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Licitação: PR94/2019 Modalidade: Pregão Julgamento: Por item Registro de preço: Sim Controla quantidade: Sim
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.

Fornecedor: 11580 - BBW DO BRASIL COMERCIO DE PNEUMATICOS EIRELI CPF/CNPJ: 17.450.564/0001-29 Valor total (R$): 337.166,00

Data Item Material/Serviço/Denominação Un. Medida Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
12/08/2019 1 16726 - CONJUNTO COM 01 PNEU, 01 CÂMARA E 01 PROTETOR 1000XR20 BORRA CONJUNTO 36,00000 970,00000 34.920,00

CONJUNTO COM 01 PNEU, 01 CÂMARA E 01 PROTETOR 1000XR20 BORRACHUDO.
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

Complemento do item:

Marca: CENTELLA/BBW/SBN
12/08/2019 3 16727 - CONJUNTO COM 01 PNEU, 01 CÂMARA E 01 PROTETOR 1100X22 LISO CONJUNTO 20,00000 1.120,00000 22.400,00

CONJUNTO COM 01 PNEU, 01 CÂMARA E 01 PROTETOR 1100X22 LISO, NOVO
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. 01 (um) protetor para pneu 1100x22 novo. Utilização: Prancha reta e caçamba
basculante, acopláveis a caminhão rebocador.

Complemento do item:

Marca: GOODRIDE/BBW/SBN
12/08/2019 6 16745 - CONJUNTO COM 01 PNEU, 01 CÂMARA E 01 PROTETOR 900X20 BORRACH CONJUNTO 4,00000 800,00000 3.200,00

CONJUNTO COM 01 PNEU, 01 CÂMARA E 01 PROTETOR 900X20 BORRACHUDO, NOVO
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.

Complemento do item:

Marca: CENTELLA/BBW/SBN
12/08/2019 7 16733 - CONJUNTO COM 01 PNEU, 01 CÂMARA E 01 PROTETOR 1400X24, 16 L CONJUNTO 20,00000 1.700,00000 34.000,00

CONJUNTO COM 01 PNEU, 01 CÂMARA E 01 PROTETOR 1400X24, 16 LONAS, G2, NOVO.
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.

Complemento do item:

Marca: SWT SPEEDWAYS/BBWSBN
12/08/2019 8 16748 - CONJUNTO COM 01 PNEU, 01 CÂMARA, 01 PROTETOR 17.5XR25, 16 CONJUNTO 12,00000 4.775,00000 57.300,00

Pneu 17.5xr25 16 lonas radial com carcaça em aço, desenho L3 – 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.

Complemento do item:

Marca: WESTLAKE/BBW/SBN
12/08/2019 10 16736 - CONJUNTO COM 01 PNEU, 01 CÂMARA E 01 PROTETOR 19 .5-24 CONJUNTO 10,00000 1.948,00000 19.480,00

CONJUNTO COM 01 PNEU, 01 CÂMARA E 01 PROTETOR 19 .5-24, 12 LONAS,NOVO.
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)

Complemento do item:

Marca: SWT SPEDWAYS/BBW/ABC
12/08/2019 11 45999 - PNEU 225/75/R15, GARRA ALTA, NOVO UNIDADE 6,00000 296,00000 1.776,00

Garra  alta  –  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,  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;

Complemento do item:

Marca: LINGLONG CROSSWIND
12/08/2019 12 45986 - PNEU 215/75/R16, NOVO UNIDADE 18,00000 287,00000 5.166,00

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.

Complemento do item:

Marca: OVATION 02
12/08/2019 14 46074 - PNEU RADIAL 175/70R14, NOVO UNIDADE 54,00000 165,00000 8.910,00

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.

Complemento do item:

Marca: APOLLO AMAZER
12/08/2019 15 45969 - PNEU 205/60/16 NOVO UNIDADE 6,00000 214,00000 1.284,00

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.

Complemento do item:

Marca: XBRI ECOLOGY
12/08/2019 17 45984 - PNEU 215/75/17.5, RADIAL, LISO, NOVO. UNIDADE 30,00000 470,00000 14.100,00

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.

Complemento do item:

Marca: LINGLONG LLF86
12/08/2019 19 45983 - PNEU 215/75/17.5, RADIAL, BORRACHUDO. UNIDADE 16,00000 470,00000 7.520,00

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.

Complemento do item:

Marca: GOODRIDE CM986
12/08/2019 20 45924 - PNEU 175/65/R14 RADIAL, NOVO UNIDADE 18,00000 162,00000 2.916,00

Novo, aprovado pelo inmetro, garantia de 05 anos contra defeitos de fabricação (conformeComplemento do item:
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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.

Marca: APOLLO AMAZER
12/08/2019 21 45937 - PNEU 185 70/14 UNIDADE 6,00000 178,00000 1.068,00

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.

Complemento do item:

Marca: JK VECTRA
12/08/2019 22 45959 - PNEU 195/65 R 15 UNIDADE 18,00000 185,00000 3.330,00

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.

Complemento do item:

Marca: GOODRIDE RP28
12/08/2019 23 45989 - PNEU 215/75/R17,5 BORRACHUDO (FORA DE ESTRADA) UNIDADE 18,00000 470,00000 8.460,00

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.

Complemento do item:

Marca: LINGLONG KTD303
12/08/2019 24 45942 - PNEU 185/60 R-14, RADIAL, NOVO UNIDADE 8,00000 160,00000 1.280,00

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.

Complemento do item:

Marca: GOODRIDE RP28
12/08/2019 25 45943 - PNEU 185/60 R15 UNIDADE 16,00000 162,00000 2.592,00

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.

Complemento do item:

Marca: GOODRIDE RP28
12/08/2019 26 45939 - PNEU 185 R14 102/100 R NOVO UNIDADE 8,00000 218,00000 1.744,00

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.

Complemento do item:

Marca: LINGLONG R666
12/08/2019 27 45947 - PNEU 185/65 R15, NOVO UNIDADE 12,00000 167,00000 2.004,00

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.

Complemento do item:

Marca: XBRI ECOLOGY
12/08/2019 30 46038 - PNEU 7.50/16 NOVO UNIDADE 6,00000 355,00000 2.130,00

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.

Complemento do item:

Marca: GOODRIDE CR832
12/08/2019 34 45913 - PNEU 165/70/R13, RADIAL, NOVO UNIDADE 8,00000 149,00000 1.192,00

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.

Complemento do item:

Marca: TRISTAR TS810
12/08/2019 35 45995 - PNEU 225/65/R16 NOVO UNIDADE 12,00000 415,00000 4.980,00

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.

Complemento do item:

Marca: DURATURN TRAVIA VAN
12/08/2019 37 45916 - PNEU 17,5R25 ESTRUTURA 4S OU SIMILAR, DIAGONAL, DESENHO L-2, UNIDADE 12,00000 1.730,00000 20.760,00

PNEU 17,5R25 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.

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.

Complemento do item:

Marca: SUPERGUIDER G2/L2
12/08/2019 38 46018 - PNEU 275/80/R/22.5, RADIAL, LISO, 16 LONAS, NOVO UNIDADE 24,00000 1.010,00000 24.240,00

PNEU 275/80/R/22.5, RADIAL, LISO, 16 LONAS, NOVO, COM PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MÍNIMO 14 MM
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.

Complemento do item:

Marca: SPEEDMAX S3
12/08/2019 39 46017 - PNEU 275/80/R/22.5, RADIAL, BORRACHUDO, 16 LONAS, NOVO UNIDADE 24,00000 1.100,00000 26.400,00

PNEU 275/80/R/22.5, RADIAL, BORRACHUDO, 16 LONAS, NOVO, COM PROFUNDIDADE DOS SULCOS DE NO MÍNIMO 18
MM

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.

Complemento do item:
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Marca: SPEEDMAX D1
12/08/2019 40 46009 - PNEU 265/70 R16 UNIDADE 12,00000 380,00000 4.560,00

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.

Complemento do item:

Marca: ECOVISION VI286
12/08/2019 41 46008 - PNEU 265/65/R17 NOVO UNIDADE 12,00000 445,00000 5.340,00

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.

Complemento do item:

Marca: LINGLONG CROSSWIND
12/08/2019 42 46023 - PNEU 295/80R22.5, BORRACHUDO, PNEU PARA USO SEM CAMARA, NOVO UNIDADE 10,00000 1.220,00000 12.200,00

PNEU 295/80R22.5, BORRACHUDO, PNEU PARA USO SEM CAMARA, NOVO.
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.

Complemento do item:

Marca: TRISTAR QHF88
12/08/2019 44 63003 - PNEU 215/50 R17 UNIDADE 6,00000 319,00000 1.914,00

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.

Complemento do item:

Marca: LINGLONG GREENMAX

Fornecedor: 11698 - DO SUL PNEUS JOINVILL EIRELI CPF/CNPJ: 26.723.181/0001-78 Valor total (R$): 62.002,00

Data Item Material/Serviço/Denominação Un. Medida Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
12/08/2019 4 46024 - PNEU 295/80R22.5, LISO, PNEU PARA USO SEM CAMARA, NOVO UNIDADE 22,00000 1.145,00000 25.190,00

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.

Complemento do item:

Marca: STEELMARK-AGS
12/08/2019 5 16746 - CONJUNTO COM 01 PNEU, 01 CÂMARA E 01 PROTETOR 900X20 LISO CONJUNTO 4,00000 815,00000 3.260,00

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.

Complemento do item:

Marca: GOODYEAR-PAPALÉGUASG
12/08/2019 13 46100 - PNEUS 205/75/R/16, NOVO DE UNIDADE 16,00000 272,00000 4.352,00

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

Complemento do item:

Marca: DURABLE-CARGO 4
12/08/2019 16 45972 - PNEU 205/70 R 15 UNIDADE 12,00000 260,00000 3.120,00

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).

Complemento do item:

Marca: GOODRIDE-H188
12/08/2019 18 45975 - PNEU 205/70/R15, BORRACHUDO, USO MISTO,NOVO UNIDADE 50,00000 260,00000 13.000,00

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.

Complemento do item:

Marca: GOODRIDE-H188
12/08/2019 28 46007 - PNEU 265/60/R16 NOVO UNIDADE 12,00000 463,00000 5.556,00

 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.

Complemento do item:

Marca: GOODRIDE-SU318
12/08/2019 29 45981 - PNEU 215/65 R16, NOVO UNIDADE 8,00000 260,00000 2.080,00

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.

Complemento do item:

Marca: GOODRIDE-RP28
12/08/2019 31 45900 - PNEU 120/80 18 NOVO UNIDADE 6,00000 149,00000 894,00

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.

Complemento do item:

Marca: TECHNIC-T&C
12/08/2019 32 46051 - PNEU 90/90 21 NOVO UNIDADE 4,00000 140,00000 560,00

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.

Complemento do item:

Marca: TECHNIC-T&C
12/08/2019 43 46041 - PNEU 7.50X16, BORRACHUDOS, NOVO CONJUNTO 10,00000 399,00000 3.990,00

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.

Complemento do item:



TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Canoinhas

Usuário: Maurício Afonso
Chave de Autenticação Digital

1935-7241-757
Página

4 / 4https://www.pmc.sc.gov.br
CNPJ: 83.102.384/0001-80 Fone: (47) 3621-7700
Rua Felipe Schmidt, 10 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC

Marca: GOODRIDE-CL830

Fornecedor: 4945 - I. BORDIGNON PNEUS EIRELI CPF/CNPJ: 19.891.740/0001-93 Valor total (R$): 90.400,00

Data Item Material/Serviço/Denominação Un. Medida Quantidade Valor unitário (R$) Valor total (R$)
12/08/2019 2 16729 - CONJUNTO COM 01 PNEU, 01 CÂMARA E 01 PROTETOR 12 .5/80-18 CONJUNTO 10,00000 1.240,00000 12.400,00

CONJUNTO COM 01 PNEU, 01 CÂMARA E 01 PROTETOR 12 .5/80-18, 10 LONAS.
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)

Complemento do item:

Marca: Superguider+RS+ABC
12/08/2019 45 46022 - PNEU 295/80R22.5, BORRACHUDO, FORA DE ESTRADA UNIDADE 40,00000 1.950,00000 78.000,00

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.

Complemento do item:

Marca: GOODYEAR

Fornecedor: 8589 - PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA CPF/CNPJ: 23.794.633/0001-14 Valor total (R$): 20.144,00

12/08/2019 9 46073 - PNEU RADIAL 175/70R13, NOVO UNIDADE 134,00000 146,00000 19.564,00
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.

Complemento do item:

Marca: FIRESTONE
12/08/2019 33 46050 - PNEU 80/90 R21 UNIDADE 4,00000 145,00000 580,00

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.

Complemento do item:

Marca: MAGGION
Total Adjudicado (R$): 509.712,00

Total de licitações adjudicadas: 1 Total Geral Adjudicado (R$): 509.712,00

Gilberto dos Passos
Prefeito

Winston Beyersdorff Lucchiari
Assessor Jurídico


