
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ANEXO I 
TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº PMC 94/2019 
 
1. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS DE CAMINHÕES, ÔNIBUS, VANS, 
MÁQUINAS E AUTOMÓVEIS DESTA PREFEITURA, FUNDOS E FUNDAÇÕES MUNICIPAIS, CORPO DE 
BOMBEIROS, POLICIA MILITAR E CIVIL. 
 
1.1  DESCRIÇÃO DO OBJETO: 

Lote Descrição Quant. Valor Unit. Valor Total 

01 

 
CONJUNTO CONTENDO 01 PNEU, 01 CÂMARA E 01 
PROTETOR, CONFORME DESCRITO ABAIXO: 
 
01 (um) pneu 1000x20 diagonal, borrachudos 16 lonas, novo, 
aprovado pelo inmetro, garantia de 05 anos para o pneu e de 03 
anos para a câmara contra defeitos de fabricação (conforme 
código de defesa do consumidor), com profundidade dos sulcos 
de no mínimo 19.5 mm. 
 
Deverá conter em alto relevo as seguintes especificações: 
Índice de carga mínimo: H; 
Índice de velocidade mínimo: J; 
Símbolo do Inmetro; 
Data de fabricação na entrega não superior a 12 meses; 
 
01 (uma) câmara de ar para pneu 1000x20 nova. 
01 (um) protetor para pneu 1000x20 novo. 
 
Utilização: Caminhões 
 

36 R$ 1.520,00 R$ 54.720,00 

02 

 
CONJUNTO CONTENDO 01 PNEU, 01 CÂMARA E 01 
PROTETOR, CONFORME DESCRITO ABAIXO: 
 
Pneu 12.5/80-18 10 lonas novo, aprovado pelo inmetro, garantia 
de 05 anos para o pneu e de 03 anos para a câmara contra 
defeitos de fabricação (conforme código de defesa do 
consumidor).  
 
01 (uma) câmara de ar para pneu  12.5/80-18 nova. 
01 (um) protetor para pneu 12.5/80-18 novo.  
 
Utilização: trator (traseiro) 
 

10 R$ 1.675,00 R$ 16.750,00 

03 

 
CONJUNTO CONTENDO 01 PNEU, 01 CÂMARA E 01 
PROTETOR, CONFORME DESCRITO ABAIXO: 
 
01 (um) pneu 1100x22, liso, 16 lonas, novo, aprovado pelo 
inmetro, garantia de 05 anos para o pneu e de 03 anos para a 
câmara contra defeitos de fabricação (conforme código de 
defesa do consumidor). 
 
Deverá conter em alto relevo as seguintes especificações: 
Símbolo do Inmetro; 
 
Data de fabricação na entrega não superior a 12 meses; 
01 (uma) câmara de ar para pneu 1100x22 nova. 

20 R$ 1.675,00 R$ 33.500,00 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

01 (um) protetor para pneu 1100x22 novo. 
 
Utilização: Prancha reta e caçamba basculante, acopláveis a 
caminhão rebocador. 

04 

 
PNEU 295/80 R 22.5  
 
Lisos, 16 lonas, novo, aprovado pelo inmetro, garantia de 05 
anos contra defeitos de fabricação (conforme código de defesa 
do consumidor). (pneu para uso sem câmara). 
 
Deverá conter em alto relevo as seguintes especificações: 
Símbolo do Inmetro;  
Data de fabricação na entrega não superior a 12 meses; 
 
Utilização: caminhão rebocador. 
 

22 R$ 1.705,00 R$ 37.510,00 

05 

 
CONJUNTO CONTENDO 01 PNEU, 01 CÂMARA E 01 
PROTETOR, CONFORME DESCRITO ABAIXO: 
 
Pneu 900x20 diagonal liso 14 lonas – novo, aprovado pelo 
inmetro, garantia de 05 anos para o pneu e de 03 anos para a 
câmara contra defeitos de fabricação (conforme código de 
defesa do consumidor) – com profundidade dos sulcos de no 
mínimo 12,00 mm.   
 
Deverá conter em alto relevo as seguintes especificações: 
índice de carga mínimo: G 
Índice de velocidade mínimo: J 
Símbolo do inmetro 
 
Data de fabricação na entrega não superior a 12 meses 
 
Utilização: Caminhão e dianteira trator. 
 

04 R$ 1.245,00 R$ 4.980,00 

06 

 
CONJUNTO CONTENDO 01 PNEU, 01 CÂMARA E 01 
PROTETOR, CONFORME DESCRITO ABAIXO: 
 
Pneu 900x20 diagonal borrachudo 14 lonas – novo, aprovado 
pelo inmetro, garantia de 05 anos para o pneu e de 03 anos 
para a câmara contra defeitos de fabricação (conforme código 
de defesa do consumidor) - com profundidade dos sulcos de no 
mínimo 19.5 mm  
 
01 (uma) câmara de ar para pneu 900X20 nova. 
01 (um) protetor para pneu 900X20 novo. 
 
Deverá conter em alto relevo as seguintes especificações: 
índice de carga mínimo: G 
Índice de velocidade mínimo: J 
Símbolo do inmetro 
 
Data de fabricação na entrega não superior a 12 meses 
 
Utilização: Caminhões. 
 

04 R$ 1.440,00 R$ 5.760,00 

07 
 
CONJUNTO CONTENDO 01 PNEU, 01 CÂMARA E 01 

20 R$ 3.375,00 R$ 67.500,00 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROTETOR, CONFORME DESCRITO ABAIXO: 
 
01 (um) pneu 1400x24-16 lonas – novo, aprovado pelo inmetro, 
garantia de 05 anos para o pneu e de 03 anos para a câmara 
contra defeitos de fabricação (conforme código de defesa do 
consumidor), desenho g-2 diagonal com escultura com 
profundidade mínima de 25,00 mm. 
 
01 (uma) câmara de ar para pneu 1400x24 nova. 
01 (um) protetor para pneu 1400x24 novo. 
 
Quantidade Estimada: 20 (vinte). 
 

08 

 
CONJUNTO CONTENDO 01 PNEU, 01 CÂMARA E 01 
PROTETOR, CONFORME DESCRITO ABAIXO: 
 
Pneu 17.5xr25 16 lonas radial com carcaça em aço, desenho L-
3 – novo, aprovado pelo inmetro, garantia de 05 anos para o 
pneu e de 03 anos para a câmara contra defeitos de fabricação 
(conforme código de defesa do consumidor) –  com capacidade 
de carga mínima de 7.000 kg. (10 km/h) por pneu, com 
escultura com profundidade mínima de 27,00 mm. 
 
01 (uma) câmara de ar para pneu 17.5XR25 nova. 
01 (um) protetor para pneu 17.5XR25 novo. 
 
Utilização: Pá carregadeira. 
 

12 R$ 6.250,00 R$ 75.000,00 

09 

 
PNEUS RADIAIS 175/70R13  
 
Novo, aprovado pelo inmetro, garantia de 05 anos contra 
defeitos de fabricação (conforme código de defesa do 
consumidor), deverá conter em alto relevo as seguintes 
especificações: capacidade máxima de carga de no mínimo 82 
e velocidade máxima com no mínimo o índice “t”, símbolo do 
inmetro, data de fabricação na entrega não superior a 12 
meses, índice de tração (traction) “a” ou “b”, índice de 
temperatura (temperature) “a” ou “b” e índice de desgaste 
(treadwear) igual ou superior a 200. 
 

134 R$ 240,00 R$ 32.160,00 

10 

 
CONJUNTO CONTENDO 01 PNEU, 01 CÂMARA E 01 
PROTETOR, CONFORME DESCRITO ABAIXO: 
 
Pneu 19.5-24 12 lonas novo, aprovado pelo inmetro, garantia de 
05 anos para o pneu e de 03 anos para a câmara contra 
defeitos de fabricação (conforme código de defesa do 
consumidor).01 (uma) câmara de ar para pneu 19.5 l-24 nova. 
 
 01 (um) protetor para pneu 19.5 L-24 novo. 
 
Utilização: Retroescavadeira (traseiro) 
 

10 R$ 3.350,00 R$ 33.500,00 

11 

 
PNEU 225/75/R15  
 
Garra alta – novo, aprovado pelo inmetro, garantia de 05 anos 
contra defeitos de fabricação (conforme código de defesa do 

06 R$ 509,75 R$ 3.058,50 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

consumidor), deverá conter em alto relevo as seguintes 
especificações:  
 
Capacidade máxima de carga de no mínimo 100; velocidade 
máxima com no mínimo o índice “Q”;  símbolo do INMETRO, 
índice de tração (traction) “A” ou “B”; índice de temperatura 
(temperature) “A” ou “B” ; índice de desgaste (treadwear) igual 
ou superior a 200. 
 
Data de fabricação na entrega não superior a 12 meses;  
 

12 

 
PNEUS 215/75/R16 
 
Novo, aprovado pelo inmetro, garantia de 05 anos contra 
defeitos de fabricação (conforme código de defesa do 
consumidor), deverá conter em alto relevo as seguintes 
especificações:  
 
Capacidade máxima de carga de no mínimo 100; velocidade 
máxima com no mínimo o índice “Q”; símbolo do INMETRO, 
data de fabricação na entrega não superior a 12 meses. 
 

18 R$ 619,67 R$ 11.154,06 

13 

 
PNEUS 205/75/R16  
 
Novo, aprovado pelo inmetro, garantia de 05 anos contra 
defeitos de fabricação (conforme código de defesa do 
consumidor), deverá conter em alto relevo as seguintes 
especificações:   
 
Capacidade máxima de carga de no mínimo 100; velocidade 
máxima com no mínimo o índice “Q”;  símbolo do INMETRO.  
 
Data de fabricação na entrega não superior a 12 meses. 
 

16 R$ 513,00 R$ 8.208,00 

14 

 
PNEUS RADIAIS 175/70R14 
 
Novo, aprovado pelo inmetro, garantia de 05 anos contra 
defeitos de fabricação (conforme código de defesa do 
consumidor), deverá conter em alto relevo as seguintes 
especificações:  
 
Capacidade máxima de carga de no mínimo 82 e velocidade 
máxima com no mínimo o índice “T”, símbolo do INMETRO, 
Data de fabricação na entrega não superior a 12 meses, índice 
de tração (traction) “A” ou “B”, índice de temperatura 
(temperature) “A” ou “B” e índice de desgaste (treadwear) igual 
ou superior a 200. 
 

54 R$ 287,50 R$ 15.525,00 

15 

 
PNEUS 205/60/16 
 
Novo, aprovado pelo inmetro, garantia de 05 anos contra 
defeitos de fabricação (conforme código de defesa do 
consumidor), deverá conter em alto relevo as seguintes 
especificações:   
 
Capacidade máxima de carga de no mínimo 100; velocidade 

06 R$ 370,00 R$ 2.220,00 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

máxima com no mínimo o índice “Q”;  símbolo do INMETRO, 
Data de fabricação na entrega não superior a 12 meses;  índice 
de tração (traction) “A” ou “B”; índice de temperatura 
(temperature) “A” ou “B” ; índice de desgaste (treadwear) igual 
ou superior a 200. 
 

16 

 
PNEU 205/70/R15  
 
Novo, aprovado pelo inmetro, garantia de 05 anos contra 
defeitos de fabricação (conforme código de defesa do 
consumidor), deverá conter em alto relevo as seguintes 
especificações:  
 
Capacidade máxima de carga de no mínimo 100; velocidade 
máxima com no mínimo o índice “Q”;  símbolo do INMETRO 
data de fabricação na entrega não superior a 12 meses;  
(utilização Van Renault Master). 
 

12 R$ 407,00 R$ 4.884,00 

17 

 
PNEU 215/75/R17.5 
 
Radial liso, capacidade de carga “F”, 124/126 m, novo, 
aprovado pelo inmetro, garantia de 05 anos contra defeitos de 
fabricação (conforme código de defesa do consumidor), 
contendo em alto relevo o símbolo do inmetro e a data de 
fabricação na entrega não superior a 12 meses. 
 

30 R$ 856,00 R$ 25.680,00 

18 

 
PNEUS 205/70/R15  
 
Borrachudo, uso misto, novo, aprovado pelo inmetro, garantia 
de 05 anos contra defeitos de fabricação (conforme código de 
defesa do consumidor), deverá conter em alto relevo as 
seguintes especificações:  
 
Capacidade máxima de carga de no mínimo 100; velocidade 
máxima com no mínimo o índice “Q”; símbolo do INMETRO, 
data de fabricação na entrega não superior a 12 meses. 
 
Utilização: Ambulância Ducato. 
 

50 R$ 453,00 R$ 22.650,00 

19 

 
PNEUS 215/75/R17.5   
 
Radial borrachudo, capacidade de carga “F”, 124/126 m, novo, 
aprovado pelo inmetro, garantia de 05 anos contra defeitos de 
fabricação (conforme código de defesa do consumidor), 
contendo em alto relevo o símbolo do inmetro e a data de 
fabricação na entrega não superior a 12 meses. 
 
Utilização: Microônibus. 
 

16 R$ 863,00 R$ 13.808,00 

20 

 
PNEU RADIAL 175/65R14 
 
Novo, aprovado pelo inmetro, garantia de 05 anos contra 
defeitos de fabricação (conforme código de defesa do 
consumidor), deverá conter em alto relevo as seguintes 
especificações:  

18 R$ 223,00 R$ 4.014,00 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Capacidade máxima de carga de no mínimo 82 e velocidade 
máxima com no mínimo o índice “T”, símbolo do INMETRO, 
Data de fabricação na entrega não superior a 12 meses, índice 
de tração (traction) “A” ou “B”, índice de temperatura 
(temperature) “A” ou “B” e índice de desgaste (treadwear) igual 
ou superior a 200. 
 

21 

 
PNEU 185/70/R14 
 
Novo, aprovado pelo inmetro, garantia de 05 anos contra 
defeitos de fabricação (conforme código de defesa do 
consumidor), deverá conter em alto relevo as seguintes 
especificações:  
 
Data de fabricação na entrega não superior a 12 meses; 
símbolo do Inmetro, índice de tração (traction) “A” ou “B”, índice 
de temperatura (temperature) “A” ou “B” e índice de desgaste 
(treadwear) igual ou superior a 200. 
 

06 R$ 250,00 R$ 1.500,00 

22 

 
PNEUS RADIAIS 195/65/R15 
 
Novo, aprovado pelo inmetro, garantia de 05 anos contra 
defeitos de fabricação (conforme código de defesa do 
consumidor), deverá conter em alto relevo as seguintes 
especificações:  
 
Data de fabricação na entrega não superior a 12 meses; 
símbolo do INMETRO. 
 

18 R$ 318,00 R$ 5.724,00 

23 

 
PNEUS 215/75/R17,5  
 
Borrachudo (fora de estrada), rhd tração, novo, aprovado pelo 
inmetro, garantia de 05 anos contra defeitos de fabricação 
(conforme código de defesa do consumidor), suporte de até 
1.700 kg (simbologia K), profundidade dos sulcos 14 mm, 
diâmetro externo do pneu mínimo de 760 mm, 12 lonas, banda 
de rodagem com desenho borrachudo e blocos de rodagem não 
laminados que proporcionem fácil limpeza, data de fabricação 
na entrega não superior a 12 meses, símbolo do INMETRO.  
 
Deverá haver recomendação do fabricante para uso na tração. 
 
Utilização: Ônibus Escolar. 
 

18 R$ 1.220,00 R$ 21.960,00 

24 

 
PNEU 185/60/R14 
 
Novo, aprovado pelo inmetro, garantia de 05 anos contra 
defeitos de fabricação (conforme código de defesa do 
consumidor), deverá conter em alto relevo as seguintes 
especificações:  
 
Data de fabricação na entrega não superior a 12 meses; 
símbolo do Inmetro, índice de tração (traction) “A” ou “B”, índice 
de temperatura (temperature) “A” ou “B” e índice de desgaste 
(treadwear) igual ou superior a 200. 

08 R$ 233,00 R$ 1.864,00 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

25 

 
PNEU 185/60/R15 
 
Novo, aprovado pelo inmetro, garantia de 05 anos contra 
defeitos de fabricação (conforme código de defesa do 
consumidor), deverá conter em alto relevo as seguintes 
especificações:  
 
Data de fabricação na entrega não superior a 12 meses; 
símbolo do Inmetro, índice de tração (traction) “A” ou “B”, índice 
de temperatura (temperature) “A” ou “B” e índice de desgaste 
(treadwear) igual ou superior a 200. 
 

16 R$ 323,00 R$ 5.168,00 

26 

 
PNEU 185R14-102/100R 
 
Novo, aprovado pelo inmetro, garantia de 05 anos contra 
defeitos de fabricação (conforme código de defesa do 
consumidor), deverá conter em alto relevo as seguintes 
especificações:  
 
Data de fabricação na entrega não superior a 12 meses, 
símbolo do Inmetro. 
 

08 R$ 315,00 R$ 2.520,00 

27 

 
PNEU 185/65/R15 
 
Novo, aprovado pelo inmetro, garantia de 05 anos contra 
defeitos de fabricação (conforme código de defesa do 
consumidor), deverá conter em alto relevo as seguintes 
especificações:  
 
Data de fabricação na entrega não superior a 12 meses; 
símbolo do Inmetro, índice de tração (traction) “A” ou “B”, índice 
de temperatura (temperature) “A” ou “B” e índice de desgaste 
(treadwear) igual ou superior a 200. 
 

12 R$ 236,00 R$ 2.832,00 

28 

 
PNEU 265/60/R16 
 
Novo novo, aprovado pelo inmetro, garantia de 05 anos contra 
defeitos de fabricação (conforme código de defesa do 
consumidor), deverá conter em alto relevo as seguintes 
especificações:  
 
Capacidade máxima de carga de no mínimo 100; velocidade 
máxima com no mínimo o índice “Q”;  símbolo do INMETRO, 
Data de fabricação na entrega não superior a 12 meses;  índice 
de tração (traction) “A” ou “B”; índice de temperatura 
(temperature) “A” ou “B” ; índice de desgaste (treadwear) igual 
ou superior a 200. 
 

12 R$ 490,00 R$ 5.880,00 

29 

 
PNEUS 215/65/R16 
 
Novo, aprovado pelo inmetro, garantia de 05 anos contra 
defeitos de fabricação (conforme código de defesa do 
consumidor), deverá conter em alto relevo as seguintes 
especificações:  
 

08 R$ 433,00 R$ 3.464,00 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Capacidade máxima de carga de no mínimo 100; velocidade 
máxima com no mínimo o índice “Q”;  símbolo do INMETRO, 
Data de fabricação na entrega não superior a 12 meses. 
 

30 

 
PNEU 7.50X16 LT 
 
12 lonas, liso, novo, aprovado pelo inmetro, garantia de 05 anos 
contra defeitos de fabricação (conforme código de defesa do 
consumidor), contendo em alto relevo o símbolo do inmetro e a 
data de fabricação na entrega não superior a 12 meses. 
  

06 R$ 615,00 R$ 3.690,00 

31 

 
PNEUS 120/80-18 (MOTOCICLETA) 
 
Novo, aprovado pelo inmetro, garantia de 05 anos contra 
defeitos de fabricação (conforme código de defesa do 
consumidor), deverá conter em alto relevo as seguintes 
especificações:  
 
Data de fabricação na entrega não superior a 12 meses; 
símbolo do INMETRO. 
 

06 R$ 172,00 R$ 1.032,00 

32 

 
PNEUS 90/90-21 (MOTOCICLETA) 
 
Novo, aprovado pelo inmetro, garantia de 05 anos contra 
defeitos de fabricação (conforme código de defesa do 
consumidor), deverá conter em alto relevo as seguintes 
especificações:  
 
Data de fabricação na entrega não superior a 12 meses; 
símbolo do INMETRO. 
 

04 R$ 164,07 R$ 656,28 

33 

 
PNEUS 80/90-21 (MOTOCICLETA) 
 
Novo, aprovado pelo inmetro, garantia de 05 anos contra 
defeitos de fabricação (conforme código de defesa do 
consumidor), deverá conter em alto relevo as seguintes 
especificações:  
 
Data de fabricação na entrega não superior a 12 meses; 
símbolo do INMETRO. 
 

04 R$ 169,95 R$ 679,80 

34 

 
PNEUS RADIAIS 165/70/R13 
 
Novo, aprovado pelo inmetro, garantia de 05 anos contra 
defeitos de fabricação (conforme código de defesa do 
consumidor), deverá conter em alto relevo as seguintes 
especificações:  
 
Data de fabricação na entrega não superior a 12 meses; 
símbolo do Inmetro, índice de tração (traction) “A” ou “B”, índice 
de temperatura (temperature) “A” ou “B” e índice de desgaste 
(treadwear) igual ou superior a 200. 
 

08 R$ 193,60 R$ 1.548,80 

35 
 
PNEU 225/65/R16  

12 R$ 683,27 R$ 8.199,24 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Novo, aprovado pelo inmetro, garantia de 05 anos contra 
defeitos de fabricação (conforme código de defesa do 
consumidor), deverá conter em alto relevo as seguintes 
especificações:  
 
Capacidade máxima de carga de no mínimo 100; velocidade 
máxima com no mínimo o índice “Q”; símbolo do INMETRO, 
Data de fabricação na entrega não superior a 12 meses. 
 

36 

  
PNEU 185R15 
 
Novo, aprovado pelo inmetro, garantia de 05 anos contra 
defeitos de fabricação (conforme código de defesa do 
consumidor), deverá conter em alto relevo as seguintes 
especificações:  
 
Capacidade máxima de carga de no mínimo 103; velocidade 
máxima com no mínimo o índice “R”; símbolo do INMETRO, 
Data de fabricação na entrega não superior a 12 meses. 
 

12 R$ 416,21 R$ 4.994,52 

37 

  
PNEU 17,5/25 
 
Novo, aprovado pelo inmetro, garantia de 05 anos contra 
defeitos de fabricação (conforme código de defesa do 
consumidor), estrutura 4s ou similar, diagonal, desenho L-2, 
profundidade do desenho de no mínimo 24 mm, desenho 
agricola com barras conicas que proporcionem boa tração, 10 
km/h,  no minimo 12 lonas, símbolo do inmetro, data de 
fabricação na entrega não superior a 12 meses.  
 
Retroescavadeira JCB 4CX. 
 

12 R$ 3.272,50 R$ 39.270,00 

38 

 
PNEU 275/80/R/22,5  
 
Radial, liso, 16 lonas, novo, aprovado pelo inmetro, garantia de 
05 anos contra defeitos de fabricação (conforme código de 
defesa do consumidor), com profundidade dos sulcos de no 
mínimo 14 mm. Deverá conter em alto relevo as seguintes 
especificações: 
 
Símbolo do Inmetro, Data de fabricação na entrega não superior 
a 12 meses. 
 

24 R$ 1.511,00 R$ 36.264,00 

39 

  
PNEU 275/80/R/22,5  
 
Radial, borrachudo, 16 lonas, novo, aprovado pelo inmetro, 
garantia de 05 anos contra defeitos de fabricação (conforme 
código de defesa do consumidor), com profundidade dos sulcos 
de no mínimo 18 mm. Deverá conter em alto relevo as seguintes 
especificações: 
 
Símbolo do Inmetro, Data de fabricação na entrega não superior 
a 12 meses. 
 

24 R$ 1.750,00 R$ 42.000,00 

40  12 R$ 566,00 R$ 6.792,00 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PNEU 265/70/R16  
 
Novo, aprovado pelo inmetro, garantia de 05 anos contra 
defeitos de fabricação (conforme código de defesa do 
consumidor), deverá conter em alto relevo as seguintes 
especificações:  
 
Capacidade máxima de carga de no mínimo 100; velocidade 
máxima com no mínimo o índice “Q”;  símbolo do INMETRO, 
Data de fabricação na entrega não superior a 12 meses;  índice 
de tração (traction) “A” ou “B”; índice de temperatura 
(temperature) “A” ou “B” ; índice de desgaste (treadwear) igual 
ou superior a 200. 

41 

 
PNEU 265/65/R17  
 
Novo, aprovado pelo inmetro, garantia de 05 anos contra 
defeitos de fabricação (conforme código de defesa do 
consumidor), deverá conter em alto relevo as seguintes 
especificações:  
 
Capacidade máxima de carga de no mínimo 100; velocidade 
máxima com no mínimo o índice “Q”;  símbolo do INMETRO, 
Data de fabricação na entrega não superior a 12 meses;  índice 
de tração (traction) “A” ou “B”; índice de temperatura 
(temperature) “A” ou “B” ; índice de desgaste (treadwear) igual 
ou superior a 200. 
 

12 R$ 760,00 R$ 9.120,00 

42 

 
PNEU 295/80 R 22.5 
 
Borrachudo, 16 lonas, novo, aprovado pelo inmetro, garantia de 
05 anos contra defeitos de fabricação (conforme código de 
defesa do consumidor). (pneu para uso sem câmara). 
 
Deverá conter em alto relevo as seguintes especificações: 
Símbolo do Inmetro, data de fabricação na entrega não superior 
a 12 meses; 
 
Utilização: caminhão rebocador. 
 

25 R$ 1.775,00 R$ 44.375,00 

43 

 
PNEU 7.50X16  
 
Borrachudo + camera de ar – bico rhd tração, novo, aprovado 
pelo inmetro, garantia de 05 anos contra defeitos de fabricação 
(conforme código de defesa do consumidor), contendo em alto 
relevo o símbolo do inmetro e a data de fabricação na entrega 
não superior a 12 meses. 
 

10 R$ 470,00 R$ 4.700,00 
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PNEUS 215/50/R17 
 
Novo, aprovado pelo inmetro, garantia de 05 anos contra 
defeitos de fabricação (conforme código de defesa do 
consumidor), deverá conter em alto relevo as seguintes 
especificações:  
 
Capacidade máxima de carga de no mínimo 100; velocidade 
máxima com no mínimo o índice “Q”; símbolo do INMETRO, 

06 R$ 270,00 R$ 1.620,00 



 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Data de fabricação na entrega não superior a 12 meses. 
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PNEU 295/80 R 22.5 
 
Borrachudos 16 lonas, novo de 1ª. linha, para uso exclusivo fora 
de estrada - pneu para uso sem câmara (não será aceito pneu 
misto). 
 
Deverá conter em alto relevo as seguintes especificações: 
Símbolo do Inmetro, data de fabricação na entrega não superior 
a 12 meses. 
 

40 R$ 1.983,00 R$ 79.320,00 

 
 
2. DISPOSIÇÕES FINAIS 
2.1 - A empresa vencedora deverá entregar os produtos dentro das especificações e condições estabelecidas neste 
Termo de Referência e no Edital. 
2.2 - O licitante deverá manter e garantir, durante toda a execução do contrato, a qualidade e a quantidade dos 
produtos. 
2.3 -  O objeto a ser licitado será adquirido conforme necessidades. 
2.4 - A participação nesta licitação é restrita às Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados 
(cooperativas enquadradas no art. 34 da Lei nº 11.488/07 e pessoa física ou empresário individual enquadrados nas 

situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06). 
2.6 - Caso não haja um mínimo de três propostas válidas para o objeto licitado, a presente licitação será anulada com 
fundamento no art. 49, II da Lei Complementar Nº 123/2006, c/c Art. 9º, I do Decreto 6.204/2007, para realização de 
certame aberto à ampla participação. 
2.7 - Deverão estar inclusos no preço todos os custos e despesas necessários ao cumprimento do objeto desta 
licitação, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, 
materiais, mão de obra, encargos sociais, trabalhistas, fretes, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento 
integral do objeto deste edital e seus anexos; 
2.8 - A licitante vencedora deverá apresentar no momento da entrega dos produtos, objeto desta licitação, documento 
que comprove a garantia de fábrica não inferior a 05 anos para o pneu e de 03 anos para a câmara, contra defeitos 
de fabricação, para assegurar a boa execução do objeto licitado.  
2.9 - Caso a empresa vencedora deixe de apresentar o comprovante da garantia, sem justificativa aceita pela 
Administração do Município de Canoinhas, terá sua proposta desclassificada. 
 

 
 
 
 
 

Everton Ramthum 
Setor de Transportes 


