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PREGÃO PRESENCIAL Nº 5/2023
ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA

Fornecedor:
Endereço:
CNPJ:

Número: Cidade: UF:
Insc. Estadual: Fone:

Item Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total

Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:

Item
Sub.

Unitário

E-mail: Validade da Proposta:30 dias

UN1 1,00 TANQUE metálico, cilíndrico, novo, para
transporte e coleta de água, instalado em chassi
de caminhão, por meio de base inteiriça de
perfil enrijecido e grampos laterais, com as
seguintes características: - Construído com
chapa de aço carbono de no mínimo 4,75 mm;
- Capacidade de 8.000 litros; - Pintura a pó
eletrostática anticorrosiva interna e externa; -
Indicador de nível; - Equipado com: - Bomba
lobular de 4 " com vazão real mínima de
60m³/h e pressão de 80mca(8kgf/m²),
autoescovante, acionada pela tomada de força
do próprio caminhão; - Bomba acoplada direta,
sem correias e sem polias; - Um ponto para
descarga traseiro, adaptável para bico, canhão
lateral e mangueira de esguicho; Plataforma
superior com escada de acesso para o operador
do canhão monitor. Indicador de nível. Canhão
monitor 2.1/2” com esguicho com bico
regulável; - Barra irrigadora trazeira, com
diâmetro de 4” e 2 metros de comprimento; -
Canhão lateral 4”; - Bico leque; - Válvula de
alívio; - Tampa de inspeção traseira com
mínimo 550 mm; -
Tampa de inspeção superior com mínimo de
400 mm; - Registro traseiro pneumático
construído em bronze; - Mangueira de carga de
4”de diâmetro, com no mínimo 5m; -
Mangueira de esguicho 1.1/2” 6 m com bico
regulável; - Acionamento pneumático de todo
o sistema de dentro da cabina; - Saída para
Mangueira de esguicho com bico regulável
com carretel de 30 metros de comprimento; -
Para-lamas, apara barro, protetores laterais e
para-choque instalados, todos certificados pelo
DETRAN, quando exigido; - Lanternas
traseiras instaladas e com proteção em metal; -
Certificado de garantia;  - Manual de operação
e manual de peças impresso ou em arquivo em
formato de PDF, em língua portuguesa.
Valor de Referência: 110.356,66667

T O T A L

Assinatura e Carimbo
do Fornecedor

CONDIÇÕES DIVERSAS

Vide EDITAL
Em, ____/____/______


