
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 000014/2022 - 08/04/2022 - Processo Nº 003794/2021

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

00002Lote

Marca

CAMARA DE AR 18 PARA MOTOS descrição:
- 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.

310,0010 31,0000UN0007252
BRASTU

B
00002

Total do Lote:  310,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00006Lote

Marca

PNEU 165/70-14 85T
descrição:
- os pneus deverão ter validade e garantia de no mínimo
05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação.
não serão admitidos, no ato do fornecimento, pneus cuja
validade e garantia esteja a menos de 03 (três) anos de
expiração.
- 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, aderência em piso
molhado a, ruído externo 72 db.

19.600,0056 350,0000UN0034134 BARUM00006

Total do Lote:  19.600,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00007Lote

Marca

PNEU 175/70 R14 - 84T descrição:
- os pneus deverão ter validade e garantia de no mínimo
05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação.
não serão admitidos, no ato do fornecimento, pneus cuja
validade e garantia esteja a menos de 03 (três) anos de
expiração.
- 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

52.560,00146 360,0000UN0027851
KAMA
84T

00007

Total do Lote:  52.560,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00010Lote

Marca
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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 000014/2022 - 08/04/2022 - Processo Nº 003794/2021

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

PNEU 80/100 R18 PARA MOTO descrição:
- os pneus deverão ter validade e garantia de no mínimo
05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação.
não serão admitidos, no ato do fornecimento, pneus cuja
validade e garantia esteja a menos de 03 (três) anos de
expiração.
- 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.

840,006 140,0000UN0028208
CINBOR

G
00010

Total do Lote:  840,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00011Lote

Marca

PNEU 90/90 R19 descrição :
- dianteiro (moto honda nxr 150 bros esd mqc 4181), os
pneus deverão ter validade e garantia de no mínimo 05
(cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação.
não serão admitidos, no ato do fornecimento, pneus cuja
validade e garantia esteja a menos de 03 (três) anos de
expiração.
- 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.

850,005 170,0000UN0023367
CINBOR

G00011

Total do Lote:  850,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00014Lote

Marca

PNEU NOVO 12.4/24 - 08 LONAS G2 L2 descrição:
- os pneus deverão ter validade e garantia de no mínimo
05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação.
não serão admitidos, no ato do fornecimento, pneus cuja
validade e garantia esteja a menos de 03 (três) anos de
expiração.
- 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.

14.400,006 2.400,0000UN0025863 ATF00014

Total do Lote:  14.400,00
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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 000014/2022 - 08/04/2022 - Processo Nº 003794/2021

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

00023Lote

Marca

PNEU NOVO 195/55 R16 descrição:
- os pneus deverão ter validade e garantia de no mínimo
05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação.
não serão admitidos, no ato do fornecimento, pneus cuja
validade e garantia esteja a menos de 03 (três) anos de
expiração.
- 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.

7.008,0016 438,0000UN0027955 WANLI00023

Total do Lote:  7.008,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00024Lote

Marca

PNEU NOVO 195/60 R15 - 84V descrição:
- os pneus deverão ter validade e garantia de no mínimo
05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação.
não serão admitidos, no ato do fornecimento, pneus cuja
validade e garantia esteja a menos de 03 (três) anos de
expiração.
- 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

6.480,0016 405,0000UN0024340 WANLI00024

Total do Lote:  6.480,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00025Lote

Marca

PNEU NOVO 205/60 - R16 descrição:
- os pneus deverão ter validade e garantia de no mínimo
05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação.
não serão admitidos, no ato do fornecimento, pneus cuja
validade e garantia esteja a menos de 03 (três) anos de
expiração.
- 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.

13.200,0030 440,0000UN0032961 WANLI00025

Total do Lote:  13.200,00
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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 000014/2022 - 08/04/2022 - Processo Nº 003794/2021

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

00027Lote

Marca

PNEU NOVO 215/75 - R17.5, BORRACHUDO, TRATIVO
descrição:
- os pneus deverão ter validade e garantia de no mínimo
05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação.
não serão admitidos, no ato do fornecimento, pneus cuja
validade e garantia esteja a menos de 03 (três) anos de
expiração.
- 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.

72.864,0088 828,0000UN0021694
WESTLA

KER00027

Total do Lote:  72.864,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00029Lote

Marca

PNEU NOVO 215/75 R17.5 LISO descrição:
- os pneus deverão ter validade e garantia de no mínimo
05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação.
não serão admitidos, no ato do fornecimento, pneus cuja
validade e garantia esteja a menos de 03 (três) anos de
expiração.
- 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.

23.610,0030 787,0000UN0033217
WESTLA

KER
00029

Total do Lote:  23.610,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00033Lote

Marca

PNEU NOVO 265/70 R16 BORRACHUDO descrição:
- os pneus deverão ter validade e garantia de no mínimo
05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação.
não serão admitidos, no ato do fornecimento, pneus cuja
validade e garantia esteja a menos de 03 (três) anos de
expiração.
- 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.

12.176,0016 761,0000UN0030152
SUNFUL

L
00033

Total do Lote:  12.176,00
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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 000014/2022 - 08/04/2022 - Processo Nº 003794/2021

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

00036Lote

Marca

PNEU NOVO 275/80 R22.5, BORRACHUDO, TRATIVO -
TRACAO 149/146M descrição: .
- os pneus deverão ter validade e garantia de no mínimo
05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação.
não serão admitidos, no ato do fornecimento, pneus cuja
validade e garantia esteja a menos de 03 (três) anos de
expiração.
- 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

64.800,0027 2.400,0000UN0007552
DURABL

E00036

Total do Lote:  64.800,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00037Lote

Marca

PNEU NOVO 275/80 R22.5, BORRACHUDO, TRATIVO -
TRACAO 149/146M descrição:
- os pneus deverão ter validade e garantia de no mínimo
05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação.
não serão admitidos, no ato do fornecimento, pneus cuja
validade e garantia esteja a menos de 03 (três) anos de
expiração.
- 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

199.200,0083 2.400,0000UN0007552
DURABL

E
00037

Total do Lote:  199.200,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00039Lote

Marca

PNEU NOVO 750X16 BORRACHUDO 10 LONAS
descrição:
- os pneus deverão ter validade e garantia de no mínimo
05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação.
não serão admitidos, no ato do fornecimento, pneus cuja
validade e garantia esteja a menos de 03 (três) anos de
expiração.
- todos os produtos deverão ser novos, estando dentro
das normas técnicas da abnt e certificado do inmetro, não

8.240,0010 824,0000UN0010281
WESTLA

KER
00039
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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 000014/2022 - 08/04/2022 - Processo Nº 003794/2021

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

00039Lote

Marca

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:  8.240,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00040Lote

Marca

PNEU NOVO 90 X 90 - 21 descrição:
- os pneus deverão ter validade e garantia de no mínimo
05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação.
não serão admitidos, no ato do fornecimento, pneus cuja
validade e garantia esteja a menos de 03 (três) anos de
expiração.
- 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.

570,003 190,0000UN0031665
CINBOR

G00040

Total do Lote:  570,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00045Lote

Marca

PNEU TRASEIRO 90/90-18 PARA MOTO descrição:
- os pneus deverão ter validade e garantia de no mínimo
05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação.
não serão admitidos, no ato do fornecimento, pneus cuja
validade e garantia esteja a menos de 03 (três) anos de
expiração.
- 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.

780,006 130,0000UN0000360
CINBOR

G
00045

Total do Lote:  780,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00050Lote

Marca

RODA COM PNEU E CAMARA PARA CARRINHO DE MAO
2,5 X 8
descrição:
- roda fabricada em aço carbono especial de alta
qualidade;

1.700,0020 85,0000UN0022197 MILLA00050
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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 000014/2022 - 08/04/2022 - Processo Nº 003794/2021

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

00050Lote

Marca

- 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.

Total do Lote:  1.700,00

Total Geral do Fornecedor:  499.188,00
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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 000014/2022 - 08/04/2022 - Processo Nº 003794/2021

Vencedor GHIA PNEUS LTDA

CNPJ 44.781.209/0001-05

Endereço RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, 5790 - COLINA DAS LARANJEIRAS - SERRA - ES - CEP: 29160840

Contato (27) 9258-5665

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00012Lote

Marca

PNEU NOVO 1000 R20 RADIAL, DIRECIONAL,
INTERMEDIARIO
descrição:
- os pneus deverão ter validade e garantia de no mínimo
05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação.
não serão admitidos, no ato do fornecimento, pneus cuja
validade e garantia esteja a menos de 03 (três) anos de
expiração.
- 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

57.736,0028 2.062,0000UN0033475
GOODY
EAR/STE
ELMARK

00012

Total do Lote:  57.736,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00019Lote

Marca

PNEU NOVO 175/70 R13 - 82T descrição:
- os pneus deverão ter validade e garantia de no mínimo
05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação.
não serão admitidos, no ato do fornecimento, pneus cuja
validade e garantia esteja a menos de 03 (três) anos de
expiração.
- 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

15.696,0048 327,0000UN0024349
GOODY
EAR/ED

GE
00019

Total do Lote:  15.696,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00020Lote

Marca

PNEU NOVO 18.4 - 34, 12 LONAS AGRICOLA descrição:
- os pneus deverão ter validade e garantia de no mínimo
05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação.
não serão admitidos, no ato do fornecimento, pneus cuja
validade e garantia esteja a menos de 03 (três) anos de
expiração.
- 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

21.552,006 3.592,0000UN0025861
GOODY
EAR/SUP

REME
00020
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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 000014/2022 - 08/04/2022 - Processo Nº 003794/2021

Vencedor GHIA PNEUS LTDA

CNPJ 44.781.209/0001-05

Endereço RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, 5790 - COLINA DAS LARANJEIRAS - SERRA - ES - CEP: 29160840

Contato (27) 9258-5665

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00020Lote

Marca

produtos recapados, recauchutados, tipo remold,
remodelados, remanufaturados, reformados ou que
tenham sofrido quaisquer outros processos de
recondicionamento.

Total do Lote:  21.552,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00026Lote

Marca

PNEU NOVO 215/65 R16
descrição:
- os pneus deverão ter validade e garantia de no mínimo
05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação.
não serão admitidos, no ato do fornecimento, pneus cuja
validade e garantia esteja a menos de 03 (três) anos de
expiração.
- 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

12.168,0024 507,0000UN0033476
GOODY
EAR/WR
ANGLER

00026

Total do Lote:  12.168,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00034Lote

Marca

PNEU NOVO 275/80 R22.5 LISO, DIRECIONAL - EIXO
LIVRE 149/146M descrição: .
- os pneus deverão ter validade e garantia de no mínimo
05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação.
não serão admitidos, no ato do fornecimento, pneus cuja
validade e garantia esteja a menos de 03 (três) anos de
expiração.
- 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

25.987,0013 1.999,0000UN0033216
GOODY
EAR/STE
ELMARK

00034

Total do Lote:  25.987,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00035Lote

Marca

9



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 000014/2022 - 08/04/2022 - Processo Nº 003794/2021

Vencedor GHIA PNEUS LTDA

CNPJ 44.781.209/0001-05

Endereço RODOVIA GOVERNADOR MARIO COVAS, 5790 - COLINA DAS LARANJEIRAS - SERRA - ES - CEP: 29160840

Contato (27) 9258-5665

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00035Lote

Marca

PNEU NOVO 275/80 R22.5 LISO, DIRECIONAL - EIXO
LIVRE 149/146M descrição:
- os pneus deverão ter validade e garantia de no mínimo
05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação.
não serão admitidos, no ato do fornecimento, pneus cuja
validade e garantia esteja a menos de 03 (três) anos de
expiração.
- 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

83.958,0042 1.999,0000UN0033216
GOODY
EAR/STE
ELMARK

00035

Total do Lote:  83.958,00

Total Geral do Fornecedor:  217.097,00

10



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 000014/2022 - 08/04/2022 - Processo Nº 003794/2021

Vencedor VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA

CNPJ 39.859.999/0001-64

Endereço RUA Frederico Jensen, 4396 - Itoupavazinha - Blumenau - SC - CEP:

Contato (47) 3091-2833

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00003Lote

Marca

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.

756,0012 63,0000UN0020169 JABUTI00003

Total do Lote:  756,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00004Lote

Marca

CAMARA DE AR PNEU ARO 20 1000R20 TC 131/TR78
PARA ONIBUS E CAMINHAO
compatível com:
*ônibus e caminhão aro 20
especificação técnica:
*modelo: 1000 r20,
*válvula tc 131/tr-78
*aplicações: ônibus e caminhão
*aplicação:1.000 r20, 1.000 - 20,8.25 r20,8.25 - 20
*diâmetro do aro: 20
*resistência ao calor
*alta qualidade e durabilidade

2.140,0020 107,0000UN0034135 JABUTI00004

Total do Lote:  2.140,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00005Lote

Marca

PNEU 110/90 descrição:
- traseiro (moto honda nxr 150 bros esd mqc 4181), os
pneus deverão ter validade e garantia de no mínimo 05
(cinco) anos contra  quaisquer defeitos de fabricação.
não serão admitidos, no ato do fornecimento, pneus cuja
validade e garantia esteja a menos de 03 (três) anos de
expiração.
- 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.

1.170,006 195,0000UN0023368 TECHNIC00005

Total do Lote:  1.170,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00008Lote

Marca

PNEU 185/65 R15 - 84T
descrição:
- os pneus deverão ter validade e garantia de no mínimo
05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação.
não serão admitidos, no ato do fornecimento, pneus cuja
validade e garantia esteja a menos de 03 (três) anos de

7.000,0020 350,0000UN0033337
ROADKI

NG
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 000014/2022 - 08/04/2022 - Processo Nº 003794/2021

Vencedor VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA

CNPJ 39.859.999/0001-64

Endereço RUA Frederico Jensen, 4396 - Itoupavazinha - Blumenau - SC - CEP:

Contato (47) 3091-2833

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00008Lote

Marca

expiração.
- 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, aderência em piso
molhado a, ruído externo 72 db.

Total do Lote:  7.000,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00009Lote

Marca

PNEU 225/75 R16
descrição:
- os pneus deverão ter validade e garantia de no mínimo
05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação.
não serão admitidos, no ato do fornecimento, pneus cuja
validade e garantia esteja a menos de 03 (três) anos de
expiração.
- 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, aderência em piso
molhado a, ruído externo 72 db.

23.400,0030 780,0000UN0030697 XBRI00009

Total do Lote:  23.400,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00015Lote

Marca

PNEU NOVO 12.5 X 80 - 18, 16 LONAS, G2 L2 descrição:
- os pneus deverão ter validade e garantia de no mínimo
05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação.
não serão admitidos, no ato do fornecimento, pneus cuja
validade e garantia esteja a menos de 03 (três) anos de
expiração.
- 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.

24.450,0015 1.630,0000UN0020186 JK00015

Total do Lote:  24.450,00
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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 000014/2022 - 08/04/2022 - Processo Nº 003794/2021

Vencedor VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA

CNPJ 39.859.999/0001-64

Endereço RUA Frederico Jensen, 4396 - Itoupavazinha - Blumenau - SC - CEP:

Contato (47) 3091-2833

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00016Lote

Marca

PNEU NOVO 12/16.5 - 10 LONAS G2 L2
descrição:
- os pneus deverão ter validade e garantia de no mínimo
05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação.
não serão admitidos, no ato do fornecimento, pneus cuja
validade e garantia esteja a menos de 03 (três) anos de
expiração.
- 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.

37.500,0030 1.250,0000UN0021665 JK00016

Total do Lote:  37.500,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00017Lote

Marca

PNEU NOVO 17.5 - 25 - 16 LONAS, G2 L2 descrição: .
- os pneus deverão ter validade e garantia de no mínimo
05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação.
não serão admitidos, no ato do fornecimento, pneus cuja
validade e garantia esteja a menos de 03 (três) anos de
expiração.
- 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.

31.913,007 4.559,0000UN0024339
ALWAY
SRUN

00017

Total do Lote:  31.913,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00018Lote

Marca

PNEU NOVO 17.5 - 25 - 16 LONAS, G2 L2 descrição:
- os pneus deverão ter validade e garantia de no mínimo
05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação.
não serão admitidos, no ato do fornecimento, pneus cuja
validade e garantia esteja a menos de 03 (três) anos de
expiração.
- 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.

104.857,0023 4.559,0000UN0024339
ALWAY
SRUN

00018

Total do Lote:  104.857,00
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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 000014/2022 - 08/04/2022 - Processo Nº 003794/2021

Vencedor VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA

CNPJ 39.859.999/0001-64

Endereço RUA Frederico Jensen, 4396 - Itoupavazinha - Blumenau - SC - CEP:

Contato (47) 3091-2833

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00021Lote

Marca

PNEU NOVO 19.5 L/24 - 16 LONAS G2 L2 descrição: .
- os pneus deverão ter validade e garantia de no mínimo
05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação.
não serão admitidos, no ato do fornecimento, pneus cuja
validade e garantia esteja a menos de 03 (três) anos de
expiração.
- 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.

45.790,0010 4.579,0000UN0021664 TORNEL00021

Total do Lote:  45.790,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00022Lote

Marca

PNEU NOVO 19.5 L/24 - 16 LONAS G2 L2 descrição:
- os pneus deverão ter validade e garantia de no mínimo
05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação.
não serão admitidos, no ato do fornecimento, pneus cuja
validade e garantia esteja a menos de 03 (três) anos de
expiração.
- 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.

137.370,0030 4.579,0000UN0021664 TORNEL00022

Total do Lote:  137.370,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00028Lote

Marca

PNEU NOVO 215/75 R15 AT 113T descrição:
- os pneus deverão ter validade e garantia de no mínimo
05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação.
não serão admitidos, no ato do fornecimento, pneus cuja
validade e garantia esteja a menos de 03 (três) anos de
expiração.
- 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

7.248,0012 604,0000UN0031666 SUNSET00028

Total do Lote:  7.248,00
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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 000014/2022 - 08/04/2022 - Processo Nº 003794/2021

Vencedor VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA

CNPJ 39.859.999/0001-64

Endereço RUA Frederico Jensen, 4396 - Itoupavazinha - Blumenau - SC - CEP:

Contato (47) 3091-2833

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00030Lote

Marca

PNEU NOVO 225/65 R16C
descrição:.
de 1ª linha, os pneus deverão ter validade e garantia de
no mínimo 05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de
fabricação. não serão admitidos, no ato do fornecimento,
pneus cuja validade e garantia esteja a menos de 03
(três) anos de expiração. 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 225/65 r16c
(altura/largura/diâmetro/comercial), liso.
especificações técnicas mínimas 113/111r peso e
velocidade, medida de rendimento 400 (tração).

14.500,0020 725,0000UN0031863
ROADKI

NG00030

Total do Lote:  14.500,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00031Lote

Marca

PNEU NOVO 225/65 R16C
descrição:
de 1ª linha, os pneus deverão ter validade e garantia de
no mínimo 05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de
fabricação. não serão admitidos, no ato do fornecimento,
pneus cuja validade e garantia esteja a menos de 03
(três) anos de expiração. 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 225/65 r16c
(altura/largura/diâmetro/comercial), liso.
especificações técnicas mínimas 113/111r peso e
velocidade, medida de rendimento 400 (tração).

43.500,0060 725,0000UN0031863
ROADKI

NG
00031

Total do Lote:  43.500,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00032Lote

Marca

PNEU NOVO 245/70 R16 LT, A/T, 113T descrição:
- os pneus deverão ter validade e garantia de no mínimo
05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação.
não serão admitidos, no ato do fornecimento, pneus cuja
validade e garantia esteja a menos de 03 (três) anos de
expiração.
- 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

38.610,0054 715,0000UN0031667
ROADKI

NG
00032
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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 000014/2022 - 08/04/2022 - Processo Nº 003794/2021

Vencedor VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA

CNPJ 39.859.999/0001-64

Endereço RUA Frederico Jensen, 4396 - Itoupavazinha - Blumenau - SC - CEP:

Contato (47) 3091-2833

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00032Lote

Marca

molhado a, ruido externo 72db

Total do Lote:  38.610,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00038Lote

Marca

PNEU NOVO 750 16 LISO descrição:
- os pneus deverão ter validade e garantia de no mínimo
05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação.
não serão admitidos, no ato do fornecimento, pneus cuja
validade e garantia esteja a menos de 03 (três) anos de
expiração.
- 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.

4.284,006 714,0000UN0001402 JK00038

Total do Lote:  4.284,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00041Lote

Marca

PNEU TALAO FINO 14.00/24 TT/TL - 16PR
descrição:.
- os pneus deverão ter validade e garantia de no mínimo
05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação.
não serão admitidos, no ato do fornecimento, pneus cuja
validade e garantia esteja a menos de 03 (três) anos de
expiração.
- 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, aderência em piso
molhado a, ruído externo 72 db.

36.990,0010 3.699,0000UN0034133
ALWAY
SRUN

00041

Total do Lote:  36.990,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00042Lote

Marca

PNEU TALAO FINO 14.00/24 TT/TL - 16PR
descrição:
- os pneus deverão ter validade e garantia de no mínimo
05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação.
não serão admitidos, no ato do fornecimento, pneus cuja
validade e garantia esteja a menos de 03 (três) anos de
expiração.
- todos os produtos deverão ser novos, estando dentro

110.970,0030 3.699,0000UN0034133
ALWAY
SRUN00042
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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 000014/2022 - 08/04/2022 - Processo Nº 003794/2021

Vencedor VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA

CNPJ 39.859.999/0001-64

Endereço RUA Frederico Jensen, 4396 - Itoupavazinha - Blumenau - SC - CEP:

Contato (47) 3091-2833

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00042Lote

Marca

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, aderência em piso
molhado a, ruído externo 72 db.

Total do Lote:  110.970,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00043Lote

Marca

PNEU TALAO GROSSO 14.00/24 TT/TL - 16PR
descrição:.
- os pneus deverão ter validade e garantia de no mínimo
05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação.
não serão admitidos, no ato do fornecimento, pneus cuja
validade e garantia esteja a menos de 03 (três) anos de
expiração.
- 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, aderência em piso
molhado a, ruído externo 72 db.

39.540,0010 3.954,0000UN0034132
ALWAY
SRUN

00043

Total do Lote:  39.540,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00044Lote

Marca

PNEU TALAO GROSSO 14.00/24 TT/TL - 16PR
descrição:
- os pneus deverão ter validade e garantia de no mínimo
05 (cinco) anos contra quaisquer defeitos de fabricação.
não serão admitidos, no ato do fornecimento, pneus cuja
validade e garantia esteja a menos de 03 (três) anos de
expiração.
- 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, aderência em piso

118.620,0030 3.954,0000UN0034132
ALWAY
SRUN

00044

17



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 000014/2022 - 08/04/2022 - Processo Nº 003794/2021

Vencedor VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA

CNPJ 39.859.999/0001-64

Endereço RUA Frederico Jensen, 4396 - Itoupavazinha - Blumenau - SC - CEP:

Contato (47) 3091-2833

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00044Lote

Marca

molhado a, ruído externo 72 db.

Total do Lote:  118.620,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00046Lote

Marca

PROTETOR DE CAMARA 12.4/24 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 tendo certificado do
inmetro.

876,0012 73,0000UN0027997
CARRET

EIRO
00046

Total do Lote:  876,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00047Lote

Marca

PROTETOR DE CAMARA 14.9/24 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 tendo certificado do
inmetro.

730,0010 73,0000UN0027999
CARRET

EIRO
00047

Total do Lote:  730,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00048Lote

Marca

PROTETOR DE CAMARA ARO 16 (750 X 16) 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 tendo certificado do
inmetro.

828,0036 23,0000UN0020199
CARRET

EIRO
00048

Total do Lote:  828,00

Código Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidadeÍtem

00049Lote

Marca

PROTETOR DE CAMARA ARO 20" (1000X20) 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 tendo certificado do
inmetro.

990,0030 33,0000UN0020198
CARRET

EIRO
00049

Total do Lote:  990,00

Total Geral do Fornecedor:  834.032,00

Total Geral:  1.550.317,00
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