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PLANILHA DE PREÇOS - UNITÁRIO MÁXIMO

Nº Processo.:

Nº Licitação:

Objeto......: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de caixas d'água, objetivando atender as escolas municipais indígenas e Centros
de Educação Infantil-CEIM's.
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28

Modalidade....: PREGAO PRESENCIAL

Tipo Licitação: MENOR PREÇO POR ITEM

ITEM DESCRIÇÃO Vlr. TotalVlr. UnitárioQuantidadeUnidade Medida

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADOS-MS

/ 2018

1 UNID. 40,0000 343,0000 13.720,0000CAIXA D´AGUA 1000 LITROS DE POLIETILENO com capacidade de armazenamento de 1000 litros, de polietileno, com 
superfícies lisas, sem porosidade, de 1ª linha.

2 UNID. 50,0000 181,0000 9.050,0000CAIXA D´AGUA 500 LITROS DE POLIETILENO CAIXA D´AGUA 500 LITROS DE POLIETILENO

3 UNID. 6,0000 11.650,0000 69.900,0000CAIXA D’AGUA METÁLICA, TIPO TAÇA, CAPACIDADE DE 10.000 LTS, INSTALADA Caixa d’agua instalada, em chapa 
metálica, capacidade para 10.000 litros, 1,27 de diâmetro, 8,50 metros de altura, confeccionada em chapa de aço naval 
(CSN - cor 420 na espessura de 2,65 mm (chapa 12), conforme norma ABNT nº 6658 NBR, escada interna tipo 
marinheiro, escada externa com guarda corpo, uma entrada 1 ½ com tubulação interna, duas saídas de 2”, escadas 
externas e internas, janelas de inspeção de fácil acesso, base confeccionadas com cantoneiras 3”x1/4, reforços externos 
da base (chapa 3,00mm chapa 11), uma base e sub-base de fixação, tratamento com dezengraxante, fosfatizante, fundo
primer cromado de zinco e esmalte sintético de 1ª linha na cor marfim, 02 demãos de pinturas, tratamento interno 
desengraxante, fosfatizante, epoxy poliamida bi-componente na cor azul piscina, 03 demãos de pintura, garantia de 05 
anos por danos ou falhar na fabricação, com instalação completa incluída.

4 UNID. 6,0000 17.166,6700 103.000,0200CAIXA D’AGUA METÁLICA, TIPO TAÇA, CAPACIDADE DE 20.000 LTS. - Coluna: coluna cheia de 4,80 mts, fabricada 
em chapa #12 e chapa #13
Taça: fabricada em chapa 12 e 13
Altura total:9,00 metros
Revestimento interno em epóxi, poliamida em duas demãos, conforme norma ABNT vigente, com atestado de potabilidade 
e revestimento externo em esmalte sintético industrial branco sobre superfície fostalizada. Escada interna tipo marinheiro, 
escada externa com guarda corpo, suporte de para raios, escotilha superior de inspeção, conexões roscadas para 
alimentação e distribuição de água, base civil, frete, içamento e fixação inclusos.
Garantia de 05 (cinco) anos.


