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RETIFICAÇÃO  01/2021 DO EDITAL DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 64/2021  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 11/2021  
 
OBJETO: Aquisição de (1) caminhão pipa tipo truck, zero quilômetros (0km) com tanque de 
12.000 litros, destinado ao transporte de agua potável, para ser usado no departamento de 
agua e esgoto - DMAE. De acordo com processo SCC 17139/2021. 
 
 
Onde se lê; 
 
ESPECIFICAÇÃO DO BEM OU SERVIÇO 
 
Aquisição de (1) caminhão conforme descrição abaixo. 
 

Item Quantidade Descrição Valor un Valor total 

01 1 CAMINHÃO PIPA - Conjunto caminhão com 
tanque montado/acoplado para transporte 
de água potável; Caminhão novo, Zero km, 
Ano 2021 ou 2021/2022 com 
arcondicionado; Tração 6x4; Potencia 
mínima 270 CV; PBT 23ton; Motor a Diesel, 
injeção direta, gerenciamento eletrônico, 
turbo alimentado e com intercooler; 
Embreagem mono disco à seco, servo 
assistida, Æ350mm; Transmissão com no 
mínimo 06 marchas a frente e 01 a ré; 
Direção hidráulica; Freios Pneumáticos de 
duplo circuito, a tambor nas rodas 
dianteiras e traseiras; Freio motor e 
estacionário; Sistema elétrico (mínimo): 
Alternador 24V 70A, bateria 2 x 12Vem 
série; tensão 24V; Equipado com tanque 
em aço carbono para transporte de água 
potável, com revestimento interno 
seguindo as normas da ABNT, com bomba 
acionada pela Tomada de força do 
caminhão, mangotes de sucção e recalque, 
proteção lateral para ciclistas, escotilha de 
inspeção, com capacidade de 12000 litros; 
Garantia mínima de 12 (doze) meses. 

R$ 615.000,00 R$ 615.000,00 

 
 
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO OU ACEITE DA MERCADORIA 
 
O recebimento do objeto ficará sob responsabilidade do diretor do departamento de agua e 
esgoto do município - DMAE. O objeto será vistoriado pelo responsável, tendo total poder do 
não recebimento caso não se encontre em condições satisfatórias ou esteja em desacordo 



com o termo de referência. O transporte e descarga do objeto ficará exclusivamente sob 
reponsabilidade da empresa contratada sem gerar custo algum ao município. 
O objeto (CAMINHÃO) deve estar com a quilometragem zerada ou com inferior a 1000 km 
rodados. 
 
 
Leia-se; 
 
 
ESPECIFICAÇÃO DO BEM OU SERVIÇO 
 
Aquisição de (1) caminhão conforme descrição abaixo. 
 
 

Item Quantidade Descrição Valor un Valor total 

01 1 CAMINHÃO PIPA - Conjunto caminhão com 
tanque montado/acoplado para transporte 
de água potável; Caminhão novo, Zero km, 
Ano 2021 ou 2021/2022 com 
arcondicionado; Tração 6x4; Potencia 
mínima 270 CV; PBT 23ton; Motor a Diesel, 
injeção direta, gerenciamento eletrônico, 
turbo alimentado e com intercooler; 
Embreagem mono disco à seco, servo 
assistida, Æ350mm; Transmissão com no 
mínimo 06 marchas a frente e 01 a ré; 
Direção hidráulica; Freios Pneumáticos de 
duplo circuito, a tambor nas rodas 
dianteiras e traseiras; Freio motor e 
estacionário; Sistema elétrico (mínimo): 
Alternador 24V 70A, bateria 2 x 12Vem 
série; tensão 24V; Equipado com tanque 
em aço carbono para transporte de água 
potável, com revestimento interno 
seguindo as normas da ABNT e ANVISA, 
com bomba acionada pela Tomada de 
força do caminhão, mangotes de sucção e 
recalque, proteção lateral para ciclistas, 
escotilha de inspeção, com capacidade de 
12000 litros; Garantia mínima de 12 (doze) 
meses. 

R$ 615.000,00 R$ 615.000,00 

 
 
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO OU ACEITE DA MERCADORIA 
 
O recebimento do objeto ficará sob responsabilidade do diretor do departamento de agua e 
esgoto do município - DMAE. O objeto será vistoriado pelo responsável, tendo total poder do 



não recebimento caso não se encontre em condições satisfatórias ou esteja em desacordo 
com o termo de referência. O transporte e descarga do objeto ficará exclusivamente sob 
reponsabilidade da empresa contratada sem gerar custo algum ao município. 
O objeto (CAMINHÃO) deve estar com a quilometragem zerada ou com inferior a 3000 km 
rodados. 

 
 

FICA PRORROGADO O PRAZO PARA ABERTURA DO PROCESSO LICITATORIO 
PARA DIA 19/11/2021 AS 10:00H. 
 

 
Abdon Batista, 05 de novembro de 2021.  

 
 
 

Jadir Luiz de Souza 
Prefeito Municipal  
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