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Data Licitação  Local do Pedido  ........:  

Local da Compra  ......:  

ENDEREÇO DE ENTREGA  

Centro,  Silvianópolis - MG  

Dr. José Magalhães Carneiro, 33 , CEP 37.560-000  Endereço  

Bairro / Cidade / UF  

.................:  

...:  

24/11/2021  

02.03.02 - Compras E Licitação  

02.07 - Obras, Viação E Serviços Urbanos  

ITENS DO PEDIDO  

Item  Descrição  Unidade de Aquisição  Quantidade  

00000001  CÂMARA DE AR 1.400X24 - Com bico de ferro. Padrão de qualidade igual 
ou superior as marcas Pirelli, Goodyear e Firestone.  

 Unidade           36,0000  

00000002  CÂMARA DE AR 1000R20 - Com bico de ferro. Padrão de qualidade igual 
ou superior as marcas Pirelli, Goodyear e Firestone.  

 Unidade           50,0000  

00000003  CÂMARA DE AR 12 -16.5 - Com bico de ferro. Padrão de qualidade igual 
ou superior as marcas Pirelli, Goodyear e Firestone.  

 Unidade           24,0000  

00000004  CÂMARA DE AR 12.5/80-18 - dianteiro. Com bico de ferro.   Padrão de 
qualidade igual ou superior as marcas Pirelli, Goodyear e Firestone.  

 Unidade           24,0000  

00000005  CÂMARA DE AR 19.5 L-24 - traseiro. Com bico de ferro.  Padrão de 
qualidade igual ou superior as marcas Pirelli, Goodyear e Firestone.  

 Unidade           24,0000  

00000006  CÂMARA DE AR 275/80 R22,5 - Com bico de ferro. Padrão de qualidade 
igual ou superior as marcas Pirelli, Goodyear e Firestone.  

 Unidade           48,0000  

00000007  CÂMARA DE AR 7.50-16 - com bico de ferro. Padrão de qualidade igual ou 
superior as marcas Pirelli, Goodyear e Firestone  

 Unidade           24,0000  

00000008  CÂMARA DE AR 750-16 - dianteiro, com bico de borracha. Padrão de 
qualidade igual ou superior as marcas Pirelli, Goodyear e Firestone.  

 Unidade           12,0000  

00000009  PNEU 1000R20 - LISO- Novo, radial dianteiro 146/143 - externo do pneu 
1.052mm, lonas 16 - Utilização em estrada de terra / asfalto- Composto 
otimizado em rodagem para serviço misto maior resistência a cortes e 
arranchamentos, maximizando o     desempenho da banda. Capacidade 
de carga igual ou superior a 3.000 kg/pneu em montagem simples, 
capacidade de carga igual ou superior a 2.725     kg     porem 
montagem dupla, produto com garantia de 5 anos contra defeitode 
fabricação - garantia de fábrica. Padrão de qualidade igual ou superior as 
marcas Pirelli, Goodyear e Firestone.  

 Unidade           16,0000  

00000010  PNEU 1000R20-BORRACHUDO - Novo, radial traseiro 146/143 - lonas 16; 
diâmetro externo do pneu 1.052mm; desenho robusto da banda de 
rodagem; excelente tração em estrada de terra e asfalto; capacidade de 
carga igual ou superior a 3.000 Kg/pneu em montagem simples, 
capacidade de carga igual ou superior a 2.725 Kg por pneu em montagem 
dupla, produto com garantia de 5 anos contra defeito de fabricação, 
garantia de fábrica. Padrão de qualidade igual ou Superior as marcas 
Pirelli, Goodyear e Firestone.  

 Unidade           32,0000  

00000011  PNEU 110/80.18, TRASEIRO -  Novo, Motocicleta, Yamaha XTZ - marca 
equivalente ou superior a Pirelli, Levorin e Metzeller.  

 Unidade            2,0000  

00000012  PNEU 12-16.5 RG 400 NHS, novo, com 12 lonas, construção diagonal, 
sem câmara, com no mínimo 25mm de profundidade, carga máxima 
suportada de 3.450kg por pneu ou capacidade com certificado INMETRO 
para uso em retroescavadeira  

 Unidade            8,0000  

00000013  PNEU 12.5 / 80 R18 - novo, com 12 lonas, construção diagonal, sem 
câmara, com no mínimo 25mm de profundidade, carga máxima suportada 
de 3.450kg por pneu ou capacidade com certificado INMETRO para uso 
em retroescavadeira  

 Unidade            8,0000  

00000014  PNEU 14.00-24, novo, 12 lonas com construção diagonal, com câmara 
desenho g2 / l2 capacidade de carga máxima de 3075kg ou superior, com 
profundidade do desenho 24mm ou superior com certificado INMETRO, 
para uso em motoniveladora patrol  

 Unidade           24,0000  

00000015  PNEU 165/70-R13 - novo, carcaça de construção radial, tubelless - sem 
câmara, contendo informações   técnicas   na lateral - treadwear igual ou 
superior a 340, traction A, temperatura B, capacidade de carga igual ou 
superior a 437 kg/pneu em montagem simples - indicado pelo código "79", 
capacidade de velocidade máxima de 190 km/h - indicado pelo código "T", 
com profundidade de sulco igual ou superior a 7,9 mm, produto com 
garantia de 5 anos contra defeito de fabricação - garantia de fábrica, 
produto com carcaça reforçada, com proteção dupla no costado contra 
cortes, impactos e fricções laterais. Com Certificado do INMETRO. Padrão 
de qualidade igual ou superior as marcas Pirelli, Goodyear e Michellin.  

 Unidade           16,0000  
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00000016  PNEU 175/65R14 - novo, carcaça de construção radial, tubelless - sem 
câmara, contendo informações técnicas na lateral - treadwear igual ou 
superior a 340, traction A, temperatura B, capacidade de carga igual a 475 
kg/pneu em montagem simples - indicado pelo código "82", capacidade de 
velocidade máxima de 190 km/h - indicado pelo código  "T", com 
profundidade de sulco igual ou superior a 7,5 mm, produto com garantia de 
5 anos contra defeito de fabricação - garantia de fábrica, produto com 
carcaça reforçada, com proteção dupla no costado contra cortes, impactos 
e fricções laterais, com bico. Com Certificado do INMETRO. Padrão de 
qualidade igual ou superior as marcas Pirelli, Goodyear e Michellin  

 Unidade          120,0000  

00000017  PNEU 185 R14C 8 LONAS - novo, carcaça de construção radial, tubelless 
- sem câmara, contendo informações técnicas na lateral, traction A, 
temperatura B, capacidade de carga igual a 850 kg/pneu em montagem 
simples - indicado pelo código "102", capacidade de velocidade máxima de 
170 km/h - indicado pelo código "R", com profundidade de sulco igual ou 
superior a 7,5 mm, produto com garantia de 5 anos contra defeito de 
fabricação - garantia de fábrica, produto com carcaça reforçada, com 
proteção dupla no costado contra cortes, impactos e fricções laterais, com 
bico. Com Certificado do INMETRO. Padrão de qualidade igual ou superior 
as marcas Pirelli, Goodyear e Michellin.  

 Unidade           12,0000  

00000018  PNEU 185/60R15 - novo, carcaça de construção radial, tubelless - sem 
câmara, contendo informações técnicas na lateral - treadwear igual ou 
superior a 280, traction A, temperatura B, capacidade de carga igual a 560 
kg/pneu em montagem simples - indicado pelo código "88", capacidade de 
velocidade máxima de 190 km/h - indicado pelo código  "T", com 
profundidade de sulco igual ou superior a 7,4 mm, produto com garantia de 
5 anos contra defeito de fabricação - garantia de fábrica, produto com 
carcaça reforçada, com proteção dupla no costado contra cortes, impactos 
e fricções laterais. Com Certificado do INMETRO.  Padrão de qualidade 
igual ou superior as marcas Pirelli, Goodyear e Michellin.  

 Unidade           48,0000  

00000019  PNEU 19.5L-24, novo, com 12 lonas, construção diagonal, sem câmara, 
com no mínimo 25mm de profundidade, carga máxima suportada de 
3.450kg por pneu ou capacidade com certificado INMETRO para uso em 
retroescavadeira  

 Unidade            8,0000  

00000020  PNEU 195/50R16 - novo, carcaça de construção radial, tubelless - sem 
câmara, contendo informações técnicas na lateral - treadwear igual ou 
superior a 340, traction A, temperatura B, capacidade de carga igual a 500 
kg/pneu em montagem simples - indicado pelo código "84", capacidade de 
velocidade máxima de 210 km/h - indicado pelo código "H", com 
profundidade de sulco igual ou superior a 7,5 mm, produto com garantia de 
5 anos contra defeito de fabricação - garantia de fábrica, produto com 
carcaça reforçada, com proteção dupla no costado contra cortes, impactos 
e fricções laterais, com bico. Com Certificado do INMETRO. Padrão de 
qualidade igual ou superior as marcas Pirelli, Goodyear e Michellin.  

 Unidade           20,0000  

00000021  PNEU 205/60R16 - novo, carcaça de construção radial, tubelless - sem 
câmara, contendo informações técnicas na lateral - treadwear igual ou 
superior a 340, traction A, temperatura B, capacidade de carga igual a 630 
kg/pneu em montagem simples - indicado pelo código "92", capacidade de 
velocidade máxima de 210 km/h - indicado pelo código "H", com 
profundidade de sulco igual ou superior a 7,5 mm, produto com garantia de 
5 anos contra defeito de fabricação - garantia de fábrica, produto com 
carcaça reforçada, com proteção dupla no costado contra cortes, impactos 
e fricções laterais, com bico. Com Certificado do INMETRO. Padrão de 
qualidade igual ou superior as marcas Pirelli, Goodyear e Michellin.  

 Unidade           16,0000  

00000022  PNEU 205/70R15C 08 LONAS - novo, carcaça de construção radial, 
tubelless - sem câmara, contendo informações técnicas na lateral - 
treadwear igual ou superior a 340, traction A, temperatura B, capacidade 
de carga igual a 900 kg/pneu em montagem simples - indicado pelo código 
"104", capacidade de velocidade máxima de 170 km/h - indicado pelo 
código "R", com profundidade de sulco igual ou superior a 7,5 mm, produto 
com garantia de 5 anos contra defeito de fabricação - garantia de fábrica, 
produto com carcaça reforçada, com proteção dupla no costado contra 
cortes, impactos e fricções laterais. Com Certificado do INMETRO. Padrão 
de qualidade igual    ou Superior as marcas Pirelli, Goodyear e Michellin.  

 Unidade           12,0000  

00000023  PNEU 215/75 R17,5 - LISO- Novo radial dianteiro 135/136 - lonas 16;    Unidade           36,0000  
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capacidade de velocidade máxima de 100 km/h - indicado pelo código "J", 
com profundidade de sulco igual ou superior a 18,10 mm - Utilização em 
estrada de terra / asfalto- Composto otimizado em rodagem para serviço 
misto maior resistência a cortes e arranchamentos, maximizando o     
desempenho da banda.  Capacidade de carga igual ou superior a 2.180 
kg/pneu em montagem simples, capacidade de carga igual ou superior a 
2.060     kg     por em montagem dupla, produto com garantia de 5 anos 
contra defeito de fabricação - garantia de fábrica. Com Certificado do 
INMETRO.  Padrão de qualidade igual ou superior as marcas Pirelli, 
Goodyear e Firestone.  

00000024  PNEU 215/75 R17,5 -BORRACHUDO- Novo radial traseiro 135/133 - lonas 
16; capacidade de velocidade máxima de 100 km/h - indicado pelo código 
"J", com profundidade de sulco igual ou superior a 18,10 mm; desenho 
robusto da banda de rodagem; excelente tração em estrada de terra e 
asfalto; capacidade de carga igual ou superior a 2.180 Kg/pneu em 
montagem simples, capacidade de carga igual ou superior a 2.060 Kg por 
pneu em montagem dupla, produto com garantia de 5 anos contra defeito 
de fabricação, garantia de fábrica. Com Certificado do INMETRO.  Padrão 
de qualidade    igual ou superior as marcas Pirelli, Goodyear e Firestone.  

 Unidade           72,0000  

00000025  PNEU 225/65R16C 08 LONAS - novo, carcaça de construção radial, 
tubelless - sem câmara, contendo informações técnicas na lateral - 
treadwear igual ou superior a 340, traction A, temperatura B, capacidade 
de carga igual a 1.060kg/pneu em montagem simples - indicado pelo 
código "110", capacidade de velocidade máxima de 170 km/h - indicado 
pelo código "R", com profundidade de sulco igual ou superior a 7,5 mm, 
produto com garantia de 5 anos contra defeito de fabricação - garantia de 
fábrica, produto com carcaça reforçada, com proteção dupla no costado 
contra cortes, impactos e fricções laterais. Com Certificado do INMETRO. 
Padrão de qualidade    igual    ou Superior as marcas Pirelli, Goodyear e 
Michelin.  

 Unidade           24,0000  

00000026  PNEU 225/65R17 - novo, carcaça de construção radial, tubelless - sem 
câmara, contendo informações técnicas na lateral - treadwear igual ou 
superior a 340, traction A, temperatura B, capacidade de carga igual a 850 
kg/pneu em montagem simples - indicado pelo código "102", capacidade 
de velocidade máxima de 210 km/h - indicado pelo código "H", com 
profundidade de sulco igual ou superior a 7,5 mm, produto com garantia de 
5 anos contra defeito de fabricação - garantia de fábrica, produto com 
carcaça reforçada, com proteção dupla no costado contra cortes, impactos 
e fricções laterais, com bico. Com Certificado do INMETRO.  Padrão de 
qualidade igual ou superior as marcas Pirelli, Goodyear e Michellin.  

 Unidade           16,0000  

00000027  PNEU 275/80 R22,5 - LISO radial dianteiro 149/146 - lonas 16; capacidade 
de velocidade máxima de100 km/h - indicado pelo código "J", com 
profundidade de sulco igual ou superior a 18,10 mm - Utilização em 
estrada de terra / asfalto- Composto otimizado em rodagem para serviço 
misto maior resistência a cortes e arranchamentos, maximizando o     
desempenho da banda.       Capacidade de carga igual ou superior a 
3.250 kg/pneu em montagem simples, capacidade de carga igual ou 
superior a 3.000     kg     porem montagem dupla, produto com garantia 
de 5 anos contra defeitode fabricação - garantia de fábrica. Com 
Certificado do INMETRO. Padrão de qualidade igual ou superior as marcas 
Pirelli, Goodyear e Firestone.  

 Unidade           32,0000  

00000028  PNEU 275/80 R22,5 -BORRACHUDO radial traseiro 149/146 - lonas 16; 
capacidade de velocidade máxima de 100 km/h - indicado pelo código "J", 
com profundidade de sulco igual ou superior a 18,10 mm; desenho robusto 
da banda de rodagem; excelente tração em estrada de terra e asfalto; 
capacidade de carga igual ou superior a 3.250 Kg/pneu em montagem 
simples, capacidade de carga igual ou superior a 3.000 Kg por pneu em 
montagem dupla, produto com garantia de 5 anos contra defeito de 
fabricação, garantia de fábrica. Com Certificado do INMETRO. Padrão de 
qualidade igual ou superior as marcas Pirelli, Goodyear e Firestone.  

 Unidade           64,0000  

00000029  PNEU 7.50-16 - BORRACHUDO, novo, comum, com indicação de uso 
para tração, carcaça em construção de nylon de construção diagonal 
"comum", podendo somente ser utilizado com câmara de ar, pneu com 
carcaça contendo no mínimo 10 lonas, pneu contendo informações 
técnicas na lateral, capacidade de carga igual ou superior a 1.180 kg/pneu 
em montagem simples, capacidade de carga igual ou superior a 1.205 
kg/pneu      em Montagem dupla - indicado pelo código "E", com 
capacidade de velocidade máxima de 120 km/hora - indicado pelo código 
"L", com profundidade de sulco igual ou superior a 15,4 mm,   

 Unidade           12,0000  
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produto com garantia de 5 anos contra defeito de fabricação - garantia de 
fábrica. Com Certificado do INMETRO. Padrão de qualidade igual ou 
superior as marcas Pirelli, Goodyear e Firestone.  

00000030  PNEU 7.50-16 LISO - dianteiro - Novo, com banda de rodagem contendo 
de 4 a 5 raias, modelo direcional, com sulcos largose assimétricos que 
repelem pedras e outras impurezas, carcaça em construção de nylon de 
construção diagonal  "comum", podendo somente ser utilizado com 
câmara de ar, pneu com carcaça contendo no mínimo 10 lonas, pneu 
contendo informações técnicas na lateral, capacidade de carga igual ou 
superior a 1.250 kg/pneu em montagem simples, Capacidade de carga 
igual ou superior a 1.180 kg por pneu em montagem dupla - indicado pelo 
código "E", com capacidade de velocidade máxima de 120 km/hora - 
indicado pelo código "L", com profundidade de sulco igual ou superior a 
11,2mm, produto com garantia de 5 anos contra defeito de fabricação - 
garantia de fábrica. Com Certificado do INMETRO. Padrão de qualidade 
igual ou superior as marcas Pirelli, Goodyear e Firestone.  

 Unidade            8,0000  

00000031  PNEU 80/100 - 18 - Dianteiro, Novo, Motocicleta, Honda Fan-  Com 
Certificado do INMETRO.  Marca equivalente ou superior a Pirelli, Levorin 
e Metzeller.  

 Unidade            4,0000  

00000032  PNEU 80/90.21- Dianteiro, Novo, Motocicleta Yamaha XTZ - Com 
Certificado do INMETRO. Marca equivalente ou superior a Pirelli, Levorin e 
Metzeller.  

 Unidade            2,0000  

00000033  PNEU 90/90 - 18, Traseiro, Novo, Motocicleta Fan 125 - Com Certificado 
do INMETRO. Marca equivalente ou superior a Pirelli, Levorin e Metzeller.  

 Unidade            4,0000  

00000034  PROTETOR 1.400X24 - com anilha do bico de aço. - Padrão de qualidade 
igual ou superior as marcas Vipal, Valadores  

 Unidade           36,0000  

00000035  PROTETOR 1000 R 20 - com anilha do bico de aço. - Padrão de qualidade 
igual ou superior as marcas Vipal, Valadores.  

 Unidade           50,0000  

00000036  PROTETOR 12 -16.5 - com anilha do bico de aço. - Padrão de qualidade 
igual ou superior as marcas Vipal, Valadores  

 Unidade           24,0000  

00000037  PROTETOR 12.5/80-18 - dianteiro - com anilha do bico de aço. - Padrão 
de qualidade igual ou superior as marcas Vipal, Valadores  

 Unidade           24,0000  

00000038  PROTETOR 19.5 L-24 - traseiro.  - com anilha do bico de aço. - Padrão de 
qualidade igual ou superior as marcas Vipal, Valadores  

 Unidade           24,0000  

00000039  PROTETOR 275/80 R22,5 - com anilha do bico de aço. - Padrão de 
qualidade igual ou superior as marcas Vipal, Valadores  

 Unidade           48,0000  

00000040  PROTETOR 7.50-16. Com anilha do bico de aço. Padrão de qualidade 
igual ou superior as marcas Pirelli, Goodyear e Firestone  

 Unidade           16,0000  

Responsavel  

  


