
PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS

Termo Nº 000118/2020

FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES

CNPJ:  27.088.431/0001-08

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

ANEXO - TERMO Nº 000118/2020 -  SEQUÊNCIA  N°000002704

Origem Processo

Contrato

Empresa

CNPJ

Endereço

Pregão Presencial Nº 000046/2020 000872/2020

00015 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESecretaria

Especificação Valor TotalQuant UnitárioUNLote

00483 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTESLocal

MarcaItem

PNEU NOVO 205/60 - R16
26.064,0072,00 362,000UN006

GOODYEAR
/EFFICIENT

005

PNEU NOVO 215/75 R17.5 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.

25.710,0030,00 857,000UN009
GOODYEAR

/AGS
007

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

46.176,0078,00 592,000UN011
GOODYEAR
/WRANGLE

R
009

PNEU NOVO 265/70 R16 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.

10.448,0016,00 653,000UN012
GOODYEAR
/WRANGLE

R
010

PNEU NOVO 275/80 R22.5 LISO, DIRECIONAL - EIXO LIVRE
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.

18.811,0013,00 1.447,000UN013
GOODYEAR

/STM011

PNEU NOVO 275/80 R22.5 LISO, DIRECIONAL - EIXO LIVRE 60.774,0042,00 1.447,000UN014 GOODYEAR015
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Telefax: (28) 3545- 3140



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO

SETOR DE CONTRATOS
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

/STM

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTES:              187.983,00

SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR E TRANSPORTE:              187.983,00

FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES:                        187.983,00
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