
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000151/2019

FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES

CNPJ:  27.088.431/0001-08

AVENIDA ELDES SCHERRER SOUZA, 1436 - CIVIT II - SERRA - ES - CEP: 29168060

ANEXO - TERMO Nº 000151/2019 -  SEQUÊNCIA  N°000002472

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000067/2019 000920/2019

00015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00483 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESLocal

MarcaItem

CAMARA SW AR 1000 X R20
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.

10.439,00110,00 94,90UN004 JFF002

PNEU NOVO 1000 R20 RADIAL, LISO, REGIONAL,
RODOVIARIO
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

32.316,0024,00 1.346,50UN010
GOODYEAR
/STEELMAR

K
012

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,
remanufaturados, reformados ou que tenham sofrido
quaisquer outros processos de recondicionamento.

684,003,00 228,00UN015 LEVORIN024

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. .

31.031,0011,00 2.821,00UN016
TITAN/EART

HMOVER
029

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

33.379,5021,00 1.589,50UN029 GOODYEAR
/KS481

007
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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 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

100.138,5063,00 1.589,50UN030
GOODYEAR

/KS481
039

PNEU NOVO 205/60 - R16
9.120,0030,00 304,00UN040

GOODYEAR
/EFFICIENT

GRIP
042

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:              217.108,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:              217.108,00

FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES:                        217.108,00
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