
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000080/2018

EL ELYON PNEUS EIRELI ME

CNPJ:  29.259.420/0001-79

AVENIDA PASCHOAL ARDITO, 2536 - VILA BELVEDERE - AMERICANA - SP - CEP: 13473010

ANEXO - TERMO Nº 000080/2018 -  SEQUÊNCIA  N°000002107

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000025/2018 003542/2017

00002 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00577 - SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTOLocal

MarcaItem

PNEU 80/100 R18 PARA MOTO
descrição:
- prazo de garantia 05 (cinco) anos contra defeitos de
fabricação, contados da efetiva entrega.
- todos os produtos deverão ser novos, estando dentro das
normas técnicas da abnt e certificado do inmetro, não se
admitindo em hipótese alguma o fornecimento de produtos
recapados, recauchutados, tipo remold, remodelados,
remanufaturados, reformados ou que tenham sofrido
quaisquer outros processos de recondicionamento.

276,003,00 92,00UN005 MAGGION021

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              276,00

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              276,00

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

PNEU 80/100 R18 PARA MOTO
descrição:
- prazo de garantia 05 (cinco) anos contra defeitos de
fabricação, contados da efetiva entrega.
- todos os produtos deverão ser novos, estando dentro das
normas técnicas da abnt e certificado do inmetro, não se
admitindo em hipótese alguma o fornecimento de produtos
recapados, recauchutados, tipo remold, remodelados,
remanufaturados, reformados ou que tenham sofrido
quaisquer outros processos de recondicionamento.

276,003,00 92,00UN005 MAGGION004

PROTETOR DE CAMARA ARO 16 (750 X 16)
descrição:
- prazo de garantia 05 (cinco) anos contra defeitos de
fabricação, contados da efetiva entrega.
- todos os produtos deverão ser novos, estando dentro das
normas técnicas da abnt, e tendo certificado do inmetro.

270,6012,00 22,55UN025
CARRETEIR

O
009

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              546,60

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              546,60

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00475 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

PNEU 110/90
descrição:
- traseiro (moto honda nxr 150 bros esd mqc 4181), prazo
de garantia 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação,
contados da efetiva entrega.
- todos os produtos deverão ser novos, estando dentro das
normas técnicas da abnt e certificado do inmetro, não se
admitindo em hipótese alguma o fornecimento de produtos
recapados, recauchutados, tipo remold, remodelados,

465,003,00 155,00UN004 TECHNIC011
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remanufaturados, reformados ou que tenham sofrido
quaisquer outros processos de recondicionamento.

PNEU 90/90 R19
descrição :
- dianteiro (moto honda nxr 150 bros esd mqc 4181), prazo
de garantia 05 (cinco) anos contra defeitos de fabricação,
contados da efetiva entrega.
- todos os produtos deverão ser novos, estando dentro das
normas técnicas da abnt e certificado do inmetro, não se
admitindo em hipótese alguma o fornecimento de produtos
recapados, recauchutados, tipo remold, remodelados,
remanufaturados, reformados ou que tenham sofrido
quaisquer outros processos de recondicionamento.

456,003,00 152,00UN006 TECHNIC012

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              921,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              921,00

00006 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00573 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSLocal

MarcaItem

PNEU NOVO 12/16.5 - 10 LONAS G2 L2

descrição:
- prazo de garantia 05 (cinco) anos contra defeitos de
fabricação, contados da efetiva entrega.
- todos os produtos deverão ser novos, estando dentro das
normas técnicas da abnt e certificado do inmetro, não se
admitindo em hipótese alguma o fornecimento de produtos
recapados, recauchutados, tipo remold, remodelados,
remanufaturados, reformados ou que tenham sofrido
quaisquer outros processos de recondicionamento.

6.952,008,00 869,00UN008 TITAN014

PNEU NOVO 19.5 L/24 - 16 LONAS G2 L2
descrição:
- prazo de garantia 05 (cinco) anos contra defeitos de
fabricação, contados da efetiva entrega.
- todos os produtos deverão ser novos, estando dentro das
normas técnicas da abnt e certificado do inmetro, não se
admitindo em hipótese alguma o fornecimento de produtos
recapados, recauchutados, tipo remold, remodelados,
remanufaturados, reformados ou que tenham sofrido
quaisquer outros processos de recondicionamento.

10.240,004,00 2.560,00UN011 TITAN015

PNEU NOVO 19.5 L/24 - 16 LONAS G2 L2
descrição:
- prazo de garantia 05 (cinco) anos contra defeitos de
fabricação, contados da efetiva entrega.
- todos os produtos deverão ser novos, estando dentro das
normas técnicas da abnt e certificado do inmetro, não se
admitindo em hipótese alguma o fornecimento de produtos
recapados, recauchutados, tipo remold, remodelados,
remanufaturados, reformados ou que tenham sofrido
quaisquer outros processos de recondicionamento...

25.600,0010,00 2.560,00UN012 TITAN035

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              42.792,00

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              42.792,00

00010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDASecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00427 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDALocal

MarcaItem

PNEU NOVO 120/80 ARO 18 - 10 LONAS
descrição:
- prazo de garantia 05 (cinco) anos contra defeitos de
fabricação, contados da efetiva entrega.
- todos os produtos deverão ser novos, estando dentro das
normas técnicas da abnt e certificado do inmetro, não se
admitindo em hipótese alguma o fornecimento de produtos
recapados, recauchutados, tipo remold, remodelados,

540,003,00 180,00UN009 TECHNIC016
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remanufaturados, reformados ou que tenham sofrido
quaisquer outros processos de recondicionamento.

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:              540,00

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:              540,00

00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSLocal

MarcaItem

PNEU NOVO 12.4/24 - 08 LONAS G2 L2
descrição:
- prazo de garantia 05 (cinco) anos contra defeitos de
fabricação, contados da efetiva entrega.
- todos os produtos deverão ser novos, estando dentro das
normas técnicas da abnt e certificado do inmetro, não se
admitindo em hipótese alguma o fornecimento de produtos
recapados, recauchutados, tipo remold, remodelados,
remanufaturados, reformados ou que tenham sofrido
quaisquer outros processos de recondicionamento.

6.930,006,00 1.155,00UN007 TITAN024

PNEU NOVO 12/16.5 - 10 LONAS G2 L2

descrição:
- prazo de garantia 05 (cinco) anos contra defeitos de
fabricação, contados da efetiva entrega.
- todos os produtos deverão ser novos, estando dentro das
normas técnicas da abnt e certificado do inmetro, não se
admitindo em hipótese alguma o fornecimento de produtos
recapados, recauchutados, tipo remold, remodelados,
remanufaturados, reformados ou que tenham sofrido
quaisquer outros processos de recondicionamento.

8.690,0010,00 869,00UN008 TITAN025

PNEU NOVO 19.5 L/24 - 16 LONAS G2 L2
descrição:
- prazo de garantia 05 (cinco) anos contra defeitos de
fabricação, contados da efetiva entrega.
- todos os produtos deverão ser novos, estando dentro das
normas técnicas da abnt e certificado do inmetro, não se
admitindo em hipótese alguma o fornecimento de produtos
recapados, recauchutados, tipo remold, remodelados,
remanufaturados, reformados ou que tenham sofrido
quaisquer outros processos de recondicionamento.

7.680,003,00 2.560,00UN011 TITAN026

PNEU NOVO 19.5 L/24 - 16 LONAS G2 L2
descrição:
- prazo de garantia 05 (cinco) anos contra defeitos de
fabricação, contados da efetiva entrega.
- todos os produtos deverão ser novos, estando dentro das
normas técnicas da abnt e certificado do inmetro, não se
admitindo em hipótese alguma o fornecimento de produtos
recapados, recauchutados, tipo remold, remodelados,
remanufaturados, reformados ou que tenham sofrido
quaisquer outros processos de recondicionamento...

28.160,0011,00 2.560,00UN012 TITAN037

PROTETOR DE CAMARA 12.4/24
descrição:
- prazo de garantia 05 (cinco) anos contra defeitos de
fabricação, contados da efetiva entrega.
- todos os produtos deverão ser novos, estando dentro das
normas técnicas da abnt, e tendo certificado do inmetro.

816,0012,00 68,00UN023
CARRETEIR

O
029

PROTETOR DE CAMARA 14.9/24
descrição:
- prazo de garantia 05 (cinco) anos contra defeitos de
fabricação, contados da efetiva entrega.
- todos os produtos deverão ser novos, estando dentro das
normas técnicas da abnt, e tendo certificado do inmetro.

680,0010,00 68,00UN024
CARRETEIR

O
030

PROTETOR DE CAMARA ARO 16 (750 X 16)
descrição:
- prazo de garantia 05 (cinco) anos contra defeitos de

541,2024,00 22,55UN025
CARRETEIR

O
031
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fabricação, contados da efetiva entrega.
- todos os produtos deverão ser novos, estando dentro das
normas técnicas da abnt, e tendo certificado do inmetro.

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              53.497,20

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              53.497,20

00015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00483 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESLocal

MarcaItem

PNEU NOVO 12/16.5 - 10 LONAS G2 L2

descrição:
- prazo de garantia 05 (cinco) anos contra defeitos de
fabricação, contados da efetiva entrega.
- todos os produtos deverão ser novos, estando dentro das
normas técnicas da abnt e certificado do inmetro, não se
admitindo em hipótese alguma o fornecimento de produtos
recapados, recauchutados, tipo remold, remodelados,
remanufaturados, reformados ou que tenham sofrido
quaisquer outros processos de recondicionamento.

13.904,0016,00 869,00UN008 TITAN018

PNEU NOVO 19.5 L/24 - 16 LONAS G2 L2
descrição:
- prazo de garantia 05 (cinco) anos contra defeitos de
fabricação, contados da efetiva entrega.
- todos os produtos deverão ser novos, estando dentro das
normas técnicas da abnt e certificado do inmetro, não se
admitindo em hipótese alguma o fornecimento de produtos
recapados, recauchutados, tipo remold, remodelados,
remanufaturados, reformados ou que tenham sofrido
quaisquer outros processos de recondicionamento.

7.680,003,00 2.560,00UN011 TITAN019

PNEU NOVO 19.5 L/24 - 16 LONAS G2 L2
descrição:
- prazo de garantia 05 (cinco) anos contra defeitos de
fabricação, contados da efetiva entrega.
- todos os produtos deverão ser novos, estando dentro das
normas técnicas da abnt e certificado do inmetro, não se
admitindo em hipótese alguma o fornecimento de produtos
recapados, recauchutados, tipo remold, remodelados,
remanufaturados, reformados ou que tenham sofrido
quaisquer outros processos de recondicionamento...

23.040,009,00 2.560,00UN012 TITAN036

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:              44.624,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:              44.624,00

EL ELYON PNEUS EIRELI ME:                        143.196,80
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