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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 25, DE 09 DE JULHO DE 2021 
PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2021 

PROCESSO N° 34/2021 
 

O MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS/RS, pessoa jurídica de direito público, com sede à Rua Rubert, nº 900, 
em Fortaleza dos Valos/RS, inscrito no CNPJ/MF sob o n° 89.708.051/0001-86, neste ato representado por sua 
Prefeita Municipal, Sra. MARCIA ROSSATTO FREDI, brasileira, casada, professora, inscrita no CPF/MF sob o nº. 
513.301.130-04, considerando o julgamento da licitação na modalidade de Pregão Presencial para REGISTRO DE 
PREÇOS n° 10/2021, processo administrativo n° 34/2021, RESOLVE registrar os preços da empresa detentora desta 
Ata, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no 
edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei n° 8.666/93, na Lei n° 10.520/02 e no Decreto n° 
7.892/13, em conformidade com as disposições a seguir: 
 

1. OBJETO 
1.1 A presente Ata de Registro de Preços tem por finalidade registrar os preços dos 

produtos constantes no Anexo I do Edital do Pregão Presencial nº 10/2021, passando a fazer parte integrante dessa 
Ata. 

 
2. VALIDADE 
2.1 O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 06 (seis) meses, a contar 

da data de sua assinatura. 
2.2 Conforme art. 15, § 4º, da Lei nº 8.666/1993, e art. 5º do Decreto Municipal 

nº 824/2018, a Administração não está obrigada a realizar compras exclusivamente por intermédio dessa Ata, 
podendo adotar, para tanto, licitação específica, assegurando-se, todavia, a preferência de fornecimento aos 
registrados, no caso de igualdade de condições. 

 
3. CONTRATO 
3.1 Para o fornecimento dos produtos registrados nessa Ata poderão ser celebrados 

contratos específicos com a Empresa Vencedora, com posteriores solicitações, conforme item 6. 
  
4. DOS PREÇOS 
4.1 Os preços ofertados pela empresa na licitação vão devidamente registrados, 

conforme demonstrativo abaixo: 
 

RAZÃO SOCIAL:  MODELO PNEUS LTDA 
CNPJ:  94.510.682/0001-26 
ENDEREÇO:  RUA HUMBERTO DE ALENCAR CASTELO BRANCO, N° 56, BAIRRO LICORSUL, BENTO GONÇALVES/RS 
E-MAIL:  licitacao@modelopneus.com.br 
CONTATO:  54 98407-0055 

Item Quantidade Unid. Descrição Valor Unitário Valor Total 

1 12,000 UN 

Pneu radial 9.00R20 para caminhão. N° de lonas 14. Para uso em 
rodas direcionais, liso. Índice de carga mínimo 140/173. Índice de 
velocidade mínimo “K”. Rodovias de piso misto. Utilização: Caminhão 
MB 1113, 1114, 1214. 

R$ 2.465,00000 R$ 29.580,00000 
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2 8,000 UN 

Pneu radial 9.00R20 para caminhão. N° de lonas 14. Para uso em 
rodas direcionais, borrachudo. Índice de carga mínimo 140/173. 
Índice de velocidade mínimo “K”. Rodovias de piso misto. Utilização: 
Caminhão MB 1113, 1114, 1214 

R$ 2.695,00000 R$ 21.560,00000 

3 2,000 UN 
Pneu 18.4-34 para trator agrícola N° de lonas 12. Classificação: R1 
Utilização: Máquinas agrícolas. 

R$ 5.869,00000 R$ 11.738,00000 

4 7,000 UN 
Pneu 17.5/25 - 16 lonas, para uso em moto niveladora, classificação 
E/L3. 

R$ 8.518,00000 R$ 59.626,00000 

5 5,000 UN 
Pneu 17.5/25 - 16 lonas, para uso em moto niveladora, classificação 
L3 

R$ 8.518,00000 R$ 42.590,00000 

6 10,000 UN 
Pneu 14.000-24 - 16 lonas, para uso em motoniveladora, classificação 
E/ L3 

R$ 9.876,00000 R$ 98.760,00000 

7 2,000 UN 
Pneu 12.5/80-18 para uso dianteiro em retroescavadeira. N° de lonas 
12. Classificação R-4. Utilização: Retroescavadeira Cartepillar 416E e 
New Holland. 

R$ 2.067,00000 R$ 4.134,00000 

8 6,000 UN Câmera de ar 12.16.5. Bico de metal longo reto R$ 185,00000 R$ 1.110,00000 

11 12,000 UN Pneu liso 195/65 R15 Utilização: Spin R$ 505,00000 R$ 6.060,00000 

12 8,000 UN Pneu liso 185/70 R14 Utilização: Onix R$ 428,00000 R$ 3.424,00000 

13 12,000 UN Pneu borrachudo 225/75 R17 Utilização: Toro R$ 562,00000 R$ 6.744,00000 

14 12,000 UN Pneu 225/75 R16 Utilização: Van R$ 950,00000 R$ 11.400,00000 

16 4,000 UN Pneu liso 205/75 R16 R$ 725,00000 R$ 2.900,00000 

17 4,000 UN Pneu 175/70 R 14 Utilização: Palio Weeknd R$ 420,00000 R$ 1.680,00000 

18 4,000 UN 
Pneu radial traseiro 19-5L - 24, Tubeless, nº de lonas12, classificação 
R-4 

R$ 6.308,00000 R$ 25.232,00000 

Total dos itens registrados: 
(Trezentos e vinte e seis mil quinhentos e trinta e oito reais) 

R$ 326.538,00000 

 
5. DO PAGAMENTO  
 
5.1 O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, após atesto do fiscal, mediante 

apresentação da fatura/nota fiscal, devendo esta ser aceita e atestada pelo servidor público designado como gestor 
da Ata de Registro de Preços e /ou do contrato a ser firmado(a) entre as partes; 

5.2 - O pagamento será creditado em favor do adjudicado por meio de ordem 
bancária contra qualquer entidade bancária indicada pelo fornecedor, devendo para isto, ficar explicitado o nome 
do Banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 

5.3 - O CNPJ do documento fiscal deverá ser o mesmo da proposta de preço, sob pena 
de cancelamento da Nota de Empenho emitida. 

5.4 - O pagamento poderá ser suspenso caso o(s) produto(s) forem entregues em 
desacordo com as especificações constantes da licitação; 

5.5 - Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados 
exclusivamente pelo Município, o valor devido será acrescido de atualização financeira, e sua apuração se fará desde 
a data de seu vencimento até a data do efetivo pagamento. 

5.6 - As despesas correrão às custas dos recursos orçamentárias consignados da Lei 
Orçamentário do exercício de 2021. 
 

6. DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
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6.1 As solicitações de fornecimento à Empresa Vencedora será feita pelo Município, 
por intermédio de suas Secretarias, por escrito, mediante ordem de compra, preenchida em modelo próprio, 
datada e assinada pela autoridade competente. 

6.2 As ordens de compra poderão ser entregues diretamente à Empresa Vencedora 
ou encaminhadas por meio eletrônico, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis da data marcada para o 
fornecimento. 

6.3 As entregas deverão ser efetuadas, em até 5 (cinco) dias úteis, nos endereços 
determinados pelo Município, das 7h30min às 13h30min, sendo os custos de transportes, carga e descarga às 
custas do fornecedor contratado. 

6.4 A contratada deverá enviar ao Município, até o quinto dia de cada mês, a relação 
completa dos itens com a respectiva quantidade, adquiridos no mês anterior. 

6.5 Dentro do prazo de vigência desta Ata, a Empresa Vencedora está obrigada ao 
fornecimento do(s) produto(s), desde que obedecidas às condições da ordem de compra e as cláusulas do Edital do 
Pregão Presencial n° 08/2021, o qual precedeu a formalização dessa Ata. 

6.6 Os itens entregues em desacordo com as especificações do edital, bem como do 
que consta nessa Ata ou, ainda, em desacordo com as condições exigidas na ordem de compra deverão ser 
rejeitados pela Administração, em observância ao art. 76, da Lei nº 8.666/1993, e retirados nos seguintes prazos: 

a) imediatamente, se a rejeição ocorrer no ato da entrega; e 
b) em até dois dias após a Empresa Vencedora ter sido devidamente notificada, caso a 

constatação de irregularidade seja posterior à entrega. 
6.7 A recusa da Empresa Vencedora em atender à substituição do item levará à 

aplicação das sanções previstas por inadimplemento. 
 
7.  DA EXCLUSÃO DE EMPRESA VENCEDORA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
7.1 A Empresa Vencedora que teve seu preço registrado poderá ser excluído da 

presente Ata, com a consequente aplicação das penalidades previstas no edital e no contrato, assegurado o 
contraditório e ampla defesa, nas seguintes hipóteses: 

a) quando o fornecedor não cumprir as obrigações constantes na presente Ata; 
b) quando, convocado, o fornecedor não assinar o contrato, sem justificativa aceitável; 
c) quando o fornecedor não realizar a entrega do item no prazo estabelecido, sem 

justificativa aceitável; 
d) quando, solicitado o reequilíbrio econômico-financeiro pela Administração, o 

fornecedor não aceitar reduzir o seu preço registrado, e esse se tornar superior ao praticado no mercado; 
e) quando o fornecedor solicitar o cancelamento por escrito, por estar impossibilitado 

de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços por fato superveniente à licitação, alheio a sua vontade, 
decorrente de caso fortuito ou força maior, desde que o pedido de cancelamento esteja devidamente instruído 
com a documentação comprobatória da situação alegada; 

7.2 As hipóteses elencadas no item anterior serão devidamente apuradas e 
formalizadas em processo administrativo próprio, e comunicadas por escrito, com protocolo de recebimento, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa no prazo de cinco dias úteis. 

7.3 No caso de se tornar desconhecido o endereço do fornecedor, as comunicações 
necessárias serão feita por publicação na imprensa oficial, considerando-se, assim, para todos os efeitos, excluído a 
Empresa Vencedora da ata de registro de preços. 
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8. DAS PENALIDADES 
8.1 Os bens cujos fornecimentos vierem a ser contratados deverão ser entregues em 

até 05 (cinco) dias após o recebimento da Ordem de Compra, nos termos do item 6.3, sob pena de: 
a) multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitado este a 05 (cinco) dias, 

após o qual será considerado inexecução contratual; 
b) multa de 8% (oito por cento) no caso de inexecução parcial do contrato, cumulada 

com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 01 
(um ano); 

c) multa de 10% (dez por cento) no caso de inexecução total do contrato, cumulada 
com a pena de suspensão do direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo prazo de 02 
(dois anos). 

8.2 As multas serão calculadas sobre o valor total do contrato, e caso não tenha sido 
formalizado, sobre o valor da nota de empenho. 

 
9. DA FISCALIZAÇÃO 
9.1 Cabe ao Município, por intermédio do setor de compras, a fiscalização da ata no 

tocante ao quantitativo e prazo, bem como ao servidor CLEBER STEFANELLO FACCO, Auxiliar de Administração, 
designado pela Secretaria Municipal de Administração e Planejamento proceder à fiscalização rotineira dos itens 
recebidos, quanto à quantidade solicitada, à qualidade e à compatibilidade com as características ofertadas na 
proposta e demais especificações. 

9.2 O(s) fiscal(ais) está(ão) investido(s) do direito de recusar, em parte ou totalmente, o 
material que não satisfaça as especificações estabelecidas ou que esteja sendo entregue fora dos dias e horários 
preestabelecidos. 

9.3 As irregularidades constatadas pelos fiscais deverão ser comunicadas à Secretária 
Municipal de Administração e Planejamento, no prazo máximo de dois dias, para que sejam tomadas as 
providências necessárias para corrigi-las ou, quando for o caso, aplicadas as penalidades cabíveis. 

9.4 O Setor de Compras promoverá ampla pesquisa no mercado em periodicidade 
bimestral, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os nele praticados, 
condição indispensável para a solicitação da aquisição. 

10. DOS CASOS FORTUITOS OU DE FORÇA MAIOR 
10.1 Serão considerados casos fortuitos ou de força maior, para efeito de 

cancelamento da Ata de Registro de Preços ou de não aplicação de sanções, os inadimplementos decorrentes das 
situações a seguir: 

a) greve geral; 
b) calamidade pública; 
c) interrupção dos meios de transporte; 
d) condições meteorológicas excepcionalmente prejudiciais; e 
e) outros casos que se enquadrem no parágrafo único do art. 393, do Código Civil 

Brasileiro (Lei nº 10.406/2002). 
10.2 Os casos acima enumerados devem ser satisfatoriamente justificados pelo 

fornecedor. 
10.3 Sempre que ocorrerem as situações elencadas, o fato deverá ser comunicado ao 

Município, em até 24 horas após a ocorrência. Caso não seja cumprido este prazo, o início da ocorrência será 
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considerado como tendo sido 24 horas antes da data de solicitação de enquadramento da ocorrência como caso 
fortuito ou de força maior. 

 
11. DO FORO 
11.1 Para a resolução de possíveis divergências entre as partes, oriundas da presente 

Ata, fica eleito o Foro da comarca de Cruz Alta/RS. 
 
12. DAS VIAS E CÓPIAS 
12.1 Da presente Ata são extraídas: 
a) duas via para o Setor de Licitações e Contratos; 
b) uma para a empresa registrada; 
c) uma via para empenhos/Contabilidade; e 
d) uma cópia para o Setor de Compras. 
e) uma cópia para a Secretaria Municipal de Saúde 
   
E, por assim haverem acordado, declaram as partes aceitar todas as disposições 

estabelecidas na presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada pela Município de Fortaleza dos Valos/RS, 
representado pela Prefeita Municipal, Sra. MARCIA ROSSATTO FREDI, brasileira, casada, professora, inscrita no 
CPF/MF sob o nº. 513.301.130-04, e pelo(s) Sr.(s) IGELSO LUDOVICO CECON, brasileiro, casado, comerciante, CPF n° 
102.757.970-15, residente e domiciliado à Rua Domingos Rubechini, n° 55, em Bento Gonçalves/RS, representando 
a(s) EMPRESA(S) REGISTRADA(S).  
    

           Fortaleza dos Valos/RS, 09 de julho de 2021. 
 
 

MUNICÍPIO DE FORTALEZA DOS VALOS/RS, 
MÁRCIA ROSSATTO FREDI, 

PREFEITA MUNICIPAL 
 

MODELO PNEUS LTDA, 
IGELSO LUDOVICO CECON, 
REPRESENTANTE LEGAL

 


