
RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2017 

 

 

OBJETO: Da presente licitação o registro de preços para aquisição de pneus 

novos, conforme descrição, local de entrega e condições especificadas neste Edital e 

seus Anexos. 

 

ONDE LÊ-SE: 

 

O Município de Novo Xingu, inscrito no CNPJ nº 04.207.526/000-06, com Sede na 

Avenida Emílio Knaak, 1160, Centro, através da Prefeitura Municipal, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JAIME EDSSON MARTINI, torna público, para 

ciência dos interessados, que o pregoeiro municipal nomeado pela portaria 014/2017, 

estará reunido com sua equipe de apoio, para receber a documentação e propostas para 

a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIA do tipo “menor preço – por item”, o 

qual será processado e julgado de conformidade com preceitos da Lei Federal nº 

10.520/2002, de 17 de julho de 2002 subsidiariamente a Lei nº 8666/1993, de 21 de junho 

de 1993 e suas posteriores alterações, Lei Complementar nº123/2006, de 14 de 

dezembro de 2006: 

Recebimento e abertura dos envelopes, propostas e documentação de habilitação, 

ocorrerão em sessão pública e deverão ser entregues no máximo até às 14hs do dia 05 

de maio de 2017.  

A comissão de licitação receberá os documentos de credenciamento e envelopes 

contendo as propostas financeiras e a documentação de habilitação a partir das 13 horas 

até às 13 horas e 30 minutos, após este horário dar-se-á por encerrado o ato de 

recebimento de documentação. 

 

1.1. Constitui objeto da presente licitação o registro de preços para aquisição 

de pneus novos, conforme descrição, local de entrega e condições especificadas neste 

Edital e seus Anexos. 

 



Item Quant. 
mínima 

Quant. 
Máxima 

Descrição do produto 

1 4 16 

Pneu novo 205/55 R16, índice de carga/velocidade 
90T ou superior, construção radial,  desenhos 
simétricos, não remanufaturados, com selo de 
aprovação do INMETRO e prazo de fabricação igual ou 
inferior a 6 meses no momento da entrega. 

2 8 20 

Pneu novo 175/70 R13, índice de carga/ velocidade 
82T ou superior, desenhos simétricos, construção 
radial , não remanufaturados, com selo de aprovação 
do INMETRO e prazo de fabricação igual ou inferior a 
6 meses no momento da entrega. 

3 4 12 

Pneu novo 185 R14C, índice de carga/velocidade 100P 
ou superior, desenhos simétricos, construção radial, 
não remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO, e prazo de fabricação igual ou inferior a 6 
meses no momento da entrega. 

4 4 10 

Pneu Novo 205x75 R16, índice de carga/velocidade 
110R ou superior, construção radial, mínimo 08 lonas, 
desenho simétrico, não remanufaturados, com selo de 
aprovação do INMETRO e prazo de fabricação igual ou 
inferior a 6 meses no momento da entrega. 

5 10 30 

Pneu novo 900 R20, liso, índice de carga/velocidade 
138K ou superior, mínimo 14 lonas, eixo direcional, 
uso misto, construção radial, profundidade mínima dos 
sulcos 14,7mm, não remanufaturados, com selo de 
aprovação do INMETRO e prazo de fabricação igual ou 
inferior a 6 meses no momento da entrega. 

6 2 10 

Pneu novo 900 R20, borrachudo, índice de 
carga/velocidade 138K ou superior, mínimo 14 lonas, 
eixo tração, uso misto, construção radial, 
profundidade mínima dos sulcos 18,5mm, não 
remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou inferior a 6 
meses no momento da entrega. 

7 4 12 

Pneu novo, 275/80 R22.5, liso, construção radial, 
mínimo 16 lonas, eixo direcional,  índice de 
carga/velocidade 146M ou superior, profundidade 
mínima de sulcos 16,7mm, não remanufaturados, com 
selo de aprovação do INMETRO e prazo de fabricação 
igual ou inferior a 6 meses no momento da entrega. 

8 2 12 

Pneu Radial Novo, 275/80 R22.5, borrachudo, 
construção radial, mínimo 16 lonas, eixo traseiro, 
índice de carga/velocidade 146M ou superior, 
profundidade mínima de sulcos 26,2mm, não 
remanufaturados, com selo de aprovação do 



INMETRO e prazo de fabricação igual ou inferior a 6 
meses no momento da entrega. 

9 6 12 

Pneu novo 275-18, liso, índice de carga/velocidade 
48P ou superior, com câmara, não remanufaturados, 
com selo de aprovação do INMETRO e prazo de 
fabricação igual ou inferior a 6 meses no momento da 
entrega. 

10 6 12 

Pneu novo 90/90 R 18, borrachudo, índice de 
carga/velocidade 56P ou superior, com câmara, não 
remanufaturados, selo de aprovação do INMETRO e 
prazo de fabricação igual ou inferior a 6 meses no 
momento da entrega. 

11 4 12 

Pneu novo 245/70 R16, construção radial, índice de 
carga/velocidade 110R ou superior, mínimo 08 lonas, 
desenho simétrico, profundidade mínima dos sulcos 
9,6mm, não remanufaturados, com selo de aprovação 
do INMETRO e prazo de fabricação igual ou inferior a 
6 meses no momento da entrega. 

12 4 50 

Pneu novo 205/70 R15C, índice de carga/velocidade 
110R ou superior, construção radial, mínimo 08 lonas, 
desenhos simétricos, não remanufaturados, com selo 
de aprovação do INMETRO e prazo de fabricação igual 
ou inferior a 6 meses no momento da entrega. 

13 8 20 

Pneu novo 205/70 R16C, índice de carga/velocidade 
110Q ou superior, construção radial, mínimo 08 lonas, 
desenhos simétricos, não remanufaturados, com selo 
de aprovação do INMETRO e prazo de fabricação igual 
ou inferior a 6 meses no momento da entrega. 

14 16 32 

Pneu novo 195x65 R15, índice de carga/velocidade 
91V ou superior, construção radial, desenhos 
simétricos, não remanufaturados, selo de aprovação 
do INMETRO e prazo de fabricação igual ou inferior a 
6 meses no momento da entrega. 

15 12 24 

Pneu novo 185/65 R14, índice de carga/velocidade 
86T ou superior, construção radial, desenhos 
simétricos, não remanufaturados, com selo de 
aprovação do INMETRO e prazo de fabricação igual ou 
inferior a 6 meses no momento da entrega. 

16 4 12 

Pneu Novo 175 x 70R14, índice de carga/velocidade 
95S ou superior, construção radial, mínimo 06 lonas, 
desenho simétrico, não remanufaturados, com selo de 
aprovação do INMETRO e prazo de fabricação igual ou 
inferior a 6 meses no momento da entrega. 

17 2 8 
Pneu novo 7.50 – 16, mínimo 12 Lonas, eixo 
direcional, liso/misto, construção radial, índice de 



carga/velocidade 122L ou superior, profundidade 
mínima dos sulcos 10,5mm, não remanufaturados, 
com selo de aprovação do INMETRO e prazo de 
fabricação igual ou inferior a 6 meses no momento da 
entrega. 

18 4 10 

Pneu novo 7.50 – 16, borrachudo, mínimo 12 Lonas, 
eixo de tração, construção radial, índice de 
carga/velocidade 122L ou superior, profundidade 
mínima dos sulcos 12,3mm, não remanufaturados, 
com selo de aprovação do INMETRO e prazo de 
fabricação igual ou inferior a 6 meses no momento da 
entrega. 

19 4 10 

Pneu novo, 1000 R20, liso/misto, eixo direcional, 
mínimo 16 lonas, construção radial, índice de 
carga/velocidade 146K ou superior, profundidade 
mínima de sulcos 15,5mm, não remanufaturados, com 
selo de aprovação do INMETRO e prazo de fabricação 
igual ou inferior a 6 meses no momento da entrega. 

20 04 16 

Pneu novo, 1000 R20, Borrachudo, eixo de tração, 
mínimo 16 lonas, construção radial, índice de 
carga/velocidade 146K ou superior, profundidade 
mínima de sulcos 20,5mm, não remanufaturados, com 
selo de aprovação do INMETRO e prazo de fabricação 
igual ou inferior a 6 meses no momento da entrega. 

21 4 16 

Pneu novo, 1400 R24, mínimo 12 lonas, construção 
diagonal, profundidade mínima dos sulcos 24mm, não 
remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou inferior a 6 
meses no momento da entrega. 

22 4 16 

Pneu novo, 1400 R24, mínimo 16 lonas, construção 
diagonal, profundidade mínima dos sulcos 24mm, não 
remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou inferior a 6 
meses no momento da entrega. 

23 8 20 

Pneu novo 17.5 – 25, 16 lonas, índice de carga 
7300kg, índice de velocidade10km/h, profundidade 
mínima dos sulcos 27mm, não remanufaturados, com 
selo de aprovação do INMETRO e prazo de fabricação 
igual ou inferior a 6 meses no momento da entrega. 

24 2 6 

Pneu novo 12.5/80-18, mínimo 10 lonas, eixo 
direcional, construção diagonal, índice de carga 
2200kg, profundidade mínima dos sulcos 25mm, não 
remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou inferior a 6 
meses no momento da entrega. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.3 REGULARIDADE FISCAL: 

25 2 8 

Pneu novo 17.5 – 25, 12 lonas, índice de carga 
7300kg, índice de velocidade10km/h, profundidade 
mínima dos sulcos 27mm, não remanufaturados, com 
selo de aprovação do INMETRO e prazo de fabricação 
igual ou inferior a 6 meses no momento da entrega. 

26 2 8 

Pneu novo, 19.5 – 24, 12 lonas, traseiro, carga 
máxima: 3.450kg, largura da seção: 495mm, Tipo de 
Pneu: Sem câmara, Diâmetro externo:1.339mm. Com 
selo de aprovação do INMETRO e fabricação não 
superior a 6 meses. 

27 2 8 
Pneu novo, 12 – 16.5, dianteiro, carcaça reforçada, no 
mínimo 12 lonas. Com selo de aprovação do 
INMETRO e fabricação não superior a 6 meses. 

28 2 8 

Pneu novo, 12.4 – 24 R1, construção radial, mínimo 08 
Lonas, tração dianteira, profundidade mínima do 
sulco 34,9mm, índice de carga aprox. 1.200kg, não 
remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou inferior a 6 
meses no momento da entrega. 

29 2 8 

Pneu novo, 18.4 – 30 R1, mínimo 10 lonas, tração 
traseira, profundidade mínima do sulco 40mm, índice 
de  carga aprox. 2800kg, não remanufaturados, com 
selo de aprovação do INMETRO e prazo de fabricação 
igual ou inferior a 6 meses no momento da entrega. 

30 4 8 

Pneu novo, 23.1 – 30 mínimo 12 Lonas, construção 
radial, eixo tração, profundidade mínima do sulco 
28mm, índice de  carga aproximadamente 3845Kg, 
não remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou inferior a 6 
meses no momento da entrega. 

31 2 6 

Pneu Novo, 14.9 – 28, Dianteiro. Para uso no trator. 
Largura da secção 378mm, diâmetro externo 
1.367mm,  índice de carga e velocidade 8.  Com selo 
de aprovação do INMETRO e fabricação não superior 
a 6 meses. 

32 2 6 

Pneu novo, 14.9 – 26, dianteiro, 8 lonas, não 
remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou inferior a 6 
meses no momento da entrega. 

33 2 4 

Pneu novo, 6.00 – 12, dianteiro, 6 lonas, não 
remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou inferior a 6 
meses no momento da entrega. 



 a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, 

se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;

 b) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União 

administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta 

Negativa).  

 c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou 

sede do licitante; 

 d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou 

sede do licitante; 

 e) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS). 

f) Licenciamento ambiental para a atividade de venda de pneumáticos, ou a 

Licença de Operação (LO) expedida pelo órgão competente, dentro do prazo de 

validade. 

g) Certificado do INMETRO, em nome da empresa fabricante. 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1 – OBJETO 
 

1.1. Constitui objeto da presente licitação o registro de preços para aquisição de pneus 
novos, conforme descrição, local de entregue e condições especificadas neste 
Edital e seus Anexos. 

Item Quant. 
mínima 

Quant. 
Máxima 

Descrição do produto Valor de 
Referencia  

1 4 16 

Pneu novo 205/55 R16, índice de 
carga/velocidade 90T ou superior, construção 
radial,  desenhos simétricos, não 
remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou inferior 
a 6 meses no momento da entrega. 

R$ 339,19 

2 8 20 

Pneu novo 175/70 R13, índice de carga/ 
velocidade 82T ou superior, desenhos simétricos, 
construção radial , não remanufaturados, com 
selo de aprovação do INMETRO e prazo de 
fabricação igual ou inferior a 6 meses no 
momento da entrega. 

R$ 196.25 



3 4 12 

Pneu novo 185 R14C, índice de carga/velocidade 
100P ou superior, desenhos simétricos, 
construção radial, não remanufaturados, com 
selo de aprovação do INMETRO, e prazo de 
fabricação igual ou inferior a 6 meses no 
momento da entrega. 
 

R$ 344,19 

4 4 10 

Pneu Novo 205x75 R16, índice de 
carga/velocidade 110R ou superior, construção 
radial, mínimo 08 lonas, desenho simétrico, não 
remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou inferior 
a 6 meses no momento da entrega. 

R$ 524,62 

5 10 30 

Pneu novo 900 R20, liso, índice de 
carga/velocidade 138K ou superior, mínimo 14 
lonas, eixo direcional, uso misto, construção 
radial, profundidade mínima dos sulcos 14,7mm, 
não remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou inferior 
a 6 meses no momento da entrega. 

R$ 1.285,00 

6 2 10 

Pneu novo 900 R20, borrachudo, índice de 
carga/velocidade 138K ou superior, mínimo 14 
lonas, eixo tração, uso misto, construção radial, 
profundidade mínima dos sulcos 18,5mm, não 
remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou inferior 
a 6 meses no momento da entrega. 
 

R$ 1.337,31 

7 4 12 

Pneu novo, 275/80 R22.5, liso, construção radial, 
mínimo 16 lonas, eixo direcional,  índice de 
carga/velocidade 146M ou superior, profundidade 
mínima de sulcos 16,7mm, não remanufaturados, 
com selo de aprovação do INMETRO e prazo de 
fabricação igual ou inferior a 6 meses no 
momento da entrega. 

R$ 1.674,44 

8 2 12 

Pneu Radial Novo, 275/80 R22.5, borrachudo, 
construção radial, mínimo 16 lonas, eixo 
traseiro, índice de carga/velocidade 146M ou 
superior, profundidade mínima de sulcos 
26,2mm, não remanufaturados, com selo de 
aprovação do INMETRO e prazo de fabricação 
igual ou inferior a 6 meses no momento da 
entrega. 
 

R$ 1.752,19 



9 6 12 

Pneu novo 2.75 – 18, liso, índice de 
carga/velocidade 48P ou superior, com câmara, 
não remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou inferior 
a 6 meses no momento da entrega. 
 

R$ 104,30 

10 6 12 

Pneu novo 90/90 R 18, borrachudo, índice de 
carga/velocidade 56P ou superior, com câmara, 
não remanufaturados, selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou inferior 
a 6 meses no momento da entrega. 

R$ 109,30 

11 4 12 

Pneu novo 245/70 R16, construção radial, índice 
de carga/velocidade 110R ou superior, mínimo 08 
lonas, desenho simétrico, profundidade mínima 
dos sulcos 9,6mm, não remanufaturados, com 
selo de aprovação do INMETRO e prazo de 
fabricação igual ou inferior a 6 meses no 
momento da entrega. 

R$ 613,00 

12 4 12 

Pneu novo 205/70 R15C, índice de 
carga/velocidade 110R ou superior, construção 
radial, mínimo 08 lonas, desenhos simétricos, 
não remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou inferior 
a 6 meses no momento da entrega. 

R$ 493,25 

13 8 20 

Pneu novo 205/70 R16C, índice de 
carga/velocidade 110Q ou superior, construção 
radial, mínimo 08 lonas, desenhos simétricos, 
não remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou inferior 
a 6 meses no momento da entrega. 

R$ 606,47 

14 16 32 

Pneu novo 195x65 R15, índice de 
carga/velocidade 91V ou superior, construção 
radial, desenhos simétricos, não 
remanufaturados, selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou inferior 
a 6 meses no momento da entrega. 

R$ 441,38 

15 12 24 

Pneu novo 185/65 R14, índice de 
carga/velocidade 86T ou superior, construção 
radial, desenhos simétricos, não 
remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou inferior 
a 6 meses no momento da entrega. 

R$ 289,38 



16 4 12 

Pneu Novo 175 x 70R14, índice de 
carga/velocidade 95S ou superior, construção 
radial, mínimo 06 lonas, desenho simétrico, não 
remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou inferior 
a 6 meses no momento da entrega. 

R$ 293,81 

17 2 08 

Pneu novo 7.50 – 16, mínimo 12 Lonas, eixo 
direcional, liso/misto, construção radial, índice 
de carga/velocidade 122L ou superior, 
profundidade mínima dos sulcos 10,5mm, não 
remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou inferior 
a 6 meses no momento da entrega. 

R$ 689,38 

18 4 10 

Pneu novo 7.50  –  16, borrachudo, mínimo 12 
Lonas, eixo de tração, construção radial, índice 
de carga/velocidade 122L ou superior, 
profundidade mínima dos sulcos 12,3mm, não 
remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou inferior 
a 6 meses no momento da entrega. 

R$ 744,38 

19 4 10 

Pneu novo, 1000 R20, liso/misto, eixo 
direcional, mínimo 16 lonas, construção radial, 
índice de carga/velocidade 146K ou superior, 
profundidade mínima de sulcos 15,5mm, não 
remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou inferior 
a 6 meses no momento da entrega. 

R$ 1.624,63 

20 04 16 

Pneu novo, 1000 R20, Borrachudo, eixo de 
tração, mínimo 16 lonas, construção radial, 
índice de carga/velocidade 146K ou superior, 
profundidade mínima de sulcos 20,5mm, não 
remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou inferior 
a 6 meses no momento da entrega. 

R$ 1.745,00 

21 4 16 

Pneu novo, 1400 R24, mínimo 12 lonas, 
construção diagonal, profundidade mínima dos 
sulcos 24mm, não remanufaturados, com selo de 
aprovação do INMETRO e prazo de fabricação 
igual ou inferior a 6 meses no momento da 
entrega. 

R$ 2.968,50 



22 4 16 

Pneu novo, 1400 R24, mínimo 16 lonas, 
construção diagonal, profundidade mínima dos 
sulcos 24mm, não remanufaturados, com selo de 
aprovação do INMETRO e prazo de fabricação 
igual ou inferior a 6 meses no momento da 
entrega. 
 

R$ 3.305,75 

23 8 20 

Pneu novo 17.5 – 25, 16 lonas, índice de carga 
7300kg, índice de velocidade10km/h, 
profundidade mínima dos sulcos 27mm, não 
remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou inferior 
a 6 meses no momento da entrega. 

R$ 4.033,50 

24 2 6 

Pneu novo 12.5/80 –18, mínimo 10 lonas, eixo 

direcional, construção diagonal, índice de carga 

2200kg, profundidade mínima dos sulcos 25mm, 

não remanufaturados, com selo de aprovação do 

INMETRO e prazo de fabricação igual ou inferior 

a 6 meses no momento da entrega. 

R$ 1.418,33 

25 2 8 

Pneu novo 17.5 – 25, 12 lonas, índice de carga 
7300kg, índice de velocidade10km/h, 
profundidade mínima dos sulcos 27mm, não 
remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou inferior 
a 6 meses no momento da entrega. 

R$ 4.067,25 

26 2 8 

Pneu novo, 19.5 – 24, 12 lonas, traseiro, carga 

máxima: 3.450kg, largura da seção: 495mm, Tipo de 
Pneu: Sem câmara, Diâmetro externo:1.339mm. Com 
selo de aprovação do INMETRO e fabricação não 
superior a 6 meses. 

R$ 2.698,00 

27 2 8 
Pneu novo, 12 – 16.5, dianteiro, carcaça reforçada, 

no mínimo 12 lonas. Com selo de aprovação do 
INMETRO e fabricação não superior a 6 meses. 

R$ 882,67 

28 2 8 

Pneu novo, 12.4 – 24 R1, construção radial, 
mínimo 08 Lonas, tração dianteira, profundidade 
mínima do sulco 34,9mm, índice de carga aprox. 
1.200kg, não remanufaturados, com selo de 
aprovação do INMETRO e prazo de fabricação 
igual ou inferior a 6 meses no momento da 
entrega. 

R$ 1.571,81 



 

 

LEIA-SE: 

 

O Município de Novo Xingu, inscrito no CNPJ nº 04.207.526/000-06, com Sede na 

Avenida Emílio Knaak, 1160, Centro, através da Prefeitura Municipal, neste ato 

representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JAIME EDSSON MARTINI, torna público, para 

ciência dos interessados, que o pregoeiro municipal nomeado pela portaria 014/2017, 

estará reunido com sua equipe de apoio, para receber a documentação e propostas para 

a licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, REGISTRO DE PREÇO, do tipo 

“Menor preço – Por item”, o qual será processado e julgado de conformidade com 

preceitos da Lei Federal nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002 subsidiariamente a Lei nº 

8666/1993, de 21 de junho de 1993 e suas posteriores alterações, Lei Complementar 

nº123/2006, de 14 de dezembro de 2006: 

Recebimento e abertura dos envelopes, propostas e documentação de habilitação, 

ocorrerão em sessão publica e deverão ser entregues no máximo até às 9hs do dia 19 

de maio de 2017.  

29 2 8 

Pneu novo, 18.4 – 30 R1, mínimo 10 lonas, 
tração traseira, profundidade mínima do sulco 
40mm, índice de  carga aprox. 2800kg, não 
remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou inferior 
a 6 meses no momento da entrega. 

R$ 2.811,63 

30 4 8 

Pneu novo, 23.1 – 30 mínimo 12 Lonas, 
construção radial, eixo tração, profundidade 
mínima do sulco 28mm, índice de  carga 
aproximadamente 3845Kg, não remanufaturados, 
com selo de aprovação do INMETRO e prazo de 
fabricação igual ou inferior a 6 meses no 
momento da entrega. 

R$ 4.641,75 

31 2 6 

Pneu Novo, 14.9 – 28, Dianteiro. Para uso no trator. 

Largura da secção 378mm, diâmetro externo 
1.367mm,  índice de carga e velocidade 8.  Com selo 
de aprovação do INMETRO e fabricação não superior 
a 6 meses. 

R$ 1.768,33 

32 2 6 

Pneu novo, 14.9 – 26, dianteiro, 8 lonas, não 

remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou inferior 
a 6 meses no momento da entrega. 

R$ 2.288,33 

33 2 4 

Pneu novo, 6.00 – 12, dianteiro, 6 lonas, não 

remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou inferior 
a 6 meses no momento da entrega. 

R$ 531,00 



A comissão de licitação receberá os documentos de credenciamento e envelopes 

contendo as propostas financeiras e a documentação de habilitação a partir das 07 horas 

e 30 minutos até às 08 horas e 30 minutos, após este horário dar-se-á por encerrado o 

ato de recebimento de documentação. 

1.1. Constitui objeto, da presente licitação, o registro de preços para aquisição 

de pneus novos, conforme descrição, local de entrega e condições especificadas neste 

Edital e seus Anexos. 

 
Item Quant. 

mínima 
Quant. 
Máxima 

Descrição do produto 

1 4 16 

Pneu novo 205/55 R16, construção radial, desenhos 
simétricos, não remanufaturados, com selo de 
aprovação do INMETRO e prazo de fabricação igual ou 
inferior a 6 meses no momento da entrega. 

2 8 20 

Pneu novo 175/70 R13, desenhos simétricos, 
construção radial , não remanufaturados, com selo de 
aprovação do INMETRO e prazo de fabricação igual ou 
inferior a 6 meses no momento da entrega. 

3 4 12 

Pneu novo 185 R14C, desenhos simétricos, 
construção radial, não remanufaturados, com selo de 
aprovação do INMETRO, e prazo de fabricação igual 
ou inferior a 6 meses no momento da entrega. 

4 4 10 

Pneu Novo 205x75 R16, construção radial, mínimo 08 
lonas, desenho simétrico, não remanufaturados, com 
selo de aprovação do INMETRO e prazo de fabricação 
igual ou inferior a 6 meses no momento da entrega. 

5 10 30 

Pneu novo 900 R20, liso, mínimo 14 lonas, eixo 
direcional, uso misto, construção radial, não 
remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou inferior a 6 
meses no momento da entrega. 

6 2 10 

Pneu novo 900 R20, borrachudo, mínimo 14 lonas, 
eixo tração, uso misto, construção radial, não 
remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou inferior a 6 
meses no momento da entrega. 

7 4 12 

Pneu novo, 275/80 R22.5, liso, construção radial, 
mínimo 16 lonas, eixo direcional,  não 
remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou inferior a 6 
meses no momento da entrega. 

8 2 12 
Pneu Radial Novo, 275/80 R22.5, borrachudo, 
construção radial, mínimo 16 lonas, eixo traseiro, não 
remanufaturados, com selo de aprovação do 



INMETRO e prazo de fabricação igual ou inferior a 6 
meses no momento da entrega. 

9 6 12 

Pneu novo 275-18, liso, com câmara, não 
remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou inferior a 6 
meses no momento da entrega. 

10 6 12 

Pneu novo 90/90 R 18, borrachudo, com câmara, não 
remanufaturados, selo de aprovação do INMETRO e 
prazo de fabricação igual ou inferior a 6 meses no 
momento da entrega. 

11 4 12 

Pneu novo 245/70 R16, construção radial, mínimo 08 
lonas, desenho simétrico, não remanufaturados, com 
selo de aprovação do INMETRO e prazo de fabricação 
igual ou inferior a 6 meses no momento da entrega. 

12 4 12 

Pneu novo 205/70 R15C, construção radial, mínimo 08 
lonas, desenhos simétricos, não remanufaturados, com 
selo de aprovação do INMETRO e prazo de fabricação 
igual ou inferior a 6 meses no momento da entrega. 

13 8 20 

Pneu novo 205/75 R16C, construção radial, mínimo 08 
lonas, desenhos simétricos, não remanufaturados, com 
selo de aprovação do INMETRO e prazo de fabricação 
igual ou inferior a 6 meses no momento da entrega. 

14 16 32 

Pneu novo 195x65 R15, construção radial, desenhos 
simétricos, não remanufaturados, selo de aprovação 
do INMETRO e prazo de fabricação igual ou inferior a 
6 meses no momento da entrega. 

15 12 24 

Pneu novo 185/65 R14, construção radial, desenhos 
simétricos, não remanufaturados, com selo de 
aprovação do INMETRO e prazo de fabricação igual ou 
inferior a 6 meses no momento da entrega. 

16 4 12 

Pneu Novo 175 x 70R14, construção radial, mínimo 06 
lonas, desenho simétrico, não remanufaturados, com 
selo de aprovação do INMETRO e prazo de fabricação 
igual ou inferior a 6 meses no momento da entrega. 

17 2 8 

Pneu novo 7.50 – 16, mínimo 12 Lonas, eixo 
direcional, liso/misto, construção radial, não 
remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou inferior a 6 
meses no momento da entrega. 

18 4 10 

Pneu novo 7.50 – 16, borrachudo, mínimo 12 Lonas, 
eixo de tração, construção radial, não 
remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou inferior a 6 
meses no momento da entrega. 

19 4 10 Pneu novo, 1000 R20, liso/misto, eixo direcional, 



mínimo 16 lonas, construção radial, não 
remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou inferior a 6 
meses no momento da entrega. 

20 04 16 

Pneu novo, 1000 R20, Borrachudo, eixo de tração, 
mínimo 16 lonas, construção radial, não 
remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou inferior a 6 
meses no momento da entrega. 

21 4 16 

Pneu novo, 1400 R24, mínimo 12 lonas, construção 
diagonal, não remanufaturados, com selo de 
aprovação do INMETRO e prazo de fabricação igual ou 
inferior a 6 meses no momento da entrega. 

22 4 16 

Pneu novo, 1400 R24, mínimo 16 lonas, construção 
diagonal, não remanufaturados, com selo de 
aprovação do INMETRO e prazo de fabricação igual ou 
inferior a 6 meses no momento da entrega. 

23 8 20 

Pneu novo 17.5 – 25, 16 lonas, não remanufaturados, 
com selo de aprovação do INMETRO e prazo de 
fabricação igual ou inferior a 6 meses no momento da 
entrega. 

24 2 6 

Pneu novo 12.5/80-18, mínimo 10 lonas, eixo 
direcional, construção diagonal, não remanufaturados, 
com selo de aprovação do INMETRO e prazo de 
fabricação igual ou inferior a 6 meses no momento da 
entrega. 

25 2 8 

Pneu novo 17.5 – 25, 12 lonas, não remanufaturados, 
com selo de aprovação do INMETRO e prazo de 
fabricação igual ou inferior a 6 meses no momento da 
entrega. 

26 2 8 
Pneu novo, 19.5 – 24, 12 lonas, traseiro, Tipo de Pneu: 
Sem câmara. Com selo de aprovação do INMETRO e 
fabricação não superior a 6 meses. 

27 2 8 
Pneu novo, 12 – 16.5, dianteiro, carcaça reforçada, no 
mínimo 12 lonas. Com selo de aprovação do 
INMETRO e fabricação não superior a 6 meses. 

28 2 8 

Pneu novo, 12.4 – 24 R1, construção radial, mínimo 08 
Lonas, tração dianteira, não remanufaturados, com 
selo de aprovação do INMETRO e prazo de fabricação 
igual ou inferior a 6 meses no momento da entrega. 

29 2 8 

Pneu novo, 18.4 – 30 R1, mínimo 10 lonas, tração 
traseira, não remanufaturados, com selo de aprovação 
do INMETRO e prazo de fabricação igual ou inferior a 
6 meses no momento da entrega. 

30 4 8 Pneu novo, 23.1 – 30 mínimo 12 Lonas, construção 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.3 REGULARIDADE FISCAL: 

 a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, 

se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; 

b) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados 

pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União 

administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta 

Negativa).  

 c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou 

sede do licitante; 

 d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou 

sede do licitante; 

 e) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS). 

f) Certificado do INMETRO, em nome da empresa fabricante. 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1 – OBJETO 
 

1.1. Constitui objeto da presente licitação o registro de preços para aquisição de pneus 
novos, conforme descrição, local de entregue e condições especificadas neste Edital e 
seus Anexos. 

radial, eixo tração, não remanufaturados, com selo de 
aprovação do INMETRO e prazo de fabricação igual ou 
inferior a 6 meses no momento da entrega. 

31 2 6 
Pneu Novo, 14.9 – 28, Dianteiro. Para uso no trator.  
Com selo de aprovação do INMETRO, não 
remanufaturados e fabricação não superior a 6 meses. 

32 2 6 

Pneu novo, 14.9 – 26, dianteiro, 8 lonas, não 
remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou inferior a 6 
meses no momento da entrega. 

33 2 4 

Pneu novo, 6.00 – 12, dianteiro, 6 lonas, não 
remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou inferior a 6 
meses no momento da entrega. 

Item Quant. 
mínima 

Quant. 
Máxima 

Descrição do produto Valor de 
Referencia  



1 4 16 

Pneu novo 205/55 R16, construção radial, 
desenhos simétricos, não remanufaturados, 
com selo de aprovação do INMETRO e prazo 
de fabricação igual ou inferior a 6 meses no 
momento da entrega. 

R$ 339,19 

2 8 20 

Pneu novo 175/70 R13, desenhos simétricos, 
construção radial, não remanufaturados, com 
selo de aprovação do INMETRO e prazo de 
fabricação igual ou inferior a 6 meses no 
momento da entrega. 

R$ 196.25 

3 4 12 

Pneu novo 185 R14C, desenhos simétricos, 
construção radial, não remanufaturados, com 
selo de aprovação do INMETRO, e prazo de 
fabricação igual ou inferior a 6 meses no 
momento da entrega. 

R$ 344,19 

4 4 10 

Pneu Novo 205x75 R16, construção radial, 
mínimo 08 lonas, desenho simétrico, não 
remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou 
inferior a 6 meses no momento da entrega. 

R$ 524,62 

5 10 30 

Pneu novo 900 R20, liso, mínimo 14 lonas, 
eixo direcional, uso misto, construção radial, 
não remanufaturados, com selo de aprovação 
do INMETRO e prazo de fabricação igual ou 
inferior a 6 meses no momento da entrega. 

R$ 1.285,00 

6 2 10 

Pneu novo 900 R20, borrachudo, mínimo 14 
lonas, eixo tração, uso misto, construção 
radial, não remanufaturados, com selo de 
aprovação do INMETRO e prazo de fabricação 
igual ou inferior a 6 meses no momento da 
entrega. 

R$ 1.337,31 

7 4 12 

Pneu novo, 275/80 R22.5, liso, construção 
radial, mínimo 16 lonas, eixo direcional,  não 
remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou 
inferior a 6 meses no momento da entrega. 

R$ 1.674,44 

8 2 12 

Pneu Radial Novo, 275/80 R22.5, borrachudo, 
construção radial, mínimo 16 lonas, eixo 
traseiro, não remanufaturados, com selo de 
aprovação do INMETRO e prazo de fabricação 
igual ou inferior a 6 meses no momento da 
entrega. 

R$ 1.752,19 



9 6 12 

Pneu novo 275-18, liso, com câmara, não 
remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou 
inferior a 6 meses no momento da entrega. 

R$ 104,30 

10 6 12 

Pneu novo 90/90 R 18, borrachudo, com 
câmara, não remanufaturados, selo de 
aprovação do INMETRO e prazo de fabricação 
igual ou inferior a 6 meses no momento da 
entrega. 

R$ 109,30 

11 4 12 

Pneu novo 245/70 R16, construção radial, 
mínimo 08 lonas, desenho simétrico, não 
remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou 
inferior a 6 meses no momento da entrega. 

R$ 613,00 

12 4 12 

Pneu novo 205/70 R15C, construção radial, 
mínimo 08 lonas, desenhos simétricos, não 
remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou 
inferior a 6 meses no momento da entrega. 

R$ 493,25 

13 8 20 

Pneu novo 205/75 R16C, construção radial, 
mínimo 08 lonas, desenhos simétricos, não 
remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou 
inferior a 6 meses no momento da entrega. 

R$ 606,47 

14 16 32 

Pneu novo 195x65 R15, construção radial, 
desenhos simétricos, não remanufaturados, 
selo de aprovação do INMETRO e prazo de 
fabricação igual ou inferior a 6 meses no 
momento da entrega. 

R$ 441,38 

15 12 24 

Pneu novo 185/65 R14, construção radial, 
desenhos simétricos, não remanufaturados, 
com selo de aprovação do INMETRO e prazo 
de fabricação igual ou inferior a 6 meses no 
momento da entrega. 

R$ 289,38 

16 4 12 

Pneu Novo 175 x 70R14, construção radial, 
mínimo 06 lonas, desenho simétrico, não 
remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou 
inferior a 6 meses no momento da entrega. 

R$ 293,81 

17 2 08 

Pneu novo 7.50 – 16, mínimo 12 Lonas, eixo 
direcional, liso/misto, construção radial, não 
remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou 
inferior a 6 meses no momento da entrega. 

R$ 689,38 



18 4 10 

Pneu novo 7.50 – 16, borrachudo, mínimo 12 
Lonas, eixo de tração, construção radial, não 
remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou 
inferior a 6 meses no momento da entrega. 

R$ 744,38 

19 4 10 

Pneu novo, 1000 R20, liso/misto, eixo 
direcional, mínimo 16 lonas, construção 
radial, não remanufaturados, com selo de 
aprovação do INMETRO e prazo de fabricação 
igual ou inferior a 6 meses no momento da 
entrega. 

R$ 1.624,63 

20 04 16 

Pneu novo, 1000 R20, Borrachudo, eixo de 
tração, mínimo 16 lonas, construção radial, 
não remanufaturados, com selo de aprovação 
do INMETRO e prazo de fabricação igual ou 
inferior a 6 meses no momento da entrega. 

R$ 1.745,00 

21 4 16 

Pneu novo, 1400 R24, mínimo 12 lonas, 
construção diagonal, não remanufaturados, 
com selo de aprovação do INMETRO e prazo 
de fabricação igual ou inferior a 6 meses no 
momento da entrega. 

R$ 2.968,50 

22 4 16 

Pneu novo, 1400 R24, mínimo 16 lonas, 
construção diagonal, não remanufaturados, 
com selo de aprovação do INMETRO e prazo 
de fabricação igual ou inferior a 6 meses no 
momento da entrega. 

R$ 3.305,75 

23 8 20 

Pneu novo 17.5 – 25, 16 lonas, não 
remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou 
inferior a 6 meses no momento da entrega. 

R$ 4.033,50 

24 2 6 

Pneu novo 12.5/80-18, mínimo 10 lonas, eixo 
direcional, construção diagonal, não 
remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou 
inferior a 6 meses no momento da entrega. 

R$ 1.418,33 

25 2 8 

Pneu novo 17.5 – 25, 12 lonas, não 
remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou 
inferior a 6 meses no momento da entrega. 

R$ 4.067,25 

26 2 8 

Pneu novo, 19.5 – 24, 12 lonas, traseiro, Tipo 
de Pneu: Sem câmara. Com selo de 
aprovação do INMETRO e fabricação não 
superior a 6 meses. 

R$ 2.698,00 



 

As demais informações permanecem inalteradas, conforme previsto no Art. 21, § 4, da lei 

nº 8666/93. 

 

Novo Xingu, 08 de maio de 2017. 

 

 

 

JAIME EDSSON MARTINI 

Prefeito Municipal 

27 2 8 

Pneu novo, 12 – 16.5, dianteiro, carcaça 
reforçada, no mínimo 12 lonas. Com selo de 
aprovação do INMETRO e fabricação não 
superior a 6 meses. 

R$ 882,67 

28 2 8 

Pneu novo, 12.4 – 24 R1, construção radial, 
mínimo 08 Lonas, tração dianteira, não 
remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou 
inferior a 6 meses no momento da entrega. 

R$ 1.571,81 

29 2 8 

Pneu novo, 18.4 – 30 R1, mínimo 10 lonas, 
tração traseira, não remanufaturados, com 
selo de aprovação do INMETRO e prazo de 
fabricação igual ou inferior a 6 meses no 
momento da entrega. 

R$ 2.811,63 

30 4 8 

Pneu novo, 23.1 – 30 mínimo 12 Lonas, 
construção radial, eixo tração, não 
remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou 
inferior a 6 meses no momento da entrega. 

R$ 4.641,75 

31 2 6 

Pneu Novo, 14.9 – 28, Dianteiro. Para uso no 
trator.  Com selo de aprovação do INMETRO, 
não remanufaturados e fabricação não 
superior a 6 meses. 

R$ 1.768,33 

32 2 6 

Pneu novo, 14.9 – 26, dianteiro, 8 lonas, não 
remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou 
inferior a 6 meses no momento da entrega. 

R$ 2.288,33 

33 2 4 

Pneu novo, 6.00 – 12, dianteiro, 6 lonas, não 
remanufaturados, com selo de aprovação do 
INMETRO e prazo de fabricação igual ou 
inferior a 6 meses no momento da entrega. 

R$ 531,00 


