Edital Complementar integra o Edital respectivo para todos os efeitos 
legais. 

  

   
Carlinda – MT, 20 de Janeiro de 2021. 

  

 
 
 

 
________________________________ 

DEISE DIONE MUTSCHALL 
PREGOEIRA OFICIAL 
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