
 
ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURUÇÁ 

Praça Cel. Horácio, 70 – CNPJ. 05.171.939/0001-32 - fone/fax:(91) 722-1139.CEP: 68.750-00 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 
Justificativa:  Destina a atender as necessidades dos Veículos e Máquinas próprias da Prefeitura 
Municipal de Curuçá, que não tem mais condições de trafegar com os pneus, hora em uso, já 
bastante desgastado colocando em risco os funcionários que trabalham e são transportados nos 
mesmos. 

 
PNEUS 

      
Itens Descrição Und. 

Quant.  
Mínima 

Quant. 
Màxima 

Marca 
Valor 

Unitário 
Valor Total 

1 

Pneu veículo automotivo com válvula, 
construção radial, certificado pelo INMETRO, 
produto novo, não recondicionado e/ou 
remanufaturado, dimensões 275/80 R 22,5, 
tipo sem câmara, aplicação CAMINHÕES / 
CAÇAMBAS e ÔNIUS, com padrão de 
qualidade. 

Und 58 116 

      

2 

Pneu veículo automotivo com válvula, 
construção radial, certificado pelo INMETRO,  
produto novo, não recondicionado e/ou 
remanufaturado, dimensões 1000-20, tipo sem 
câmara, aplicação CAMINHÕES/CAÇAMBAS e 
ONIBUS, com padrão de qualidade. 

Und 58 116 

      

3 

Pneu veículo automotivo com válvula, 
construção radial, certificado pelo INMETRO,  
produto novo, não recondicionado e/ou 
remanufaturado, dimensões 215/75 R 17.5, 
tipo sem câmara, aplicação MICRO ONIBUS, 
com padrão de qualidade.  

Und 24 48 

      

4 

Pneu veículo automotivo com válvula, 
construção radial, certificado pelo INMETRO,  
produto novo, não recondicionado e/ou 
remanufaturado, dianteiro nas dimensões LT 
265/75 R 16, tipo sem câmara, aplicação 
RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLAND LB 90, 
com padrão de qualidade.  

Und 4 8 

      

5 

Pneu veículo automotivo com válvula, 
construção radial, certificado pelo INMETRO,  
produto novo, não recondicionado e/ou 
remanufaturado, traseiro nas dimensões 13.00 
- 24, tipo sem câmara, aplicação RETRO 
ESCAVADEIRA NEW HOLAND LB 90, com 
padrão de qualidade.  

Und 4 8 

      

6 

Pneu veículo automotivo com válvula, 
construção radial, certificado pelo INMETRO,  
produto novo, não recondicionado e/ou 
remanufaturado, dianteiro nas dimensões 
12.00 – 16,5, tipo sem câmara, aplicação 
RETRO ESCAVADEIRA CASE 580 N, com 
padrão de qualidade.  

Und 4 8 

      

7 

Pneu veículo automotivo com válvula, 
construção radial, certificado pelo INMETRO,  
produto novo, não recondicionado e/ou 
remanufaturado, traseiro nas dimensões 19.5 
L – 24, tipo sem câmara, aplicação RETRO 
ESCAVADEIRA CASE 580 N, com padrão de 
qualidade 

Und 4 8 
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8 

Pneu veículo automotivo com válvula, 
construção radial, certificado pelo INMETRO,  
produto novo, não recondicionado e/ou 
remanufaturado, dimensões 175,5 - 25, tipo 
sem câmara, aplicação PÁ CARREGADEIRA 
KOMATSU WA 200, com padrão de qualidade. 

Und 8 16 

      

9 

Pneu veículo automotivo com válvula, 
construção radial, certificado pelo INMETRO,  
produto novo, não recondicionado e/ou 
remanufaturado, dimensões 14.00 – R 24, tipo 
sem câmara, aplicação MN PATROL 
CATERPILLAR 120 K PAC 2, com padrão de 
qualidade 

Und 30 60 

      

10 

Pneu veículo automotivo com válvula, 
construção radial, certificado pelo INMETRO,  
produto novo, não recondicionado e/ou 
remanufaturado, dianteiros dimensões 12.4 –  
24 , tipo sem câmara, aplicação TRATOR 
VALTRA A 950, com padrão de qualidade 

Und 8 16 

      

11 

Pneu veículo automotivo com válvula, 
construção radial, certificado pelo INMETRO,  
produto novo, não recondicionado e/ou 
remanufaturado, traseiros dimensões 18.4 – 
30 , tipo sem câmara, aplicação TRATOR 
VALTRA A 950, com padrão de qualidade 

Und 8 16 

      

12 

Pneu veículo automotivo com válvula, 
construção radial, certificado pelo INMETRO,  
produto novo, não recondicionado e/ou 
remanufaturado, dianteiros dimensões 14.9-
24  , tipo sem câmara, aplicação TRATOR NEW 
HOLAND 7630 -2008, com padrão de 
qualidade 

Und 8 16 

      

13 

Pneu veículo automotivo com válvula, 
construção radial, certificado pelo INMETRO,  
produto novo, não recondicionado e/ou 
remanufaturado, traseiros dimensões 23,1-30 , 
tipo sem câmara, aplicação TRATOR NEW 
HOLAND 7630 -2008, com padrão de 
qualidade 

Und 8 16 

      

14 

Pneu veículo automotivo com válvula, 
construção radial, certificado pelo INMETRO,  
produto novo, não recondicionado e/ou 
remanufaturado, dianteiros dimensões 13.00 - 
24 G2 , tipo sem câmara, aplicação TRATOR 
VALTRA 950  S, com padrão de qualidade 

Und 8 16 

      

15 

Pneu veículo automotivo com válvula, 
construção radial, certificado pelo INMETRO,  
produto novo, não recondicionado e/ou 
remanufaturado, traseiros dimensões 18.4 - 
34, tipo sem câmara, aplicação TRATOR 
VALTRA 950  S, com padrão de qualidade 

Und 8 16 

      

16 

Pneu veículo automotivo com válvula, 
construção radial, certificado pelo INMETRO,  
produto novo, não recondicionado e/ou 
remanufaturado, dimensões 7.50-16 sem 
câmara, aplicação GRADE ARADORA BALDAN, 
com padrão de qualidade 

Und 10 20 

      

17 

Pneu veículo automotivo com válvula, 
construção radial, certificado pelo INMETRO,  
produto novo, não recondicionado e/ou 
remanufaturado, Ref. 175/70 R 14, com 
padrão de qualidade 

Und 60 120 
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18 

Pneu veículo automotivo com válvula, 
construção radial, certificado pelo INMETRO,  
produto novo, não recondicionado e/ou 
remanufaturado, Ref. 175/70 R 13, com 
padrão de qualidade 

Und. 30 60 

      

19 

Pneu veículo automotivo com válvula, 
construção radial, certificado pelo INMETRO,  
produto novo, não recondicionado e/ou 
remanufaturado, Ref. 235/75 R 16, com 
padrão de qualidade 

Und 30 60 

      

20 

Pneu veículo automotivo com válvula, 
construção radial, certificado pelo INMETRO,  
produto novo, não recondicionado e/ou 
remanufaturado, Ref. 205/75 R 16 C, com 
padrão de qualidade 

Und 30 60 

      

21 

Pneu veículo automotivo com válvula, 
construção radial, certificado pelo INMETRO,  
produto novo, não recondicionado e/ou 
remanufaturado, Ref. 175/65 R 14 , com 
padrão de qualidade 

Und 8 16 

      

22 

Pneu para motocicleta  com válvula, 
construção radial, certificado pelo INMETRO,  
produto novo, não recondicionado e/ou 
remanufaturado, traseiro Ref. 110/90-17 , 
com padrão de qualidade 

Und 4 10 

      

23 

Pneu para motocicleta  com válvula, 
construção radial, certificado pelo INMETRO,  
produto novo, não recondicionado e/ou 
remanufaturado, dianteiro Ref. 90/90-17 , 
com padrão de qualidade 

Und 4 10 

      

24 
Câmara de ar para pneu 900-20, material 
borracha, aplicação tipo pneu radial, 
fabricação nacional 1ª linha. 

Und 30 100 
      

25 
Câmara de ar para pneu 1000-20, material 
borracha, aplicação tipo pneu radial, 
fabricação nacional 1ª linha. 

Und 20 100 
      

26 
Câmara de ar para pneu dianteiro 12 x 16.5, 
material borracha, aplicação tipo pneu radial, 
fabricação nacional 1ª linha. 

Und 4 20 
      

27 
Câmara de ar para pneu traseiro 19.5L - 24, 
material borracha, aplicação tipo pneu radial, 
fabricação nacional 1ª linha. 

Und 4 20 
      

28 
Câmara de ar para pneu  175.5 -25, material 
borracha, aplicação tipo pneu radial, 
fabricação nacional 1ª linha. 

Und 8 30 
      

29 
Câmara de ar para pneu  14.00 R -24, material 
borracha, aplicação tipo pneu radial, 
fabricação nacional 1ª linha. 

und 10 50 
      

30 
Câmara de ar para pneu  13.00  -24, material 
borracha, aplicação tipo pneu radial, 
fabricação nacional 1ª linha. 

Und 6 50 
      

31 
Câmara de ar para pneu  dianteiro 12.4 - 24, 
material borracha, aplicação tipo pneu radial, 
fabricação nacional 1ª linha. 

Und 4 20 
      

32 
Câmara de ar para pneu  traseiro 18.4 - 30 
material borracha, aplicação tipo pneu radial, 
fabricação nacional 1ª linha. 

Und 4 20 
      

33 
Câmara de ar para pneu  dianteiro 14.9 - 24 
material borracha, aplicação tipo pneu radial, 
fabricação nacional 1ª linha. 

Und 4 20 
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34 
Câmara de ar para pneu  traseiro 23.1 - 30 
material borracha, aplicação tipo pneu radial, 
fabricação nacional 1ª linha. 

Und 4 20 
      

35 
Câmara de ar para pneu  traseiro 18.4 - 34 
material borracha, aplicação tipo pneu radial, 
fabricação nacional 1ª linha. 

Und 4 20 
      

36 
Câmara de ar para pneu  185/70 R 14 material 
borracha, aplicação tipo pneu radial, 
fabricação nacional 1ª linha. 

Und 8 30 
      

37 
Câmara de ar para pneu traseiro  110/90 R -17 
material borracha, aplicação tipo pneu radial, 
fabricação nacional 1ª linha. 

Und 4 20 
      

38 
Câmara de ar para pneu dianteiro 90/90 - 19 
material borracha, aplicação tipo pneu radial, 
fabricação nacional 1ª linha. 

Und 4 20 
      

39 
Protetor câmara de ar, material borracha, 
tamanho 900 - 20 

Und 10 100       

40 
Protetor câmara de ar, material borracha, 
tamanho 1000 - 20 

Und 10 100       

41 
Alinhamento para veículos de passeio 1 eixo 
(dianteira) 

Und 1 20       

42 
Alinhamento para veículos de passeio 2 eixos 
(dianteira + traseira) 

Und 1 20       

43 Alinhamento para veículos utilitários Und 1 20       

44 
Alinhamento para veículos pesados (ônibus e 
Caminhões) 

Und 1 20       

45 
Balanceamento para roda, veículos de passeio 
1 eixo (dianteira) 

Und 1 20       

46 
Balanceamento para roda, veículos de passeio 
2 eixos (dianteira + traseira) 

Und 1 20       

47 Balanceamento para roda, veículos utilitários Und 1 20       

48 
Balanceamento para rodas, veículos pesados 
(ônibus e Caminhões) 

Und 1 20       

49 
Cambagem para lado, veículos de passeio 1 
eixo (dianteira) 

Und 1 20       

50 
Cambagem para lado, veículos de passeio 2 
eixos (dianteira + traseira) 

Und 1 20       
51 Cambagem para lado, veículos utilitários Und 1 20       

52 
Cambagem para rodas, veículos pesados 
(ônibus e Caminhões) 

Und 1 20       

53 
Caster para lado, veículos de passeio 1 eixo 
(dianteira) 

Und 1 10       

54 
Caster para lado, veículos de passeio 2 eixos 
(dianteira + traseira) 

Und 1 10       

55 Caster para lado, veículos utilitários Und 1 10       

 
1 – DA GARANTIA DE QUALIDADE DO OBEJTO 
1.1 Os produtos especificados deverão respeitar as exigências previstas pela Prefeitura 
Municipal de Curuçá, atentando sempre pela qualidade do produto e a data de validade das 
mercadorias entregues. 

2 – ESTIMATIVA DE QUANTIDADES: 

2.1 - A quantidade máxima estimada a ser adquirida pelos órgãos participantes do certame, durante 
a vigência da Ata de Registro de Preços, é fixada de acordo com o Anexo II A. 

2.2 – A quantidade mínima estimada a ser adquirida pelos órgãos participantes do certame, durante 
a vigência da Ata de Registro de Preços, é fixada de acordo com o Anexo II A.  
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2.3 - O fornecedor fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos que se 
fizerem nas compras, até 25% (vinte e cinco por cento) da quantidade máxima estimada de 
fornecimento estabelecida neste edital. 

2.4 – A adesão à Ata de Registro de Preços por órgãos e entidades que não tenham participado do 
certame dependerá, além de autorização do órgão gerenciador, de aceitação de fornecimento pelo 
particular, observados, ainda, os seguintes critérios: 

a) Os quantitativos fixados pelos órgãos e entidades que não tenham participado do certame 
não serão computados nos quantitativos fixados originariamente; 

b) Ao órgão ou entidade que não tenha participado do certame fica vedada a fixação de suas 
respectivas quantidades em montante superior ao máximo estabelecido neste edital; 

2.4 - A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que 
deles poderão advir facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a 
aquisição pretendida nas hipóteses previstas na Lei Federal nº. 8.666/93, mediante fundamentação, 
assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de 
condições. 
3 – LOCAIS E PRAZO DE ENTREGA: 
3.1 – A entrega e recebimento do objeto se darão na forma da cláusula nona da Ata de Registro de 
Preços. 
 
4– FORMA DE PAGAMENTO: 
4.1 – O pagamento se dará na forma da cláusula quinta da Ata de Registro de Preços. 
 

 

Curuçá/PA, 11 de Janeiro d 2019. 

 

 
Alessandro Miranda de Macêdo Martins 
Secretário Municipal de Administração  
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