
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$

14 48 unid

Pneu 185 x 70 R14

Pneu novo 185 x 70 R14 – 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 88, 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, capacidade

mínima 6 lonas.

Aplicação: Veículos de Passeio

MARCA/MODELO: FIRESTONE / F700

320,00R$        15.360,00R$            

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: Valentur Transporte Turístico Ltda.-ME 



Estado do Rio de janeiro

Prefeitura Municipal de Valença

Comissão Permanente de Licitação/Pregão

16 18 unid

Pneu 19,5 L - 24 R4 - 12 Lonas

Pneu novo 19,5 L - 24 R4 – Confeccionado em borracha e lona de

poliéster, com banda de rodagem em borracha de alta resistência,

com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação,

sem uso de câmara de ar, desenho da banda de rodagem próprio

para rodas de tração com profundidade mínima dos sulcos 27 mm,

capacidade de carga mínima de 2.600 kg e uso estrada de

terra/rocha, para serviço severo capacidade mínima 12 lonas.

Aplicação: 

Retroescavadeira Randon RK406

Retroescavadeira Volvo BL60B

MARCA/MODELO: FIRESTONE / UTILITY

3.580,00R$     64.440,00R$            

17 6 unid

Pneu 19,5 L - 24 R4 - 12 Lonas

Pneu novo 19,5 L - 24 R4 – Confeccionado em borracha e lona de

poliéster, com banda de rodagem em borracha de alta resistência,

com garantia de 05 anos contra qualquer defeito de fabricação,

sem uso de câmara de ar, desenho da banda de rodagem próprio

para rodas de tração com profundidade mínima dos sulcos 27 mm,

capacidade de carga mínima de 2.600 kg e uso estrada de

terra/rocha, para serviço severo capacidade mínima 12 lonas.

Aplicação: 

Retroescavadeira Randon RK406

Retroescavadeira Volvo BL60B

MARCA/MODELO: FIRESTONE / UTILITY

3.580,00R$     21.480,00R$            

Total 101.280,00R$          

Validade da Proposta 60 DIAS


