
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000074/2019

GIULIA TAMBORRINO COM. IMPORT. E EXPORTAÇÃO EIRELI

CNPJ:  22.713.728/0001-01

RUA DO GLICÉRIO, 733 - LIBERDADE - SÃO PAULO - SP - CEP: 01514001

ANEXO - TERMO Nº 000074/2019 -  SEQUÊNCIA  N°000002333

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000008/2019 002391/2018

00004 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃOSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00466 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOLocal

MarcaItem

PNEU 175/70 R14 - 84T
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.
atender o programa brasileiro de etiquetagem, portaria
544/12: resistência ao rolamento a, aderencia em piso
molhado a, ruido externo 72db  ...

2.070,0010,00 207,00UN009
CORDIANTE
/STANDART

014

PNEU 175/70 R14 - 84T
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.
atender o programa brasileiro de etiquetagem, portaria
544/12: resistência ao rolamento a, aderencia em piso
molhado a, ruido externo 72db

6.210,0030,00 207,00UN010 CORDIANTE
/STANDART

058

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              8.280,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              8.280,00

00005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00510 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDELocal

MarcaItem

PNEU 175/70 R14 - 84T
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.
atender o programa brasileiro de etiquetagem, portaria
544/12: resistência ao rolamento a, aderencia em piso
molhado a, ruido externo 72db  ...

5.175,0025,00 207,00UN009
CORDIANTE
/STANDART

002

PNEU 175/70 R14 - 84T
descrição:
- prazo de garantia 05 (cinco) anos contra defeitos de

15.525,0075,00 207,00UN010
CORDIANTE
/STANDART

055
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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.
atender o programa brasileiro de etiquetagem, portaria
544/12: resistência ao rolamento a, aderencia em piso
molhado a, ruido externo 72db

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE:              20.700,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE:              20.700,00

00006 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00573 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSLocal

MarcaItem

PNEU 175/70 R14 - 84T
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.
atender o programa brasileiro de etiquetagem, portaria
544/12: resistência ao rolamento a, aderencia em piso
molhado a, ruido externo 72db  ...

2.070,0010,00 207,00UN009
CORDIANTE
/STANDART

007

PNEU 175/70 R14 - 84T
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.
atender o programa brasileiro de etiquetagem, portaria
544/12: resistência ao rolamento a, aderencia em piso
molhado a, ruido externo 72db

6.210,0030,00 207,00UN010
CORDIANTE
/STANDART

057

PNEU NOVO 275/80 R22.5, BORRACHUDO, TRATIVO -
TRACAO 149/146M
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.
atender o programa brasileiro de etiquetagem, portaria
544/12: resistência ao rolamento a, aderencia em piso
molhado a, ruido externo 72db  ...

43.328,0032,00 1.354,00UN024
WESTLAKE/

AD153
010

PNEU NOVO 275/80 R22.5, BORRACHUDO, TRATIVO -
TRACAO 149/146M
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,

131.232,0096,00 1.367,00UN025
WESTLAKE/

AD153051
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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 OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              182.840,00

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              182.840,00

00010 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDASecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00427 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDALocal

MarcaItem

PNEU 175/70 R14 - 84T
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.
atender o programa brasileiro de etiquetagem, portaria
544/12: resistência ao rolamento a, aderencia em piso
molhado a, ruido externo 72db  ...

621,003,00 207,00UN009
CORDIANTE
/STANDART

004

PNEU 175/70 R14 - 84T
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.
atender o programa brasileiro de etiquetagem, portaria
544/12: resistência ao rolamento a, aderencia em piso
molhado a, ruido externo 72db

1.863,009,00 207,00UN010
CORDIANTE
/STANDART

056

PNEU NOVO 90 X 90 - 21
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.

361,503,00 120,50UN026 TECHNIC-TC003

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:              2.845,50

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA:              2.845,50

00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSLocal

MarcaItem

PNEU 175/70 R14 - 84T
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.
atender o programa brasileiro de etiquetagem, portaria

4.554,0022,00 207,00UN009 CORDIANTE
/STANDART

037
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544/12: resistência ao rolamento a, aderencia em piso
molhado a, ruido externo 72db  ...

PNEU 175/70 R14 - 84T
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.
atender o programa brasileiro de etiquetagem, portaria
544/12: resistência ao rolamento a, aderencia em piso
molhado a, ruido externo 72db

14.076,0068,00 207,00UN010
CORDIANTE
/STANDART

059

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              18.630,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              18.630,00

00015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00483 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESLocal

MarcaItem

PNEU NOVO 275/80 R22.5, BORRACHUDO, TRATIVO -
TRACAO 149/146M
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.
atender o programa brasileiro de etiquetagem, portaria
544/12: resistência ao rolamento a, aderencia em piso
molhado a, ruido externo 72db  ...

4.062,003,00 1.354,00UN024
WESTLAKE/

AD153
025

PNEU NOVO 275/80 R22.5, BORRACHUDO, TRATIVO -
TRACAO 149/146M
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.
atender o programa brasileiro de etiquetagem, portaria
544/12: resistência ao rolamento a, aderencia em piso
molhado a, ruido externo 72db

12.303,009,00 1.367,00UN025
WESTLAKE/

AD153
052

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:              16.365,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:              16.365,00

00016 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00433 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIALLocal

MarcaItem

PNEU 175/70 R14 - 84T
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

2.691,0013,00 207,00UN009
CORDIANTE
/STANDART

047
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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  ...

PNEU 175/70 R14 - 84T
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.
atender o programa brasileiro de etiquetagem, portaria
544/12: resistência ao rolamento a, aderencia em piso
molhado a, ruido externo 72db

7.659,0037,00 207,00UN010 CORDIANTE
/STANDART

060

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              10.350,00

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL:              10.350,00

00027 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICASecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00570 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICALocal

MarcaItem

PNEU 175/70 R14 - 84T
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.
atender o programa brasileiro de etiquetagem, portaria
544/12: resistência ao rolamento a, aderencia em piso
molhado a, ruido externo 72db  ...

621,003,00 207,00UN009
CORDIANTE
/STANDART

048

PNEU 175/70 R14 - 84T
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.
atender o programa brasileiro de etiquetagem, portaria
544/12: resistência ao rolamento a, aderencia em piso
molhado a, ruido externo 72db

1.863,009,00 207,00UN010
CORDIANTE
/STANDART

061

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA:              2.484,00

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA:              2.484,00

GIULIA TAMBORRINO COM IMPORT E EXPORTAÇÃO EIRELI:                        262.494,50
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