
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000072/2019

EL ELYON PNEUS EIRELI ME

CNPJ:  29.259.420/0001-79

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

ANEXO - TERMO Nº 000072/2019 -  SEQUÊNCIA  N°000002331

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

CAMARA DE AR 750 X 16
descrição:
- bico de borracha, 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.

930,0020,00 46,50UN008 MAGGION012

PNEU NOVO 1000 R20 RADIAL, DIRECIONAL,
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
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

15.500,0010,00 1.550,00UN011 KELLY016

PNEU NOVO 1000 R20, RADIAL, TRATIVO, 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
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

27.612,0018,00 1.534,00UN013 KELLY017

PROTETOR DE CAMARA ARO 20" (1000X20)
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.

1.520,0040,00 38,00UN027
CARRETEIR

O019

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO:              45.562,00

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO:              45.562,00

00006 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00573 - SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSLocal

MarcaItem

PNEU NOVO 12.5 X 80 - 18, 16 LONAS, G2 L2
descrição:
- prazo de garantia 05 (cinco) anos contra defeitos de

10.208,008,00 1.276,00UN014 TITAN008
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Telefax: (28) 3545- 3140
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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.

PNEU NOVO 17.5 - 25 - 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.

20.952,008,00 2.619,00UN017 TITAN009

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              31.160,00

SECRETARIA DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E SERV URBANOS:              31.160,00

00011 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSSecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00481 - SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOSLocal

MarcaItem

CAMARA DE AR 12.4/24
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.

1.060,0010,00 106,00UN001 MAGGION028

CAMARA DE AR 12.5/80 - 18
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.

2.547,0030,00 84,90UN002 TORTUGA035

CAMARA DE AR 14.9/24
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.

3.140,0020,00 157,00UN003 MAGGION030

CAMARA DE AR 1400 X 24
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.

3.500,0020,00 175,00UN004 MAGGION029

CAMARA DE AR 17.5/25
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.

6.720,0030,00 224,00UN005 QBOM031

CAMARA DE AR 18.4 -34
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.

2.430,0010,00 243,00UN006 QBOM033

CAMARA DE AR 18.4/30
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.

2.120,0010,00 212,00UN007 MAGGION032
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CAMARA DE AR 750 X 16
descrição:
- bico de borracha, 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.

837,0018,00 46,50UN008 MAGGION034

PNEU NOVO 1000 R20 RADIAL, DIRECIONAL,
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
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

9.300,006,00 1.550,00UN011 KELLY039

PNEU NOVO 1000 R20, RADIAL, TRATIVO, 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
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

30.680,0020,00 1.534,00UN013 KELLY038

PNEU NOVO 12.5 X 80 - 18, 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.

15.312,0012,00 1.276,00UN014 TITAN040

PNEU NOVO 1400 X 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. ...

17.280,009,00 1.920,00UN015 MAGGION041

PNEU NOVO 1400 X 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.

51.840,0027,00 1.920,00UN016 MAGGION054

PNEU NOVO 17.5 - 25 - 16 LONAS, G2 L2
descrição:
- prazo de garantia 05 (cinco) anos contra defeitos de
fabricação, contados da efetiva entrega.

20.952,008,00 2.619,00UN017 TITAN042
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- 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.

PNEU NOVO 18.4 - 34, 12 LONAS AGRICOLA
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.

10.912,004,00 2.728,00UN019 MAGGION043

PNEU NOVO 215/75 R15 AT 100T
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

4.944,0012,00 412,00UN021 PIRELLI050

PNEU NOVO 245/70 R16 LT, A/T, 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
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

5.688,0012,00 474,00UN022 GOODYEAR045

PROTETOR DE CAMARA ARO 20" (1000X20)
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.

760,0020,00 38,00UN027
CARRETEIR

O
044

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              190.022,00

SECRETARIA DE AGRICULTURA E AGRONEGÓCIOS:              190.022,00

00015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00483 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESLocal

MarcaItem

CAMARA DE AR 750 X 16
descrição:
- bico de borracha, 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.

372,008,00 46,50UN008 MAGGION021

PNEU NOVO 12.5 X 80 - 18, 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

7.656,006,00 1.276,00UN014 TITAN023
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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.

PNEU NOVO 1400 X 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. ...

53.760,0028,00 1.920,00UN015 MAGGION020

PNEU NOVO 1400 X 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.

165.120,0086,00 1.920,00UN016 MAGGION053

PNEU NOVO 17.5 - 25 - 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.

15.714,006,00 2.619,00UN017 TITAN024

PNEU NOVO 245/70 R16 LT, A/T, 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
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

5.688,0012,00 474,00UN022 GOODYEAR027

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:              248.310,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:              248.310,00

00027 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICASecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00570 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICALocal

MarcaItem

PNEU NOVO 245/70 R16 LT, A/T, 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
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

5.688,0012,00 474,00UN022 GOODYEAR049

Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES, Cx Postal 07, - Cep: 29.390-000 - CNPJ: 27.167.394/0001-23
Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
544/12: resistência ao rolamento a, aderencia em piso
molhado a, ruido externo 72db

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA:              5.688,00

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E SEGURANÇA PÚBLICA:              5.688,00

EL ELYON PNEUS EIRELI ME:                        520.742,00
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