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ATA da Sessão do Pregão Presencial. 
 

PROCESSO Nº 064/2019. 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 021/2019. 
 

Aos 15 (quinze) dias do mês de julho do ano de dois mil e dezenove, às 09:00hs (nove horas), na sala da 
Secretaria Municipal de administração do Município de Nova Palma, reuniram-se o Pregoeiro e a Equipe 
de Apoio, designados pela Portaria 6551 de 24 de janeiro de 2018, para os procedimentos inerentes a 
Sessão do Pregão em epígrafe que tem por finalidade a aquisição de: Aquisição de pneus novos, câmaras 
novas e serviços de recapagens de pneus.; conforme Edital do Pregão Presencial nº 021/2019 e seus 
anexos. O Pregoeiro deu início à Sessão esclarecendo aos presentes a sistemática desta modalidade e seus 
aspectos legais, estabelecendo regras e procedimentos que serão desenvolvidos no decorrer da Sessão 
(tempo para consulta por telefone, parâmetro de redução dos lances verbais, etc.). 
 
1 - Para o credenciamento fizeram-se representar as empresas conforme credenciais e lista de 
credenciamento em anexo.  
 
2 - Após foi solicitado, aos licitantes, a entrega dos envelopes contendo as propostas de Preços e os 
envelopes contendo os Documentos de Habilitação de todas as empresas credenciadas, ou seja: 
 
LUDA PNEUS LTDA EPP 
IRMÃOS FLACH LTDA 
ALCIONI MARION  
MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP 
REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 
VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP 
NACIONAL COMÉRCIO DE PNEUS LTDA. 
 
 
3 - Em seguida foram abertos os envelopes contendo as Propostas de Preços, sendo estas analisadas e 
rubricadas pela Pregoeira e Equipe de Apoio. Após o respectivo exame, tiveram os seus valores anunciados 
em voz alta, a todos os presentes, resultando nas seguintes propostas escritas em ordem crescente: 
 
Para o item de Nº 1 (Câmara 1.000x20 ): 
LUDA PNEUS LTDA EPP com o valor unitário de R$112,00 
MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP com o valor unitário de R$110,00 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$100,00 
A empresa ALCIONI MARION  não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de 
lance 
A empresa VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP não teve sua proposta dentro do 
critério de classificação para a fase de lance 
A empresa Nacional Comércio de Pneus Ltda. não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 2 (Câmara 9.00-16 Nova ): 
LUDA PNEUS LTDA EPP com o valor unitário de R$85,00 
MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP com o valor unitário de R$80,00 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$70,00 
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A empresa ALCIONI MARION  não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de 
lance 
A empresa REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa Nacional Comércio de Pneus Ltda. não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP não teve sua proposta dentro do 
critério de classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 3 (Câmaras 12-16.5 NHS Nova ): 
LUDA PNEUS LTDA EPP com o valor unitário de R$125,00 
MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP com o valor unitário de R$100,00 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$90,00 
A empresa ALCIONI MARION  não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de 
lance 
A empresa VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP não teve sua proposta dentro do 
critério de classificação para a fase de lance 
A empresa Nacional Comércio de Pneus Ltda. não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 4 (Câmaras 14/24 Nova ): 
LUDA PNEUS LTDA EPP com o valor unitário de R$216,00 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$210,00 
MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP com o valor unitário de R$180,00 
A empresa ALCIONI MARION  não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de 
lance 
A empresa Nacional Comércio de Pneus Ltda. não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP não teve sua proposta dentro do 
critério de classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 5 (Câmaras 17.5-25 Nova ): 
MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP com o valor unitário de R$280,00 
LUDA PNEUS LTDA EPP com o valor unitário de R$262,00 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$260,00 
A empresa ALCIONI MARION  não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de 
lance 
A empresa Nacional Comércio de Pneus Ltda. não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP não teve sua proposta dentro do 
critério de classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 6 (Câmaras 19.5 L-24 Nova ): 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$320,00 
MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP com o valor unitário de R$300,00 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$280,00 
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A empresa LUDA PNEUS LTDA EPP não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa Nacional Comércio de Pneus Ltda. não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP não teve sua proposta dentro do 
critério de classificação para a fase de lance 
A empresa REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 7 (Câmaras 20.5-25 ): 
MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP com o valor unitário de R$520,00 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$500,00 
LUDA PNEUS LTDA EPP com o valor unitário de R$448,00 
A empresa ALCIONI MARION  não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de 
lance 
A empresa REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP não teve sua proposta dentro do 
critério de classificação para a fase de lance 
A empresa Nacional Comércio de Pneus Ltda. não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 8 (Câmaras 7.50-16 LT Nova ): 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$80,00 
LUDA PNEUS LTDA EPP com o valor unitário de R$60,00 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$60,00 
A empresa REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa Nacional Comércio de Pneus Ltda. não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP não teve sua proposta dentro do 
critério de classificação para a fase de lance 
A empresa MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP não teve sua proposta dentro do critério 
de classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 9 (Câmaras 7.50-16 SL Nova ): 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$90,00 
LUDA PNEUS LTDA EPP com o valor unitário de R$60,00 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$60,00 
A empresa VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP não teve sua proposta dentro do 
critério de classificação para a fase de lance 
A empresa REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa Nacional Comércio de Pneus Ltda. não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP não teve sua proposta dentro do critério 
de classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 10 (Câmaras 900/20 Nova ): 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$95,00 
LUDA PNEUS LTDA EPP com o valor unitário de R$92,00 
MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP com o valor unitário de R$85,00 
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A empresa ALCIONI MARION  não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de 
lance 
A empresa REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP não teve sua proposta dentro do 
critério de classificação para a fase de lance 
A empresa Nacional Comércio de Pneus Ltda. não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 11 (Pneu 12.5-80/18 (comum) 12 Lonas ): 
LUDA PNEUS LTDA EPP com o valor unitário de R$1.609,00 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$1.450,00 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$1.300,00 
A empresa MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP não teve sua proposta dentro do critério 
de classificação para a fase de lance 
A empresa Nacional Comércio de Pneus Ltda. não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP não teve sua proposta dentro do 
critério de classificação para a fase de lance 
A empresa REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 12 (Pneu 14-9.28 - 10 Lonas R1 (Coxilha) ): 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$2.100,00 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. com o valor unitário de R$1.850,00 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$1.600,00 
A empresa MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP não teve sua proposta dentro do critério 
de classificação para a fase de lance 
A empresa LUDA PNEUS LTDA EPP não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP não teve sua proposta dentro do 
critério de classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 13 (Pneu 20.5-25, 20 Lonas (comum) ): 
LUDA PNEUS LTDA EPP com o valor unitário de R$7.761,00 
MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP com o valor unitário de R$6.850,00 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$6.000,00 
A empresa Nacional Comércio de Pneus Ltda. não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP não teve sua proposta dentro do 
critério de classificação para a fase de lance 
A empresa REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa IRMÃOS FLACH LTDA não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
 
Para o item de Nº 14 (Pneu 23.01/30 (comum) 12 Lonas ): 
LUDA PNEUS LTDA EPP com o valor unitário de R$4.600,00 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$4.100,00 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. com o valor unitário de R$3.640,00 
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A empresa MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP não teve sua proposta dentro do critério 
de classificação para a fase de lance 
A empresa ALCIONI MARION  não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de 
lance 
A empresa REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP não teve sua proposta dentro do 
critério de classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 15 (Pneu 23.1/26  12 lonas comun ): 
LUDA PNEUS LTDA EPP com o valor unitário de R$4.845,00 
MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP com o valor unitário de R$4.234,00 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$4.000,00 
A empresa IRMÃOS FLACH LTDA não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa Nacional Comércio de Pneus Ltda. não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP não teve sua proposta dentro do 
critério de classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 16 (Pneu 900x20 (radial misto) ): 
MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP com o valor unitário de R$1.700,00 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$1.500,00 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$1.400,00 
A empresa LUDA PNEUS LTDA EPP não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa Nacional Comércio de Pneus Ltda. não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP não teve sua proposta dentro do 
critério de classificação para a fase de lance 
A empresa REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 17 (Pneu Radial 225/75 R 16C 118/116R A/T ): 
LUDA PNEUS LTDA EPP com o valor unitário de R$735,00 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. com o valor unitário de R$643,00 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$600,00 
A empresa MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP não teve sua proposta dentro do critério 
de classificação para a fase de lance 
A empresa IRMÃOS FLACH LTDA não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP não teve sua proposta dentro do 
critério de classificação para a fase de lance 
A empresa REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 18 (Pneus 1000/20 radial dianteiro Novo ): 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$1.620,00 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$1.400,00 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. com o valor unitário de R$1.235,00 
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A empresa MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP não teve sua proposta dentro do critério 
de classificação para a fase de lance 
A empresa LUDA PNEUS LTDA EPP não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP não teve sua proposta dentro do 
critério de classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 19 (Pneus 12-16.5 NHS 10 lonas Novo (comum) ): 
LUDA PNEUS LTDA EPP com o valor unitário de R$1.120,00 
MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP com o valor unitário de R$1.120,00 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$1.000,00 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$1.000,00 
A empresa REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa Nacional Comércio de Pneus Ltda. não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP não teve sua proposta dentro do 
critério de classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 20 (Pneus 1400/24 TG 16 lonas com espaçamento máximo de 10 cm entre as garras 
Novo ): 
MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP com o valor unitário de R$2.800,00 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$2.800,00 
LUDA PNEUS LTDA EPP com o valor unitário de R$2.700,00 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. com o valor unitário de R$2.000,00 
A empresa ALCIONI MARION  não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de 
lance 
A empresa REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP não teve sua proposta dentro do 
critério de classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 21 (Pneus 17.5-25 12 lonas Novo (comum) ): 
MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP com o valor unitário de R$3.700,00 
LUDA PNEUS LTDA EPP com o valor unitário de R$3.525,00 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. com o valor unitário de R$3.073,00 
A empresa IRMÃOS FLACH LTDA não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa ALCIONI MARION  não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de 
lance 
A empresa REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP não teve sua proposta dentro do 
critério de classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 22 (Pneus 175/70/13 Radial Novo ): 
LUDA PNEUS LTDA EPP com o valor unitário de R$200,00 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$200,00 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. com o valor unitário de R$188,00 
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A empresa MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP não teve sua proposta dentro do critério 
de classificação para a fase de lance 
A empresa IRMÃOS FLACH LTDA não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP não teve sua proposta dentro do 
critério de classificação para a fase de lance 
A empresa REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 23 (Pneus 185/65/15 (Radial) Novo ): 
LUDA PNEUS LTDA EPP com o valor unitário de R$348,00 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$320,00 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. com o valor unitário de R$302,00 
A empresa MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP não teve sua proposta dentro do critério 
de classificação para a fase de lance 
A empresa IRMÃOS FLACH LTDA não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP não teve sua proposta dentro do 
critério de classificação para a fase de lance 
A empresa REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 24 (Pneus 185/70/14 (Radial ) Novo. ): 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. com o valor unitário de R$314,00 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$290,00 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$270,00 
A empresa MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP não teve sua proposta dentro do critério 
de classificação para a fase de lance 
A empresa LUDA PNEUS LTDA EPP foi considerada desclassificada. 
Preço cotado erradamente.; 
A empresa VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP não teve sua proposta dentro do 
critério de classificação para a fase de lance 
A empresa REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 25 (Pneus 19.5 L-24 12 lonas com espaçamento máximo de 12 cm entre as garras. 
Novo (comum) ): 
MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP com o valor unitário de R$3.200,00 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$3.000,00 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$3.000,00 
LUDA PNEUS LTDA EPP com o valor unitário de R$2.971,00 
A empresa Nacional Comércio de Pneus Ltda. não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP não teve sua proposta dentro do 
critério de classificação para a fase de lance 
A empresa REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 26 (Pneus 205/55/16 Radial novo ): 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$320,00 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$315,00 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. com o valor unitário de R$273,00 
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A empresa MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP não teve sua proposta dentro do critério 
de classificação para a fase de lance 
A empresa LUDA PNEUS LTDA EPP não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP não teve sua proposta dentro do 
critério de classificação para a fase de lance 
A empresa REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 27 (Pneus 295/80/22.5 borrachudo radial tração misto semelhante G6677 MSD Novo 
): 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$2.000,00 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. com o valor unitário de R$1.804,00 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$1.800,00 
A empresa LUDA PNEUS LTDA EPP não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP não teve sua proposta dentro do 
critério de classificação para a fase de lance 
A empresa MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP não teve sua proposta dentro do critério 
de classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 28 (Pneus 295/80/22.5 Radial dianteiro semelhante G686 MSS Novo Misto ): 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$1.960,00 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$1.800,00 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. com o valor unitário de R$1.579,00 
A empresa MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP não teve sua proposta dentro do critério 
de classificação para a fase de lance 
A empresa LUDA PNEUS LTDA EPP não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP não teve sua proposta dentro do 
critério de classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 29 (Pneus 7.50-16 LT 10 lonas Novo (comum) ): 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$600,00 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. com o valor unitário de R$575,00 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$480,00 
A empresa LUDA PNEUS LTDA EPP não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP não teve sua proposta dentro do critério 
de classificação para a fase de lance 
A empresa VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP não teve sua proposta dentro do 
critério de classificação para a fase de lance 
A empresa REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 30 (Pneus 7.50-16 SL 10 lonas Novo (comum) ): 
LUDA PNEUS LTDA EPP com o valor unitário de R$588,00 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. com o valor unitário de R$540,00 
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IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$480,00 
A empresa MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP não teve sua proposta dentro do critério 
de classificação para a fase de lance 
A empresa ALCIONI MARION  não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de 
lance 
A empresa VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP não teve sua proposta dentro do 
critério de classificação para a fase de lance 
A empresa REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 31 (Pneus radial (borrachudo tração)  1000/20 Novo - Para uso fora de estrada ): 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$1.700,00 
LUDA PNEUS LTDA EPP com o valor unitário de R$1.630,00 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$1.500,00 
A empresa MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP não teve sua proposta dentro do critério 
de classificação para a fase de lance 
A empresa Nacional Comércio de Pneus Ltda. não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP não teve sua proposta dentro do 
critério de classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 32 (Pneus radial (borrachudo tração) 275/80 R 22.5 Novo - Para uso fora de estrada ): 
MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP com o valor unitário de R$2.100,00 
LUDA PNEUS LTDA EPP com o valor unitário de R$1.883,00 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. com o valor unitário de R$1.639,00 
A empresa ALCIONI MARION  foi considerada desclassificada. 
Cotação errada.; 
A empresa IRMÃOS FLACH LTDA foi considerada desclassificada. 
Cotação errada; 
A empresa VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP não teve sua proposta dentro do 
critério de classificação para a fase de lance 
A empresa REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 33 (Pneus radial (misto) 275/80 R 22.5 Novo ): 
LUDA PNEUS LTDA EPP com o valor unitário de R$1.845,00 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$1.840,00 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. com o valor unitário de R$1.481,00 
A empresa MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP não teve sua proposta dentro do critério 
de classificação para a fase de lance 
A empresa ALCIONI MARION  foi considerada desclassificada. 
Cotação errada.; 
A empresa VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP não teve sua proposta dentro do 
critério de classificação para a fase de lance 
A empresa REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 34 (Pneus radial 185R 14C 08L  Novo ): 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$360,00 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. com o valor unitário de R$337,00 
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ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$330,00 
LUDA PNEUS LTDA EPP com o valor unitário de R$329,00 
A empresa MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP não teve sua proposta dentro do critério 
de classificação para a fase de lance 
A empresa VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP não teve sua proposta dentro do 
critério de classificação para a fase de lance 
A empresa REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 35 (Pneus radial 195/60/15 Novo ): 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$350,00 
LUDA PNEUS LTDA EPP com o valor unitário de R$317,00 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. com o valor unitário de R$286,00 
A empresa MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP não teve sua proposta dentro do critério 
de classificação para a fase de lance 
A empresa ALCIONI MARION  não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de 
lance 
A empresa VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP não teve sua proposta dentro do 
critério de classificação para a fase de lance 
A empresa REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 36 (Pneus radial 195/65/15 Novo. ): 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$380,00 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$380,00 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. com o valor unitário de R$333,00 
A empresa MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP não teve sua proposta dentro do critério 
de classificação para a fase de lance 
A empresa LUDA PNEUS LTDA EPP não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP não teve sua proposta dentro do 
critério de classificação para a fase de lance 
A empresa REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 37 (Pneus radial 195/70/15 Novo. ): 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. com o valor unitário de R$485,00 
MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP com o valor unitário de R$470,00 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$420,00 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$420,00 
A empresa LUDA PNEUS LTDA EPP não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP não teve sua proposta dentro do 
critério de classificação para a fase de lance 
A empresa REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 38 (Pneus radial 225/75 16C 118/116N Novo. ): 
LUDA PNEUS LTDA EPP com o valor unitário de R$735,00 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$700,00 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. com o valor unitário de R$643,00 
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A empresa MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP não teve sua proposta dentro do critério 
de classificação para a fase de lance 
A empresa IRMÃOS FLACH LTDA não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP não teve sua proposta dentro do 
critério de classificação para a fase de lance 
A empresa REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 39 (Pneus radial 235/70 R16 Novo A/T ): 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$600,00 
LUDA PNEUS LTDA EPP com o valor unitário de R$590,00 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. com o valor unitário de R$454,00 
A empresa MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP não teve sua proposta dentro do critério 
de classificação para a fase de lance 
A empresa ALCIONI MARION  não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de 
lance 
A empresa VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP não teve sua proposta dentro do 
critério de classificação para a fase de lance 
A empresa REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 40 (Pneus radial 265/70/17 Novo. ): 
LUDA PNEUS LTDA EPP com o valor unitário de R$1.107,00 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$1.000,00 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. com o valor unitário de R$963,00 
A empresa IRMÃOS FLACH LTDA não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP não teve sua proposta dentro do critério 
de classificação para a fase de lance 
A empresa REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP não teve sua proposta dentro do 
critério de classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 41 (Pneus radial 900/20 (borrachudo) Novo - Para uso fora de estrada ): 
MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP com o valor unitário de R$1.500,00 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$1.480,00 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$1.350,00 
A empresa LUDA PNEUS LTDA EPP não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP não teve sua proposta dentro do 
critério de classificação para a fase de lance 
A empresa Nacional Comércio de Pneus Ltda. não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 42 (Pneus radial dianteiro 215/75 R17.5 Novo Misto ): 
MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP com o valor unitário de R$1.057,00 
LUDA PNEUS LTDA EPP com o valor unitário de R$1.057,00 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. com o valor unitário de R$998,00 
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ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$950,00 
A empresa REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP não teve sua proposta dentro do 
critério de classificação para a fase de lance 
A empresa IRMÃOS FLACH LTDA não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
 
Para o item de Nº 43 (Pneus radial( dianteiro) 1000/20 Novo Misto ): 
LUDA PNEUS LTDA EPP com o valor unitário de R$1.640,00 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$1.600,00 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. com o valor unitário de R$1.385,00 
A empresa MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP não teve sua proposta dentro do critério 
de classificação para a fase de lance 
A empresa IRMÃOS FLACH LTDA não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP não teve sua proposta dentro do 
critério de classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 44 (Pneus radial( tração) 215/75 R 17.5 Novo ): 
LUDA PNEUS LTDA EPP com o valor unitário de R$1.133,00 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. com o valor unitário de R$985,00 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$950,00 
A empresa IRMÃOS FLACH LTDA não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP não teve sua proposta dentro do critério 
de classificação para a fase de lance 
A empresa REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP não teve sua proposta dentro do 
critério de classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 45 (Protetor 14/24 Novo ): 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$90,00 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. com o valor unitário de R$60,00 
LUDA PNEUS LTDA EPP com o valor unitário de R$57,00 
A empresa REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP não teve sua proposta dentro do 
critério de classificação para a fase de lance 
A empresa ALCIONI MARION  não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de 
lance 
A empresa MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP não teve sua proposta dentro do critério 
de classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 46 (Protetor 17.5-25 Novo ): 
LUDA PNEUS LTDA EPP com o valor unitário de R$185,00 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$150,00 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. com o valor unitário de R$130,00 
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A empresa ALCIONI MARION  não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de 
lance 
A empresa VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP não teve sua proposta dentro do 
critério de classificação para a fase de lance 
A empresa REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP não teve sua proposta dentro do critério 
de classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 47 (Protetor 20.5 - 25 ): 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$210,00 
LUDA PNEUS LTDA EPP com o valor unitário de R$185,00 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. com o valor unitário de R$140,00 
A empresa VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP não teve sua proposta dentro do 
critério de classificação para a fase de lance 
A empresa REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa ALCIONI MARION  não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a fase de 
lance 
A empresa MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP não teve sua proposta dentro do critério 
de classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 48 (Recapagem 14.9/24 c/garradeira ): 
REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA com o valor unitário de R$1.340,00 
VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP com o valor unitário de R$1.072,00 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$1.000,00 
A empresa LUDA PNEUS LTDA EPP não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa Nacional Comércio de Pneus Ltda. não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa IRMÃOS FLACH LTDA não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP não teve sua proposta dentro do critério 
de classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 49 (Recapagem 18.4/34. ): 
REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA com o valor unitário de R$2.010,00 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$1.750,00 
VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP com o valor unitário de R$1.608,00 
A empresa IRMÃOS FLACH LTDA não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa Nacional Comércio de Pneus Ltda. não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa LUDA PNEUS LTDA EPP não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP não teve sua proposta dentro do critério 
de classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 50 (Recapagem pneu 1.000.20 fora estrada com, no mínimo, 2,1cm altura, fora de 
estrada ): 
REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA com o valor unitário de R$600,00 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$550,00 
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VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP com o valor unitário de R$480,00 
A empresa Nacional Comércio de Pneus Ltda. não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa IRMÃOS FLACH LTDA não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa LUDA PNEUS LTDA EPP não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP não teve sua proposta dentro do critério 
de classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 51 (Recapagem pneu 1.100R 22 garradeira com, no mínimo, 2,5cm altura fora de 
estrada ): 
REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA com o valor unitário de R$670,00 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$650,00 
VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP com o valor unitário de R$536,00 
A empresa LUDA PNEUS LTDA EPP não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa IRMÃOS FLACH LTDA não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa Nacional Comércio de Pneus Ltda. não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP não teve sua proposta dentro do critério 
de classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 52 (Recapagem pneu 12.5/80-18 c/garradeira (dianteira) ): 
REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA com o valor unitário de R$810,00 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$700,00 
VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP com o valor unitário de R$648,00 
A empresa IRMÃOS FLACH LTDA não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa LUDA PNEUS LTDA EPP não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa Nacional Comércio de Pneus Ltda. não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP não teve sua proposta dentro do critério 
de classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 53 (Recapagem pneu 12-16.5 c/garradeira (dianteira) ): 
REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA com o valor unitário de R$710,00 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$650,00 
VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP com o valor unitário de R$568,00 
A empresa IRMÃOS FLACH LTDA não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa Nacional Comércio de Pneus Ltda. não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa LUDA PNEUS LTDA EPP não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP não teve sua proposta dentro do critério 
de classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 54 (Recapagem pneu 14.9-28 ): 
REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA com o valor unitário de R$1.390,00 
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ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$1.300,00 
VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP com o valor unitário de R$1.112,00 
A empresa IRMÃOS FLACH LTDA não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa LUDA PNEUS LTDA EPP não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa Nacional Comércio de Pneus Ltda. não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP não teve sua proposta dentro do critério 
de classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 55 (Recapagem pneu 1400-24. ): 
REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA com o valor unitário de R$1.640,00 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$1.550,00 
VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP com o valor unitário de R$1.312,00 
A empresa IRMÃOS FLACH LTDA não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa Nacional Comércio de Pneus Ltda. não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa LUDA PNEUS LTDA EPP não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP não teve sua proposta dentro do critério 
de classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 56 (Recapagem pneu 17.5-25 c/garradeira ): 
REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA com o valor unitário de R$1.820,00 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$1.700,00 
VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP com o valor unitário de R$1.456,00 
A empresa IRMÃOS FLACH LTDA não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa LUDA PNEUS LTDA EPP não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa Nacional Comércio de Pneus Ltda. não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP não teve sua proposta dentro do critério 
de classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 57 (Recapagem pneu 19-5L-24 c/garradeira (trazeira) ): 
REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA com o valor unitário de R$2.060,00 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$1.900,00 
VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP com o valor unitário de R$1.648,00 
A empresa Nacional Comércio de Pneus Ltda. não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa LUDA PNEUS LTDA EPP não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa IRMÃOS FLACH LTDA não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP não teve sua proposta dentro do critério 
de classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 58 (Recapagem pneu 20.5-25 ): 
REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA com o valor unitário de R$3.650,00 
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ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$3.400,00 
VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP com o valor unitário de R$2.928,00 
A empresa LUDA PNEUS LTDA EPP não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa Nacional Comércio de Pneus Ltda. não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa IRMÃOS FLACH LTDA não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP não teve sua proposta dentro do critério 
de classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 59 (Recapagem pneu 215/75 R 17.5 misto ): 
REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA com o valor unitário de R$380,00 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$350,00 
VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP com o valor unitário de R$304,00 
A empresa LUDA PNEUS LTDA EPP não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa IRMÃOS FLACH LTDA não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa Nacional Comércio de Pneus Ltda. não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP não teve sua proposta dentro do critério 
de classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 60 (Recapagem pneu 23.1-30 ): 
REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA com o valor unitário de R$2.680,00 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$2.400,00 
VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP com o valor unitário de R$2.152,00 
A empresa IRMÃOS FLACH LTDA não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa Nacional Comércio de Pneus Ltda. não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa LUDA PNEUS LTDA EPP não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP não teve sua proposta dentro do critério 
de classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 61 (Recapagem pneu 275/80R 22.5 fora de estrada misto com, no mínimo, 1,8cm 
altura ): 
REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA com o valor unitário de R$570,00 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$520,00 
VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP com o valor unitário de R$456,00 
A empresa LUDA PNEUS LTDA EPP não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa IRMÃOS FLACH LTDA não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa Nacional Comércio de Pneus Ltda. não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP não teve sua proposta dentro do critério 
de classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 62 (Recapagem pneu 295/80R 22.5 fora de estrada com, no mínimo, 2,1cm altura ): 
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REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA com o valor unitário de R$645,00 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$610,00 
VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP com o valor unitário de R$516,00 
A empresa LUDA PNEUS LTDA EPP não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa Nacional Comércio de Pneus Ltda. não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa IRMÃOS FLACH LTDA não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP não teve sua proposta dentro do critério 
de classificação para a fase de lance 
 
Para o item de Nº 63 (Recapagem pneu 750/16(borrrachudo) ): 
REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA com o valor unitário de R$340,00 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$320,00 
VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP com o valor unitário de R$276,00 
A empresa LUDA PNEUS LTDA EPP não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa Nacional Comércio de Pneus Ltda. não teve sua proposta dentro do critério de 
classificação para a fase de lance 
A empresa IRMÃOS FLACH LTDA não teve sua proposta dentro do critério de classificação para a 
fase de lance 
A empresa MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP não teve sua proposta dentro do critério 
de classificação para a fase de lance 
 
 
 
4 - Dando continuidade ao certame, foi solicitado às licitantes classificadas, conforme critérios estabelecidos 
no edital, para apresentarem seus lances. Após rodadas de lances, conforme Histórico do Pregão em anexo, 
e negociação direta com a(s) licitante(s) de melhor(s) oferta(s), obteve-se o(s) seguinte(s) resultado(s): 
 
Para o item de Nº 1 (Câmara 1.000x20 ): 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$100,00 
 
Para o item de Nº 2 (Câmara 9.00-16 Nova ): 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$70,00 
 
Para o item de Nº 3 (Câmaras 12-16.5 NHS Nova ): 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$90,00 
 
Para o item de Nº 4 (Câmaras 14/24 Nova ): 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$179,00 
 
Para o item de Nº 5 (Câmaras 17.5-25 Nova ): 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$259,00 
 
Para o item de Nº 6 (Câmaras 19.5 L-24 Nova ): 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$270,00 
 
Para o item de Nº 7 (Câmaras 20.5-25 ): 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$445,00 
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Para o item de Nº 8 (Câmaras 7.50-16 LT Nova ): 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$59,00 
 
Para o item de Nº 9 (Câmaras 7.50-16 SL Nova ): 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$59,00 
 
Para o item de Nº 10 (Câmaras 900/20 Nova ): 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$91,00 
 
Para o item de Nº 11 (Pneu 12.5-80/18 (comum) 12 Lonas ): 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$1.175,00 
 
Para o item de Nº 12 (Pneu 14-9.28 - 10 Lonas R1 (Coxilha) ): 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$1.390,00 
 
Para o item de Nº 13 (Pneu 20.5-25, 20 Lonas (comum) ): 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$6.000,00 
 
Para o item de Nº 14 (Pneu 23.01/30 (comum) 12 Lonas ): 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$3.630,00 
 
Para o item de Nº 15 (Pneu 23.1/26  12 lonas comun ): 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$4.000,00 
 
Para o item de Nº 16 (Pneu 900x20 (radial misto) ): 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$1.320,00 
 
Para o item de Nº 17 (Pneu Radial 225/75 R 16C 118/116R A/T ): 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$590,00 
 
Para o item de Nº 18 (Pneus 1000/20 radial dianteiro Novo ): 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. com o valor unitário de R$1.169,00 
 
Para o item de Nº 19 (Pneus 12-16.5 NHS 10 lonas Novo (comum) ): 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$900,00 
 
Para o item de Nº 20 (Pneus 1400/24 TG 16 lonas com espaçamento máximo de 10 cm entre as garras 
Novo ): 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$1.990,00 
 
Para o item de Nº 21 (Pneus 17.5-25 12 lonas Novo (comum) ): 
MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP com o valor unitário de R$3.045,00 
 
Para o item de Nº 22 (Pneus 175/70/13 Radial Novo ): 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. com o valor unitário de R$179,00 
 
Para o item de Nº 23 (Pneus 185/65/15 (Radial) Novo ): 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$285,00 
 
Para o item de Nº 24 (Pneus 185/70/14 (Radial ) Novo. ): 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$259,00 
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Para o item de Nº 25 (Pneus 19.5 L-24 12 lonas com espaçamento máximo de 12 cm entre as garras. 
Novo (comum) ): 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$2.610,00 
 
Para o item de Nº 26 (Pneus 205/55/16 Radial novo ): 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. com o valor unitário de R$273,00 
 
Para o item de Nº 27 (Pneus 295/80/22.5 borrachudo radial tração misto semelhante G6677 MSD Novo 
): 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. com o valor unitário de R$1.659,00 
 
Para o item de Nº 28 (Pneus 295/80/22.5 Radial dianteiro semelhante G686 MSS Novo Misto ): 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$1.430,00 
 
Para o item de Nº 29 (Pneus 7.50-16 LT 10 lonas Novo (comum) ): 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$480,00 
 
Para o item de Nº 30 (Pneus 7.50-16 SL 10 lonas Novo (comum) ): 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$480,00 
 
Para o item de Nº 31 (Pneus radial (borrachudo tração)  1000/20 Novo - Para uso fora de estrada ): 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$1.400,00 
 
Para o item de Nº 32 (Pneus radial (borrachudo tração) 275/80 R 22.5 Novo - Para uso fora de estrada ): 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. com o valor unitário de R$1.639,00 
 
Para o item de Nº 33 (Pneus radial (misto) 275/80 R 22.5 Novo ): 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. com o valor unitário de R$1.480,00 
 
Para o item de Nº 34 (Pneus radial 185R 14C 08L  Novo ): 
LUDA PNEUS LTDA EPP com o valor unitário de R$317,00 
 
Para o item de Nº 35 (Pneus radial 195/60/15 Novo ): 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. com o valor unitário de R$284,00 
 
Para o item de Nº 36 (Pneus radial 195/65/15 Novo. ): 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$315,00 
 
Para o item de Nº 37 (Pneus radial 195/70/15 Novo. ): 
MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP com o valor unitário de R$408,00 
 
Para o item de Nº 38 (Pneus radial 225/75 16C 118/116N Novo. ): 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. com o valor unitário de R$629,00 
 
Para o item de Nº 39 (Pneus radial 235/70 R16 Novo A/T ): 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. com o valor unitário de R$450,00 
 
Para o item de Nº 40 (Pneus radial 265/70/17 Novo. ): 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. com o valor unitário de R$909,00 
 
Para o item de Nº 41 (Pneus radial 900/20 (borrachudo) Novo - Para uso fora de estrada ): 
ALCIONI MARION  com o valor unitário de R$1.350,00 
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Para o item de Nº 42 (Pneus radial dianteiro 215/75 R17.5 Novo Misto ): 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. com o valor unitário de R$929,00 
 
Para o item de Nº 43 (Pneus radial( dianteiro) 1000/20 Novo Misto ): 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. com o valor unitário de R$1.374,00 
 
Para o item de Nº 44 (Pneus radial( tração) 215/75 R 17.5 Novo ): 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. com o valor unitário de R$944,00 
 
Para o item de Nº 45 (Protetor 14/24 Novo ): 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$55,00 
 
Para o item de Nº 46 (Protetor 17.5-25 Novo ): 
IRMÃOS FLACH LTDA com o valor unitário de R$125,00 
 
Para o item de Nº 47 (Protetor 20.5 - 25 ): 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. com o valor unitário de R$140,00 
 
Para o item de Nº 48 (Recapagem 14.9/24 c/garradeira ): 
REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA com o valor unitário de R$995,00 
 
Para o item de Nº 49 (Recapagem 18.4/34. ): 
VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP com o valor unitário de R$1.595,00 
 
Para o item de Nº 50 (Recapagem pneu 1.000.20 fora estrada com, no mínimo, 2,1cm altura, fora de 
estrada ): 
VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP com o valor unitário de R$480,00 
 
Para o item de Nº 51 (Recapagem pneu 1.100R 22 garradeira com, no mínimo, 2,5cm altura fora de 
estrada ): 
VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP com o valor unitário de R$530,00 
 
Para o item de Nº 52 (Recapagem pneu 12.5/80-18 c/garradeira (dianteira) ): 
REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA com o valor unitário de R$640,00 
 
Para o item de Nº 53 (Recapagem pneu 12-16.5 c/garradeira (dianteira) ): 
REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA com o valor unitário de R$562,00 
 
Para o item de Nº 54 (Recapagem pneu 14.9-28 ): 
REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA com o valor unitário de R$1.095,00 
 
Para o item de Nº 55 (Recapagem pneu 1400-24. ): 
VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP com o valor unitário de R$1.295,00 
 
Para o item de Nº 56 (Recapagem pneu 17.5-25 c/garradeira ): 
REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA com o valor unitário de R$1.427,00 
 
Para o item de Nº 57 (Recapagem pneu 19-5L-24 c/garradeira (trazeira) ): 
REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA com o valor unitário de R$1.627,00 
 
Para o item de Nº 58 (Recapagem pneu 20.5-25 ): 
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REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA com o valor unitário de R$2.900,00 
 
Para o item de Nº 59 (Recapagem pneu 215/75 R 17.5 misto ): 
VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP com o valor unitário de R$295,00 
 
Para o item de Nº 60 (Recapagem pneu 23.1-30 ): 
REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA com o valor unitário de R$2.120,00 
 
Para o item de Nº 61 (Recapagem pneu 275/80R 22.5 fora de estrada misto com, no mínimo, 1,8cm 
altura ): 
VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP com o valor unitário de R$445,00 
 
Para o item de Nº 62 (Recapagem pneu 295/80R 22.5 fora de estrada com, no mínimo, 2,1cm altura ): 
VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP com o valor unitário de R$505,00 
 
Para o item de Nº 63 (Recapagem pneu 750/16(borrrachudo) ): 
REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA com o valor unitário de R$265,00 
 
 
 
5 - Procedeu-se na análise da documentação de habilitação, da(s) licitante(s) de melhor proposta e, a devida 
consulta ao Cadastro de Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com o MUNICÍPIO, conforme 
registros em anexo; constatou-se que os documentos exigidos no Edital foram atendidos. Analisada a 
Documentação de Habilitação foi constatado o atendimento ao solicitado no edital. Após a aclamação dos 
vencedores foram dadas vistas a todos os presentes nas propostas e documentos de habilitação dos 
vencedors. Em seguida, não havendo manifestação dos presentes, o Pregoeiro proclamou o seguinte:  
 
Para o item de Nº 1 (Câmara 1.000x20 ): 
IRMÃOS FLACH LTDA 
 
Para o item de Nº 2 (Câmara 9.00-16 Nova ): 
IRMÃOS FLACH LTDA 
 
Para o item de Nº 3 (Câmaras 12-16.5 NHS Nova ): 
IRMÃOS FLACH LTDA 
 
Para o item de Nº 4 (Câmaras 14/24 Nova ): 
IRMÃOS FLACH LTDA 
 
Para o item de Nº 5 (Câmaras 17.5-25 Nova ): 
IRMÃOS FLACH LTDA 
 
Para o item de Nº 6 (Câmaras 19.5 L-24 Nova ): 
IRMÃOS FLACH LTDA 
 
Para o item de Nº 7 (Câmaras 20.5-25 ): 
IRMÃOS FLACH LTDA 
 
Para o item de Nº 8 (Câmaras 7.50-16 LT Nova ): 
IRMÃOS FLACH LTDA 
 
Para o item de Nº 9 (Câmaras 7.50-16 SL Nova ): 
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IRMÃOS FLACH LTDA 
 
Para o item de Nº 10 (Câmaras 900/20 Nova ): 
IRMÃOS FLACH LTDA 
 
Para o item de Nº 11 (Pneu 12.5-80/18 (comum) 12 Lonas ): 
IRMÃOS FLACH LTDA 
 
Para o item de Nº 12 (Pneu 14-9.28 - 10 Lonas R1 (Coxilha) ): 
IRMÃOS FLACH LTDA 
 
Para o item de Nº 13 (Pneu 20.5-25, 20 Lonas (comum) ): 
ALCIONI MARION  
 
Para o item de Nº 14 (Pneu 23.01/30 (comum) 12 Lonas ): 
IRMÃOS FLACH LTDA 
 
Para o item de Nº 15 (Pneu 23.1/26  12 lonas comun ): 
ALCIONI MARION  
 
Para o item de Nº 16 (Pneu 900x20 (radial misto) ): 
ALCIONI MARION  
 
Para o item de Nº 17 (Pneu Radial 225/75 R 16C 118/116R A/T ): 
ALCIONI MARION  
 
Para o item de Nº 18 (Pneus 1000/20 radial dianteiro Novo ): 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. 
 
Para o item de Nº 19 (Pneus 12-16.5 NHS 10 lonas Novo (comum) ): 
IRMÃOS FLACH LTDA 
 
Para o item de Nº 20 (Pneus 1400/24 TG 16 lonas com espaçamento máximo de 10 cm entre as garras 
Novo ): 
IRMÃOS FLACH LTDA 
 
Para o item de Nº 21 (Pneus 17.5-25 12 lonas Novo (comum) ): 
MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP 
 
Para o item de Nº 22 (Pneus 175/70/13 Radial Novo ): 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. 
 
Para o item de Nº 23 (Pneus 185/65/15 (Radial) Novo ): 
ALCIONI MARION  
 
Para o item de Nº 24 (Pneus 185/70/14 (Radial ) Novo. ): 
IRMÃOS FLACH LTDA 
 
Para o item de Nº 25 (Pneus 19.5 L-24 12 lonas com espaçamento máximo de 12 cm entre as garras. 
Novo (comum) ): 
ALCIONI MARION  
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Para o item de Nº 26 (Pneus 205/55/16 Radial novo ): 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. 
 
Para o item de Nº 27 (Pneus 295/80/22.5 borrachudo radial tração misto semelhante G6677 MSD Novo 
): 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. 
 
Para o item de Nº 28 (Pneus 295/80/22.5 Radial dianteiro semelhante G686 MSS Novo Misto ): 
ALCIONI MARION  
 
Para o item de Nº 29 (Pneus 7.50-16 LT 10 lonas Novo (comum) ): 
IRMÃOS FLACH LTDA 
 
Para o item de Nº 30 (Pneus 7.50-16 SL 10 lonas Novo (comum) ): 
IRMÃOS FLACH LTDA 
 
Para o item de Nº 31 (Pneus radial (borrachudo tração)  1000/20 Novo - Para uso fora de estrada ): 
ALCIONI MARION  
 
Para o item de Nº 32 (Pneus radial (borrachudo tração) 275/80 R 22.5 Novo - Para uso fora de estrada ): 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. 
 
Para o item de Nº 33 (Pneus radial (misto) 275/80 R 22.5 Novo ): 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. 
 
Para o item de Nº 34 (Pneus radial 185R 14C 08L  Novo ): 
LUDA PNEUS LTDA EPP 
 
Para o item de Nº 35 (Pneus radial 195/60/15 Novo ): 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. 
 
Para o item de Nº 36 (Pneus radial 195/65/15 Novo. ): 
IRMÃOS FLACH LTDA 
 
Para o item de Nº 37 (Pneus radial 195/70/15 Novo. ): 
MARCELO TIECHER ZIMMERMANN EIRELLI - EPP 
 
Para o item de Nº 38 (Pneus radial 225/75 16C 118/116N Novo. ): 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. 
 
Para o item de Nº 39 (Pneus radial 235/70 R16 Novo A/T ): 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. 
 
Para o item de Nº 40 (Pneus radial 265/70/17 Novo. ): 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. 
 
Para o item de Nº 41 (Pneus radial 900/20 (borrachudo) Novo - Para uso fora de estrada ): 
ALCIONI MARION  
 
Para o item de Nº 42 (Pneus radial dianteiro 215/75 R17.5 Novo Misto ): 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. 
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Para o item de Nº 43 (Pneus radial( dianteiro) 1000/20 Novo Misto ): 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. 
 
Para o item de Nº 44 (Pneus radial( tração) 215/75 R 17.5 Novo ): 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. 
 
Para o item de Nº 45 (Protetor 14/24 Novo ): 
IRMÃOS FLACH LTDA 
 
Para o item de Nº 46 (Protetor 17.5-25 Novo ): 
IRMÃOS FLACH LTDA 
 
Para o item de Nº 47 (Protetor 20.5 - 25 ): 
Nacional Comércio de Pneus Ltda. 
 
Para o item de Nº 48 (Recapagem 14.9/24 c/garradeira ): 
REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 
 
Para o item de Nº 49 (Recapagem 18.4/34. ): 
VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP 
 
Para o item de Nº 50 (Recapagem pneu 1.000.20 fora estrada com, no mínimo, 2,1cm altura, fora de 
estrada ): 
VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP 
 
Para o item de Nº 51 (Recapagem pneu 1.100R 22 garradeira com, no mínimo, 2,5cm altura fora de 
estrada ): 
VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP 
 
Para o item de Nº 52 (Recapagem pneu 12.5/80-18 c/garradeira (dianteira) ): 
REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 
 
Para o item de Nº 53 (Recapagem pneu 12-16.5 c/garradeira (dianteira) ): 
REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 
 
Para o item de Nº 54 (Recapagem pneu 14.9-28 ): 
REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 
 
Para o item de Nº 55 (Recapagem pneu 1400-24. ): 
VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP 
 
Para o item de Nº 56 (Recapagem pneu 17.5-25 c/garradeira ): 
REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 
 
Para o item de Nº 57 (Recapagem pneu 19-5L-24 c/garradeira (trazeira) ): 
REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 
 
Para o item de Nº 58 (Recapagem pneu 20.5-25 ): 
REC-OST COMÉRCIO DE PNEUS LTDA 
 
Para o item de Nº 59 (Recapagem pneu 215/75 R 17.5 misto ): 
VLK FABRICAÇÃO DE PNEUS ESPECIAIS LTDA-EPP 






