
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000082/2018

GABRIELA HUBNER SILVERIO ME

CNPJ:  12.642.623/0001-47

AVENIDA MANOEL LUIZ TRINDADE, 98 - BOA ESPERANÇA - IBATIBA - ES - CEP: 29395000

ANEXO - TERMO Nº 000082/2018 -  SEQUÊNCIA  N°000002109

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 TRASEIRO 90/90-18 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.

296,403,00 98,80UN022 RINALDI022

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              296,40

SECRETARIA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO:              296,40

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

CAMARA DE AR 18 PARA MOTOS
descrição:
- prazo de garantia 03(três) meses 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.

135,208,00 16,90UN001 BLASTUBE001

PNEU NOVO 195/55 R16
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.

6.643,2024,00 276,80UN013 ZETA005

PNEU NOVO 215/75 - R17.5, BORRACHUDO, TRATIVO
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.

24.444,0036,00 679,00UN014 OVATION003

PNEU NOVO 215/75 R17.5 BORRACHUDO
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

13.520,0020,00 676,00UN016 OVATION006
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admitindo em hipótese alguma o fornecimento de produtos
recapados, recauchutados, tipo remold, remodelados,
remanufaturados, reformados ou que tenham sofrido
quaisquer outros processos de recondicionamento.

PNEU TRASEIRO 90/90-18 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.

296,403,00 98,80UN022 RINALDI008

RODA COM PNEU E CAMARA PARA CARRINHO DE MAO
2,5 X 8

descrição:
- roda fabricada em aço carbono especial de alta qualidade;
- pintura eletrostática a pó, possui uma bucha em nylon -
grafitado na conexão com o eixo do carrinho de mão;
- pneu com câmara inflável.
- roda completa com pneu, câmara e bucha plástica.

719,8020,00 35,99UN026 METALOSA010

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              45.758,60

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              45.758,60

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00475 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

PNEU NOVO 225/65 R16C

descrição:
de 1ª linha, 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, não se
admitindo em hipotese alguma o fornecimento de produtos
recapados, recauchutados ou remodelados. medidas 225/65
r16c (altura/largura/diâmetro/comercial), liso.
especificações técnicas mínimas 113/111r peso e
velocidade, medida de rendimento 400 (tração).

16.416,0036,00 456,00UN017 OVATION032

PNEU NOVO 225/75 R16C

descrição:
de 1ª linha, 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, não se
admitindo em hipotese alguma o fornecimento de produtos
recapados, recauchutados ou remodelados. medidas 225/75
r16c (altura/largura/diâmetro/comercial), liso.
especificações técnicas mínimas 113/111r peso e
velocidade, medida de rendimento 400 (tração).

8.964,0018,00 498,00UN018 ECOVISION013

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              25.380,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              25.380,00

00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSLocal

MarcaItem

PNEU NOVO 215/75 R15 AT 113T
descrição:
- prazo de garantia 05 (cinco) anos contra defeitos de
fabricação, contados da efetiva entrega.
- todos os produtos deverão ser novos, estando dentro das

6.708,0012,00 559,00UN015 PIRELLI034
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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.
- atender o programa brasileiro de etiquetagem, portaria
544/12: resistência ao rolamento a, aderencia em piso
molhado a, ruido externo 72db

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              6.708,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              6.708,00

GABRIELA HUBNER SILVERIO ME:                        78.143,00
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