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ERRATA AO EDITAL DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2022  

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2022 - REGISTRO DE PREÇOS  
 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS. 
 
 A Prefeitura Municipal de Barra Funda/RS, através de Sua Pregoeira e Equipe de Apoio, 
designada pela Portaria nº 3746/2021, tendo em vista um erro de digitação constatado no Edital do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 – REGISTRO DE PREÇOS, TORNA PÚBLICO E PARA 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, a correção da numeração dos itens no Anexo II, assim como 
segue: 

“Onde se lê:” 

PROPOSTA FINANCEIRA 
EMPRESA: 
CNPJ Nº: 
Endereço:      Contato:                                        Fone/Celular: 
E-mail:       Fone Empresa: 
 

   
Valor de Referência 

em R$ 

Item Descrição do Produto Unidade Qnt. Marca  Unitário Total 

36.  

Pneu 175/70 R13, radial, índice mínimo de carga 82, índice 
de velocidade T, não remoldado/reformado/recauchutado, 
aprovados pelas normas NBR 5531:1990, NBR NM 
250:2001 e NBR NM 251:2001, com certificação INMETRO, 
com data de fabricação não superior a 6 meses no 
momento da entrega e garantia mínima de 5 anos 
fornecida pelo licitante. 

UN 08    

37.  

Pneu 175/70 R14, radial, índice mínimo de carga 88, índice 
de velocidade T, não remoldado/reformado/ recauchutado, 
aprovados pelas normas NBR 5531:1990, NBR NM 
250:2001 e NBR NM 251:2001, com certificação INMETRO, 
com data de fabricação não superior a 6 meses no 
momento da entrega e garantia mínima de 5 anos 
fornecida pelo licitante. 

UN 32    

38.  

Pneu 185/60 R15, radial, índice mínimo de carga 88, índice 
de velocidade H, não remoldado/reformado/ 
recauchutado, aprovados pelas normas NBR 5531:1990, 
NBR NM 250:2001 e NBR NM 251:2001, com certificação 
INMETRO, com data de fabricação não superior a 6 meses 
no momento da entrega e garantia mínima de 5 anos 
fornecida pelo licitante. 

UN 12    

39.  

Pneu 195/55 R15, radial, índice mínimo de carga 85, índice 
de velocidade V, não remoldado/reformado/ 
recauchutado, aprovados pelas normas NBR 5531:1990, 
NBR NM 250:2001 e NBR NM 251:2001, com certificação 
INMETRO, com data de fabricação não superior a 6 meses 
no momento da entrega e garantia mínima de 5 anos 
fornecida pelo licitante. 

UN 32    
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40.  

Pneu 195/65 R15, radial, índice mínimo de carga 91, índice 
de velocidade H, não remoldado/reformado/ 
recauchutado, aprovados pelas normas NBR 5531:1990, 
NBR NM 250:2001 e NBR NM 251:2001, com certificação 
INMETRO, com data de fabricação não superior a 6 meses 
no momento da entrega e garantia mínima de 5 anos 
fornecida pelo licitante. 

UN 12    

41.  

Pneu 205/60 R16, radial, índice mínimo de carga 92, índice 
de velocidade V, não remoldado/reformado/ 
recauchutado, aprovados pelas normas NBR 5531:1990, 
NBR NM 250:2001 e NBR NM 251:2001, com certificação 
INMETRO, com data de fabricação não superior a 6 meses 
no momento da entrega e garantia mínima de 5 anos 
fornecida pelo licitante. 

UN 04    

42.  

Pneu 205/70 R15, radial, índice mínimo de carga 106/104, 
índice de velocidade R, não remoldado/reformado/ 
recauchutado, recauchutado, aprovados pelas normas NBR 
5531:1990, NBR NM 250:2001 e NBR NM 251:2001, com 
certificação INMETRO, com data de fabricação não superior 
a 6 meses no momento da entrega e garantia mínima de 5 
anos fornecida pelo licitante. 

UN 04 
 

   

43.  

Pneu 205/75 R16, radial, índice mínimo de carga 106/104, 
índice de velocidade R, não remoldado/reformado/ 
recauchutado, recauchutado, aprovados pelas normas NBR 
5531:1990, NBR NM 250:2001 e NBR NM 251:2001, com 
certificação INMETRO, com data de fabricação não superior 
a 6 meses no momento da entrega e garantia mínima de 5 
anos fornecida pelo licitante. 

UN 30 
 

   

44.  

Pneu 205/55 R17, radial, índice mínimo de carga 91, índice 
de velocidade V, não remoldado/reformado/ 
recauchutado, aprovados pelas normas NBR 5531:1990, 
NBR NM 250:2001 e NBR NM 251:2001, com certificação 
INMETRO, com data de fabricação não superior a 6 meses 
no momento da entrega e garantia mínima de 5 anos 
fornecida pelo licitante. 

UN 12    

45.  

Pneu 215/75 R16, radial, índice mínimo de carga 113, índice 
de velocidade R, não remoldado/reformado/ recauchutado, 
aprovados pelas normas NBR 5531:1990, NBR NM 
250:2001 e NBR NM 251:2001, com certificação INMETRO, 
com data de fabricação não superior a 6 meses no 
momento da entrega e garantia mínima de 5 anos 
fornecida pelo licitante. 

UN 12    

46.  

Pneu 225/75 R16, radial, índice mínimo de carga 118 índice 
de velocidade R, não remoldado/reformado/ recauchutado, 
aprovados pelas normas NBR 5531:1990, NBR NM 
250:2001 e NBR NM 251:2001, com certificação INMETRO, 
com data de fabricação não superior a 6 meses no 
momento da entrega e garantia mínima de 5 anos 
fornecida pelo licitante. 

UN 12    
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47.  

Pneu 215/75 R17,5, liso, misto,  índice mínimo de carga 
126/124, índice de velocidade K, profundidade mínima de 
sulco 13mm, não remoldado/reformado/recauchutado, 
aprovados pelas normas NBR 5531:1990, NBR NM 
250:2001 e NBR NM 251:2001, com certificação INMETRO, 
com data de fabricação não superior a 6 meses no 
momento da entrega e garantia mínima de 5 anos 
fornecida pelo licitante. 

UN 12    

48.  

Pneu 235/75 R17,5, liso, misto, não remoldado/ 
reformado/recauchutado, aprovados pelas normas NBR 
5531:1990, NBR NM 250:2001 e NBR NM 251:2001, com 
certificação INMETRO, com data de fabricação não superior 
a 6 meses no momento da entrega e garantia mínima de 5 
anos fornecida pelo licitante. 

UN 12    

49.  

Pneu 275/80 R22,5, liso, misto, 16 lonas, índice mínimo de 
carga 149/146, índice de velocidade K, profundidade 
mínima de sulco 18mm, não remoldado/reformado/ 
recauchutado, aprovados pelas normas NBR 5531:1990, 
NBR NM 250:2001 e NBR NM 251:2001, com certificação 
INMETRO, com data de fabricação não superior a 6 meses 
no momento da entrega e garantia mínima de 5 anos 
fornecida pelo licitante. 

UN 20    

50.  

Pneu 275/80 R22,5, borrachudo, misto, 16 lonas,  índice 
mínimo de carga 149/146, índice de velocidade K, 
profundidade mínima de sulco 20mm, não 
remoldado/reformado/recauchutado, aprovados pelas 
normas NBR 5531:1990, NBR NM 250:2001 e NBR NM 
251:2001, com certificação INMETRO, com data de 
fabricação não superior a 6 meses no momento da entrega 
e garantia mínima de 5 anos fornecida pelo licitante. 

UN 36 
 

   

51.  

Pneu 295/80 R22,5, liso, misto, 16 lonas,  índice mínimo de 
carga 152/148, índice de velocidade K, profundidade 
mínima de sulco 18mm, não remoldado/ 
reformado/recauchutado, aprovados pelas normas NBR 
5531:1990, NBR NM 250:2001 e NBR NM 251:2001, com 
certificação INMETRO, com data de fabricação não superior 
a 6 meses no momento da entrega e garantia mínima de 5 
anos fornecida pelo licitante. 

UN 20    

52.  

Pneu 295/80 R22,5, borrachudo, misto, 16 lonas,  índice 
mínimo de carga 152/148, índice de velocidade K, 
profundidade mínima de sulco 20mm, não 
remoldado/reformado/recauchutado, aprovados pelas 
normas NBR 5531:1990, NBR NM 250:2001 e NBR NM 
251:2001, com certificação INMETRO, com data de 
fabricação não superior a 6 meses no momento da entrega 
e garantia mínima de 5 anos fornecida pelo licitante. 

UN 12    

53.  
Pneu 7.50-16, liso misto, 12 lonas, não remoldado/ 
reformado/recauchutado, aprovados pelas normas NBR 
5531:1990, NBR NM 250:2001 e NBR NM 251:2001 com 

UN 20    



 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA FUNDA 

Av. 24 de Março, 735 – Centro – Fone (54) 3369.1202 – Cep 99.585-000 – Barra Funda - RS 4 

certificação INMETRO, com data de fabricação não superior 
a 6 meses no momento da entrega e garantia mínima de 5 
anos fornecida pelo licitante. 

54.  

Pneu 7.50-16, borrachudo misto, 12 lonas, não 
remoldado/reformado/recauchutado, aprovados pelas 
normas NBR 5531:1990, NBR NM 250:2001 e NBR NM 
251:2001, com certificação INMETRO, com data de 
fabricação não superior a 6 meses no momento da entrega 
e garantia mínima de 5 anos fornecida pelo licitante. 

UN 12 
 

   

55.  

Pneu 1000 R20, liso, misto, 16 lonas,  índice mínimo de 
carga 146/143, índice de velocidade K, profundidade 
mínima de sulco 15mm, não remoldado/reformado/ 
recauchutado, aprovados pelas normas NBR 5531:1990, 
NBR NM 250:2001 e NBR NM 251:2001, com certificação 
INMETRO, com data de fabricação não superior a 6 meses 
no momento da entrega e garantia mínima de 5 anos 
fornecida pelo licitante. 

UN 30    

56.  

Pneu 1000 R20, borrachudo, misto, 16 lonas,  índice mínimo 
de carga 146/143, índice de velocidade K, profundidade 
mínima de sulco 20mm, não remoldado/reformado/ 
recauchutado, aprovados pelas normas NBR 5531:1990, 
NBR NM 250:2001 e NBR NM 251:2001, com certificação 
INMETRO, com data de fabricação não superior a 6 meses 
no momento da entrega e garantia mínima de 5 anos 
fornecida pelo licitante. 

UN 36    

57.  

Pneu 12 - 16,5, 10 lonas, não remoldado/ reformado/ 
recauchutado, aprovados pelas normas NBR 5531:1990, 
NBR NM 250:2001 e NBR NM 251:2001, com data de 
fabricação não superior a 6 meses no momento da entrega 
e garantia mínima de 5 anos fornecida pelo licitante. 
Aplicação(G2-L2) 

UN 04    

58.  

Pneu 12.5 / 80-18, 10 lonas, não remoldado/reformado/ 
recauchutado, aprovados pelas normas NBR 5531:1990, 
NBR NM 250:2001 e NBR NM 251:2001, com data de 
fabricação não superior a 6 meses no momento da entrega 
e garantia mínima de 5 anos fornecida pelo licitante. 
Aplicação(G2-L2) 

UN 04    

59.  

Pneu 12.4 – 24, 10 lonas, não remoldado/reformado/ 
recauchutado, aprovados pelas normas NBR 5531:1990, 
NBR NM 250:2001 e NBR NM 251:2001, com data de 
fabricação não superior a 6 meses no momento da entrega 
e garantia mínima de 5 anos fornecida pelo licitante. 
Aplicação (R1) 

UN 04    

60.  

Pneu 1400 – 24, 16 lonas, não remoldado/reformado/ 
recauchutado, aprovados pelas normas NBR 5531:1990, 
NBR NM 250:2001 e NBR NM 251:2001, com data de 
fabricação não superior a 6 meses no momento da entrega 
e garantia mínima de 5 anos fornecida pelo licitante. 
Aplicação(G2-L2) 

UN 12    
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61.  

Pneu 16.0/70-20, 10 lonas, não remoldado/reformado/ 
recauchutado, aprovados pelas normas NBR 5531:1990, 
NBR NM 250:2001 e NBR NM 251:2001, com data de 
fabricação não superior a 6 meses no momento da entrega 
e garantia mínima de 5 anos fornecida pelo licitante. 
Aplicação (R1)  

UN 02    

62.  

Pneu 17.5 – 25, 16 lonas, não remoldado/reformado/ 
recauchutado, aprovados pelas normas NBR 5531:1990, 
NBR NM 250:2001 e NBR NM 251:2001, com data de 
fabricação não superior a 6 meses no momento da entrega 
e garantia mínima de 5 anos fornecida pelo licitante. 
Aplicação(G2-L2) 

UN 04    

63.  

Pneu 18.4 – 30, 12 lonas, não remoldado/reformado/ 
recauchutado, aprovados pelas normas NBR 5531:1990, 
NBR NM 250:2001 e NBR NM 251:2001, com data de 
fabricação não superior a 6 meses no momento da entrega 
e garantia mínima de 5 anos fornecida pelo licitante. 
Aplicação (R1) 

UN 04    

64.  

Pneu 18.4 – 34, 12 lonas, não remoldado/reformado/ 
recauchutado, aprovados pelas normas NBR 5531:1990, 
NBR NM 250:2001 e NBR NM 251:2001, com data de 
fabricação não superior a 6 meses no momento da entrega 
e garantia mínima de 5 anos fornecida pelo licitante. 
Aplicação (R1) 

UN 04    

65.  

Pneu 19.5 – 24, 12 lonas, não remoldado/reformado/ 
recauchutado, aprovados pelas normas NBR 5531:1990, 
NBR NM 250:2001 e NBR NM 251:2001, com data de 
fabricação não superior a 6 meses no momento da entrega 
e garantia mínima de 5 anos fornecida pelo licitante. 
Aplicação(G2-L2) 

UN 04    

66.  

Pneu 14.9 – 24, 08 lonas, não remoldado/reformado/ 
recauchutado, aprovados pelas normas NBR 5531:1990, 
NBR NM 250:2001 e NBR NM 251:2001, com data de 
fabricação não superior a 6 meses no momento da entrega 
e garantia mínima de 5 anos fornecida pelo licitante. 
Aplicação (R1) 

UN 04    

67.  

Pneu 23.1 – 26, 12 lonas, não remoldado/reformado/ 
recauchutado, aprovados pelas normas NBR 5531:1990, 
NBR NM 250:2001 e NBR NM 251:2001, com data de 
fabricação não superior a 6 meses no momento da entrega 
e garantia mínima de 5 anos fornecida pelo licitante. 
(Agrícola) Aplicação (R1) 

UN 02    

68.  Câmara de ar 750-16. UN 10    

69.  Câmara de ar 1000-20. UN 30    

70.  Câmara de Ar 1400-24.   UN 30    

 
Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com o preço e prazo acima indicados, 
estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos 
submetemos incondicional e integralmente.  
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Declaramos para todos os efeitos legais que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos a participação desta 
empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 

 
O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, conforme disposto no art. 64, parágrafo 3º, da Lei nº 
8.666/93 e no art. 6º da Lei nº 10.520, de 17.07.2002. 

 
Garantia: 
 

 
Prazo de Entrega: 
 

 
“Leia-se:” 

PROPOSTA FINANCEIRA 
EMPRESA: 
CNPJ Nº: 
Endereço:      Contato:                                        Fone/Celular: 
E-mail:       Fone Empresa: 
 

   
Valor de Referência 

em R$ 

Item Descrição do Produto Unidade Qnt. Marca  Unitário Total 

1.  

Pneu 175/70 R13, radial, índice mínimo de carga 82, índice de 
velocidade T, não remoldado/reformado/recauchutado, 
aprovados pelas normas NBR 5531:1990, NBR NM 250:2001 e 
NBR NM 251:2001, com certificação INMETRO, com data de 
fabricação não superior a 6 meses no momento da entrega e 
garantia mínima de 5 anos fornecida pelo licitante. 

UN 08    

2.  

Pneu 175/70 R14, radial, índice mínimo de carga 88, índice de 
velocidade T, não remoldado/reformado/ recauchutado, 
aprovados pelas normas NBR 5531:1990, NBR NM 250:2001 e 
NBR NM 251:2001, com certificação INMETRO, com data de 
fabricação não superior a 6 meses no momento da entrega e 
garantia mínima de 5 anos fornecida pelo licitante. 

UN 32    

3.  

Pneu 185/60 R15, radial, índice mínimo de carga 88, índice de 
velocidade H, não remoldado/reformado/ recauchutado, 
aprovados pelas normas NBR 5531:1990, NBR NM 250:2001 e 
NBR NM 251:2001, com certificação INMETRO, com data de 
fabricação não superior a 6 meses no momento da entrega e 
garantia mínima de 5 anos fornecida pelo licitante. 

UN 12    

4.  

Pneu 195/55 R15, radial, índice mínimo de carga 85, índice de 
velocidade V, não remoldado/reformado/ recauchutado, 
aprovados pelas normas NBR 5531:1990, NBR NM 250:2001 e 
NBR NM 251:2001, com certificação INMETRO, com data de 
fabricação não superior a 6 meses no momento da entrega e 
garantia mínima de 5 anos fornecida pelo licitante. 

UN 32    

5.  
Pneu 195/65 R15, radial, índice mínimo de carga 91, índice de 
velocidade H, não remoldado/reformado/ recauchutado, 

UN 12    
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aprovados pelas normas NBR 5531:1990, NBR NM 250:2001 e 
NBR NM 251:2001, com certificação INMETRO, com data de 
fabricação não superior a 6 meses no momento da entrega e 
garantia mínima de 5 anos fornecida pelo licitante. 

6.  

Pneu 205/60 R16, radial, índice mínimo de carga 92, índice de 
velocidade V, não remoldado/reformado/ recauchutado, 
aprovados pelas normas NBR 5531:1990, NBR NM 250:2001 e 
NBR NM 251:2001, com certificação INMETRO, com data de 
fabricação não superior a 6 meses no momento da entrega e 
garantia mínima de 5 anos fornecida pelo licitante. 

UN 04    

7.  

Pneu 205/70 R15, radial, índice mínimo de carga 106/104, índice 
de velocidade R, não remoldado/reformado/ recauchutado, 
recauchutado, aprovados pelas normas NBR 5531:1990, NBR NM 
250:2001 e NBR NM 251:2001, com certificação INMETRO, com 
data de fabricação não superior a 6 meses no momento da 
entrega e garantia mínima de 5 anos fornecida pelo licitante. 

UN 04 
 

   

8.  

Pneu 205/75 R16, radial, índice mínimo de carga 106/104, índice 
de velocidade R, não remoldado/reformado/ recauchutado, 
recauchutado, aprovados pelas normas NBR 5531:1990, NBR NM 
250:2001 e NBR NM 251:2001, com certificação INMETRO, com 
data de fabricação não superior a 6 meses no momento da 
entrega e garantia mínima de 5 anos fornecida pelo licitante. 

UN 30 
 

   

9.  

Pneu 205/55 R17, radial, índice mínimo de carga 91, índice de 
velocidade V, não remoldado/reformado/ recauchutado, 
aprovados pelas normas NBR 5531:1990, NBR NM 250:2001 e 
NBR NM 251:2001, com certificação INMETRO, com data de 
fabricação não superior a 6 meses no momento da entrega e 
garantia mínima de 5 anos fornecida pelo licitante. 

UN 12    

10.  

Pneu 215/75 R16, radial, índice mínimo de carga 113, índice de 
velocidade R, não remoldado/reformado/ recauchutado, 
aprovados pelas normas NBR 5531:1990, NBR NM 250:2001 e 
NBR NM 251:2001, com certificação INMETRO, com data de 
fabricação não superior a 6 meses no momento da entrega e 
garantia mínima de 5 anos fornecida pelo licitante. 

UN 12    

11.  

Pneu 225/75 R16, radial, índice mínimo de carga 118 índice de 
velocidade R, não remoldado/reformado/ recauchutado, 
aprovados pelas normas NBR 5531:1990, NBR NM 250:2001 e 
NBR NM 251:2001, com certificação INMETRO, com data de 
fabricação não superior a 6 meses no momento da entrega e 
garantia mínima de 5 anos fornecida pelo licitante. 

UN 12    

12.  

Pneu 215/75 R17,5, liso, misto,  índice mínimo de carga 126/124, 
índice de velocidade K, profundidade mínima de sulco 13mm, 
não remoldado/reformado/recauchutado, aprovados pelas 
normas NBR 5531:1990, NBR NM 250:2001 e NBR NM 251:2001, 
com certificação INMETRO, com data de fabricação não superior 
a 6 meses no momento da entrega e garantia mínima de 5 anos 
fornecida pelo licitante. 

UN 12    

13.  

Pneu 235/75 R17,5, liso, misto, não remoldado/ 
reformado/recauchutado, aprovados pelas normas NBR 
5531:1990, NBR NM 250:2001 e NBR NM 251:2001, com 
certificação INMETRO, com data de fabricação não superior a 6 
meses no momento da entrega e garantia mínima de 5 anos 
fornecida pelo licitante. 

UN 12    
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14.  

Pneu 275/80 R22,5, liso, misto, 16 lonas, índice mínimo de carga 
149/146, índice de velocidade K, profundidade mínima de sulco 
18mm, não remoldado/reformado/ recauchutado, aprovados 
pelas normas NBR 5531:1990, NBR NM 250:2001 e NBR NM 
251:2001, com certificação INMETRO, com data de fabricação 
não superior a 6 meses no momento da entrega e garantia 
mínima de 5 anos fornecida pelo licitante. 

UN 20    

15.  

Pneu 275/80 R22,5, borrachudo, misto, 16 lonas,  índice mínimo 
de carga 149/146, índice de velocidade K, profundidade mínima 
de sulco 20mm, não remoldado/reformado/recauchutado, 
aprovados pelas normas NBR 5531:1990, NBR NM 250:2001 e 
NBR NM 251:2001, com certificação INMETRO, com data de 
fabricação não superior a 6 meses no momento da entrega e 
garantia mínima de 5 anos fornecida pelo licitante. 

UN 36 
 

   

16.  

Pneu 295/80 R22,5, liso, misto, 16 lonas,  índice mínimo de carga 
152/148, índice de velocidade K, profundidade mínima de sulco 
18mm, não remoldado/ reformado/recauchutado, aprovados 
pelas normas NBR 5531:1990, NBR NM 250:2001 e NBR NM 
251:2001, com certificação INMETRO, com data de fabricação 
não superior a 6 meses no momento da entrega e garantia 
mínima de 5 anos fornecida pelo licitante. 

UN 20    

17.  

Pneu 295/80 R22,5, borrachudo, misto, 16 lonas,  índice mínimo 
de carga 152/148, índice de velocidade K, profundidade mínima 
de sulco 20mm, não remoldado/reformado/recauchutado, 
aprovados pelas normas NBR 5531:1990, NBR NM 250:2001 e 
NBR NM 251:2001, com certificação INMETRO, com data de 
fabricação não superior a 6 meses no momento da entrega e 
garantia mínima de 5 anos fornecida pelo licitante. 

UN 12    

18.  

Pneu 7.50-16, liso misto, 12 lonas, não remoldado/ 
reformado/recauchutado, aprovados pelas normas NBR 
5531:1990, NBR NM 250:2001 e NBR NM 251:2001 com 
certificação INMETRO, com data de fabricação não superior a 6 
meses no momento da entrega e garantia mínima de 5 anos 
fornecida pelo licitante. 

UN 20    

19.  

Pneu 7.50-16, borrachudo misto, 12 lonas, não 
remoldado/reformado/recauchutado, aprovados pelas normas 
NBR 5531:1990, NBR NM 250:2001 e NBR NM 251:2001, com 
certificação INMETRO, com data de fabricação não superior a 6 
meses no momento da entrega e garantia mínima de 5 anos 
fornecida pelo licitante. 

UN 12 
 

   

20.  

Pneu 1000 R20, liso, misto, 16 lonas,  índice mínimo de carga 
146/143, índice de velocidade K, profundidade mínima de sulco 
15mm, não remoldado/reformado/ recauchutado, aprovados 
pelas normas NBR 5531:1990, NBR NM 250:2001 e NBR NM 
251:2001, com certificação INMETRO, com data de fabricação 
não superior a 6 meses no momento da entrega e garantia 
mínima de 5 anos fornecida pelo licitante. 

UN 30    

21.  

Pneu 1000 R20, borrachudo, misto, 16 lonas,  índice mínimo de 
carga 146/143, índice de velocidade K, profundidade mínima de 
sulco 20mm, não remoldado/reformado/ recauchutado, 
aprovados pelas normas NBR 5531:1990, NBR NM 250:2001 e 
NBR NM 251:2001, com certificação INMETRO, com data de 
fabricação não superior a 6 meses no momento da entrega e 
garantia mínima de 5 anos fornecida pelo licitante. 

UN 36    
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22.  

Pneu 12 - 16,5, 10 lonas, não remoldado/ reformado/ 
recauchutado, aprovados pelas normas NBR 5531:1990, NBR NM 
250:2001 e NBR NM 251:2001, com data de fabricação não 
superior a 6 meses no momento da entrega e garantia mínima de 
5 anos fornecida pelo licitante. Aplicação(G2-L2) 

UN 04    

23.  

Pneu 12.5 / 80-18, 10 lonas, não remoldado/reformado/ 
recauchutado, aprovados pelas normas NBR 5531:1990, NBR NM 
250:2001 e NBR NM 251:2001, com data de fabricação não 
superior a 6 meses no momento da entrega e garantia mínima de 
5 anos fornecida pelo licitante. Aplicação(G2-L2) 

UN 04    

24.  

Pneu 12.4 – 24, 10 lonas, não remoldado/reformado/ 
recauchutado, aprovados pelas normas NBR 5531:1990, NBR NM 
250:2001 e NBR NM 251:2001, com data de fabricação não 
superior a 6 meses no momento da entrega e garantia mínima de 
5 anos fornecida pelo licitante. Aplicação (R1) 

UN 04    

25.  

Pneu 1400 – 24, 16 lonas, não remoldado/reformado/ 
recauchutado, aprovados pelas normas NBR 5531:1990, NBR NM 
250:2001 e NBR NM 251:2001, com data de fabricação não 
superior a 6 meses no momento da entrega e garantia mínima de 
5 anos fornecida pelo licitante. Aplicação(G2-L2) 

UN 12    

26.  

Pneu 16.0/70-20, 10 lonas, não remoldado/reformado/ 
recauchutado, aprovados pelas normas NBR 5531:1990, NBR NM 
250:2001 e NBR NM 251:2001, com data de fabricação não 
superior a 6 meses no momento da entrega e garantia mínima de 
5 anos fornecida pelo licitante. Aplicação (R1)  

UN 02    

27.  

Pneu 17.5 – 25, 16 lonas, não remoldado/reformado/ 
recauchutado, aprovados pelas normas NBR 5531:1990, NBR NM 
250:2001 e NBR NM 251:2001, com data de fabricação não 
superior a 6 meses no momento da entrega e garantia mínima de 
5 anos fornecida pelo licitante. Aplicação(G2-L2) 

UN 04    

28.  

Pneu 18.4 – 30, 12 lonas, não remoldado/reformado/ 
recauchutado, aprovados pelas normas NBR 5531:1990, NBR NM 
250:2001 e NBR NM 251:2001, com data de fabricação não 
superior a 6 meses no momento da entrega e garantia mínima de 
5 anos fornecida pelo licitante. Aplicação (R1) 

UN 04    

29.  

Pneu 18.4 – 34, 12 lonas, não remoldado/reformado/ 
recauchutado, aprovados pelas normas NBR 5531:1990, NBR NM 
250:2001 e NBR NM 251:2001, com data de fabricação não 
superior a 6 meses no momento da entrega e garantia mínima de 
5 anos fornecida pelo licitante. Aplicação (R1) 

UN 04    

30.  

Pneu 19.5 – 24, 12 lonas, não remoldado/reformado/ 
recauchutado, aprovados pelas normas NBR 5531:1990, NBR NM 
250:2001 e NBR NM 251:2001, com data de fabricação não 
superior a 6 meses no momento da entrega e garantia mínima de 
5 anos fornecida pelo licitante. Aplicação(G2-L2) 

UN 04    

31.  

Pneu 14.9 – 24, 08 lonas, não remoldado/reformado/ 
recauchutado, aprovados pelas normas NBR 5531:1990, NBR NM 
250:2001 e NBR NM 251:2001, com data de fabricação não 
superior a 6 meses no momento da entrega e garantia mínima de 
5 anos fornecida pelo licitante. Aplicação (R1) 

UN 04    

32.  
Pneu 23.1 – 26, 12 lonas, não remoldado/reformado/ 
recauchutado, aprovados pelas normas NBR 5531:1990, NBR NM 
250:2001 e NBR NM 251:2001, com data de fabricação não 

UN 02    
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superior a 6 meses no momento da entrega e garantia mínima de 
5 anos fornecida pelo licitante. (Agrícola) Aplicação (R1) 

33.  Câmara de ar 750-16. UN 10    

34.  Câmara de ar 1000-20. UN 30    

35.  Câmara de Ar 1400-24.   UN 30    

 
Declaramos para todos os efeitos legais que, ao apresentar esta proposta, com o preço e prazo acima indicados, 
estamos de pleno acordo com as condições gerais e especiais estabelecidas para esta licitação, as quais nos 
submetemos incondicional e integralmente.  
 

 
Declaramos para todos os efeitos legais que, até a presente data, inexistem fatos impeditivos a participação desta 
empresa ao presente certame licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, conforme disposto no art. 64, parágrafo 3º, da Lei nº 8.666/93 e no 
art. 6º da Lei nº 10.520, de 17.07.2002. 

 
Garantia: 
 

 
Prazo de Entrega: 
 

 
 

Como as alterações acima citadas não afetam a formulação das Propostas, permanece 
INALTERADA A DATA DE ABERTURA, mantendo-se para dia 03 de fevereiro de 2022, às 09 horas, 
bem como, permanecem inalterados os demais dispositivos contidos no instrumento 
convocatório. 

 
 

Barra Funda, 31 de janeiro de 2022. 
 
 
 

MARCOS ANDRÉ PIAIA, 
Prefeito Municipal  

 
 


