
Estado do Rio de janeiro

Prefeitura Municipal de Valença

Comissão Permanente de Licitação/Pregão

ITEM QDE UND DISCRIMINAÇÃO V. UNIT EM R$ V. TOTAL EM R$

18 24 unid

Pneu 205/75 R16 

Pneu novo 205/75 R16 – confeccionado em borracha, malha de

aço e lona de poliéster, com banda de rodagem em borracha de

alta resistência, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito

de fabricação, Índice de carga mínimo 110/108 (1.160/1.000 kg),

utilização em todos os tipos de eixo, emprego em percurso misto

(asfalto/terra), índice de velocidade mínima T radial, sem uso de

câmara de ar.

Aplicação: 

Van Citroen Jumper

 Van Boxer 

MARCA/MODELO: FIRESTONE / CV5000

690,00R$       16.560,00R$             

MAPA DE ADJUDICAÇÃO                                

                PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 020/2019   (REPETIÇÃO DO PREGÃO 018/2019 - DESERTO)

                                  PROCESSO N.º 6.315/2019                                              EMITIDO EM: 05/07/2019

FIRMA:  Auto Truck Pneus, Peças, Acessórios e Serviços Eireli-EPP 



Estado do Rio de janeiro

Prefeitura Municipal de Valença

Comissão Permanente de Licitação/Pregão

20 16 unid

Pneu 225/70 R15 

Pneu novo 225/70 R15 – confeccionado em borracha, malha de

aço e lona de poliéster, com banda de rodagem em borracha de

alta resistência, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito

de fabricação, Índice de carga mínimo 106/104 (950/900 kg),

utilização em todos os tipos de eixo, emprego em percurso misto

(asfalto/terra), índice de velocidade mínima T radial, sem uso de

câmara de ar.

Aplicação:

GM/Blazer

MARCA/MODELO: FIRESTONE / CV5000

685,00R$       10.960,00R$             

21 8 unid

Pneu 235/75 R15 

Pneu novo 235/70 R15 – confeccionado em borracha, malha de

aço e lona de poliéster, com banda de rodagem em borracha de

alta resistência, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito

de fabricação, Índice de carga mínimo 123/120 (1550/1400 Kg),

utilização em todos os tipos de eixo, emprego em percurso misto

(asfalto/terra), índice de velocidade mínima T radial, sem uso de

câmara de ar.

Aplicação:

Ford/Ranger

MARCA/MODELO: FIRESTONE / DESTINATION

700,00R$       5.600,00R$               
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25 16 unid

Pneu 265/70 R16 

Pneu novo 265/70 R16 – confeccionado em borracha, malha de

aço e lona de poliéster, com banda de rodagem em borracha de

alta resistência, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito

de fabricação, Índice de carga mínimo 123/120 (1550/1400 Kg),

utilização em todos os tipos de eixo, emprego em percurso misto

(asfalto/terra), índice de velocidade mínima T radial, sem uso de

câmara de ar.

Aplicação: 

L200 Triton 3.2D

MARCA/MODELO: FIRESTONE / DESTINATION

700,00R$       11.200,00R$             

34 24 unid

Pneu 900 x 20 - Tração - 16 Lonas

Pneu novo, 900 x 20 – confeccionado em borracha, malha de aço

e lona de poliéster, com banda de rodagem em borracha de alta

resistência, com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de

fabricação, índice de carga mínimo de 146/143, utilização em

todos os tipos de eixo, emprego em percurso misto (asfalto/terra),

índice de velocidade mínima J, com uso de câmara de ar,

capacidade mínima 16 lonas.

Aplicação:

Ford 12000

Ford 11000 

MARCA/MODELO: PIRELLI / RT59

977,00R$       23.448,00R$             

Total 67.768,00R$             

Validade da Proposta 60 DIAS


