
EDITAL DE RETIFICAÇÃO 

 

TP 02/ 2017 AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO METALICO DE 

AGUA CAPACIDADE 50.000 LITROS 
 

O Prefeito  Municipal de Augusto Pestana –RS ,VILMAR ZIMMERMANN,comunica a RETIFICAÇÃO 
do edital de Licitaçao na  Modalidade Tomada de Preços  sob o n º 02/2017, que tem por objeto 
AQUISIÇÃO DE RESERVATÓRIO DE AGUA METALICO COM CAPACIDADE PAR 50.000 LITROS 
conforme abaixo especificado: 
1. Do prazo  para Cadastro e  data de abertura : 

 
a) Cadastro até o dia 03/05/2017. 
b) Data de abertura para apresentação de propostas:   08/05/2017 as 14:30 hs; 

 
2. DO MEMORIAL DESCRITIVO: 
 

Onde se lê: 
 

“A torre será metálica tipo treliçada, fixada à base através de dobradiças, com pilares 
(verticais) de aço cantoneira 3”x 1/4”. Os quadros intermediários (horizontais) serão em 
aço cantoneira 2.1/2”x 3/16” e o treliçamento (diagonais) em aço cantoneira 1.1/2”x 1/8”. 
Deverá existir uma escada tipo marinheiro em aço cantoneira 1”x 1/8”, com guarda-corpo 
ferro chato 1/8”x 1.1/2”. As sapatas da base (total de 04 sapatas) em concreto ciclópico 
terão as medidas mínimas de 1,20m x 1,20m e a altura de 1,50m. A pintura será com primer 
antiferruginoso e acabamento com duas demãos de esmalte sintético branco brilhante. 
Deverá ser adesivado o brasão do município, com o período da administração e altura de 
2m.” 

Leia-se: 
 

“ A torre será metálica tipo treliçada, fixada à base através de dobradiças, com pilares 
(verticais) e quadros intermediários (horizontais) de aço cantoneira 4”x 5/16”. O 
treliçamento (diagonais) serão em aço cantoneira 2”x 3/16”. Deverá existir uma escada 
tipo marinheiro em aço cantoneira 1”x 1/8”, com guarda-corpo ferro chato 1/8”x 1.1/2”. 
As sapatas da base (total de 04 sapatas) em concreto ciclópico terão as medidas mínimas 
de 1,20m x 1,20m e a altura de 1,50m. A pintura será com primer antiferruginoso e 
acabamento com duas demãos de esmalte sintético branco brilhante. Deverá ser 
adesivado o brasão do município, com o período da administração e altura de 2m.” 

         Demais especificaçoes permanecem inalteradas. Edital e informações em podem ser  
obtidas junto a prefeitura municipal ou através do site www.augustopestana.rs.gov.br  ou 
pelo  telefone nº, (055) 3334-4900. 

 

Augusto Pestana/RS, 11/04/2017 
 

_______________________________________ 
VILMAR ZIMMERMANN 

Prefeito  Municipal 
 

http://www.augustopestana.rs.gov.br/

