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PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI/SP 

AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 011/2016 

 

A Prefeitura Municipal de Tuiuti/SP torna público e CONVIDA 

interessados em participar do PREGÃO PRESENCIAL nº 011/2016, do tipo MENOR 

PREÇO POR ITEM, objetivando a aquisição de 01 (um) tanque pipa com sistema de caixa 

bomba, que será regido pela Lei Federal, nº 10.520, de 17/07/2002, aplicando-se 

subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº. 8.666, de 21/06/1993 

com alterações posteriores, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie. 

 

ANEXO – I  

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EQUIPAMENTO 

 

 AQUISIÇÃO DE TANQUE PIPA C/ SISTEMA DE CAIXA BOMBA 

 

Modelo : ELÍPTICO 

Capacidade : 18.000 litros. 

Veículo : Fornecido pela Prefeitura. 

  

ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO 

 

- ESTRUTURA, CORPO, TAMPÕES E QUEBRA-ONDAS construído em chapa de aço 

carbono, com espessura 3,35 mm corpo, e 3,75 mm tampões e quebra-ondas, calandrada a 

frio. A soldagem interna e externa feita por sistema MIG com alta penetração 

proporcionando adequada resistência ao conjunto. 

 

- TAMPA DE CARGA E INSPEÇÃO em alumínio com diâmetro de 450 mm, com 

fechamento hermético e válvula p/ respiro. 

 

- LONGARINAS em chapa de aço carbono na espessura de 3/16”, dobradas a frio. 

 

-PARA-CHOQUE conforme resolução Contran 152 /03 (ARTICULADO). 

 

- ESCADA construída em tubos din 2440 com diâmetro ½ ” (sistema marinheiro). 

 

- GUARDA CORPO instalado na parte superior do tanque, para proteção do operador, com 

tubos de 1/2”, 90 cm de altura, da traseira do tanque até a boca de carregamento. 

 

- PASSADIÇO antiderrapante, em EPOXI com piso abrasivo em toda área superior do 

tanque c/ largura de 1.200 mm. 

 

- SINALIZAÇÃO com lanternas laterais e traseira, parte elétrica embutida, faixa refletivas. 
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- DESCARGA na traseira com válvula esférica de 2 ½” com sistema de engate rápido para 

mangueira. 

 

- SISTEMA DE FIXAÇÃO por grampos de aço 5/8” fixando a longarina do tanque ao chassi 

do veiculo. 

 

- PROTETOR DE CICLISTA instalado nas laterais, conforme norma 323/11. 

 

- PINTURA EXTERNA será aplicado tratamento de fosfatização e posterior aplicação de 

fundo epóxi e finalmente acabamento em tinta poliuretano (PU) ELETROSTÁTICA, na cor 

solicitada. 

 

- CONJ. MOTOR E BOMBA composto de uma caixa-bomba multiplicadora com vazão 90 

m3/h e pressão de 80 mca acionada pela tomada de força multiplicadora inclusa no 

conjunto’’ instalada na caixa de cambio do veículo, com transmissão através de eixo 

homocinético. 

 

- SUCÇÃO entrada para sucção com diâmetro de 2 ½” com engate rápido em uma das 

laterais, com mangueira de sucção com 5 mts e válvula de pé. 

 

- EXPEDIÇÃO saídas para recalque com diâmetro 2”, fixadas nas laterais do tanque com 

engate stortz. 

 

- BARRA DE IRRIGAÇÃO barra traseira de irrigação na largura total do tanque, 

construída em tubo 2440 com diâmetro de 2 ½”, com descarga por gravidade, com comando 

direto da cabine por sistema pneumático. 

 

- CARRETEL carretel com mangote de borracha diâmetro 1” por 20 mt. de comprimento 

com esguicho cac, de jato sólido e neblina, válvula esférica de fechamento. 

 

- BICO DE PATO, quatro bicos de pato instalados na traseira e dianteira do tanque, 

articulados, acionados pela pressão da bomba e comando direto da cabine por sistema 

pneumático. 

 

- CANHÃO P/COMBATE A INCÊNDIO flangeado c/ diâmetro de 2 ½” com esguicho fog, 

instalado na parte superior do tanque com movimentos através de cabo volante, com trava 

de posicionamento tendo como alcance 45 mt. Com movimentação de 360° na horizontal e 

de 15° a 85° na vertical. 

 

- TANQUE ECOLÓGICO – ZERO DE POLUIÇÃO AMBIENTAL, SEM RESÍDUOS 

SÓLIDOS OU QUÍMICOS. 

 

- PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA DE NO MÍNIMO 60 (SESSENTA) DIAS. 

- PRAZO DE ENTREGA DE NO MÁXIMO 30 (TRINTA) DIAS; 

 

- DA FORMA DE PAGAMENTO 



       PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TUIUTI             
ESTADO DE SÃO PAULO 

 
SETOR DE LICITAÇÕES 

 
 
 

 
      
Rua Zeferino de Lima, 117, Centro - CEP 12.930 – 000 - Fone (011) 4015 6212/4015 6214  TUIUTI SP 

E-mail:  solange.mariano@tuiuti.sp.gov.br 

  

 

– O pagamento será efetuado contra empenho em 04 (quatro) parcelas iguais, após a 

entrega do bem e liberação do recurso pela Secretaria de Economia e Planejamento, por 

intermédio da Tesouraria do Município e mediante apresentação da Nota Fiscal/Fatura, 

correndo a despesa no Departamento de Projetos, Obras e Serviços Municipais – 4490.52.00 

– Equipamentos e Material Permanente. 

 

- TENDO EM VISTA QUE O CAMINHÃO NÃO ESTA LICENCIADO, FICARÁ A CARGO 

DA EMPRESA VENCEDORA DA LICITAÇÃO A RETIRADA DO CAMINHÃO COM 

VEÍCULO TIPO REBOQUE PARA INSTALAÇÃO DO TANQUE PIPA E ENTREGA DO 

VEÍCULO COM O EQUIPAMENTO INSTALADO. 

 

O recebimento dos envelopes dar-se-á no dia 27/julho/2016 a partir das 

9:30 horas. A partir das 9:30 horas o Pregoeiro estará recebendo os Envelopes nº 1 

(Proposta de Preços) e nº 2 (Habilitação), bem como o credenciamento dos interessados em 

participar do certame. LOCAL: Setor de Licitação da Prefeitura – Rua Zeferino de Lima, nº 

117 - Centro, Tuiuti - SP. 

 

O Edital em inteiro teor será fornecido gratuitamente, e as informações 

estarão à disposição dos interessados de 2ª a 6ª feira, das 12:30 às 16:30 horas, na 

Prefeitura Municipal de Tuiuti/SP, Divisão de Licitação, na Rua Zeferino de Lima, nº. 117, 

Centro – Tuiuti -SP – CEP: 12.930-000, telefone (11) 4015-6212/4015-6214. 

 

PM de Tuiuti/SP, 08 de julho de 2016. 

 

 

SOLANGE APARECIDA DE LIMA MARIANO 

Pregoeira/CPL de Tuiuti 

 

 

 

 

 

 

 

 


