
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Contrato Nº 000042/2020

PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ:  29.315.340/0001-93

RODOVIA MG 111, S/N - CÓRREGO DO FEIJOAL - MANHUAÇU - MG - CEP: 36900000

ANEXO - CONTRATO Nº 000042/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000002526

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 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.

352,008,00 44,00UN003 BRASTUB011

PNEU 110/90
descrição:
- traseiro (moto honda nxr 150 bros esd mqc 4181), 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.

360,002,00 180,00UN005
CINBORG

CB60
017

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

28.470,00146,00 195,00UN006
TORNEL

REAL 84H
016

PNEU 80/100 R18 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.

200,002,00 100,00UN007 CINBORG004

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

6.340,004,00 1.585,00UN009 FIRESTONE014
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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 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  .

15.850,0010,00 1.585,00UN011 FIRESTONE015

PNEU NOVO 12/16.5 - 10 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.

1.814,002,00 907,00UN014 CINBORG021

PNEU NOVO 19.5 L24 - 12 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..

11.400,004,00 2.850,00UN020
FIRESTONE

R4 S/C
040

PNEU NOVO 750 16 LISO
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.

1.720,004,00 430,00UN031
MAGGION
LONGAVIA030

PNEU NOVO 750X16 BORRACHUDO 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.
atender o programa brasileiro de etiquetagem, portaria
544/12: resistência ao rolamento a, aderencia em piso
molhado a, ruido externo 72db

2.136,004,00 534,00UN032
MMAGGION
SUPER ALL
TRACTION

008

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:              68.642,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:              68.642,00

PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI:                        68.642,00
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