
PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000046/2020 - 06/10/2020 - Processo Nº 000872/2020

Vencedor FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES

CNPJ 27.088.431/0001-08

Endereço AVENIDA ELDES SCHERRER SOUZA, 1436 - CIVIT II - SERRA - ES - CEP: 29165680

Contato (27) 3228-3606

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00006Lote

Marca

PNEU NOVO 205/60 - R16 26.064,0072 362,0000UN0032961
GOODY
EAR/EFFI

CIENT
00005

Total do Lote:  26.064,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00009Lote

Marca

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 857,0000UN0033217
GOODY
EAR/AG

S
00007

Total do Lote:  25.710,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00011Lote

Marca

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 592,0000UN0031667
GOODY
EAR/WR
ANGLER

00009

Total do Lote:  46.176,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00012Lote

Marca

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 653,0000UN0030152
GOODY
EAR/WR
ANGLER

00010

Total do Lote:  10.448,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000046/2020 - 06/10/2020 - Processo Nº 000872/2020

Vencedor FILIPE AUGUSTO DRUMOND SOARES

CNPJ 27.088.431/0001-08

Endereço AVENIDA ELDES SCHERRER SOUZA, 1436 - CIVIT II - SERRA - ES - CEP: 29165680

Contato (27) 3228-3606

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00013Lote

Marca

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 1.447,0000UN0033216
GOODY
EAR/ST

M
00011

Total do Lote:  18.811,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00014Lote

Marca

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

60.774,0042 1.447,0000UN0033216
GOODY
EAR/ST

M
00015

Total do Lote:  60.774,00

Total Geral do Fornecedor:  187.983,00
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000046/2020 - 06/10/2020 - Processo Nº 000872/2020

Vencedor PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ 29.315.340/0001-93

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

Contato (33) 3339-3400

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00001Lote

Marca

PNEU 185/65 R15 - 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.

11.800,0040 295,0000UN0033337 WANLI00001

Total do Lote:  11.800,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00002Lote

Marca

PNEU 225/75 R16 9.632,0016 602,0000UN0030697 HIFLY00002

Total do Lote:  9.632,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00003Lote

Marca

PNEU NOVO 12.5 X 80 - 18, 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.

18.120,0012 1.510,0000UN0020186
FORERU

NNER
00013

Total do Lote:  18.120,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00004Lote

Marca

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.

8.160,0024 340,0000UN0027955 WANLI00003

Total do Lote:  8.160,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00005Lote

Marca

PNEU NOVO 195/60 R15 - 84V descrição:
- prazo de garantia 05 (cinco) anos contra defeitos de
fabricação, contados da efetiva entrega.

7.344,0024 306,0000UN0024340 MAZZINI00004
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000046/2020 - 06/10/2020 - Processo Nº 000872/2020

Vencedor PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ 29.315.340/0001-93

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

Contato (33) 3339-3400

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00005Lote

Marca

- 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

Total do Lote:  7.344,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00007Lote

Marca

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..

19.580,0022 890,0000UN0021694
LONG

MARCH
00006

Total do Lote:  19.580,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00008Lote

Marca

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.

58.740,0066 890,0000UN0021694
LONG

MARCH
00014

Total do Lote:  58.740,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00010Lote

Marca

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

43.040,0080 538,0000UN0031863
SUNFUL

L
00008
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IUNA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VENCEDORES DO CERTAME LICITATÓRIO

Endereço: Rua Des Epaminondas do Amaral, 58 - Centro - Iúna - ES - Cep: 29.390-000
Telefone: (28) 3545- 1997               CNPJ: 27.167.394/0001-23

Pregão Presencial Nº 000046/2020 - 06/10/2020 - Processo Nº 000872/2020

Vencedor PNEUS LIDER PEÇAS E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ 29.315.340/0001-93

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

Contato (33) 3339-3400

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00010Lote

Marca

inmetro, não se admitindo em hipotese alguma o
fornecimento de produtos recapados, recauchutados ou
remodelados. medidas 225/65 r16c
(altura/largura/diâmetro/comercial), liso.
especificações técnicas mínimas 113/111r peso e
velocidade, medida de rendimento 400 (tração).

Total do Lote:  43.040,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00015Lote

Marca

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.

45.630,0027 1.690,0000UN0007552 DAYTON00012

Total do Lote:  45.630,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00016Lote

Marca

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

140.270,0083 1.690,0000UN0007552 DAYTON00016

Total do Lote:  140.270,00

Total Geral do Fornecedor:  362.316,00

Total Geral:  550.299,00
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