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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.° 06/2015 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N.° 04/2015 – SRP 

 

Validade: 25/02/2015 a 25/02/2016 

 

 

 Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro de 2015, nas dependências do Centro 

Administrativo Municipal, localizado na Avenida Tucunduva, n.º 2617, nesta cidade de 

Tuparendi/RS, o MUNICÍPIO DE TUPARENDI, pessoa jurídica de direito público interno, 

inscrito no CNPJ sob o n.º 87.613.634/0001-06, neste ato representado por seu Prefeito 

Municipal em Exercício o Sr. IVO TURRA, brasileiro, viúvo, inscrito no CPF sob o n.º 

162.417.890-15, residente e domiciliado em Tuparendi, adiante simplesmente denominado 

CONTRATANTE, e as empresas: SANDRO ANTONIO ZARZECKI - EPP, inscrita no 

CNPJ sob o n.º 97.305.866/0001-42, com sede na Avenida Mauá n.° 204, Vila Pratos, Novo 

Machado/RS, CEP: 98.955-000, neste ato representado pelo Sócio o Sr. SANDRO 

ANTONIO ZARZECKI, brasileiro, portador do CPF n.º 500.486.190-00; AUTOLUK – 

COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 

20.063.556/0001-34, com sede na Rua Coronel Luiz José dos Santos, n.° 1141, Bairro 

Boqueirão, Curitiba/PR, CEP: 81.650-240, neste ato representado pelo Sócio o Sr. KAUE 

MUNIZ DO AMARAL, brasileiro, portador do CPF n.º 074.127.859-66; IRMÃOS FLACH 

LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 08.774.832/0001-77, com sede na ABC, n.° 300, 

Sala 01, Bairro Centro, Boa Vista do Buricá/RS, CEP: 99.918-000, neste ato representado 

pelo Sócio o Sr. CLAITON FLACH, brasileiro, portador do CPF n.º 533.327.760-53; 

COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS L M LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o n.º 

00.572.574/0001-34, com sede na Avenida Senador Alberto Pasqualine, n.° 347, Bairro 

Centro, Três de Maio/RS, CEP: 98.910-000, neste ato representado pelo Sócio-Administrador 

o Sr. MÁRCIO TIECHER ZIMMERMANN, brasileiro, portador do CPF n.º 616.668.740-00; 

e LUDA PNEUS LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n.º 20.122.244/0001-54, com sede na 

Rua Olavo Bilac, n.° 123, Bairro Cidade Alta, Bento Gonçalves/RS, CEP: 95.700-000, neste 

ato representado pela Sócia-Administradora a Sra. MARCELA CECON, brasileira, portadora 

do CPF n.º 984.862.330-20, a seguir denominadas FORNECEDORAS, RESOLVEM, nos 

termos da Lei Federal n.º 8.666/93, da Lei 10.520/2002 e Decreto Municipal n.º 2.956/2014, 

REGISTRAR OS PREÇOS apresentados para eventual fornecimento, em conformidade com 

a classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico n.º 04/2015 – Sistema de 

Registro de Preços, devidamente homologado, observadas as cláusulas e condições que se 

seguem: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – Do objeto 

 

1.1 A presente Ata de Registro de Preços tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para 

futura aquisição de pneus novos, câmaras, e outros materiais para borracharia do município 

conforme descrição, quantitativos, preços e fornecedores constantes nas tabelas abaixo: 
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* SANDRO ANTONIO ZARZECKI - EPP 

ITEM QTD 

Mínima 

QTD 

Máxima 

UN DESCRIÇÃO MARCA VALOR 

UNIT.  

02 04 08 UN Pneus 225.75 R15 106T, 

novo, mínimo 01 ano de 

garantia c/ selo do Inmetro 

gravado no pneu, largura 

mínima da banda de rodagem 

175mm, diâmetro externo 

mínimo 710mm, capacidade 

de carga  mínima 920 Kg por 

pneu, profundidade mínima 

dos sulcos 9mm com 

borracha classe A , sem 

câmara.  

Dunlop 422,00 

03 06 12 UN Pneus 12.5.80x18 

convencional com 10 lonas, 

novo mínimo 01 ano de 

garantia, com borracha classe 

A , modelo R4/L2. 

Foreruner 980,00 

07 02 04 UN Pneus 23.1/30 convencional 

12 lonas, novo mínimo 01 

ano de garantia, com selo do 

Inmetro gravado no pneu , 

com borracha classe A , 

largura mínima 560mm , 

diâmetro externo mínimo 

1700mm, altura mínima da 

garra 45mm, índice de 

velocidade máxima 30 Km/h 

, capacidade mínima de carga 

3800 Kg por pneu.  

Foreruner 4.000,00 

09 04 08 UN Pneu 19.5L-24, velocidade 

máxima 40 Km/h, 

capacidade de carga máxima 

5200 Kg, sem câmara 10 

lonas, novo, mínimo 01 ano 

de garantia, com borracha 

classe A com selo do Inmetro 

gravado no pneu. 

Foreruner 2.230,00 

10 04 08 UN Pneu 17.5-25 com 12 lonas, 

novo, mínimo 01 ano de 

garantia, com borracha classe 

A e selo do i8nmetroi 

gravado no pneu.  

Foreruner 3.980,00 

11 06 12 UN Pneus 1000xR20, banda 

larga radial , com 16 lonas, 

Dunlop 1.425,00 
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para uso misto, novo, com 

borracha classe A , com 

capacidade de carga 146/143 

duplo/simples ,profundidade 

de sulcos de no mínimo 

15,5mm índice de velocidade 

110Km/h.  

12 10 20 UN Pneus 1000xR20 borrachudo, 

banda larga radial, com 16 

lonas , para uso misto, novo, 

com borracha classe A , co 

capacidade de carga 146/143 

duplo/simples, profundidade 

de sulcos de no mínimo 

22mm, índice de velocidade 

110 Km/h.  

Dunlop 1.480,00 

13 20 40 UN Pneus 1000x20 convencional 

liso com 16 lonas, novo,com 

borracha classe A, com 

capacidade de carga G 

(2300/2500 Kg por 

pneu),profundidade de sulcos 

de no mínimo 12,9mm, 

diâmetro mínimo externo 

1050MM,índice de 

velocidade  j(100Km/h).  

Rota 21 980,00 

17 37 74 

 

UN Pneus 175x70Rx13 

82T,novo,com borracha 

classe A ,liso.com 01 ano de 

garantia e selo do Inmetro 

gravado pneu 

Cordiant 168,00 

22 08 16 UN Pneus 175/70x14, 84T, novo, 

radial, mínimo 01 ano de 

garantia ,com selo do 

Inmetro gravado no pneu, 

com borracha classe A. 

Cordiant 214,00 

23 04 08 UN Pneus 16.9x24 convencional 

com 10 lonas, novo,com 

borracha classe A,código  de 

identificação de serviço 

L2,índice de velocidade 

máxima 10 Km/h, tração 

para retro escavadeira.  

Foreruner 2.520,00 

32 10 20 UN Câmaras de ar aro 16 válvula 

longa 

Vulcan 39,80 

37 20 40 UN Pneus 3.25-8 com 2 lonas Bonasoldi 14,00 

43 20 40 UN Câmara aro 8 para pneus Bonasoldi 7,00 
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3.25-8 

45 10 20 UN Válvula para câmara de ar 

TR 218A 

Schrader 6,00 

46 10 20 UN Válvula para câmara de ar 

TR 220A 

Schrader 14,00 

47 01 02 KG Borracha para remendo de 

câmara de ar a quente (mais 

grossa) 

Adelbor 29,00 

48 02 04 LATA Cola para vulganização a 

quente (685 Gr por lata) 

Adelbor 25,00 

51 02 04 CAIXA Remendo a frio nº 04 (cx 

com 40 uni) 

Adelbor 28,50 

52 02 04 CAIXA Remendo a frio nº 05 (cx 

com 40 uni) 

Adelbor 71,30 

54 03 06 LATA Cola para remendo a frio 

CV00 (lata mínimo 160 

gramas) 

Adelbor 19,90 

55 20 40 UN Tip-top para vulganização de 

pneu nº 4 

Adelbor 4,00 

56 20 40 UN Tip-top para vulganização de 

pneu nº 5 

Adelbor 7,50 

57 20 40 UN Tip-top para vulganização de 

pneu nº 6 

Adelbor 17,00 

58 20 40 UN Tip-top para vulganização de 

pneu nº 7 

Adelbor 21,00 

59 05 10 KG Vaselina sólida para 

montagem de pneus 

Adelbor 37,00 

60 05 10 KG Talco para montagem de 

pneus 

Adelbor 3,90 

*Dados complementares do fornecedor: Email: efehlauerzarzecki@yahoo.com.br; Telefone: (55) 

3544-1041; Conta: Banco Sicredi – C/C: 67.574-1 - Agência: 0307.  

 

 

 

* AUTOLUK – COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA - EPP 

ITEM QTD 

Mínima 

QTD 

Máxima 

UN DESCRIÇÃO MARCA VALOR 

UNIT.  

04 20 40 UN Pneus 225/75R16, 

118/116R, 8 lonas, sem 

câmara,novo, mínimo 01 

ano de garantia,com selo do 

Inmetro gravado pneu,com 

borracha classe A. 

LingLong 675,60 

05 06 12 UN Pneus 17.5x25 

convencional com 16 lonas, 

novo, mínimo 01 ano de 

Superguider 

E3/L3 

3.849,65 

mailto:efehlauerzarzecki@yahoo.com.br
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garantia, com borracha 

classe A , largura de banda 

de rodagem de no mínimo 

450mm, diâmetro externo 

de no mínimo 1355mm, 

profundidade de garra no 

mínimo 26mm, código de 

identificação de serviço 

E3/L3, tração para pá 

carregadeira índice de 

velocidade máxima 10 

Km/h. 

06 02 04 UN Pneus 14.9x26 

convencional com 12 lonas, 

novo mínimo 01 ano de 

garantia, com borracha 

classe A, largura mínima 

350mm, diâmetro externo 

mínimo 1300mm, altura 

mínima da garra 44mm. 

Forerunner 1.930,00 

08 04 08 UN Pneu 12-16.5 NHS, 

velocidade máxima 10 

Km/h, capacidade de carga 

máxima 2540 Kg, sem 

câmara, 10 lonas, novo, 

mínimo 01 ano de garantia, 

com borracha classe A e 

com selo do Inmetro 

gravado no pneu.  

Superguider 976,00 

18 23 46 UN Pneus 175/70xR14, 88T,8 

lonas, capacidade de carga 

560 Kg,sem câmara, 

reforçado, novo, mínimo 01 

ano de garantia, com selo 

do Inmetro gravado no 

pneu, com borracha classe 

A. 

Apollo 285,00 

21 10 20 UN Pneus 185/65 R15, 92H, 8 

lonas , sem câmara, novo , 

mínimo 01 ano de garantia 

,com selo do Inmetro 

gravado pneu, com 

borracha classe A. 

Constancy 287,00 

24 10 20 UN Pneus 10.5x65-16 

convencional com 10 lonas, 

novo,mínimo 01 ano de 

garantia c/ selo do Inmetro 

Advance 769,00 
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gravado no pneu, 28com 

borracha classe A, largura 

mínima da banda de 

rodagem de 

225mm,diâmetro externo 

mínimo 725mm,capacidade 

de carga mínima 2200 Kg 

por pneu. 

38 02 04 UN Câmara aro 17 para pneus 

110/90-17 

IRA 18,60 

39 10 20 UN Câmara de ar para pneu 

10.5/80-18 

Lefort 91,00 

42 10 20 UN Câmaras de ar aro 24/25W 

870, válvula J1014-J1175, 

para pneu 17.5x25. 

Lefort 271,00 

44 39 78 UN Válvula para pneus sem 

câmara TR 414 

TS 1,00 

49 02 04 CAIXA Remendo a frio nº 02(cx 

com 40 uni) 

Vipal 22,30 

50 02 04 CAIXA Remendo a frio nº 03 (cx 

com 40 uni) 

Vipal 28,60 

53 40 80 UN Remendo a frio para pneu 

sem  câmara 

Ruziseal 2,26 

*Dados complementares do fornecedor: Email: autoluk@gmail.com; Telefone: (41) 3085-7211, (41) 

3076-7209/7210/7211; Conta: Banco do Brasil – C/C: 38873-4 - Agência: 3020-1.  

 

* IRMÃOS FLACH LTDA - EPP 

ITEM QTD 

Mínima 

QTD 

Máxima 

UN DESCRIÇÃO MARCA VALOR 

UNIT.  

01 04 08 UN Pneus 1400x24 

convencional com 12 

lonas, novo com 01 ano 

de garantia, com selo do 

Inmetro gravado no pneu, 

com capacidade de carga 

mínima de 2800 Kg por 

pneu, largura mínima de 

banda de rodagem 

370mm, diâmetro mínimo 

externo 1320mm, 

profundidade mínima  se 

sulco 24mm.  

Maggion – 

Lavoratore 

G2/L2 

1.650,00 

14 06 12 UN Pneus 7.50x16 liso c/ 08 

lonas, novo. 

Maggion - 

Lungavia 

440,00 

15 15 30 UN Pneus 7.50x16 liso com 

10 lonas com sulco 

Maggion - 

Lungavia 

406,00 

mailto:autoluk@gmail.com
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mínimo de 10,5 mm 

,novo. 

27 52 104 UN Câmara de ar aro 

1400x24, válvula 220 A.  

Maggion – 

TR220A 

154,00 

28 04 08 UN Câmara de ar aro 15 Maggion – 

TR13 

25,90 

29 50 100 UN Câmaras de ar para pneus 

900x20 

Maggion – 

TR464 

70,00 

30 20 40 UN Câmaras de ar para pneus 

1000x20 

Maggion – 

TR464 

99,00 

31 31 62 UN Câmaras de ar aro 16 

válvula curta 

Maggion – 

TR15 

35,20 

35 01 02 UN Pneus 110/90-17 60T Maggion - 

Viper 

160,00 

36 01 02 UN Pneus 90/90-19  52T Maggion – 

Predator 

142,50 

40 02 04 UN Câmara de ar para pneu 

23.1/30 

Maggion – 

TR218A 

335,00 

41 02 04 UN Câmara aro 19 para pneus 

90/90-19 

Maggion – 

MJ 19 

17,20 

*Dados complementares do fornecedor: Email: buricaveiculos@gmail.com; Telefone: (55) 3538-

1172; Conta: Banco do Brasil – C/C: 8840-4 - Agência: 1367-6.  

 

*COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS L M LTDA - EPP 

ITEM QTD 

Mínima 

QTD 

Máxima 

UN DESCRIÇÃO MARCA VALOR 

UNIT.  

20 10 20 UN Pneus 175/65x14, 82H , 

sem câmara, novo, radial, 

mínimo 01 ano de garantia, 

com selo do Inmetro 

gravado no pneu,com 

borracha classe A. 

Goodyear 229,00 

25 20 40 UN Pneus 275/80 R 22.5, 

149/146 M, 16 lonas, novo, 

borrachudo, mínimo 01 ano 

de garantia, com selo do 

Inmetro gravado no pneu, 

com borracha classe A. 

Goodyear 1.510,00 

26 10 20 UN Pneus 275/80R 

22.5,149/146L, 16 lonas, 

novo, liso, mínimo 01 ano 

de garantia, com borracha 

classe A, selo do Inmetro 

gravado no pn35eu.   

Goodyear 1.303,00 

*Dados complementares do fornecedor: Email: pneucar3demaio.licitacao@hotmail.com; Telefone: 

(55) 3535-1178; Conta: Banco do Brasil – C/C: 4088-6 - Agência: 0682-3.  

mailto:buricaveiculos@gmail.com
mailto:pneucar3demaio.licitacao@hotmail.com
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* LUDA PNEUS LTDA - ME 

ITEM QTD 

Mínima 

QTD 

Máxima 

UN DESCRIÇÃO MARCA VALOR 

UNIT.  

16 04 08 UN Pneus 7.10x15 c/06 lonas, 

novo.liso. 

Pirelli 296,00 

19 04 08 UN Pneus 165/70 R14, 89/87R, 6 

lonas, capacidade de carga 

máxima 560 Kg, sem câmara , 

reforçado , novo, mínimo de 

01 ano de garantia , selo do 

Inmetro gravado no pneu, com 

borracha classe A.  

Firestone 244,00 

33 20 40 UN Protetor para câmara de ar aro 

20 

Ruzi 21,85 

34 10 20 UN Protetor de câmara de ar aro 25 Irbo 137,25 

*Dados complementares do fornecedor: Email: augusto@ludapneus.com.br; Telefone: (54) 3055-

2004; Conta: Banco Banrisul – C/C: 0617688704 - Agência: 0130.  

 

1.2. As quantidades constantes nas tabelas acima são estimativas, não se obrigando a 

Administração pela aquisição total. 

 

1.3. A licitante deverá providenciar o recolhimento e o adequado descarte dos pneus usados 

ou inservíveis originários da contratação, recolhendo-os aos pontos de coleta ou centrais de 

armazenamento, mantidos pelo respectivo fabricante ou importador, ou entregando-os ao 

estabelecimento que houver realizado a troca do pneu usado por um novo, para fins de sua 

destinação final ambiental adequada conforme artigos 1º e 9º da resolução CONAMA nº. 416 

de 30/09/2009, e art. 33, Inciso III da Lei n.° 12.305/10 e legislação correlata. 

 

1.4. Participam do presente Registro de Preços: a Secretaria de Educação, a Secretaria da 

Saúde, a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, a Secretaria de Obras e Trânsito, o 

Departamento da Assistência Social e a Secretaria da Fazenda. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

 

2.1. A presente Ata de Registro de Preços terá vigência pelo prazo de 01 (um) ano, a partir da 

data de sua assinatura. 

 

2.2. A existência de preços registrados não obriga o Município a firmar as contratações que 

deles podem advir, ficando-lhe facultada a realização de licitação específica para a aquisição 

pretendida, sendo assegurada ao beneficiário do Registro de Preços a preferência de 

fornecimento em igualdade de condições, nos termos do artigo 15º, § 4°, da Lei n.° 8.666/93 e 

do artigo 5º do Decreto Municipal n.° 2.956/2014. 

 

mailto:augusto@ludapneus.com.br
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CLAÚSULA TERCEIRA: Do regime de execução  

 

3.1. A execução da presente Ata de Registro de Preços será em regime de compra, na forma 

conceituada no art. 6º, inciso III, da Lei n.º 8666/93. 

  

CLÁUSULA QUARTA - DA CONTRATAÇÃO 
 

4.1. A contratação com os fornecedores registrados, após a indicação pelo órgão gerenciador 

da Ata de Registro de Preços, será formalizada por intermédio de instrumento contratual, de 

emissão de nota de empenho de despesa, de ordem de compra ou por outro instrumento 

similar, conforme o disposto no artigo 62 da Lei n° 8.666/93. 

 

4.2. Considerando que as aquisições decorrentes deste Pregão terão entrega imediata e sem 

obrigação futura, será dispensada a celebração de instrumento específico de contrato, na 

forma do disposto no § 4º do artigo 62 da Lei n.º 8.666/93, sendo o mesmo substituído pela 

REQUISIÇÃO DE DESPESA. 

 

4.3. Cabe à secretaria ou órgão participante indicar o fiscalizador do contrato, ao qual, além 

das atribuições previstas no artigo 67 da Lei n.° 8.666/ 93, compete: 

 

 a) promover consulta prévia junto ao órgão gerenciador, quando da necessidade de 

contratação, a fim de obter a indicação do fornecedor, os respectivos quantitativos e os 

valores a serem praticados, encaminhando, posteriormente, as informações sobre a 

contratação efetivamente realizada; 

 

 b) assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, que a contratação a ser 

procedida atenda aos seus interesses, sobretudo quanto aos valores praticados, informando ao 

órgão gerenciador eventual desvantagem, quanto à sua utilização; 

 

 c) zelar, após receber a indicação do fornecedor, pelos demais atos relativos ao 

cumprimento, por este, das obrigações contratualmente assumidas, e também, em 

coordenação com o órgão gerenciador, pela aplicação de eventuais penalidades decorrentes do 

descumprimento de cláusulas contratuais; 

 

 d) informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa do fornecedor 

em atender às condições estabelecidas em edital, firmadas na Ata de Registro de Preços, as 

divergências relativas à entrega, as características e origem dos bens licitados e a recusa do 

contratado em assinar contrato ou instrumento equivalente para fornecimento ou prestação de 

serviços. 

 

4.4. A contratação regular-se-á, no que concerne a sua execução, inexecução ou rescisão, 

pelas disposições do Decreto Municipal n.º 2429/2008 e do Decreto Municipal n° 2.956/2014, 
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com aplicação subsidiária da Lei Federal n° 8.666/93 e da Lei Federal n° 10.520/02, pelas 

disposições deste edital e pelos preceitos de direito público. 

 

4.5. A inexecução total ou parcial das obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços 

enseja a sua rescisão, com as consequências previstas neste edital e em Lei, nos termos dos 

artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e do artigo 7º da Lei nº 10.520/02. 

 

4.6. A rescisão antecipada do fornecimento por culpa da licitante vencedora, sem justificativa 

aceita pelo órgão gerenciador, poderá resultar na aplicação de multa de mora no valor 

correspondente a 10% (dez por cento) do valor total da contratação e na suspensão do direito 

de licitar e contratar com a Administração Pública Municipal pelo prazo de até 05 (cinco) 

anos, sem prejuízo da responsabilização da licitante pelos danos causados diretamente ao 

Município ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, a 

qual não será excluída ou reduzida pela fiscalização ou acompanhamento pela Secretaria 

competente. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO  

 

5.1. O Departamento de Compras e Licitações será o órgão responsável pelo controle e 

gerenciamento da Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação, sendo o responsável 

pela convocação, quando necessário, dos interessados para a celebração das contratações 

decorrentes, mediante a emissão da REQUISIÇÃO DE DESPESA, durante o período de 

vigência da Ata e nas condições estipuladas neste edital. 

 

5.2. O contrato de fornecimento só estará caracterizado mediante o recebimento da 

REQUISIÇÃO DE DESPESA, pela FORNECEDORA. 

 

5.3. A FORNECEDORA ficará obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a 

vigência da Ata de Registro de Preços, mesmo que a entrega deles decorrente esteja prevista 

para data posterior à do seu vencimento. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA 

 

6.1. O prazo de entrega dos materiais é de até 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da 

Requisição de Despesa.  

 

6.2. A entrega dos materiais deverá ser feita junto ao Parque de Máquinas do Município, 

localizado na Avenida Mauá, n.º 2393, Tuparendi/RS, sem despesas de frete. 

 

6.3. Os materiais deverão ser entregues acondicionados de forma adequada. 
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6.4. O produto que será entregue pela FORNECEDORA deverá ser da mesma marca indicada 

na proposta apresentada, e deverá atender as especificações solicitadas, sob pena de não 

recebimento do mesmo. 

 

6.5. A entrega realizada em desacordo com os itens anteriores poderá resultar na aplicação das 

sanções previstas no edital de licitação e nesta Ata de Registro de Preços. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 

 

7.1. O pagamento será realizado em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais, mediante 

apresentação da Nota Fiscal. 

 

7.2. A Nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a 

indicação do número do processo licitatório e número da requisição de despesa, a fim de 

acelerar o trâmite de recebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para 

pagamento. 

 

7.3. Ocorrendo atraso no pagamento, a FORNECEDORA será compensada com juros de 

0,5% ao mês, mais correção monetária com base no índice INPC, proporcional ao período do 

atraso, desde a data inicial do período de adimplemento de cada parcela até a data do efetivo 

pagamento. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

8.1. A despesa decorrente da execução do objeto desta Ata de Registro de Preços correrá à 

conta do crédito aberto através das dotações orçamentárias próprias, conforme indicado no 

edital do Pregão Eletrônico n.° 04/2015 - SRP. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS ALTERAÇÕES DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

9.1. A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas 

no artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

9.2. Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto na 

hipótese, devidamente comprovada, de ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso 

II do artigo 65 da Lei Federal nº 8.666/93; ou quando os preços praticados no mercado 

sofrerem redução, cabendo ao órgão gerenciador da Ata promover as necessárias negociações 

com os fornecedores. 

 

 9.2.1. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II 

do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por 

cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório. 

 



  12 
 

 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI 

 

___________________________________________________________________________ 
Av. Tucunduva, 2617 – Tuparendi – RS – CEP 98.940-000 - Fone/Fax: (55) 3543-1322 

Email: compras@tuparendi-rs.com.br 

9.3. A Administração, reconhecendo o desequilíbrio econômico-financeiro, procederá à 

revisão dos valores pactuados. 

 

9.4. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o 

fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o 

compromisso, o órgão gerenciador pode: 

 

 a) liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, 

confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde que a 

comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento; 

 

 b) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 

9.5. A comprovação será feita por meio de documentos, cabendo ao fornecedor apresentar 

cópia de notas fiscais de compra à vista anterior e posterior ao aumento, as quais não poderão 

conter encargos financeiros e preço promocional. 

 

9.6. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se 

superior ao preço praticado no mercado, o órgão gerenciador deve: 

 a) convocar o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua 

adequação ao praticado pelo mercado; 

 

 b) frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido; 

 

 c) convocar os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação. 

 

9.7. Na hipótese da licitante não efetuar a adequação dos preços aos de mercado, o órgão 

gerenciador, a seu critério, poderá cancelar, total ou parcialmente, a Ata de Registro de 

Preços. 

 

9.8. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador poderá, desde que seja 

conveniente aos interesses da Administração, cancelar, total ou parcialmente, a Ata de 

Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da proposta mais vantajosa, 

sem que com isso, o fornecedor tenha direito a interpor recursos, ou a indenizações. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS 

 

10.1. A Ata de Registro de Preços será cancelada por decurso do prazo de vigência ou quando 

não restarem fornecedores registrados e por iniciativa da Administração quando caracterizado 

o interesse público. 
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10.2. O preço registrado poderá ser suspenso ou cancelado, facultada a defesa prévia do 

interessado, no prazo de cinco dias úteis, nos seguintes casos: 

 

 10.2.1. Pela Administração, quando: 

 

 a) o fornecedor não cumprir as exigências do instrumento convocatório que der 

origem ao registro de preços; 

 b) o fornecedor não formalizar contrato decorrente do registro de preços ou não 

tenha retirado o instrumento equivalente (REQUISIÇÃO DE DESPESA) no prazo 

estabelecido, se a Administração não aceitar sua justificativa; 

 c) o fornecedor der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do 

registro de preços; 

 d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato 

decorrente do registro de preços; 

 e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado; 

 f) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas; 

 

 10.2.2 – Pelo fornecedor, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar 

estar impossibilitado de cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem 

ao registro de preços. 

 

10.3. A comunicação do cancelamento ou da suspensão do preço registrado, nos casos 

previstos no item 10.2.1 desta cláusula, será feita pessoalmente ou por correspondência com 

aviso de recebimento, juntando-se comprovante nos autos que deram origem ao registro de 

preços. 

 

10.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o lugar do fornecedor, a comunicação 

será feita por publicação na Imprensa Oficial do Município, considerando-se cancelado ou 

suspenso o preço registrado a partir da publicação. 

 

10.5. A solicitação do fornecedor para cancelamento de preço registrado somente o eximirá da 

obrigação de contratar com a Administração, se apresentada com antecedência de 15 (Quinze) 

dias da data da convocação para firmar contrato de fornecimento ou de prestação de serviços 

pelos preços registrados, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas no 

instrumento convocatório, caso não aceitas as razões do pedido. 

 

10.6. Será estabelecido no expediente da solicitação de que tratam os itens 10.2.1 e 10.2.2, o 

prazo previsto para a suspensão temporária do preço registrado. 

 

10.7. Enquanto perdurar a suspensão, poderão ser realizadas novas licitações para aquisição 

dos materiais ou gêneros constantes dos registros de preços. 
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10.8. Da decisão que a cancelar ou suspender o preço registrado cabe recurso, no prazo de 

cinco dias úteis. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS OBRIGAÇÕES, SANÇÕES 

ADMINISTRATIVAS E PENALIDADES. 

  

11.1. Das Obrigações da Fornecedora: 

 

a)  Entregar o objeto licitado conforme especificações deste edital, e em consonância 

com a proposta de preços apresentada pelo licitante; 

 

b) Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

c)  Providenciar a imediata correção das deficiências e de/ou irregularidades apontadas 

pelo CONTRATANTE; 

 

d) Arcar com eventuais prejuízos causados ao CONTRATANTE e/ou a terceiros, 

provocados por ineficiência ou irregularidades cometidas na entrega do objeto deste 

Pregão; 

 

e)  Arcar com todas as despesas com transporte, taxas, impostos ou quaisquer outros 

acréscimos legais, que correrão por conta exclusiva do licitante vencedor; 

 

11.2. Das sanções administrativas e penalidades: 

  

11.2.1 Em caso de atraso injustificado na entrega do objeto, sujeitar-se-á o 

FORNECEDOR à multa de mora de 1% ao mês de juros, sobre o valor do contrato ou da 

nota de empenho, ou conforme o caso, sobre o valor correspondente aos itens em atraso; 

 

 11.2.1.1. A multa a que alude o item anterior não impede que a Administração 

rescinda unilateralmente o contrato e aplique outras sanções previstas na Lei n.º 8.666/93. 

 

11.2.2. Em casos de inexecução parcial ou total das obrigações fixadas neste Pregão, em 

relação ao objeto desta licitação a Administração poderá, garantida a ampla defesa e o 

contraditório, aplicar as seguintes sanções: 

 

a) advertência, por escrito, no caso de pequenas irregularidades; 

 

b) multa de até 10%(dez por cento), calculada sobre o valor do contrato ou do 

empenho, no caso do licitante vencedor não cumprir rigorosamente as exigências contratuais 

ou deixar de receber a Nota de Empenho, salvo se decorrente de motivo de força maior 

definido em Lei, e reconhecido pela autoridade competente; 
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c) suspensão temporária do direito de licitar e impedimento de contratar com a 

Administração, pelo prazo de até 02(dois) anos, quando da inexecução contratual sobrevierem 

prejuízos para a Administração; 

 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 

promovida a reabilitação. 

 

11.2.3. O licitante vencedor sujeitar-se-á multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor do 

último lance ofertado e ficará impedido de contratar com a Administração pelo prazo de até 

05 (cinco) anos, nos casos elencados abaixo: 

 

 a) deixar de entregar toda a documentação ou apresentá-la falsamente; 

 b) ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 

 c) não mantiver a proposta mediante recusa injustificada em assinar a Ata de 

Registro de Preços, termo contratual ou documento equivalente, dentro do prazo estabelecido; 

 d) falhar ou fraudar na execução da Ata de Registro de Preços e do contrato; 

 e) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal. 

 

11.2.4. A sanção de advertência de que trata o item 11.2.2. alínea “a”, poderá ser aplicada nos 

seguintes casos: 

 

I - descumprimento das determinações necessárias à regularização das faltas ou 

defeitos observados na entrega do produto; 

 

II - outras ocorrências que possam acarretar transtornos no desenvolvimento dos 

serviços da Secretaria Municipal, desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave. 

 

11.2.5. A penalidade de suspensão será cabível quando o licitante participar do certame e for 

verificada a existência de fatos que o impeçam de contratar com a administração pública. 

Caberá ainda a suspensão quando a licitante, por descumprimento de cláusula editalícia, tenha 

causado transtornos no desenvolvimento dos serviços da CONTRATANTE. 

 

11.2.6. O Município fica obrigado a pagar à CONTRATADA/FORNECEDORA, ocorrendo 

atraso no pagamento, juros de 0,5% ao mês, pro rata, mais correção pelo INPC do período em 

atraso ou outro índice que vier a substituí-lo, desde a data final do período de adimplemento 

de cada parcela até a data do efetivo pagamento.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA- Da vinculação e da legislação aplicável 

 

12.1. A presente Ata de Registro de Preços regula-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de 

direito público, estando em conformidade com as disposições da Lei n° 10.520/02, Decreto 
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Municipal n.° 2429/2008, Decreto Municipal n.° 2.956/2014, Lei Complementar n.° 123/06, 

Lei Complementar n.° 147/2014 e, subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666/93 com suas 

alterações, sendo que os documentos indispensáveis à contratação estão elencados no Edital 

do processo licitatório Pregão Eletrônico n.º 04/2015 – Sistema de Registro de Preços, que é 

parte integrante deste instrumento. 

 

12.2. A FORNECEDORA reconhece as prerrogativas asseguradas ao CONTRATANTE pelo 

artigo 58 da Lei Federal n.º 8.666/93, bem como os direitos do mesmo no caso de 

cancelamento da Ata de Registro de Preços. 

 

12.3. No caso de demanda judicial decorrente da execução desta Ata e que envolva interesse 

de qualquer dos partícipes, as demais partes deverão fornecer, em prazo hábil para defesa em 

juízo, todas as informações e documentos necessários para atuação judicial, bem como 

deverão participar ativamente do processo judicial, praticando todos os atos que lhes 

couberem, sob pena de inexecução contratual. 

 

 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Do Foro  

 

13.1. Fica eleito o foro da comarca de Santa Rosa – RS, para a resolução de qualquer litígio 

proveniente deste instrumento. 

 E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as disposições 

estabelecidas na presente Ata de Registro de Preços que, lida e achada conforme, vai assinada 

em 02 (duas) vias de igual teor e forma, juntamente com duas testemunhas.  

 

 

                                   Tuparendi-RS, 25 de fevereiro de 2015. 

 

 

 

CONTRATANTE: 

Município de Tuparendi 

 

 

 

FORNECEDORA: 

SANDRO ANTONIO ZARZECKI – EPP 

 

 

 

FORNECEDORA: 

AUTOLUK – COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS E PEÇAS LTDA - EPP 
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FORNECEDORA: 

IRMÃOS FLACH LTDA – EPP 

 

 

 

 

FORNECEDORA: 

COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS L M LTDA – EPP 

 

 

 

 

FORNECEDORA: 

LUDA PNEUS LTDA – ME 

 

 

 

 

Esta Ata de Registro de Preços 

Encontra-se examinada e               

esta de acordo.                         Aprovado pelo Procurador Jurídico. 

                       

Em ______/____________/_________              Em ______/____________/_________ 

   

    _______________________                                _______________________    

     Veridiane Sigolin                                Fábio Píffero Füller 

            OAB. RS.52.735 

 

 TESTEMUNHAS: 

__________________________                  _________________________________ 


