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PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/0007 – PG  

REGISTRO DE PREÇOS 
 

ADENDO I – RESULTADO DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO 
 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA PARA AS UNIDADES DO 
POLO SOCIOAMBIENTAL SESC PANTANAL 

 
Nos termos estabelecidos no item 3.1 do Edital de Licitação do Pregão 

Eletrônico HSPC nº. 21/0007-PG, elencamos as marcas homologadas pela equipe 
técnica desta entidade:  
 

LOTE 01 
Itens Descrição do item Marca 

1 

Caçarola quadrada, marca Tramontina Lyon, em alumínio 
forjado com revestimento interno antiaderente Starflon T5 
com tampa em cor cobre. Dimensões: 28cm x 28cm com 
capacidade para 5,5 litros. Cor: cobre 

Tramontina 

2 

Caçarola redonda tipo frigideira, marca Tramontina Lyon, em 
alumínio forjado com revestimento interno antiaderente 
Starflon T5 com tampa em cor cobre. Dimensões: 33cm de 
diâmetro com capacidade para 4,3 litros. Cor: cobre 

Tramontina 

3 

Caçarola redonda, marca Tramontina Lyon, em alumínio 
forjado com revestimento interno antiaderente Starflon T5 
com tampa em cor cobre. Dimensões: 30cm de diâmetro com 
capacidade para 6,8 litros. Cor: cobre 

Tramontina 

4 

Caçarola redonda, marca Tramontina Lyon, em alumínio 
forjado com revestimento interno antiaderente Starflon T5 
com tampa em cor cobre. Dimensões: 26cm de diâmetro com 
capacidade para 4,6 litros. Cor: cobre 

Tramontina 

 

LOTE 02 
Itens Descrição do item Marca 

1 

Travessa Glasart Premium de alumínio batido, para utilização 
em vidro termoelétrico. 
Dimensões: 530mm x 220mm x 70mm de profundidade 
Cor: cor externa vermelha e interna cor de alumínio 

Glasart 

 
2 

Travessa Glasart Premium de alumínio batido, para utilização 
em vidro termoelétrico. 
Dimensões: 330mm x 220mm x 70mm de profundidade 
Cor: cor externa vermelha e interna cor de alumínio 

 
Glasart 

3 
Travessa Glasart Slim de alumínio batido, para 8utilização 
em vidro termoelétrico. 
Dimensões: 470mm x 160mm x 50mm de profundidade 

Glasart 
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Cor: cor externa vermelha e interna cor de alumínio 

4 

Travessa Glasart Slim de alumínio batido, para utilização em 
vidro termoelétrico. 
Dimensões: 220mm x 220mm x 50mm de profundidade 
Cor: cor externa vermelha e interna cor de alumínio 

Glasart 

 

LOTE 03 
Itens Descrição do item Marca 

1 
Travessa de porcelana redonda de alta resistência, possui 
bordas baixas Dimensões: 50cm de diâmetro x 4cm de altura. 
Cor: branca 

Sem marca 
homologada 

2 

Travessa refratária de porcelana oval rasa de alta resistência, 
possui bordas baixas 
Dimensões: 48cm x 39cm x 4cm 
Cor: branca 

Sem marca 
homologada 

3 

Travessa refratária de porcelana oval rasa comprida de alta 
resistência, possui bordas baixas. Dimensões: 63cm x 23cm 
x 4cm 
Cor: branca 

Sem marca 
homologada 

4 

Travessa de porcelana redonda com bordas baixas e com 
pedestal, de alta resistência. 
Dimensões: 32,5cm x 10cm de altura 
Cor: branca 

Sem marca 
homologada 

5 

Travessa de porcelana “Versa G” redonda com bordas baixas 
com detalhes em baixo relevo e com pedestal, de alta 
resistência. 
Dimensões: 32,5cm x 10cm de altura 
Cor: branca 

Sem marca 
homologada 

6 

Travessa de porcelana redonda com bordas baixas lisas tipo 
“Edros P” e com pedestal, de alta resistência. 
Dimensões: 28cm x 10cm de altura 
Cor: branca 

Sem marca 
homologada 

7 
Travessa de porcelana redonda com bordas baixas lisas tipo 
“Edros” e com pedestal, de alta resistência. 
Dimensões: 29cm x 10cm de altura. Cor: branca 

Sem marca 
homologada 

8 
Travessa de porcelana refratária losangular de porcelana de 
alta resistência 
Dimensões: 45cm x 24cm x 5cm. Cor: branca 

Sem marca 
homologada 

9 
Travessa/forma de porcelana refratária retangular com abas. 
Dimensões: 40cm de comprimento x 20cm x 6cm. Cor: 
branca 

Sem marca 
homologada 

10 
Travessa/forma de porcelana refratária retangular com abas. 
Dimensões: 32cm de comprimento x 16cm x 6cm. Cor: 
branca 

Sem marca 
homologada 

11 
BOWL de porcelana branca.  
Deve possuir aproximadamente 20cm de diâmetro e 
aproximadamente 13cm de profundidade. Cor branca 

Sem marca 
homologada 

12 
Prato de porcelana quadrado 
Dimensões: 25cm x 25cm 
Cor: branca 

Sem marca 
homologada 

13 Bandeja retangular de porcelana com abas e bordas baixas. Sem marca 
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Dimensões: 25cm x 13cm. Cor: branca homologada 

LOTE 04 
Itens Descrição do item Marca 

1 
Concha totalmente confeccionada em alumínio. Dimensões: a 
referência é “hotel número 16” – capacidade para 1 litro.  
Cor: alumínio 

Sem marca 
homologada 

2   
Navalha/cortador fêmea para picador manual de legumes 
Dimensões: corta cubos pequenos de 10mm. Cor: 
alumínio/inox 

Sem marca 
homologada 

3 
Escumadeira totalmente confeccionada em aço inox. 
Dimensões: número 18. Cor: inox 

Sem marca 
homologada 

4 
Peneira tipo chinoix. Dimensões: diâmetro de boca de 24cm. 
Cor: inox 

Sem marca 
homologada 

5 
Paelleira polina, não teflonada. Possui duas alças na cor 
vermelha. Dimensões: diâmetro de 40cm. Cor: inox 

Sem marca 
homologada 

6 
Frigideira toda em aço inox com cabo de baquelite, não é 
teflonada internamente. Dimensões: frigideira número 40 – 
40cm de diâmetro. Cor: inox e cabo preto 

Sem marca 
homologada 

7 

Caneca de alumínio com cabo preto confeccionado em 
baquelite. 
Dimensões: capacidade para 8,3 litros. Cor: alumínio e cabo 
preto 

Sem marca 
homologada 

8 
Cesta para pão, oval, confeccionada em polyrattan com fundo 
interno e externo na cor branca. Dimensões: 17cm x 21cm 
Cor: bege claro 

Sem marca 
homologada 

9 
Cesta para pão, oval, confeccionada em polyrattan com fundo 
interno e externo na cor branca. Dimensões: 43cm x 27cm 
Cor: bege claro 

Sem marca 
homologada 

10 
Cesta para pão, oval, confeccionada em polyrattan com 
30fundo interno e externo na cor branca. Dimensões: 28,5cm 
x 21,5cm Cor: bege claro 

Sem marca 
homologada 

11 
Escorredor de massa industrial, confeccionado todo em 
alumínio. 
Dimensões: número 60 – capacidade para 35 litros. Cor: inox 

Sem marca 
homologada 

12 

Ralador de 4 faces, confeccionado todo em aço inox com 
cabo branco de plástico duro resistente. Dimensões: ralador 4 
faces Cor: inox e possui o cabo branco 

Sem marca 
homologada 

13 

Jogo de forma para mini quindins, pacotes com 12 unidades 
cada, tudo em alumínio. 
Dimensões: forma de quindim número 5 
Cor: alumínio 

Sem marca 
homologada 

14 

Jogo de forma para empada, pacotes com 12 unidades cada, 
totalmente em alumínio e não possui o fundo falso. 
Dimensões: forma de empada número 5 
Cor: alumínio 

Sem marca 
homologada 

15 

Jogo de forma para empada, pacotes com 12 unidades cada, 
totalmente em alumínio  
Dimensões: forma de petit gateau 
Cor: alumínio 

Sem marca 
homologada 

16 
Peneira com cabo, corpo e tela; tudo em aço inox.. 
Dimensões: 24cm de diâmetro. Cor: inox 

Sem marca 
homologada 
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17 

Faca chef Tramontina. Toda em aço inox com cabo preto em 
policarbonato 
Dimensões: 8 polegadas 
Cor: inox com cabo preto 

Tramontina 

18 
Espátula de aço inox com corpo curvado. Possui cabo branco 
Dimensões: 6 polegadas. Cor: inox com cabo branco 

Sem marca 
homologada 

19 
Espátula de aço inox com corpo reto. Possui cabo branco 
Dimensões: 100mm. Cor: inox com cabo branco 

Sem marca 
homologada 

20 
Espátula tipo pão duro, reto, em silicone. 
Dimensões: aproximadamente 30cm de comprimento. Cor: 
verde claro ou similar 

Sem marca 
homologada 

21 
Forma para pudim em alumínio 
Dimensões: 22cm x 9cm Cor: aluminio 

Sem marca 
homologada 

22 
Cuba/GN confeccionada toda em aço inox, sem alças. 
Dimensões: ½ com 65mm de profundidade  
Cor: aço inox 

Sem marca 
homologada 

23 
Cuba/GN confeccionada toda em aço inox, sem alças. 
Dimensões: 1/1 com 65mm de profundidade. Cor: aço inox 

Sem marca 
homologada 

24 
Abridor de lata reforçado, totalmente em aço inox. Dimensões: 
Hércules Plaza 
Cor: aço inox 

Sem marca 
homologada 

25 
Batedor de ovos/fouet reforçado. Possui cabo branco e 
armação totalmente em aço inox. Dimensões: 40cm de 
comprimento total. Cor: aço inox 

Sem marca 
homologada 

26 
Frigideira panquequeira, possui interior antiaderente. 
Dimensões: 22cm de diâmetro. Cor: aço inox antiaderente 

Sem marca 
homologada 

27 

Pá tipo remo para mexer grandes volumes de líquido. Possui 
haste em aço inox, e pegador e pá em polipropileno. 
Dimensões: 60cm de comprimento Cor: corpo em aço inox e 
pegador e pá em polipropileno 

Sem marca 
homologada 

28 

Forma de silicone para muffim, caixa com 12 unidades. 
Dimensões: 8cm x 8cm (quadrada ou pode ser redonda) 
Cor: qualquer cor. OBS: cada "unidade" é 1 pacote e cada 
pacote contém 12 unidades. 

Sem marca 
homologada 

29 
Travessa retangular giratória com pedestal para confeitar 
bolos e tortas. Dimensões: 25cm de diâmetro. Cor: inox 

Sem marca 
homologada 

30 
Espátula de confeiteiro com cabo em polipropileno e lâmina 
em inox 
Dimensões: 27cm de comprimento. Cor: inox e cabo branco 

Sem marca 
homologada 

31 
Tapete de silicone para assar alimentos, específico para 
confeitaria. 
Dimensões: 40cm x 25cm. Cor: qualquer cor 

Sem marca 
homologada 

32 

Cortador de massa/talharim. Possui rodas giratórias 
levemente afiadas que cortam a massa. Confeccionado todo 
em aço inox. 
Dimensões: aproximadamente 25cm. Cor: aço inox 

Sem marca 
homologada 

33 

Conjunto de bicos de confeitar. Deve ter ao menos: 1 bico 
pitanga aberto, 1 bico pitanga fechado, 1 bico folhas, 1 bico 
liso, 1 bico perlé número 10, 1 bico serra, 1 bico flor. 
Dimensões: tamanho padrão Cor: aço inox 

Sem marca 
homologada 

34 
Chapa preta, de ferro, retangular com bordas altas e 
pegadores nas extremidades, totalmente em ferro. 
Dimensões: 50cm x 35cm x 4,5cm Cor: preta 

Sem marca 
homologada 
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35 Tampa para Cuba GN 1/2. A medida é padrão mundial. 
Sem marca 
homologada 

36 
Forma de silicone feita totalmente em silicone, possuindo 
aproximadamente 25cm de diâmetro 

Sem marca 
homologada 

37 Garfo de mesa tipo victoria 
Sem marca 
homologada 

38 Faca serrilhada de mesa estilo churrasco tipo victoria 
Sem marca 
homologada 

39 Prato de sobremesa 19cm, cor: branco, Duralex Blanc Duralex Blanc 

40 Prato raso para refeição - 27cm, cor: branco, Duralex Blanc Duralex Blanc 

41 Tabua de corte de alimentos, na cor verde, 30 x 50 x 1,5cm 
Sem marca 
homologada 

 

LOTE 5 

Itens  Descrição do item Marca 

1 
Travessa refratária retangular grande para preparações 
quentes. Tamanho aproximado 340mmx240mmx70mm. Cor 
externa laranja ou branca. 

Sem marca 
homologada 

2 
Travessa refratária retangular média para preparações 
quentes. Tamanho aproximado 270mmx200mmx70mm. Cor 
externa laranja ou branca. 

Sem marca 
homologada 

3 
Travessa refratária oval grande para preparações quentes. 
Tamanho aproximado 340mmx200mmx70mm. Cor externa 
laranja ou branca. 

Sem marca 
homologada 

4 
Travessa refratária oval grande para preparações quentes. 
Tamanho aproximado 290mmx180mmx70mm. Cor externa 
laranja ou branca. 

Sem marca 
homologada 

 
LOTE 6 

Itens Descrição do item Marca 

1 
Faca chefe de cozinha, 8 polegadas. Cabo em policarbonato 
preto. Marca Tramontina, linha Century. 

Tramontina 

2 
Faca chefe de cozinha, 6 polegadas. Cabo em policarbonato 
preto. Marca Tramontina, linha Century. 

Tramontina 

3 
Tábua de corte de polietileno com canaleta uma face. 
Dimensões: 30cm x 50cm x 1,5cm Cor: verde 

Sem marca 
homologada 

4 
Tábua de corte de polietileno com canaleta uma face. 
Dimensões: 30cm x 50cm x 1,5cm Cor: Bege 

Sem marca 
homologada 

5 Pedra de amolar; possui dupla face e numeração #120 / #320 
Sem marca 
homologada 

6 
Chapa de ferro para grelhar alimentos com alça e sem estrias. 
Dimensões: 700mm x 350mm Cor: preto com alça de ferro ou 
de madeira 

Sem marca 
homologada 

7 
Suporte ou bandeja em material polipropileno para 30 ovos na 
cor branca. 
Dimensões: 50mm x 300mm x 300mm Cor: branco 

Sem marca 
homologada 

8 
Ralador inox 4 faces 23 cm marcas: brinox, tramontina ou 
hercules 

brinox, 
Tramontina, 

hercules 
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9 
Chaira estriada, cabo branco, 12 polegadas Cor: cabo branco e 
lâmina em inox 

Sem marca 
homologada 

 
 
 

Informamos que não houve solicitação de homologação de novas marcas, 
desta forma, fica homologada as marcas descritas no ANEXO I e VI, deste 
instrumento convocatório.   

 
Continuam inalteradas as demais informações contidas no Instrumento 

Convocatório e seus anexos e adendos. 
 

Reiteramos que A sessão de lances será realizada no Sistema Licitações-
e, no endereço www.licitacoes-e.com.br, sob o nº. 900845 onde as propostas 
deverão ser apresentadas via Sistema Eletrônico até às 13:00 horas do dia 
16/11/2021, sendo que a abertura das propostas será às 13:00 horas e a sessão 
pública de lances terá início às 14:00 horas do dia 16/11/2021. Deve ser 
considerado horário local - fuso horário de Várzea Grande/MT. 
 

 
 

                                                          Várzea Grande/MT, 05 de novembro de 2021. 
 
 

 
Comissão de Licitação  

Polo Socioambiental Sesc Pantanal 
 
 


