
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000153/2019

JABOR PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ:  11.264.563/0001-03

RUA NAHIR JABOR, 22 - BELVERDERE - BOM JESUS DO NORTE - ES - CEP: 29460000

ANEXO - TERMO Nº 000153/2019 -  SEQUÊNCIA  N°000002474

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

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.

98.770,0035,00 2.822,00UN017 LOADER XT037

PNEU NOVO 175/70 R13 - 82T
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

7.195,2048,00 149,90UN018 COOPER026

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
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

7.524,0012,00 627,00UN024 FARROAD.034

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.

389,703,00 129,90UN033 MAGGION025

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

descrição:

752,0020,00 37,60UN039 WORK.013
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
- 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.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:              114.630,90

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:              114.630,90

JABOR PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI:                        114.630,90
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