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À 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MERCEDES - PR 
Pregão Eletrônico Nº.139/2021. 
Rua Dr. Oswaldo Cruz, Nº.555, Centro - Mercedes / PR - Cep 85.998-000. 
Portal de Compras: www.comprasgovernamentais.gov.br - UASG Nº.985531. Data de realização: 09/12/2021 às 08h30min.  
Objeto: O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a formalização de Ata de Registro de 
Preços para eventual aquisição de pneus novos para a frota de caminhões e ônibus escolares do Município de Mercedes, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

Item Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 

1 30 Unid. 
Pneumático 1000x20; 16PR; Misto; liso; Radial; novo; 
de qualidade igual ou superior às marcas Goodyear 
e/ou Pirelli; para utilização em caminhões; 

DRC/D841 1.950,00 58.500,00 

3 60 Unid. 

Pneumático; Misto; liso; Radial; 16 lonas; para ônibus 
escolar e caminhões; dimensões 275/80R22,5; novo; 
de qualidade igual ou superior às marcas Goodyear 
e/ou Pirelli; 

DRC/D851 1.900,00 114.000,00 

VALOR TOTAL: CENTOE E SETENTA E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS. R$ 172.500,00 
 

MARCA FABRICANTE PROCEDÊNCIA 

DRC DANANG RUBBER JOINT STOCK COMPANY IMPORTADO (VIETNÃ) 
 
O prazo de validade da proposta não será inferior a 30 (trinta) dias, a contar da data de sua apresentação. 
 
O licitante declara ter pleno conhecimento e concorda com todas as normas do Edital. 
 
Condições, Prazos e Local de Entrega: Fornecimento, a partir de dezembro de 2021 (dois mil e vinte e um), sendo que a entrega do objeto 
dar-se-á em até 10 (dez) dias após a solicitação, mediante e de acordo com a  entrega da Ordem de Compra, após a assinatura da 
competente Ata de Registro de Preços, em horário de expediente, junto ao Paço Municipal, sito a Rua Dr. Oswaldo Cruz, nº 555, Centro, no 
Município de Mercedes. A entrega do objeto deverá ser efetuada no horário de expediente desta municipalidade (de segunda a sexta-feira, 
das 08:00 às 12:00h e das 13:30 às 17:30h), sendo que a mesma deverá ser acompanhada por representante do Município de Mercedes. 
 
Prazo de Pagamento: O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal 
ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito/depósito/transferência em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado - 
Banco do Brasil, Agência 3125-9, Conta Corrente 13.668-9; 
 
Dados do Representante Legal que assinará a Ata de Registro de Preços/Contrato: Felipe da Silva Leite, Vendedor/Licitações/Procurador, 
Solteiro, Brasileiro, CPF Nº.355.624.938-37, RG Nº.44.854.068-X, nascido em 24/06/1989, E-mail institucional licitacao@cantustore.com.br, 
felipe.leite@cantustore.com.br, E-mail pessoal licitacao@cantustore.com.br, felipe.leite@cantustore.com.br, com Endereço Residencial 
na Rua Joaquim Murtinho, Nº.23, Bairro Jardim Aclimação, Santo André/SP, Cep 09.170-740. 
 
Declaramos, sob as penas da lei, que no preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas e encargos 
sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como despesas com transportes, deslocamentos e outras 
quaisquer que incidam sobre a contratação; 
 
Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas no Edital e seus Anexos, e que, o(s) produto(s) cotado(s) 
atende(m) às especificações contidas no Anexo I - Termo de Referência e demais Anexos, bem como aceitamos todas as obrigações e 
responsabilidades constantes das especificações; 
 
Declaramos que todos os produtos ofertados atendem às exigências de qualidade, observados os padrões e normas baixadas pelos órgãos 
competentes de controle de qualidade industrial - ABNT, INMETRO, ISO etc, atentando-se a proponente, principalmente para as prescrições 
contidas no art. 39, VIII, da Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor); 
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Garantia: Os produtos são novos (de primeiro uso) com garantia mínima de 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação certificados pelo 
INMETRO. Durante o prazo de garantia dos produtos/serviço, o contratado obriga-se a substituir ou reparar, qualquer produto que 
apresente defeito que não seja decorrente do desgaste natural ou do incorreto manuseio do produto, sem ônus ao município; 
 
Todos os produtos terão garantia de 05 (cinco) anos, contra defeitos de fabricação: Todos os materiais, objeto da licitação, são certificados 
pelo INMETRO - Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, excetos os pneus OTR, Câmaras de ar e Protetores as quais não 
possuem a devida certificação conforme Anexo da Portaria INMETRO Nº.365 de 22 de Julho de 2015 (Assunto: Aprovar a adequação e 
esclarecimento para o Programa de Avaliação da Conformidade para pneus novos, aprovado pela Portaria INMETRO Nº.544/2012, 
estabelecidos no Anexo desta Portaria); 
 
Dúvidas, esclarecimentos, prazo de entrega, e demais informações sobre produtos: Escritório de Licitações/SP: E-mail 
felipe.leite@cantustore.com.br. Escritório de licitações - Itajaí/SC: telefone (47) 3046-2550 ramal 9418, E-mail 
licitacao@cantustore.com.br 
 
 
São Paulo, 09 de Dezembro de 2021. 
 
 

CP COMERCIAL S/A 
Departamento de Vendas ao Governo 

Felipe da Silva Leite - Procurador 
CPF Nº.355.624.938-37 

RG Nº.44.854.068-X 
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PROPOSTA COMERCIAL 
MUNICÍPIO DE MERCEDES - PARANÁ 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 139/2021  

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  

LICITAÇÃO COM AMPLA CONCORRÊNCIA e RESERVA DE COTA PARA ME’S E/OU EPP’S, com PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO PARA ME'S OU EPP'S LOCAIS 

OU REGIONAIS NA COTA RESERVADA  

 
 

A empresa OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 20.707.920/0001-51, 
IE Nº.9.067.020.020, localizada na Rua Vicente Machado, 2188 Centro, Fone (42) 3622-6363, E-mail: licitacao@simaopneus.com.br, Guarapuava-Paraná.  
apresenta sua proposta comercial relativa ao procedimento licitatório, conforme este Edital e seus Anexos. 

Item  Qtd  Descrição  
MARCA 

/MODELO 

 VLR 

UNIT  
 VLR TOTAL  

2 10 
Pneumático 1000x20; 16PR; Misto; liso; Radial; novo; de qualidade igual  

ou superior às marcas Goodyear e/ou Pirelli; para utilização em caminhões; 
GOODRIDE CR926  R$ 2.365,00   R$   23.650,00  

4 20 

Pneumático; Misto; liso; Radial; 16 lonas; para ônibus escolar e caminhões; 

dimensões275/80R22,5; novo; de qualidade igual ou superior às marcas 

Goodyear e/ou Pirelli; 

DURABLE DR877  R$ 1.965,00   R$   39.300,00  

     

 R$        
62.950,00  

 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA R$ 62.950,00 (SESSENTA E DOIS MIL  NOVECENTOS E CINQUENTA REAIS    )    

 
PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: será de 366 Dias,  
 
PRAZO DE ENTREGA: ( 02  DIAS), a contar da data de recebimento da Autorização de Fornecimento  
 
PRAZO DE FORNECIMENTO: será de 12 meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços 
DADOS BANCARIOS  
Banco: BANCO DO BRASIL 
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Agência: nº 0299-2 PORTAL DO LAGO 
C/C: nº 013892-4 
DECLARAMOS, para os fins de direito, e sob as penas da Lei, na qualidade de Proponente do procedimento licitatório, supra citado, que nossos produtos (pneus) são de 1º 
linha, com borracha de primeiro uso e que  atendem todos os quesitos de controle de qualidade e devidamente certificados, e de que todos os pneus cotados atendem as 
normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) – NBR 5531, NBR 6087, NBR 6088,atendendo integralmente as normas técnicas brasileiras vigentes, emanadas 
do competente órgão fiscalizador e certificador, com avaliação de institutos acreditados pelo INMETRO e cumprem as normas, tais como: O Regulamento Técnico RTQ 41, a 
Portaria INMETRO nº 5, de 14 de janeiro de 2000 e a Norma INMETRO - NIEDQUAL-044, de julho de 2000. Os pneus serão fornecidos com prazo de fabricação inferior a 6 
meses  no ato da entrega  
Garantia: os produtos possuem garantias contra defeitos de fabricação: 
Pneus: 05 (cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo dos pneus. 
Câmaras de Ar: 05 (cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo dos produtos. 
Protetores: 05 (cinco) anos contados a partir da data de recebimento em definitivo dos produtos. 

• Nos preços apresentados na proposta inclui-se todos os custos e despesas, tais como: ofertados através de lances verbais, custos diretos e indiretos, tributos 

incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte, bem como a entrega, e outros necessários ao 

cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos . 

• CUMPRE-NOS informar-lhes ainda que examinamos os documentos da licitação, inteirando-nos dos mesmos para elaboração da presente proposta, e ainda que 

concordamos com todas as condições estabelecidas no Edital. 

 

Guarapuava/PR em 09 de dezembro  de 2021 

 

_________________________________________________ 
OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA 

CNPJ 20.707.920/0001-51 
EDITE SILVA AQSENEN 
Sócia Administradora 

RG Nº 5.503.651-9 (SESP/PR) - CPF/MF Nº 706.392.219-04 
Rua Vicente Machado, 2188 – Centro 

Guarapuava/PR – CEP 85010-260 
Telefone (42) 3622-6363 


		2021-12-09T09:52:32-0300
	FELIPE DA SILVA LEITE:35562493837
	Eu sou o autor deste documento


		2021-12-09T09:52:44-0300
	FELIPE DA SILVA LEITE:35562493837
	Eu sou o autor deste documento


		2021-12-09T09:02:54-0300
	EDITE SILVA AQSENEN:70639221904


		2021-12-09T09:03:03-0300
	EDITE SILVA AQSENEN:70639221904




