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Secretaria Municipal de Administração
Departamento de Licitações

AVISO DE RESULTADO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2022. A Prefeitura Municipal de Tangara�
da  Serra  do  Estado  de  Mato  Grosso,  depois  de  analisado  o  parecer  jurí�dico  e  considerando  a
legalidade do procedimento,  julgamento,  habilitaça o e resultado relativo a"  licitaça o,  modalidade
Prega o  Eletro# nico  nº  035/2022,  Objeto:  AQUISIÇÃO  DE  01  (UMA)  UNIDADE  PROCESSADORA
MÓVEL,  PARA  PRODUÇÃO  DE  CONCRETO  BETUMINOSO  USINADO  A  QUENTE  (CBUQ),  COM
CAPACIDADE  DE  PRODUÇÃO  DE  40  À  60  TON/HORA  PARA  ATENDER  A  DEMANDA  DA
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, conforme especificaço es contidas no Termo de Refere# ncia e
demais exige# ncias estabelecidas no Edital e seus anexos, torna pu� blico o resultado e homologaça o
do certame acima. Tangara�  da Serra-MT, 03.05.2022. Janine Cristina Gruber Nogueira - Pregoeira.

FORNECEDOR REGISTRADO: MARGUI MAQUINAS EIRELI 
ITEM DESCRIÇA7 O MED. QUANT. VALOR UNIT VALOR TOTAL

1

UNIDADE  PROCESSADORA  MÓVEL,  NOVA,  PARA
PRODUÇÃO  DE  CONCRETO  BETUMINOSO
USINADO  A  QUENTE  (CBUQ),  CAPACIDADE  DE
PRODUÇÃO DE 40 a 60 TON/HORA: Especificação:
Unidade  Processadora  Móvel,  nova,  para
produção  de  concreto  betuminoso  usinado  a
quente, com capacidade de produção de 40 a 60
toneladas  por  hora,  denominada  de  Usina  de
Asfalto  Móvel,  montada  sobre  um  (01)  único
chassi,  inclusive  o  Tanque  CAP  e  Tanque
Combustível,  de no mínimo dois (02) eixos  com
oito (08) pneus e mais um (01) estepe, contendo:
Sistema  de  dosagem  do  tipo  individual  de  no
mínimo  três  (03)  silos  com  capacidade
volumétrica de no mínimo 5m3 cada um, para até
três (03) materiais,  com moto vibrador auxiliar
na  parede  de  um  (01)  silo,  correias  dosadoras
com  pesagem  individual  por  células  de  carga
acionadas  por  motoredutores,  controladas  por
inversores  de  frequência.  Correia  extratora
alimentadora do secador. Secador do tipo contra
fluxo, montado sobre quatro (04) rolos de apoio, e
acionamento  por  motorredutores,  revestimento
em lã de rocha e acabamento final em chapa de
inox em toda a área externa do secador. Câmaras
de exaustão e combustão. Queimador do secador
com capacidade  calorífica  mínima  de  3.500.000
Kcal/hora.  Misturador  externo  do  tipo  Pug  Mill
com  dois  (02)  eixos  paralelos,  com  braços  e
palhetas,  e  acionados  por  dois  (02)
motorredutores de no mínimo 7,5 CV cada eixo,
com caixa  sincronizadora,  barra espargidora  de
CAP  com  aquecimento  com  injeção  de  asfalto
diretamente  no  misturador.  Bomba  de  asfalto
controlada por inversor de freqüência.  Elevador
de  arraste  do  tipo  “Redler”,  acionado  por
motorredutor de no mínimo 5,0 CV, e com pré-silo
de  no  mínimo  0,5m³,  com  sistema  de  abertura
pneumático.  Filtro  do  tipo  Mangas  de  polyéster
com área filtrante mínima de 277 m2, linha de ar
comprimido  alimentado  por  compressor  de  no
mínimo  60  PCM.  Transportador  helicoidal  para
incorporação  dos  finos  oriundos  do  filtro  de
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mangas diretamente no misturador. Exaustor por
controle de inversor de freqüência com potência
mínima de 30 CV. Tubulação da exaustão entre o
secador  e  o  filtro  de  mangas  com  “dumper”
automático  e  manual.  Cabine  de  comando
posicionada  na  lateral  da  usina,  e  na  altura  do
chassi  da  usina,  de  modo  que  permita  ao
operador  da  usina  observar/visualizar  as
correias dosadoras dos silos,  o carregamento do
caminhão  e  a  alimentação  do  secador,  com  ar
condicionado,  isolamento  térmico  e  acústico,
atendendo  aos  requisitos  de  normas  de
segurança.  Automação  por  sistema  supervisório
com  controle  eletrônico  da  usina,  IHM
Touchscreen  7”,  no  mínimo,  e  também  sistema
manual.  Quadro de força  externo à cabine,  com
proteção  IP-65.  Sistema  de  armazenamento
composto  de  Tanque  para  Asfalto/CAP  do  tipo
cilíndrico horizontal de no mínimo 35.000 litros,
com aquecimento tipo fogo tubular e queimador
incorporado de no mínimo 300.000 Kcal/hora, de
modo a aquecer o asfalto/CAP sem utilização de
óleo térmico. A utilização do óleo térmico apenas
para  o  aquecimento  das  linhas  de  tubulações,
bomba  de  engrenagens  e  linha  de  circulação
interna do misturador,  e volume máximo de até
100 litros de óleo térmico em todo sistema. Com
isolamento  térmico  de  lã  de  rocha,  escada,
passarela, boca de visita, registros, e demais itens
de controle e segurança.  Tanque de combustível
do tipo cilíndrico horizontal de no mínimo 5.000
litros. Todo o sistema interligado por tubulações
do Tanque de Asfalto/CAP e Combustível à usina.
O  aquecimento  do  tanque  de  asfalto/CAP  deve
permitir  pela  sua  eficiência  que  o  asfalto  seja
aquecido  da  temperatura  ambiente  até  a
temperatura  de  trabalho  (150°C),  quando
desligada por  longo período,  em no máximo 08
(oito) horas.  Chassi único com sistema de freios
ABS,  freio  de  estacionamento,  pés  de  apoio
acionamento  mecânico,  iluminação  lateral  e
traseira.  O  número  de  identificação  do  veículo
(VIN) deve identificar o fabricante da usina, que
deverá  estar  habilitado  junto  ao  Departamento
Nacional de Trânsito (DENATRAN) para produzir
este  veículo,  tipo  semirreboque  carroçaria
mecanismo operacional. Todo o conjunto (chassi)
deverá  atender  às  normas  de  tráfego
DETRAN/CONTRAN (RENAVAN).
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