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00001 1UN0002163100001 VEICULO O KM, ANO E MODELO ATUAL
caminhão truck, 0 km, ano/modelo atual; cor
branca; 6 x 4; equipado com ar condicionado;
cabine avançada frontal;  estrutura,
revestimento frente, traseira e laterais em
aço, motor diesel, com minimo de  06 (seis)
cilindros; gerenciamento eletrônico; potencia
mínima de 230 cv; tubo intercoller;
transmissão mínima de  6 (seis) marchas a
frente sincronizadas e uma a ré; sensor de
alerta traseiro, embreagem hidráulica;
direção hidráulica; rodas em aço estampado;
pneus 275/80 r 22.5; tacógrafo eletrônico
semanal, suspensão dianteira em eixo rígido;
molas semi elípticas e amortecedores de
dupla ação; freio a ar; tambor na dianteira e
traseira; capacidade mínima de combustível -
275 litros; paralama traseiro em aço; lameira
traseira em borracha; suporte do estepe;
estepe sobressalente; macaco; chave de
rodas; parachoque traseiro com faixa
zebrada;  escada lateral; faixas reflexivas de
acordo com as normas do denatran. com
conjunto veicular móvel para transporte de
água; abastecimento, irrigação, combate  a
incendios e lavação; com capacidade total de
compartimento mínimo de 15.000 (quinze mil)
litros; dividido em  três repartições com
capacidade mínima para 5.000 (cinco mil)
litros, cada repartição; tanque com
capacidade volumétrica mínimo de 15.000
(quinze mil) litros (15 m³); montado em
chapas de aço carbono, com espessura
mínima de 3,35 mm do corpo; totalmente
soldado interno e externamente por processo
de arco mig mag, em costura dupla e
contínua; compartimentados por quebra
ondas; com abertura na parte inferior com
mínimo de 450 mm de diâmetro, e na parte
superior, com abertura de forma que possa
garantir o abastecimento e o
desabastecimento, sem interrupção;
composto de acessóris do tanque - todas as
conexões, entradas e saídas que forem
necessárias para ligação do moto bomba;
descarregamento por  gravidade; com
paralamas traseiros; caixa de ferramentas;
com escada de acesso com degraus xadrez
antiderrapante; com corrimão; na parte
superior do tanque, gradil de proteção; com
conjunto moto bomba, com vasão de 75
m³/h; pressão mínima de 90 mca, de múltiplas
funções - abastecimento, irrigação e outras
utilidades, engrenada com caixa
multiplicadora, acionada com transmissão
direta da caixa de câmbio do próprio veículo
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através de tomada de força; mangote com
esguicho regulavel, com grande poder de
combate a incendios; mangueira  com 6 (seis)
metros
de comprimento por 1 1/2 ; mangote com
chupão para sucção, com  diâmetro mínimo
de 2 1/2, com mínimo de 6 (seis) metros, para
abastecimento do tanque; com válvula de
retenção na extremidade; carretel com
mangote de borracha, diâmetro mínimo de 1
por 20 (vinte) metros de comprimento, com
esguicho cac, de jato sólido e neblina, com
válvula esférica de fechamento; canhão com
plataforma de alta pressão para combate a
incendios à distancia; com poder de alcance
giratório 360 graus, vertical e lateral; com
jato  regulável; com trava de
posicionamento; mínimo de  2 (dois) bicos de
pato instalados na frente do caminhão; bico
de pato instalado na parte traseira do
tanque, com acionamento pneumático;
chuveiro traseiro para irrigação, com
abertura e fechamento pneumático, na
largura total do tanque, construida em tubo
com diâmetro de 2 1/2, acionado de dentro
da cabine do caminhão, podendo também ser
usado por gravidade em locais de
pavimentação, terraplanagem, irrigar
estradas, entre outras atividades; rabo de
pavão instalado na parte traseira do tanque,
para irrigação, molhar estradas, lavagem de
terreiros e terraplanagem etc.; com
sinalização, lanternas laterais traseiras, parte
elétrica embutida, faixas reflexivas,
licenciado e emplacado de acordo com as
normas do denatran. garantia mínima de 12
(doze) meses  e revisão técnica de 15.000
km, sem ônus para contratante, a partir da
data da entrega.
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