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RETIFICAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2022 
 REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022 

 
 

Modalidade:      Pregão 
Forma:       Presencial 
Finalidade :     Registro de preços -  futuras e eventuais aquisições  
Tipo de julgamento :  Menor preço por item 

 
 
Objeto: Registro de Preços para futuras e eventuais aquisições de pneus, câmaras de ar, protetores 
para os veículos e máquinas do município. 

 

I – Fica retiticado o Anexo I – Termo de Referência do Edital do Pregão Presencial nº 023/2022, do 
Municipio de Centenário-RS, passando a seguinte redação abaixo: 

 
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº023/2022 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2022 

 

OBJETO:REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE PNEUS, 
CÂMARAS DE AR E PROTETORES PARA OS VEÍCULOS E MÁQUINAS DO MUNICÍPIO, 
conforme descrição mínima e valor de referência descrito abaixo: 

Item Qtd/Unid. Descrição do Item 

01 18 unid. 

Pneu novo na medida 750/16, borrachudo, carcaça de poliéster protegida 
por cintos de aço e nylon. Índice de velocidade máxima: j = 100 km/ h; 
índice de carga máxima: 1400/1450; tipo de pneu: com câmara; quantidade 
de lonas: 10; profundidade mínima de sulcos: 15.0mm; diâmetro externo: 
802mm; tipo de estrada: terra / asfalto; não remoldado, recauchutado, 
reformado, ecológico ou similar com selo de aprovação do INMETRO. 

02 28 unid. 
Pneu Novo na medida 185/70R14, 86H.  Não remoldado, recauchutado, 
reformado, ecológico ou similar com selo de aprovação do INMETRO. 

03 30 unid. 

Pneu Novo na medida 275x80 R22.5, borrachudo, radial, (misto), 16 
lonas, prof. Sulcos 15,7 mm, largura da banda 241 mm.  Não remoldado, 
recauchutado, reformado, ecológico ou similar com selo de aprovação do 
INMETRO. 

04 20 unid. 

Pneu Novo na medida 295x80 R22.5, borrachudo, radial, 18 lonas, misto, 
prof. Sulcos mínimo 18.5 mm, largura da banda 295 mm, peso de carga 
3.550 kg cada pneu.  Não remoldado, recauchutado, reformado, ecológico 
ou similar com selo de aprovação do INMETRO. 

05 40 unid. 
Pneu Novo na medida 195/65 R15, 91H, radial.  Não remoldado, 
recauchutado, reformado, ecológico ou similar com selo de aprovação do 
INMETRO. 

06 12 unid. 

Pneu Novo na medida 175/70R13, material carcaça lona poliéster, 
material talão arame aço, banda rodagem borracha alta resistência, 
material flancos mistura borracha de alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça 
radial tipo sem câmara, 82 t, 04 lonas. Não remoldado, recauchutado, 
reformado, ecológico ou similar com selo de aprovação do INMETRO. 

07 10 unid. 
Pneu Novo na medida 195/75R16, radial, não remoldado, recauchutado, 
reformado, ecológico ou similar com selo de aprovação do INMETRO. 
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08 38 unid. 
Pneu Novo na medida 215X75 R17.5, borrachudo, radial, (misto),16 lonas, 
sulcos mínimos 13,5mm. Não remoldado, recauchutado, reformado, 
ecológico ou similar com selo de aprovação do INMETRO 

09 12 unid. 
Pneu Novo na medida 275/80 R 22.5, radial liso, misto, 16 lonas, não 
remoldado, recauchutado, reformado, ecológico ou similar selo de 
aprovação do INMETRO. 

10 20 unid. Pneus Novos na medida 195/55R16, 91V, não remoldado, recauchutado, 
reformado, ecológico ou similar selo de aprovação do INMETRO. 

11 10 unid. 

Pneus Novos na medida 1000x20, borrachudo, radial, 16 lonas, misto: 
asfalto e pedra prof. sulcos 15,7 mm, largura da banda 241 mm, não 
remoldado, recauchutado, reformado, ecológico ou similar selo de 
aprovação do INMETRO 

12 10 unid. 
Pneus Novos na medida 17.5R25, radial com malha de aço 16 lonas, (L-
3), profundidade do sulco mínima 24.5 mm,  não remoldado, recauchutado, 
reformado, ecológico ou similar selo de aprovação do INMETRO 

13 14 unid. 

Pneus Novos na medida 205/75R16, material banda de rodagem borracha 
de alta resistência, material dos flancos mistura de borracha alta 
flexibilidade, tipo radial, tipo sem câmara 8 lonas, para uso em vans, não 
remoldado, recauchutado, reformado, ecológico ou similar selo de 
aprovação do INMETRO. 

14 12 unid. 
Pneus Novos na medida 225/75R16, 10 lonas, não remoldado, 
recauchutado, reformado, ecológico ou similar selo de aprovação do 
INMETRO. 

15 24 unid. 
Pneus Novos na medida 185/65R15, 88H, não remoldado, recauchutado, 
reformado, ecológico ou similar selo de aprovação do INMETRO. 

16 08 unid. Pneus Novos na medida 215/50R17, 95W, não remoldado, recauchutado, 
reformado, ecológico ou similar selo de aprovação do INMETRO. 

17 10 unid. 
Pneus Novos na medida 80x100 Aro18, 59P, motos de rua, não 
remoldado, recauchutado, reformado, ecológico ou similar selo de 
aprovação do INMETRO. 

18 10 unid. 
Pneus novos na medida 90x90 Aro18, motos de rua, não remoldado, 
recauchutado, reformado, ecológico ou similar selo de aprovação do 
INMETRO. 

19 10 unid. Câmaras novas na medida do pneu 750R16 comum 

20 40 unid. Câmaras novas na medida do pneu 1000x20. 

21 15 unid. Câmaras novas na medida do pneu 17.5R25 

22 10 unid. Câmaras novas na medida do pneu 80x100R18 

23 10 unid. Câmaras novas na medida do pneu 90x90R18 

24 30 unid. Protetor de Aro novo na medida 20 

25 10 unid. Protetor de Aro novo na medida 1000x20 

26 15 unid. Protetor de Aro novo na medida 25 

É obrigatória, sob pena de desclassificação imediata, a informação da Marca e Modelo dos produtos. 

 

1 - Forma de Julgamento: Menor preço por item; 

2 –Do Prazo e da entrega: O prazo de entrega é de até 02 (dois) dias após a ordem de entrega 

emitida pela secretaria responsável. 

A entrega do objeto deverá ser feita no(s) endereço(s) de acordo com a solicitação de cada 

secretaria, em horário de expediente, das 08:30h as 11:30h e das 13:30h as 17:00h, sem custos para 

a administração. 

3 – Pagamento: O pagamento será efetuado de acordo com a entrega dos produtos solicitados, 

contra empenho, por intermédio da tesouraria do Município e mediante apresentação da Nota 

Fiscal/Fatura. 
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4 – Vigência: O presente Registro vigerá pelo prazo de 12 meses, a contar da data da 

assinatura da Ata de Registro de Preço 

 

II – Os demais itens e subitens contantes do Edital do Pregão Presencial nº 023/2022, permanecem 

inalterados. 

 

     Centenário, 19 de julho de 2022. 

 

 

 

 

                             Gustavo Miguel Lukazewski Kominkiewicz  

    Pregoeiro. 
 

     


