
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Contrato Nº 000040/2020

GABRIELA HUBNER SILVERIO ME

CNPJ:  12.642.623/0001-47

AVENIDA MANOEL LUIZ TRINDADE, 98 - BOA ESPERANÇA - IBATIBA - ES - CEP: 29395000

ANEXO - CONTRATO Nº 000040/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000002524

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 195/55 R16
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.

2.424,008,00 303,00UN022 OVATION005

PNEU NOVO 215/75 - R17.5, BORRACHUDO, TRATIVO
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.

5.576,008,00 697,00UN023 OVATION003

PNEU NOVO 215/75 R17.5 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.

11.168,0016,00 698,00UN025 OVATION006

PNEU NOVO 225/65 R16C

descrição:
de 1ª linha, 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, não se
admitindo em hipotese alguma o fornecimento de produtos
recapados, recauchutados ou remodelados. medidas 215/75
r16c (altura/largura/diâmetro/comercial), liso.
especificações técnicas mínimas 113/111r peso e
velocidade, medida de rendimento 400 (tração).

17.208,0036,00 478,00UN026 OVATION020

PNEU NOVO 225/75 R16C

descrição:
de 1ª linha, 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, não se
admitindo em hipotese alguma o fornecimento de produtos

8.928,0018,00 496,00UN027 OVATION019
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recapados, recauchutados ou remodelados. medidas 215/75
r16c (altura/largura/diâmetro/comercial), liso.
especificações técnicas mínimas 113/111r peso e
velocidade, medida de rendimento 400 (tração).

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:              45.304,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:              45.304,00

GABRIELA HUBNER SILVERIO ME:                        45.304,00
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