
 

_______________________________________________ 

 Página 1 de 4 

 

SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE ARARAS 
Rua Ciro Lagazzi, 155 – Jd. Cândida – CEP 13603-027 – Araras-SP 

Tel. (19) 3543-5500 – Emergência 0800 014 4321 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1.OBJETO 

1.1. Este termo de referência objetiva estabelecer as condições gerais para aquisição de 01(uma) 

carroceria em alumínio para caminhonete Iveco Daily 35S14 CS, conforme especificação deste termo.   

 

2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A aquisição da caçamba se faz necessária, para manter o padrão de qualidade do nosso serviço, 

e estruturação da equipe de emergência, que atende as necessidades e urgências de agua e esgoto 

24 horas em turnos diurnos e noturnos, e com isso se torna imprescindível um padrão reforçado e 

estruturado.  

 

3. ESPECIFICAÇÕES  

3.1.Carroceria em alumínio  

3.2.Dimensões externas:  

Comprimento - 3.500mm  

Largura - 2.200mm  

Altura - 800mm  

3.3.Plataforma inferior (sobre chassi)  

3.3.1.Longarinas em perfis estruturais de aço formato “U” de 125x65x65mm # 4,75mm e 

transversinas fabricadas em perfis de aço formato “U” de 100x40x40mm # 4,75 mm. Mãos francesas 

e cintas em chapas de aço # 3,17mm. Conjunto soldado entre si pelo processo Mig. Pintura na cor 

original do veículo. Fixação ao chassi atendendo normas do fabricante.  

3.4.Para-choques traseiro  

3.4.1.Instalação do Para-choque traseiro de acordo com a legislação vigente, incluindo adesivos 

refletivos.  

3.5.Piso  

3.5.1.Fabricado em chapas xadrez de alumínio (anti-derrapante) # 2,2mm com fixação à base através 

de parafusos de cabeça francesa com porcas e contra-porcas bi-cromatizadas.  

Caixa dianteira onde serão acomodadas as ferramentas com o piso vazado para facilitar a limpeza. 

3.6.Armários laterais (Vide croqui anexo)  

3.6.1.Confeccionados em chapas de alumínio liga 5052 H-34 # 2mm no formato de bandeja 

proporcionando rigidez.  

3.6.2.Reforço nas portas através de forro em alumínio tipo bandeja fixado através de cola de alta 

resistência.  

3.6.3.Prateleiras fixas em chapas de alumínio similares às acima descritas revestidas com manta de 

borracha # 2mm.  

3.6.4.Guarnição de borracha esponjosa vulcanizada tipo tubular (automotiva) proporcionando 

estanqueidade contra água e poeira.  

3.6.5.A parte superior do armário em chapas de alumínio xadrez com perfis estruturais de alumínio 

com cantos arredondados.  
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3.6.7.Dobradiças em aço galvanizado (tipo pivô) com pinos em aço inoxidável fixadas na estrutura 

dos armários e portas através de parafusos de cabeça sextavada, arruelas lisas, arruelas de pressão e 

porcas sextavadas grau 5,5.  

3.6.8.Fechaduras de aço galvanizado tipo maçaneta articulada com travamento através pino fixo e 

lingueta pivoteada. Sistema de tranca central tipo “varão” com dispositivo para trava e local para 

cadeado.  

3.6.9.Iluminação individual com interruptores incorporados e chave geral montada no painel. 

3.6.10.Os armários horizontais, terão suas portas revestidas com chapas de alumínio forradas com 

manta de borracha lisa de # 1mm, de forma que quando abertas funcionem como bancadas de 

trabalho.  

3.6.11.Os armários terão seu cantos superiores (externo e interno) arredondados através de perfil de 

alumínio estrutural com raio de 50mm.  

3.7.Malão interno  

3.7.1.Para acomodação de ferramentas fabricado em chapas de alumínio com vedação similar a dos 

armários e trincos com chaves tipo “capô de fusca”  

3.8.Cobertura lado esquerdo  

3.8.1.Instalação de uma cobertura em chapa de alumínio na parte frontal, com 600 x 600mm para 

proteger a unidade hidráulica a ser instalada neste local.  

3.9.Instalação elétrica  

3.9.1.Atendendo legislação vigente do CONTRAN com utilização de lanternas na traseira.  

Iluminação individual nos armários 

OBS.: A iluminação para a placa do veículo será ligada utilizando a mesma ligação liga/desliga do 

botão original. (PODE MANTER, PQ ISSO É OBRIGATÓRIO) 

 

 

3.10.Sinalizador de direção  

3.10.1.Instalação de 02 sinalizadores direcionais na traseira do caminhão (lado direito e esquerdo).  

3.11.Farol localizador de manejo  

3.11.1.Farol portátil do tipo de milha com manípulo anticorrosivo, lâmpada Halogênea, com 

interruptor ON / OFF na carcaça, bloco ótico blindado, com grade de proteção na lente, cabo flexível 

2 x 1, 5 mm2 e 5 metros de comprimento para ser ligado nas tomadas bipolar de pino chato reverso.  

3.12.Fixação do farol: Para a fixação do farol, será instalado na carcaça um tubo de diâmetro externo 

de 1”x 150 mm.  

3.13.Farol de área: instalação de um farol portátil do tipo milha com lâmpada Halogênea, interruptor 

no painel, bloco ótico blindado, com grade de proteção na lente, cabo flexível 2 x 1, 5 mm2 para ser 

instalado no suporte de tubos dianteiro, iluminando a área de trabalho dos operacionais.  

3.14.Tomadas bipolares  

3.14.1.Instalação de 02 (duas) tomadas BIPOLARES de 12 v, sendo que a 1ª abaixo do painel e do 

lado do passageiro e a 2ª na parte traseira do veículo embutida e parafusada na carroceria. 

3.15.Lanternas laterais   

3.15.1.Instalação de lanternas laterais na cor Ambar de dimensão 5x15cm, em ambos os lados com 

parafusos de fixação para manutenção, ligada juntamente com o pisca direcional.  

3.16.Tratamento anti-corrosivo  
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3.16.1.Todas as peças recebem tratamento adequado para eliminação de graxas, oxidação e 

impurezas através de limpeza química com solvente tipo thinner e escovamento mecânico. Aplicação 

de fundo fosfatizante à base de zinco tipo wash-primer.  

3.17.Acabamento e pintura dos armários  

3.17.1.Na parte externa dos armários aplicação de duas demãos de tinta à base de poliuretano 

alifático na cor similar a do veículo. Parte interna dos armários aplicação de tinta à base de água e 

pigmentação através de tinta tipo quantil/bate-pedra formando uma película de proteção de alta 

resistência contra impactos de ferramentas, etc.  

3.18.Acessórios  

Para-barro duplo com prolongamento de borracha;  

Suporte de cones;  

Reservatório d’água/corote;  

 

4. RECEBIMENTO 

4.1.O objeto será recebido pela Comissão Especial de Recebimento de Materiais a título provisório, 

para posterior conferência dos itens entregues e a conformidade das suas especificações com as 

exigências constantes neste edital. 

a) A administração terá o prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da apresentação dos 

materiais com a nota fiscal para aceitá-la ou rejeitá-la; 

b) Na hipótese de rejeição, por entrega dos materiais em desacordo com as especificações, a 

contratada deverá repor o material devolvido no prazo de até 07 (sete) dias úteis a contar da 

comunicação efetuada pelo preposto do SAEMA.  

c) A administração rejeitará o objeto entregue em desacordo com o contrato (art. 76 lei 

Federal n° 8.666/93). 

d) Os materiais que apresentarem defeito de fabricação deverão ser substituídos no prazo 

máximo de 15 (quinze) dias, contados da notificação do SAEMA, sendo de responsabilidade 

da contratada a retirada e entrega dos materiais, incluindo todos os custos oriundos de tais 

operações.  

4.1.1. No caso de rejeição do material, a substituição/troca será feita uma única vez. 

4.2.Os materiais entregues deverão cumprir integralmente as especificações e marcas apresentadas 

na proposta escrita. 

 

5. DAS CONDIÇÕES GERAIS 

5.1.Prazo de entrega: até 40 (quarenta) dias, após a data do contrato. 

5.2. O caminhão será levado por um motorista do SAEMA devidamente habilitado até a oficina ou 

fábrica da empresa Contratada, para a instalação da carroceria, a partir da data do contrato. 

 

6. DA GARANTIA 

6.1.Garantia total pelo período de 12 meses após entrega contra quaisquer defeitos de fabricação 

respeitando o uso adequado dos equipamentos.  

 

7. DAS CONDIÇOES DE PAGAMENTO  
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7.1. A Contratada deverá apresentar a Nota Fiscal Eletrônica na entrega do objeto, e a Contratante 

terá 28 dias para a sua aprovação e o pagamento. 

 

Produto com Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito – CAT – Carroceria Aberta. 

 

 

 
Flavio Aparecido Nunes 

Diretor do Departamento de Obras e Serviços 

 


