TERMO DE SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DA LICITAÇÃO
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal.
No uso das atribuições de meu cargo, venho respeitosamente requerer que
Vossa Excelência autorize a abertura de procedimento licitatório,nos termos da
legislação em vigor, após parecer da existência de recursos orçamentários, com o
seguinte
objetivo
e
descrição
dos
materiais
e/ou
serviços
a
serem
adquiridos/contratados.
Objetivos:
Contratação de empresa para fornecimento de pneus novos e câmaras de ar.
Materiais/Serviços:
-------------------------------------------------------------------------------Quantidade
Descrição
-------------------------------------------------------------------------------1

16,0000 PÇ

2

32,0000 PÇ

3

8,0000 UN

4

26,0000 UN

5

4,0000 UN

6
7

2,0000 PÇ
4,0000 UN

8
9

2,0000 UN
20,0000 PÇ

10

54,0000 UN

11

48,0000 UN

Pneu 275/80 R22.5 liso direcional
novo, radial, mínimo 16 lonas, capacidade min de carga de
3250/3000, profundidade minima do sulco de 19,5mm, misto,
não remanufaturado, com selo de qualidade do inmetro.
Pneu 275/80 R22.5 Borrachudo
para trajeto misto, eixo trativo, índice de
carga/velocidade mín 149/146 K, carga para eixo simples min
6.500 kg, profundidade de sulco mín 22 mm.
Pneu 1000x20
uso misto, eixo direcional, com profundiidade de sulco com
no mínimo 19.5 mm, carga para eixo simples de no mínimo
6.150 kg, índice de carga/velocidade mín 147/143k
Pneu 1000x20 Borrachudo
índice de carga/ velocidade mín 143/147 k, carga para eixo
simples mín 6.150 kg, mínimo sulco de 20 mm. para eixo
trativo, uso misto, com no mínimo 16 lonas, não
remanufaturadocom selo de qualidade do inmetro.
Pneu 12.4 x 24
no mínimo 10 lonas, não remanufaturado com selo de
qualidade do inmetro
Pneu 14.9-28 Min 10 lonas
Pneu 18.4x30 p/Trator Agrícola
no mínimo 12 lonas, não remanufaturado com qualidade de
selo do inmetro
Pneu novo 18.4x34
Pneu 195/65R15
índice de carga mín 91/615 kg. índice de velocidade mín H
210 Km , radial de aço para uso sem câmara, primeira linha
de fabricante, não remanufaturado com selo de qualidade do
inmetro.
Pneu 175/70 R14
índice d ecarga p pneu mín 88 (560 kg), índice de
velocidade 190 km/h, para uso sem camara, primeira linha do
fabricante, não remanufaturado com selo de qualidade do
inmetro.
Pneu 750x16 borrachudo
no mínimo 12 lonas, uso direcional, primeira linha do
fabricante, não remanufaturado, com selo de qualidade do
inmetro.

12

43,0000 UN

13

8,0000 UN

14
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28

8,0000
30,0000
16,0000
2,0000
35,0000
2,0000
6,0000
20,0000
2,0000
25,0000
20,0000
24,0000
4,0000
4,0000
4,0000

UN
UN
UN
UN
UN
UN
PÇ
PÇ
PÇ
PÇ
UN
UN
UN
PÇ
UN

Pneu 185/70 R13
88 T ou superior, novo, radial de aço, para uso sem camara,
não remanufaturado, com selo de qualidade do inmetro.
Pneu 205/60 R 16
índice de carga mín 92 (500 kg), índice de velocidade mín
210 km, radia, não remanufaturado, com selo de qualidade
do inmetro.
Pneu 205/55 R16
Camara de Ar 750x16 Ventil Curto
Câmara de ar 17.5x25
Câmara de Ar 19.5x24
Camara de Ar 1000x20
Câmara de Ar p/Pneu 12x16.5
Camara de ar 18.4x30
Camara de ar 1400x24
Camara de ar 10.5/65/16
Camara de ar 750x16 ventil comprido
Protetor p/Pneu 750x16
Protetor p/Pneu 1000x20
Camara de Ar 18.4.34
Camara de ar 14.9-24
Câmara de ar 20.5x25

-------------------------------------------------------------------------------Município de Carlos Gomes em 11/02/19.

__________________________________________________________
Nome Cargo Assinatura
Conforme verificação na lei-de-meios em execução, consideramos viável a
aquisição e/ou contratação nos termos requeridos, ficando consignado os recursos
orçamentários na seguinte dotação orçamentária:
02.01.04.122.0002.2003.3.3.90.30.39.00.00
03.01.04.122.0002.2006.3.3.90.30.39.00.00
05.01.26.782.0006.2018.3.3.90.30.25.00.00
05.01.26.782.0006.2018.3.3.90.30.39.00.00
06.02.12.361.0020.2027.3.3.90.30.39.00.00
07.01.20.122.0026.2128.3.3.90.30.39.00.00
07.01.20.608.0026.2048.3.3.90.30.25.00.00
07.01.20.608.0026.2048.3.3.90.30.39.00.00
08.01.10.301.0031.2056.3.3.90.30.39.00.00

Município de Carlos Gomes em ___/___/___

__________________________________________________________
Nome Cargo Assinatura

