
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$

1 16 unid

PNEU 12.4 x 24 -  Mínimo10 lonas 

Pneu novo 12.4 x 24 – Máquina – Confeccionado em borracha e

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

resistência, certificado do INMETRO, com garantia de 05 anos

contra qualquer defeito de fabricação, sem uso de câmara de

ar, capacidade mínima 12 lonas, para serviço severo.

Selo INMETRO

Aplicação: 

Trator Agritech 4X4

New Holland Tl 75 

Trator Valtra A750

MARCA/MODELO: TITAN - HI - TRACTION LUG II

1.505,00R$      24.080,00R$             

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: Recauchutadora Vincol de Volta Redonda Eireli-EPP 



Estado do Rio de janeiro

Prefeitura Municipal de Valença

Comissão Permanente de Licitação/Pregão

4 12 unid

PNEU 14,9 X 28 - 8 Lonas

Pneu novo, 14,9 X 28 - Trator agrícola - confeccionado em

borracha 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, capacidade mínima 8

lonas (tipo l3), para serviço severo.

Aplicação: Trator Agrícola

MARCA/MODELO: TITAN - HI - TRACTION LUG II R1

2.240,00R$      26.880,00R$             

5 41 unid

PNEU 1400 x 24 - 16 Lonas

Pneu novo, 1400 X 24 - Máquina - confeccionado em borracha

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, capacidade mínima 16

lonas (tipo l3), para serviço severo.

Aplicação: 

Motoniveladora New Holland 140 B 

Motoniveladora Fiatallis FG 140

Patrol RG 140

Patrol Fiatallis

MARCA/MODELO: TITAN - ROAD GRADER G2

2.350,00R$      96.350,00R$             



Estado do Rio de janeiro

Prefeitura Municipal de Valença

Comissão Permanente de Licitação/Pregão

6 13 unid

PNEU 1400 x 24 - 16 Lonas

Pneu novo, 1400 X 24 - Máquina- confeccionado em borracha

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, capacidade mínima 16

lonas (tipo l3), para serviço severo.

Aplicação: 

Motoniveladora New Holland 140 B 

Motoniveladora Fiatallis FG 140

Patrol RG 140

Patrol Fiatallis

MARCA/MODELO: TITAN - ROAD GRADER G2

2.350,00R$      30.550,00R$             

9 32 unid

PNEU 175 x 70 R13 

Pneu novo 175 x 70 R13 – 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 mínima 82, 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

195,00R$         6.240,00R$               
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10 236 unid

Pneu 175 x 70 R14 

Pneu novo 175 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 mínima 86, 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

295,00R$         69.620,00R$             

19 24 unid

Pneu 225/65 R16 

Pneu novo 225/65 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: 

Renault Master

MARCA/MODELO: GOODYEAR - CARGO G32

830,00R$         19.920,00R$             
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31 16 unid

Pneu 7.50 x 16 – Agrícola

Pneu novo 7.50 x 16 – 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 116/114, em

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

(asfalto/terra), índice de velocidade mínima L, com uso de

câmara de ar, capacidade mínima 12 lonas.

Aplicação: 

Retro Escavadeira New Holland 

MARCA/MODELO: GOODYEAR - MÁQUINAS AGRÍCOLAS I1

520,00R$         8.320,00R$               

Total 281.960,00R$           

Validade da Proposta 60 dias


