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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

 

Ref. - PREGÃO ELETRÔNICO (PORTAL DE COMPRAS) nº 041/2021 

Processo nº 052/2021 

 

De posse dos documentos que compõem o processo referenciado que teve como objeto registro de 

preços para aquisição eventual para caminhões equipados com tanque irrigador para 16 (dezesseis) 

municípios consorciados, conforme descritivas contidas do Anexo II - Termo de Referência, 

HOMOLOGO todo o procedimento levado a efeito pela Pregoeira nomeada pela Portaria CIVAP Nº 

03/2020, que elegeu vencedora do certame, pelo critério de menor preço, a empresa a seguir 

identificada, para a qual foi adjudicado o item do objeto licitado a saber: 

 
Item 

MARKA VEÍCULOS LTDA., com CNPJ nº 53.165.106/0015-07, sito 

na Rod. Raposo Tavares, Km-553, Distrito Industrial, município de 

Regente Feijó/SP (19570- 000): 

 
Descrição do Produto/Serviço 

 
Unida-

de 

 
Quanti-

dade 

 
Valor 

Unitário 

 
Valor Total 

1 CAMINHÃO 6X4 COM TANQUE IRRIGADOR DE 15.000 L - Caminhão zero km; cor 

Branca; cabine avançada, curta, basculante; com ar condicionado; Tração 

6x4, Trucado, Traçado; fabricação nacional, ano de fabricação não inferior ao 

ano em curso; equipado com motor de no mínimo 06 cilindros, movido à Óleo 

Diesel, com no mínimo 6.700 cm³ de cilindrada; potência mínima de 275 CV ,  

Torque líquido mínimo de 1000 Nm, Transmissão Manual/automático de no 

mínimo 10 Marchas à frente, direção hidráulica, em caso de uso de Arla, o 

tanque deverá ter a capacidade mínima de 27 Litros. Tanque de combustível 

em plástico com capacidade mínima de 210 litros; Distância entre eixos de 4,8 

m, peso bruto total (PBT) mínimo de 23000 kg; capacidade de carga útil legal 

de no mínimo 15.300 kg; pneus 275/80R22.5. Disponibilidade de Concessionária 

autorizada, para atendimento, manutenção e venda de peças. Equipado 

com Tanque irrigador com capacidade de 15.000 litros , forma semielíptica, 

possuindo somente uma emenda para fechamento (cilíndrico) chapa de aço 

SAE 1020 4,75mm (3/16). CHASSIS: dobrado em perfil z reforçado internamente 

com travessas. Chapa de aço SAE 1020 6,35mm (1/4). Quebra-ondas verticais 

confeccionados em chapa de aço SAE 1020 4,75mm (3/16) soldados de forma 

intercalados em todo perímetro do tanque. Com abertura central para facilitar 

o abastecimento do tanque, a quebra ondas são montados formando 

compartimentos ligados com espaçamento entre 1.200mm e 1500 mm entre 

eles. Bocal de inspeção com diâmetro de 500 mm com tampa de encaixe e 

fechamento rápido no centro do tanque. Visor de nível através de mangueira 

de ¾ tipo cristal. Passarela antiderrapante em chapa de aço SAE 1020 3mm 

(1/8) com largura de 800 mm. Escada de acesso à passarela construído em 

tubo de aço SAE 1020 2 mm e degraus de chapa de aço antiderrapante SAE 

1020 3mm (1/8). Guarda corpo tubular construído em chapa de aço SAE 1020 

2mm. Para-lamas fixos confeccionado em chapa de aço SAE 1020 3mm (1/8). 

Para-barro confeccionado em borracha sintética. Para-choque traseiro 

articulável conforme á resolução 152/03 do Contran. Fixação do tanque em 

chapa de guias e grampos impossibilitando o deslocamento do tanque. Caixa 

de ferramenta instalada na lateral. Largura de 650 mm, altura de 500 mm e 

profundidade de 600 mm. Alarme de ré sonoro, acionamento do sistema por 

conjunto de acionamento pneumático através da tomada de força. SUCÇAO 

EXTERNA: (mananciais, rios, lagos, etc.) 8 metros de mangote, acoplador 

engate rápido 3” e válvula de sucção 3”. RECALQUE (ESPARGIDORES). 

ASPERSOR ASPERFLEX (RABO DE PAVAO 2”): confeccionado em chapa de aço 

SAE 1020 3/16, com regulagem de abertura, acionamento pneumático de 

dentro da cabine do veículo. Pintura interna em tinta primária bi-componente 

UN 17 579.000,00 9.843.000,00 
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a base de resinas epóxi. Pintura externa com utilização de alta tecnologia de 

lavagem química e tratamento das superfícies, removendo toda a oleosidade 

presente. A aplicação de fundo Primer (cromato de zinco) e pintura final em  

três camadas, em Conjunto de faixas refletivas nas laterais e na traseira do 

tanque, alternando nas cores vermelha e branca, dispostos horizontalmente, 

distribuídos de forma uniforme cobrindo no mínimo 50% da extensão das 

bordas laterais e 80% das bordas traseiras. O para-choque traseiro terá toda 

sua extensão coberta. Incluso Canhão Monitor para combate à incêndio 

instalado na parte superior frontal do tanque. BARRA ESPARGIDORA TRASEIRA 

(CHUVEIRO) 3”: com três fileiras de furos de 6,35mm totalizando 200 furos. 

Tampão de 3” nas duas extremidades, saída da água por gravidade, vazão 

variável entre 180 á 200 litros por minuto, acionamento pneumático de dentro 

da cabine do veículo. Bomba d’água com transmissão multiplicadora por 

caixa de engrenagens, em aço especial e tratada termicamente. Corpo 

fabricado em ferro fundido nodular, eixos em aço nobre e vedação através de 

selo mecânico com buchas de desgaste, utiliza cardam tubular automotivo 

com cruzetas, ponteiras e luvas de aço forjado. Pressão máx. de 80 MCA, 

Altura sucção de 6 MC, sucção e recalque de 3”. Vazão média de 1250 

litros/minuto (75m³/h) –  pressão de 6 à 10 kg. Acionamento por tomada de 

força do câmbio.  

MARCA: VOLKSWAGEN, MODELO 26.280 CN5 R - CONSTELLATION (TANQUE: 

IMPACTO) 
 Total do Proponente:    9.843.000,00 

 

Assis, 20 de dezembro de 2021. 

 

 

 

LUIS GUSTAVO EVANGELISTA  

PRESIDENTE DO CIVAP 
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