PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO
SETOR DE CONTRATOS
ANEXO - TERMO Nº 000060/2017 - SEQUÊNCIA N°000001918
Origem
Contrato

Termo Nº 000060/2017

Empresa

MEGA RECAPAGENS LTDA EPP

CNPJ

Processo

Pregão Presencial Nº 000029/2017

CNPJ: 04.144.696/0001-80

Endereço

RUA BRASILIA, S/N - Alterosas - Serra - ES - CEP: 29167029

Secretaria

00015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE

Local

00483 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES

Item

000995/2017

Lote

Especificação

Marca

UN

Quant

Unitário

Valor Total

BANDAG

SV

48,00

450,00

21.600,00

BANDAG

SV

16,00

450,00

7.200,00

VIPAL

SV

22,00

1.338,00

29.436,00

SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO
11/R22.5 LAMEIRO

014

002

003

004

descrição:
- o serviço de recauchutagem deverá ser a frio.
- cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma
legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta
vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a
expressão recauchutado; a designação da dimensão do
pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a
identificação do tipo de estrutura ou de construção da
carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu
para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do
reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado
para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma
sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam
cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos
indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de
rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a
conformidade ao regulamento técnico.
SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 11R
22.5 - 16 LONAS
descrição:
- cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma
legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta
vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a
expressão recauchutado; a designação da dimensão do
pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a
identificação do tipo de estrutura ou de construção da
carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu
para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do
reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado
para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma
sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam
cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos
indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de
rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a
conformidade ao regulamento técnico. o serviço de
recauchutagem deverá ser a frio.
SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO
19.5L/24

022

012

descrição:
medida: 19.5l/24; posição: tração; banda: g2-l2 const.:
radial.
- a recauchutagem deverá ser a frio ou quente.
- cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma
legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta
vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a
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expressão recauchutado; a designação da dimensão do
pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a
identificação do tipo de estrutura ou de construção da
carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu
para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do
reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado
para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma
sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam
cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos
indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de
rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a
conformidade ao regulamento técnico.
SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 215/75
R17.5

013

018

016

017

descrição:
medida: 215/75r17.5; profundidade: 12mm; posição: tração;
banda: liso/rodov; constr.: radial.
- o serviço de recauchutagem deverá ser a frio.
- cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma
legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta
vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a
expressão recauchutado; a designação da dimensão do
pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a
identificação do tipo de estrutura ou de construção da
carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu
para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do
reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado
para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma
sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam
cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos
indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de
rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a
conformidade ao regulamento técnico.
SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 215/75
R17.5 BORRACHUDO
descrição:
medida: 215/75r17.5; profundidade: 15mm; posição: tração;
banda: misto/borr; constr.: radial.
- o serviço de recauchutagem deverá ser a frio.
- cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma
legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta
vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a
expressão recauchutado; a designação da dimensão do
pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a
identificação do tipo de estrutura ou de construção da
carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu
para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do
reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado
para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma
sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam
cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos
indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de
rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a
conformidade ao regulamento técnico.

BANDAG

SV

40,00

315,00

12.600,00

BANDAG

SV

50,00

340,00

17.000,00

BANDAG

SV

12,00

439,18

5.270,16

SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 275/80
R22.5

021

018

descrição:
medida: 275/80r22.5; profundidade: 18mm; posição: tração;
banda: liso/rodov; constr.: radial.
- o serviço de recauchutagem deverá ser a frio.
- cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma
legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta
vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a
expressão recauchutado; a designação da dimensão do
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pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a
identificação do tipo de estrutura ou de construção da
carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu
para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do
reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado
para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma
sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam
cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos
indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de
rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a
conformidade ao regulamento técnico.
SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 275/80
R22.5 BORRACHUDO

019

020

019

020

descrição:
medida: 275/80r22.5; profundidade: 18mm; posição: tração;
banda: misto/borr; constr.: radial.
- o serviço de recauchutagem deverá ser a frio.
- cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma
legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta
vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a
expressão recauchutado; a designação da dimensão do
pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a
identificação do tipo de estrutura ou de construção da
carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu
para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do
reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado
para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma
sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam
cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos
indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de
rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a
conformidade ao regulamento técnico.
SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 275/80
R22.5 LISO
descrição:
medida: 275/80r22.5; profundidade: 18mm; posição: tração;
banda: misto/borr; constr.: radial.
- o serviço de recauchutagem deverá ser a frio.
- cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma
legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta
vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a
expressão recauchutado; a designação da dimensão do
pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a
identificação do tipo de estrutura ou de construção da
carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu
para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do
reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado
para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma
sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam
cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos
indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de
rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a
conformidade ao regulamento técnico.

BANDAG

SV

20,00

450,50

9.010,00

BANDAG

SV

20,00

439,18

8.783,60

BANDAG

SV

20,00

258,19

5.163,80

SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 750/16
- BORRACHUDO 10 LONAS

015

021

descrição:
medida: 750/16; profundidade: 15mm; posição: tração;
banda: misto/borr; constr.: diagonal.
- o serviço de recauchutagem deverá ser a frio.
- cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma
legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta
vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a
expressão recauchutado; a designação da dimensão do
pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a
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identificação do tipo de estrutura ou de construção da
carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu
para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do
reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado
para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma
sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam
cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos
indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de
rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a
conformidade ao regulamento técnico.
SERVICO DE RECAUCHUTAGEM PARA PNEUS TIPO 750/16
- LISO

016

022

descrição:
medida: 750/16; profundidade: 17mm; posição: tração;
banda: borrachudo; const.: diagonal
- a recauchutagem deverá ser a frio.
- cada pneu reformado deverá apresentar afixadas de forma
legível, estampadas em alto relevo ou em etiqueta
vulcanizada na lateral, as seguintes informações: a
expressão recauchutado; a designação da dimensão do
BANDAG
SV
18,00
pneu, capacidade de carga e limite de velocidade; a
identificação do tipo de estrutura ou de construção da
carcaça; a expressão m+s ou m&s quando se tratar de pneu
para lama ou neve; a marca do reformador; o c.n.p.j do
reformador; a expressão sem câmara para pneu projetado
para uso sem câmara; a data de reforma - mediante uma
sequência de quatro números onde os dois primeiros indicam
cronologicamente a semana da reforma e os dois últimos
indicam o ano - e indicadores de desgaste da banda de
rodagem, do índice de carga e de velocidade indicando a
conformidade ao regulamento técnico.
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:
SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:
MEGA RECAPAGENS LTDA EPP:
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249,00

4.482,00

120.545,56
120.545,56
120.545,56

