
Empresa: Burica Comércio de Pneus EIRELI

Item Produtos/Serviços Unidade Quantia Unitário Total

4

Pneu 12x16.5, 10 lonas (tração dianteira), profundidade

escultura de no mínimo 16,5mm, capacidade de carga

2.540kg, novo, 1ª vida. DOT de no máximo 06 meses e

garantia de 05 anos contra defeito de fabricação. Unidade 8 1.039,50           8.316,00        

6

Pneu 175/70/R14, radial, índice de velocidade mínimo T,

índice de carga mínimo 88 ou superior, novo, 1ª vida, devendo

atender as normas da ABNT NBR 5531, 6087, 6088, ter

certificação compulsória do INMETRO com selo impresso na

borracha. DOT de no máximo 06 meses e garantia de 05 anos

contra defeito de fabricação. Unidade 32 330,00              10.560,00      

12

Pneu 215/75/R16 C, radial, índice de velocidade mínimo R,

incide de carga 113/111 ou superior, 8 lonas profundidade

mínima de sulcos 9,6mm, novo, 1ª vida, devendo atender as

normas da ABNT NBR 5531, 6087, 6088, ter certificação

compulsória do INMETRO com selo impresso na borracha.

DOT de no máximo 06 meses e garantia de 05 anos contra

defeito de fabricação. Unidade 10 671,00              6.710,00        

15

Pneu 205/75/R16 C, radial, índice de velocidade mínimo R,

índice de carga 110/108 ou superior, 8 lonas profundidade

mínima de sulcos 9,6mm, novo, 1ª vida, devendo atender as

normas da ABNT NBR 5531, 6087, 6088, ter certificação

compulsória do INMETRO com selo impresso na borracha.

DOT de no máximo 06 meses e garantia de 05 anos contra

defeito de fabricação. Unidade 12 524,00              6.288,00        

17

Pneu 23,1/26 dianteiro, 12 lonas, novo, 1ª vida. DOT de no

máximo 06 meses e garantia de 05 anos contra defeito de

fabricação. Unidade 2 6.370,00           12.740,00      

20

Pneu 12,5/80/18 Dianteiro, 10 lonas, novo, 1ª vida. DOT de no

máximo 06 meses e garantia de 05 anos contra defeito de

fabricação Unidade 2 1.480,00           2.960,00        

22

Pneu 10/16,6, 10 lonas primeira linha, novo, 1ª vida. DOT de

no máximo 06 meses e garantia de 05 anos contra defeito de

fabricação Unidade 4 871,00              3.484,00        

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

Processo Licitatório nº 018/2021

Pregão Eletrônico nº 006/2021

Finalidade: SRP Pneus Novos 

O Prefeito Municipal de Coqueiros do Sul, Estado do Rio Grande do Sul, no uso das suas atribuições legais e

nos termos do inc. XXII do art. 4º da Lei Federal 10.520/2005, Decreto Municipal nº 056/2020 e subsidiariamente

nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações, HOMOLOGA o presente processo licitatório, nos termos da

ata de realização exarada pelo Pregoeiro, por cumprir os tramites legais e convenientes a Administração

Municipal.



23

Pneu 14,9/28 Dianteiro, 10 lonas, novo, 1ª vida. DOT de no

máximo 06 meses e garantia de 05 anos contra defeito de

fabricação Unidade 2 2.725,00           5.450,00        

Total em R$ 56.508,00      

Empresa: AutoLuck Comércio de Pneumáticos e Peças Ltda EPP

Item Produtos/Serviços Unidade Quantia Unitário Total

21

Pneu 215/55/R18 primeira linha, novo, 1ª vida, índice de

capacidade de carga 95, categoria de velocidade H, DOT de

no máximo 06 meses e garantia de 05 anos contra defeito de

fabricação. 

Unidade 8 661,00              5.288,00        

Total em R$ 5.288,00        

Empresa: Marcelo Tiecher Zimmerman EIRELI - EPP

Item Produtos/Serviços Unidade Quantia Unitário Total

14

Pneu 19.5/R24, 20 lonas + 02 tramas de aço na banda de

rodagem com profundidade esculturam de no mínimo

36,0mm, (tração traseira), novo, 1ª vida, Radial. DOT de no

máximo 06 meses e garantia de 05 anos contra defeito de

fabricação. 

Unidade 6 5.620,00           33.720,00      

Total em R$ 33.720,00      

Empresa: Modelo Pneus Ltda

Item Produtos/Serviços Unidade Quantia Unitário Total

7

Pneu 185/70/R14, radial, índice de velocidade mínimo T,

índice de carga mínimo 88 ou superior, novo, 1ª vida, devendo

atender as normas da ABNT NBR 5531, 6087, 6088, ter

certificação compulsória do INMETRO com selo impresso na

borracha. DOT de no máximo 06 meses e garantia de 05 anos

contra defeito de fabricação. 

Unidade 48 319,00              15.312,00      

11

Pneu 195/65/R15, radial, índice de velocidade mínimo H,

índice de carga mínimo 91 ou superior, primeira linha, novo, 1ª

vida, devendo atender as normas da ABNT NBR 5531, 6087,

6088, ter certificação compulsória do INMETRO com selo

impresso na borracha DOT de no máximo 06 meses e

garantia de 05 anos contra defeito de fabricação.

Unidade 60 339,00              20.340,00      

Total em R$ 35.652,00      

Empresa: Nacional Pneus EIRELI - EPP

Item Produtos/Serviços Unidade Quantia Unitário Total

3

Pneu 1400R24, E-3, 24 lonas, estrutura radial, profundidade

mínima dos sulcos, 29mm, novo, 1ª vida, capacidade de carga

mínima 5700Kg, com estrutura resistente a cortes e

perfurações, para uso fora da estrada na tração traseira da

máquina, onde o pneu fica exposto a situações extremas em

pedreiras, terrenos anormais e severos. DOT de no máximo

06 meses e garantia de 05 anos contra defeito de fabricação 

Unidade 18 7.700,00           138.600,00    

16

Pneu 17.5/R25, 16 lonas, L3, profundidade mínima de sulcos

26mm, novo, 1ª vida, Radial. DOT de no máximo 06 meses e

garantia de 05 anos contra defeito de fabricação Unidade 4
6.430,00           25.720,00      

Total em R$ 164.320,00    



Empresa: Pneulog Comércio de Pneumáticos EIRELLI - ME

Item Produtos/Serviços Unidade Quantia Unitário Total

1

Pneu 1000/R20, radial liso 16 lonas, uso misto, novo (primeira

vida) não remoldado e não recauchutado, profundidade míni-

ma dos sulcos 15,4mm índice de carga 146/143 e categoria de 

velocidade K, devendo atender as normas da ABNT NBR

5531, 6087, 6088, ter certificação compulsória do INMETRO

com selo impresso na borracha. DOT de no máximo 06 meses

e garantia de 05 anos contra defeito de fabricação

Unidade 10 1.780,00           17.800,00      

2

Pneu 1000/R20, radial borrachudo 16 lonas, uso misto, novo

(primeira vida), não remoldado e não recauchutado, índice de

capacidade de carga 146/143, categoria de velocidade D,

profundidade mínima dos sulcos 20,00mm, devendo atender

as normas da ABNT NBR 5531, 6087, 6088, ter certificação

compulsória do INMETRO com selo impresso na borracha.

DOT de no máximo 06 meses e garantia de 05 anos contra

defeito de fabricação. Unidade 16

1.910,00           30.560,00      

5

Pneu 175/70/R13, radial, índice de velocidade mínimo T,

índice de carga mínimo 82 ou superior, novo, 1ª vida, devendo

atender as normas da ABNT NBR 5531, 6087, 6088, ter

certificação compulsória do INMETRO com selo impresso na

borracha. DOT de no máximo 06 meses e garantia de 05 anos

contra defeito de fabricação. Unidade 10

258,00              2.580,00        

8

Pneu 215/75/R17.5, radial, liso, 12 lonas, novo, 1ª vida, índice

de capacidade de carga 126/124, categoria de velocidade K,

profundidade mínima de sulco de 13.5mm, devendo atender

as normas da ABNT NBR 5531, 6087, 6088, ter certificação

compulsória do INMETRO com selo impresso na borracha.

DOT de no máximo 06 meses e garantia de 05 anos contra

defeito de fabricação. Unidade 10

750,00              7.500,00        

9

Pneu 275/80/R22.5, radial liso 16 lonas, uso misto,

profundidade mínima dos sulcos 19mm, novo, 1ª vida, índice

de capacidade de carga 149, categoria de velocidade K,

devendo atender as normas da ABNT NBR 5531, 6087, 6088,

ter certificação compulsória do INMETRO com selo impresso

na borracha. DOT de no máximo 06 meses e garantia de 05

anos contra defeito de fabricação. Unidade 40

1.840,00           73.600,00      

10

Pneu 275/80/R22.5, radial borrachudo 16 lonas, uso misto,

profundidade mínima dos sulcos 23,5mm, novo, 1ª vida, índice

de carga 149/146, velocidade K, devendo atender as normas

da ABNT NBR 5531, 6087, 6088, ter certificação compulsória

do INMETRO com selo impresso na borracha. DOT de no

máximo 06 meses e garantia de 05 anos contra defeito de

fabricação. Unidade 64

1.957,00           125.248,00    

13

Pneu 295/80/R22.5, radial liso 16 lonas, uso misto,

profundidade mínima dos sulcos 15,8mm, novo, 1ª vida, índice

de capacidade de carga 152/148, categoria de velocidade K,

devendo atender as normas da ABNT NBR 5531, 6087, 6088,

ter certificação compulsória do INMETRO com selo impresso

na borracha. DOT de no máximo 06 meses e garantia de 05

anos contra defeito de fabricação. Unidade 10

1.780,00           17.800,00      

Toral em R$ 275.088,00    

Empresa: Paulo Victor Schwab Eireli - ME



Item Produtos/Serviços Unidade Quantia Unitário Total

18
Pneu 23,1/30 traseiro, 12 lonas, novo, 1ª vida. DOT de no

máximo 06 meses e garantia de 05 anos contra defeito de

fabricação. 

Unidade 2 5.500,00           11.000,00      

19

Pneu 14,9/26 Dianteiro, 12 lonas, novo, 1ª vida. DOT de no

máximo 06 meses e garantia de 05 anos contra defeito de

fabricação. Unidade 2
2.700,00           5.400,00        

Total em R$ 16.400,00      

Total Geral R$ 586.976,00    

Valoir Chapuis

Prefeito Municipal

Não havendo a interposição de recursos, determina ao setor competente para que promova as

formalizações legais para as aquisições dos objetos licitados.

Gabinete do Prefeito Municipal de Coqueiros do Sul, em 29 de Março de 2021.


