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EDITAL Nº 051/2014 
CONVITE Nº 028/2014 

 

O MUNICÍPIO DE ARIRANHA, Estado de São Paulo, FAZ SABER, que se acha aberta a presente 
licitação, sob a modalidade CONVITE, tipo MENOR PREÇO, julgado VALOR GLOBAL, a qual será 
realizada, processada e julgada com base na Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, Lei 
Complementar 123/06 e demais legislações aplicadas, sendo que as propostas deverão ser 
entregues impreterivelmente no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, situado à Rua Dr. 
Oliveira Neves, nº 476, até às 09:00 horas, do dia 05 de setembro de 2014, ocasião em que serão 
abertos os envelopes, conforme solicitado no item 1 - DO OBJETO. 

 

1 - DO OBJETO 

1.1. Contratação de empresa para prestação do serviço de construção e instalação de tanque de 
armazenamento de água em conjunto veicular móvel do Município de Ariranha/SP conforme 
especificações abaixo. 

1.2. Veículo a adaptar: Caminhão basculante Cargo 1517 ano/modelo 2010. Este está disponível 
para vistoria no almoxarifado da prefeitura municipal, à Rua José Afonso, nº 380, e eventuais 
dúvidas podem ser sanadas por via telefônica, através do fone (17) 3576-9208 e (17) 3576-1291. 

1.3. Características do tanque: capacidade de total 10.000 (dez mil) litros, com formato elíptico, 
medidas e dimensões conforme o chassi do caminhão, a ser adaptado no entre eixo e a largura do 
chassi, montado em chapas de Aço Carbono, na qualidade naval, com certificado de classificação 
totalmente soldado interno e externamente por processo de arco mig mag, em costura dupla e 
continua, compartimentados por quebra ondas, com abertura na parte inferior com 
aproximadamente 400 mm de diâmetro, e na parte superior, com abertura de forma que possa 
garantir o abastecimento e o desabastecimento, sem interrupção e com possibilidade de acesso em 
caso de eventual manutenção, utilizando-se anel de reforço na parte interna do tanque de forma 
que todos os quebra ondas sejam fixados na parte interna sem que os mesmos possam ofender a 
parede do tanque. 

1.4. Chassis e Berços: vigas de reforços e chassi do tanque serão construídas em perfil “U” com 
chapas de Aço Carbono ASTM A-36, montados na parte inferior do tanque, sendo que nunca 
ficaram soldados diretamente na parede do tanque, sendo fixadas sobre chapas de espera, evitando 
assim futuros trincos, na parte superior será colocada boca para inspeção e visita com diâmetro de 
450 mm. 

1.5. Acessórios do Tanque: 

1.5.1. Conexões, entradas e saídas que forem necessárias para ligação de bomba, 
descarregamento por gravidade. 

1.5.2. Para-lamas traseiros caixa de ferramentas, com escada de acesso lateral ou traseira, 
com degraus xadrez antiderrapante com corrimão. 

1.5.3. Gradil de proteção na parte superior do tanque, sendo em toda sua extensão 
superior dotada de piso antiderrapante. 

1.5.4. Como preparações para proteção da superfície, utilizar os procedimentos, tais como 
desoxidante, decapante, fosfatizante e revestido internamente com epóxi de alta 
cobertura próprio para água potável e a parte externa com fundo primer e acabamento 
feito com P.U na cor que o comprador indicar. 
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1.6. Bomba: com múltiplas funções, abastecimento, irrigação e outras utilidades, engrenada com 
caixa multiplicadora, acionada com transmissão direta da caixa de câmbio do próprio veículo 
através de tomada de força, com capacidade de sucção e asperção de 80 litros/horas, podendo ser 
acionada e utilizada mesmo com o veículo em movimento em qualquer sentido. Utilizar cardan 
homocinético automotivo com cruzetas, ponteiras e luvas de aço forjado. 

1.7. Elemento para Irrigação: 

1.7.1. Mangote tipo carretel, mangueira de 1” de alta pressão com 25,00 metros de 
comprimento e esguicho regulável. 

1.7.2. Mangueira tipo canaflex, com 6,00 metros de comprimento por 11/2”, a fim de ser 
utilizadas para transferência, podendo ser utilizada tanto por gravidade como por 
acionamento da bomba, com grande poder de transferência do produto do tanque para 
outro recipiente mesmo em nível superior. 

1.7.3. Mangote com chupão (para sucção), com 6,00 metros para auto abastecimento do 
tanque, com válvula de retenção na extremidade, podendo ser utilizada para 
abastecimento do tanque em represas, mesmo em nível inferior ao tanque. 

1.7.4. Canhão com Plataforma difusor de alta pressão para combate a incêndio à distância 
com alto poder de alcance giratório tanto na vertical como movimentos na lateral, com 
jato regulável, com plataforma de proteção protegendo totalmente o operador mesmo 
com o veículo em movimento. 

1.7.5. Bico de pato instalado na frente de caminhão com acionamento pneumático. 

1.7.6. Bico de pato instalado na frente do tanque com acionamento pneumático. 

1.7.7. Chuveiro traseiro para irrigação com abertura e fechamento pneumático, acionado 
de dentro da cabine do caminhão, podendo também ser usado por gravidade. 

1.7.8. Rabo de Pavão – Prato espargidor instalado na parte traseira do tanque. 

1.7.9. Todos os equipamentos instalados entre a cabine e o tanque devem ser protegidos 
por coberturas em chapas. 

1.8.  Elementos complementares inclusos: 15,00 metros de mangueiras para combate a incêndio 
com esguicho, válvulas, abraçadeiras, canos, borrachas, suportes, conexões, parafusos, respiros, 
engates, pinos, faixas refletiva, instalação elétrica, 2 lanternas na lateral  do tanque e conduítes. 

1.9. Protetor lateral conforme Norma do CONTRAN nº 323/09. 

1.10. Adequação do suporte de estepe. 

1.11. Alongamento do chassi em 1,10 metros lineares para adequação do balanço do tanque pipa. 

1.12. O transporte do veículo será de inteira responsabilidade da Prefeitura Municipal. 

 

2 - RECURSOS FINANCEIROS 

2.1 – Os recursos financeiros para atendimento da presente licitação correrão por conta da seguinte 
dotação orçamentária: 

 

FICHA 324 
02 – PREFEITURA MUNICIPAL 
02 08 – DIVISÃO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 
15 451 0010 2033 0000 – MANUTENÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS 
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4.4.90.52.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 
110.000 – GERAL 
 

3 - DA CLASSIFICAÇÃO E JULGAMENTO 

3.1 - As propostas das licitantes serão abertas pela Comissão Municipal de Licitação e o resultado 
submetido à HOMOLOGAÇÃO do Sr. Prefeito Municipal. 

3.2 - Será considerada vencedora a proposta que apontar o menor preço global. 

3.3 - Se duas ou mais propostas, em absoluto igualdade em condições, ficarem empatadas na 
primeira colocação, a decisão da licitação será promovida por sorteio entre as licitantes empatadas. 

 

4 - DO FORNECIMENTO DE ELEMENTO 

4.1 - A Prefeitura do Município de Ariranha, através de sua Comissão de Licitação, fornecerá 
quaisquer informações, esclarecimentos, inclusive via telefônica, através do fone (017) 3576-9200, 
ramal 9208, no horário das 08:00 às 11:00 e das 12:00 às 17:00 horas, nos dias úteis. 

 

5 - DO PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

5.1 – Os objetos da presente licitação serão fornecidos em até 30 dias após a assinatura do 
contrato. 

5.2 – Os pagamentos serão efetuados conforme apresentação de Nota Fiscal, com pagamento em 
até 30 dias. 

5.3 – O contrato terá vigência de 60 dias a contar de sua assinatura. 

 

6 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

6.1 – Os documentos de habilitação e a proposta de preço de cada licitante deverão ser entregues, 
em envelopes distintos, indevassáveis e colados, contendo, em sua parte externa, as seguintes 
informações: 

 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIRANHA 
EDITAL Nº 051/2014 
CONVITE Nº 028/2014 

 

ENVELOPE 01 - “DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO” 
NOME DO LICITANTE/RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO 

 

ENVELOPE 02 - “PROPOSTA DE PREÇOS” 
NOME DO LICITANTE/RAZÃO SOCIAL E ENDEREÇO 

 

6.2 – O Envelope Nº 01 deverá conter a seguinte documentação será exigida das empresas 
participantes: 

6.2.1 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);  
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6.2.2 – Certidão Negativa de Débito Federal;  
6.2.3 – Certidão Negativa de Débito Estadual; 
6.2.4 – Certificado do FGTS;  
6.2.5 – Certidão Negativa do INSS; 
6.2.6 – Contrato Social, podendo ser original ou cópia autenticada. 
 

6.3 – Todos os documentos devem estar dentro do prazo de validade. 

 

7 - DOS RECURSOS 

7.1 - Os recursos serão recebidos e aplicados conforme as normas contidas na Lei Federal nº 8.666 
de 21 de junho de 1993. 

 

8 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1 – A simples participação da licitante, caracterizada pela apresentação da proposta, implicará na 
sujeição da mesma a todas as cláusulas e condições estabelecidas neste edital. 

8.2 – A Prefeitura do município de Ariranha reserva-se o direito de anular ou revogar a presente 
licitação, no todo ou em parte sem que com isso caiba aos concorrentes o direito a qualquer 
indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

8.3 – Não será levada em consideração qualquer oferta de vantagem não prevista neste Edital. 

8.4 – Integram o presente Edital: 

ANEXO I – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS E DESCRIÇÃO DO OBJETO. 

 

Ariranha, 29 de agosto de 2014. 

 

 

FAUSTO JUNIOR STOPA 

PREFEITO MUNICIPAL 
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ANEXO 01 – MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS E DESCRIÇÃO DO OBJETO  

 
EDITAL 051/2014 
CONVITE 028/2014 

 

RAZÃO SOCIAL:  

CNPJ:  

ENDEREÇO:  

TELEFONE:  

 

OBJETO: Contratação de empresa para prestação do serviço de construção e instalação de tanque 
de armazenamento de água em conjunto veicular móvel do Município de Ariranha/SP conforme 
especificações do edital supracitado. 

 

Valor total da Proposta ______________________________________. 

 
À Prefeitura do Município de Ariranha, proponho fornecer os artigos constantes do presente 
Convite, pelos preços acima. 
Declaro, sob as penas da Lei, conhecer e aceitar as condições constantes deste Convite e seus 
anexos, e que inexiste fato impeditivo para licitar ou contratar com a Administração Pública. 
 
 

Em__________de___________________de 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
Carimbo e assinatura do responsável 


