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CE N°   SESI/GEA 29942/18 
 
Florianópolis, 27 de abril de 2018.  
 
Aos fornecedores licitantes,  
 
Assunto:  CE ERRATA 01/PRORROGAÇÃO 
 
REF: PREGÃO PRESENCIAL 062/2018 
 
Objeto: aquisição de máquina de lavar louças industrial, com entrega, instalação e 
treinamento, garantia de 24 meses, para atender as necessidades de demanda da cozinha 
do Serviço de Alimentação SA4028. 
 
Senhores, 

 
Reportamo-nos ao Edital de licitação em referência para informá-los alteração e 
prorrogação da data de Abertura, bem como o que segue abaixo: 
 
No Preâmbulo do Edital, ONDE SE LÊ: 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 062/2018 /SESI 

    

Entidade(s): SESI/SC 

Modalidade: PREGÃO  N° 062/2018I 

Forma: PRESENCIAL  Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM 

Entrega dos Envelopes: 02/05/2018 Horário: até às 14h 

Abertura (envelopes): 02/05/2018 Horário: 14h 

 
LEIA-SE: 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 062/2018 /SESI Com Errata – 27/04/2018 

    

Entidade(s): SESI/SC 

Modalidade: PREGÃO  N° 062/2018 

Forma: PRESENCIAL  Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM 

Entrega dos Envelopes: 02/05/2018 

08/05/2018 
Horário: até às 14h 

2018Abertura (envelopes): 02/05/2018 

08/05/2018 
Horário: 14h 

 
No Anexo I – Termo de Referência, Item 4.1, ONDE SE LÊ: 
 
4.1 Máquina de Lavar Louças de 200 à 210 gavetas/hora 
Quantidade: 01 
Capacidade: 200 a 210 gavetas por hora 



 
   

2 
 

Tanque de lavagem com capacidade entre 60 e 80 litros 
Estrutura em aço inoxidável AISI 304 
Possuir cesto coletor para resíduos de lavagem 
Controladores de nível e temperatura 
Dispositivo de segurança – para interromper o ciclo caso a tampa seja aberto durante a 
execução. 
Controles automáticos – de enchimento, de nível da água do tanque de lavagem e das 
temperaturas da água. 
Cesto coletor de resíduos e protetor da bomba de lavagem – em aço inox AISI 304 
Braços de lavagem fabricados em aço inoxidável AISI 304 e dotados de bicos e/ou 
dispositivos anti-entupimento. 
Tanque de lavagem e conjunto da estrutura - Sistema integrado, apoiado sobre os pés 
dotados de sapatas niveladoras.  
Temporizador eletrônico que interrompe o funcionamento das resistências quando não há 
passagem de gavetas pelo interior da máquina. 
Possuir sistema de economia de energia e água; 
- Temperatura lavagem – 55ºC a 65ºC e Enxágüe – 80ºC a 90ºC; 
Voltagem necessária:  380/60/3V 
Dimensões minimas (máquina fechada): 1300(L) x 1600(A) x 800(P) 
Utensílios que devem acompanhar a máquina: 

 Kit de gavetas: 
 Seis gavetas para pratos ou bandejas 
 Uma gaveta para copos, xícaras e louças especiais 
 Quatro suportes para talheres de 4 compartimentos. 
 Mesas auxiliares para 2 gavetas de entrada e saída 
 Túnel auxiliar de secagem acoplado a máquina. Dimensões máximas aproximadas: 

580x800x1950mm. 
 
SERÁ PERMITIDO VARIAÇÃO DE 5% SOBRE AS MEDIDAS EXIGIDAS. 
 
 
 
LEIA-SE: 
 
4.1 Máquina de Lavar Louças de 200 à 210 gavetas/hora 
Quantidade: 01 

Capacidade: 200 a 210 gavetas por hora 
Tanque de lavagem com capacidade entre 60 e 80 litros 
Estrutura em aço inoxidável AISI 304 
Possuir cesto coletor para resíduos de lavagem 
Controladores de nível e temperatura 
Dispositivo de segurança – para interromper o ciclo caso a tampa seja aberto durante a 
execução. 
Controles automáticos – de enchimento, de nível da água do tanque de lavagem e das 
temperaturas da água. 
Cesto coletor de resíduos e protetor da bomba de lavagem – em aço inox AISI 304 
Braços de lavagem fabricados em aço inoxidável AISI 304 e dotados de bicos e/ou 
dispositivos anti-entupimento. 
Tanque de lavagem e conjunto da estrutura - Sistema integrado, apoiado sobre os pés 
dotados de sapatas niveladoras.  
Temporizador eletrônico que interrompe o funcionamento das resistências quando não há 
passagem de gavetas pelo interior da máquina. 
Possuir sistema de economia de energia e água; Errata 01 

- Temperatura lavagem – 55ºC a 65ºC e Enxágüe – 80ºC a 90ºC; 
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Voltagem necessária:  380/60/3V  Errata 01 
Alimentação: 380V – 60Hz – trifásica Errata 01 
Dimensões minimas (máquina fechada): 1300(L) x 1600(A) x 800(P) Errata 01 
Utensílios que devem acompanhar a máquina: 

 Kit de gavetas: 
 Seis gavetas para pratos ou bandejas 
 Uma gaveta para copos, xícaras e louças especiais 
 Quatro suportes para talheres de 4 compartimentos. 

 Mesas auxiliares para 2 gavetas de entrada e saída 
 Túnel auxiliar de secagem acoplado a máquina. Dimensões máximas aproximadas: 

580x800x1950mm. Compatível com capacidade/hora da lavadora de louça. Errata 01 
 
SERÁ PERMITIDO VARIAÇÃO DE 5% SOBRE AS MEDIDAS EXIGIDAS. 
 
 
 
 
 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 


