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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS 
Comissão Permanente de Licitações 

São Carlos, Capital da Tecnologia 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 19/2021 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8070/2021 
 

ERRATA 
 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE DESPOLPADEIRA DE FRUTAS PARA A UNIDADE DE PROCESSAMENTO DE PRODUTOS 
HORTIFRUTÍCOLAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS 
 
 
No Edital do certame em epígrafe, no item 6, onde se lê:  
“ 

LOTE ITEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QTDE UNID VALOR MÉDIO (R$) 

1 1 

DESPOLPADEIRA DE FRUTAS 220 volts e frequência de pelo menos 60HZ; 
com 2 (dois) estágios; com capacidade de produção mínima de 500 kg por hora; 
confeccionada em aço inox AISI 304 próprio para alimentos; com motor de no 
mínimo 3 (três) CV; com estrutura anti vibração; com tampa de vedação com 
borracha atóxica branca própria para alimentos; com descarga da polpa de pelo 
menos 75 mm e saída para cascas e sementes separados; com painel elétrico 
com chave de partida; capa de proteção para o motor, polias e correias; com 2 
(dois) filtros de 0,8 mm, 2 (dois) filtros de 1,5 mm, 2 (dois) filtros de 3 mm e 2 
(dois) filtros de 5 mm; com manual de uso; com frete e instalação. 

1 UNID R$ 49.434,67 

  R$ 49.434,67 

 
Valor total desta licitação: R$ 49.434,67 (Quarenta e nove mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e sessenta e sete centavos) ” 
 
Leia-se: 

 
“ 

LOTE ITEM ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QTDE UNID VALOR MÉDIO (R$) 

1 1 

DESPOLPADEIRA DE FRUTAS 220 volts e frequência de pelo menos 60HZ; 
com 2 (dois) estágios; com capacidade de produção mínima de 500 kg por hora; 
confeccionada em aço inox AISI 304 próprio para alimentos; com motor de no 
mínimo 3 (três) CV; com estrutura anti vibração; com tampa de vedação com 
borracha atóxica branca própria para alimentos; com descarga da polpa de pelo 
menos 75 mm e saída para cascas e sementes separados; com painel elétrico 
com chave de partida; capa de proteção para o motor, polias e correias; com 2 
(dois) filtros de 0,8 mm, 2 (dois) filtros de 1,5 mm, 2 (dois) filtros de 3 mm e 2 
(dois) filtros de 5 mm; com manual de uso; com frete e instalação. 

1 UNID R$ 71.533,80 

  R$ 71.533,80 

 
Valor total desta licitação: R$ 71.533,80 (setenta e um mil quinhentos e trinta e três reais e oitenta centavos) ” 
 
Ficam ratificados os demais itens que não conflitarem com este. 
 
 

 
 
 

São Carlos, 09 de novembro de 2022 
 
 
 
 
 
 

Fernando Campos 
Membro 


