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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01/2022 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2022 
PROCESSO Nº 03/2022 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 
 
  Aos dois dias do mês de fevereiro do ano de 2022, na Prefeitura 
Municipal de Fazenda Vilanova/RS, situada na Av. Rio Grande do Sul, nº 100, Bairro 
Centro, Fazenda Vilanova/RS, o Prefeito Municipal, Sr Amarildo Luis da Silva,  nos 
termos da Lei nº 10.520, de 17.07.2002, da Lei nº 8.666, de 21.06.93 e Decreto 
Municipal nº 1.055 de 28 de fevereiro de 2020 demais normas e plicáveis, em face da 
classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico de Registro de Preços 
nº 01/2022, RESOLVE registrar o preço oferecido pela empresa  DRG COMÉRCIO E 
SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 32.160.412/0001-85,  com sede na Rua 
Guabiruba, nº 280, Sala 02, Bairro Agua Verde, Blumenau - SC,  neste ato 
representada por Dalila Rota Graef,  CPF nº 021.393.339-00, CI nº 3159161 – SSP-SC  
residente e domiciliado na Rua Guabiruba nº 280, Bairro Água Verde em Blumenau -
SC,  cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame acima especificado. 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA – A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para 
aquisição, sob demanda, de pneus novos, de acordo com o edital de Pregão 
Eletrônico nº 01/2022, constante no processo administrativo nº 03/2022, conforme os 
preços registrados abaixo: 
Item Produto Unid. Marca Quant. 

até 
Valor 

Unitário. 
1 PNEU 175/70 - R.14 PNEU 175/70, DIAMETRO INTERNO 14, 

CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, 
INDICE DE CARGA MINIMO 84, PARA VEICULOS DE PASSEIO 

UN JK JK TYRES 18 330,00

3 PNEU 185/70 R14 PNEU 185/70, DIAMETRO INTERNO 14, 
CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO T, 
INDICE DE CARGA MINIMO 88, PARA VEICULOS DE PASSEIO 

UN LAUFENN 
HANKOOK 
TYRES 

30 349,00

4 PNEU 195/65 R15 PNEU 195/65, DIAMETRO INTERNO 15, 
CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO H, 
INDICE DE CARGA MINIMO 91, PARA VEICULOS DE PASSEIO 

UN NEXEN 12 363,00

5 PNEU 205/55 R16 PNEU 205/55 R16, PNEU RADIAL COM 
CARCACA DE ACO PARA AUTOMOVEIS, INDICE DE CARGA 
MINIMO DE 91V 

UN NEXEN 8 369,00

7 PNEU 225-75-16C 118/116R  UN ROADKING 4 765,00
12 PNEU 1000X20 - BORRACHUDO RADIAL MISTO 16 LONAS 

PNEU 10.00 X20, ARO 20,CONVENCIONAL, DESENHO VLL 
(BORRACHUDO) MINIMO 16 LONAS, PARA CAMINHOES 
(TRACAO) 

UN DURABLE 16 1.919,00

13 PNEU 225/70 R15 102H CARGA PNEU 225/75 R 15, PARA 
ASFALTO/CHAO, PROFUNDIDADE MINIMA 11,50MM, INDICE 
MINIMO DE CARGA 102, INDICE VELOCIDADE MINIMO S 

UN ILINK 12 827,00

14 PNEU 12/4/24 - 06 LONAS PNEU 12.4, DIAMETRO INTERNO 24, 
CONSTRUCAO DIAGONAL, TENDO NO MINIMO 06 LONAS, 
PARA TRATOR AGRICOLA. 

UN FORERUNNER 2 1.659,00

15 PNEU 12.5/80 R 18 PNEU 12.5/80-18 CAPACIDADE DE CARGA 
MINIMO 10 LONAS, INDICE DE CARGA MINIMO 142; INDICE 
DE VELOCIDADE MINIMO A8, PROFUNDIDADE DA BANDA 
ACIMA 25 MM, PARA RETROESCAVADEIRA 

UN FORERUNNER 2 1.792,00

16 PNEU 1400X24 16 LONAS PNEU 14.00 , DIAMETRO INTERNO 
24, CONSTRUCAO DIAGONAL, TENDO NO MINIMO 16 LONAS, 
PARA RETROESCAVADEIRA E MOTONIVELADORA 

UN G2 L2 TL 
GH808 

6 4.620,00

18 PNEU 215 75/R17,5 - 126/124L BORRACHUDO Mínimo 12 lonas, UN JINYU 8 809,00
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radial, novo. PNEU 215/75, DIAMETRO INTERNO 17.5, 
CONSTRUCAO RADIAL, BORRACHUDO, INDICE DE 
VELOCIDADE MINIMO K INDICE DE CARGA 126/124, TENDO 
NO MINIMO 12 LONAS, PROFUNDIDADE MINIMA 13MM, 
DESENHO DIRECIONAL MISTO, PARA MICRO-ONIBUS 

19 PNEU 215/75 R17.5 RADIAL LISO PNEU 215/75, DIAMETRO 
INTERNO 17.5, CONSTRUCAO RADIAL, INDICE DE 
VELOCIDADE MINIMO M, INDICE DE CARGA 126/124, TENDO 
NO MINIMO 12 LONAS, PROFUNDIDADE MINIMA 13MM, 
DESENHO DIRECIONAL LISO, PARA MICRO-ONIBUS 

UN JINYU 4 759,00

20 PNEU 18.4/30 - 12 LONAS PNEU 18.4, DIAMETRO INTERNO 30, 
CONSTRUCAO DIAGONAL, TENDO NO MINIMO 12 LONAS, 
PARA TRATOR AGRICOLA 

UN FORERUNNER 2 4.349,00

22 PNEU 275/80-22,5 LISO RADIAL MISTO 149/146K 16 LONAS 
PNEU 275/80, DIAMETRO INTERNO 22.5, CONSTRUCAO 
RADIAL, INDICE DE VELOCIDADE MINIMO K, INDICE DE 
CARGA 149/146, TENDO NO MINIMO 16 LONAS, COM SULCO 
DE NO MINIMO 18,5MM, DESENHO DIRECIONAL MISTO, 
BORRACHUDO PARA CAMINHOES 

UN DPLUS 22 2.199,00

 
§1º Somente serão aceitos produtos de boa qualidade, que estiverem de acordo com 
as especificações acima e dentro das condições de armazenagem e transporte 
exigidas, sendo devolvidos e não pagos, se não estiverem de acordo ou apresentarem 
qualquer tipo de avaria.  
 
§2º  Os produtos deverão ser entregues às expensas da DETENTORA,  num prazo 
máximo de 15 (quinze) dias, de acordo com a solicitação do Setor de Compras, após a 
emissão da respectiva ordem de compras, nos seguinte local e horários: Secretaria de 
Obras, Rua das Indústrias, fundos do Pavilhão Industrial, no horário das 7h30min às 
11h30min e das 13h30min a 16h de segunda a sexta-feira, ou  
 
§3º  Quando da emissão da ordem de compra, uma cópia será enviada à empresa 
automaticamente para o e-mail cadastrado. Consultas dos empenhos, prazos para 
pagamentos, datas de pagamento podem ser efetuadas por meio do portal da 
transparência. 
 
§4º   A DETENTORA deverá se responsabilizar pelo descarregamento dos materiais, 
comprometendo-se, ainda, integralmente, com eventuais danos causados aos 
mesmos.  
 
§5º   Em subsídio à presente Ata se levará em conta também as normas do Código de 
Defesa do Consumidor, Lei n.º 8.078, de 11 de setembro de 1990. 
 
§6º   Faz parte integrante do objeto desta Ata, os materiais, a mão de obra, 
equipamentos, ferramentas, utensílios, insumos e transporte necessários nas 
entregas, sinalização e limpeza, se for o caso, seguros de responsabilidade civil que 
cubram danos pessoais e materiais a terceiros e ao Município de Fazenda Vilanova-
RS e ainda, o seguro do pessoal utilizado nas entregas  contra riscos de acidente de 
trabalho e o cumprimento de todas as obrigações que a legislação fiscal,  trabalhista e 
previdenciária impõe ao empregador, sem qualquer ônus ou solidariedade por parte do 
Município de Fazenda Vilanova/RS. 
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CLÁUSULA SEGUNDA – O prazo de vigência da Ata de Registro de Preços será de 
12 (doze) meses, a contar de sua assinatura. 
 
§1º  Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o Município não 
será obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se a 
realização de licitação específica para a contratação pretendida, sendo assegurado ao 
beneficiário do registro preferência na execução, em igualdade de condições. 
 
§2º  A Administração não emitirá qualquer solicitação de aquisição sem a prévia 
existência do respectivo crédito orçamentário. 
 
§3º  A Administração poderá monitorar, pelo menos trimestralmente, o preço dos 
produtos, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a 
qualquer tempo, convocando os fornecedores para negociar novos valores. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA – Qualquer Órgão Público Municipal poderá utilizar-se da Ata 
de Registro de Preços referente ao objeto do Pregão Eletrônico nº 01/2022, de 
conformidade com as exigências estabelecidas no edital, desde que devidamente 
comprovada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e regras 
estabelecidas na Lei nº 8.666/93 e demais legislação pertinente, relativa à utilização 
do Sistema de Registro de Preços. 
 
§1º  Em cada solicitação de compras decorrente desta Ata serão observadas, quanto 
ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 
01/2022, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. 
 
§2º Em cada aquisição de serviços, o preço unitário será o constante na proposta 
apresentada pela empresa vencedora no Pregão Eletrônico nº 01/2022, que integra a 
presente Ata. 
 
CLÁUSULA QUARTA - Em todas as solicitações de compras, o pagamento será 
efetuado mediante depósito bancário na contracorrente da licitante vencedora, através 
de ordem bancária. 
 
§1º Os pagamentos serão efetuados após a entrega dos materiais solicitados, no 
prazo de até 20 (vinte) dias após a entrega do material, mediante apresentação da 
Nota Fiscal, com recebimento do fiscal da Ata e do secretário municipal responsável.  
§2º A nota fiscal/fatura deverá ser emitida a cada entrega (evento), de acordo com o 
respectivo empenho, devendo conter, em local de fácil visualização, a indicação do 
número do empenho, a fim de se acelerar a liberação do documento fiscal para 
pagamento.  
 
§3º Somente será autorizado o pagamento a fornecedores que estiverem em dia com 
o Tesouro Municipal, com exceção às retenções tributárias, que serão reconhecidas 
e/ou recolhidas de acordo com a legislação específica. 
 
§4º No ato do pagamento serão efetuadas as retenções tributárias e previdenciárias 
nos termos da legislação que regula a matéria, quando couber. 
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§5º Poderá o Município de Fazenda Vilanova-RS compensar multas aplicadas com 
valores contratados e ainda não pagos. 
§6º A DETENTORA se obriga a manter, durante toda a vigência da Ata de Registro de 
Preços, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições 
básicas de habilitação e qualificação exigidas no Edital de Pregão Eletrônico nº 
01/2022, constante no processo administrativo nº 03/2022. 
 
CLÁUSULA QUINTA  - Considerando o prazo de validade estabelecido na presente 
Ata e em atendimento ao §1º do art. 28 da Lei nº 9.069, de 29 de junho de 1995 e 
legislação pertinente, é vedado qualquer reajustamento de preços, exceto em 
hipóteses devidamente comprovadas de ocorrência de situação prevista na alínea “d”, 
inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, ou de redução dos preços praticados no 
mercado, sendo que em caso de atualização, o preço não poderá ser superior ao 
praticado no mercado.  
 
§1º Comprovada a redução ou aumento dos preços praticados no mercado nas 
mesmas condições do registro e definido o novo preço máximo a ser pago pela 
Administração, os fornecedores serão convocados pelo Município para alteração, por 
aditamento, do preço da Ata. 
 
§2º Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista nos itens acima, a 
Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro 
procedimento licitatório; 
 
CLÁUSULA SEXTA – O fornecedor ficará obrigado a atender a todos os pedidos 
efetuados durante a vigência da Ata, obrigando-se também a: 
 
a) no caso de solicitações extras, atender prontamente ao Município; 
b) fornecer o produto ou serviço independente de qualquer contratempo, mesmo que 
para isso tenha que adquirir ou contratar uma de suas concorrentes; 
c) se for o caso, apresentar, quando solicitada pelo Município, análise do material e/ou 
equipamento, efetuada por Órgão destinado a este fim, na qual comprove a 
adequabilidade e qualidade do produto, podendo ser solicitado também documentação 
que comprove a inspeção de materiais e instalações por órgão destinado a este fim 
nas dependências da contratada. A documentação deverá ser original ou cópia 
autenticada; 
d) fornecer, sempre que solicitado pelo Município, comprovantes de pagamentos de 
empregados e do recolhimento dos encargos sociais, trabalhistas e fiscais, 
decorrentes da execução do Contrato; 
e) não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente instrumento, sem 
prévia e expressa anuência do Município; 
f) não caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira, sem a prévia 
e expressa anuência do Município, sob pena de rescisão contratual; 
g) manter quadro de pessoal suficiente para atendimento das solicitações, conforme 
previsto neste instrumento, sem interrupção, seja por motivo de férias, descanso 
semanal, licença, falta ao serviço e demissão de empregado; 
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h) manter, durante toda a execução do presente instrumento, compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação; 
i) utilizar, na entrega do material ou serviço solicitado, pessoal identificado, 
uniformizado, bom comportamento, podendo ser exigida a substituição de qualquer 
empregado cujo comportamento seja julgado impróprio pelo Município; 
j) responder por quaisquer danos pessoais e materiais ocasionados por seus 
funcionários durante a execução desta Ata de Registro de Preços. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA  - O Município obriga-se a: 
a) solicitar ao fornecedor a quantidade de produtos ou serviços para atender as suas 
necessidades; 
b) efetuar o pagamento ao fornecedor, de acordo com a forma e prazo estabelecidos 
neste instrumento; 
c) fiscalizar o cumprimento da ata, por intermédio do setor de compras, o qual deverá 
anotar as falhas decorrentes da execução do objeto, em registro próprio, e posterior 
comunicação ao fornecedor para solução, e se persistirem serão comunicadas à 
Administração do Município para providências; e 
d) comunicar ao fornecedor a ocorrência de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam 
correção por parte desta. 
 
CLÁUSULA OITAVA –  O recebimento não exclui a responsabilidade civil pelo 
fornecimento dos produtos, nem a ético-profissional pela perfeita execução deste 
objeto. 
 
CLÁUSULA NONA  - A recusa injustificada da empresa em prestar os serviços 
descrito na Cláusula Primeira, em conformidade com a proposta classificada na 
licitação, ensejará a aplicação das penalidades previstas no Edital do Pregão 
Eletrônico nº 01/2022, bem como aquelas introduzidas pela Lei nº 10.520/2002 e as 
constantes no art. 87 da Lei nº 8.666/93, a critério da Administração. 
 
§1º Será aplicada multa de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, 
calculada sobre o valor atualizado contratado, se o fornecedor atrasar 
injustificadamente o fornecimento do objeto. 
§2º Pela inexecução parcial do objeto desta ata poderá ser aplicada suspensão do 
direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 3 (três) anos e multa de 
8% (oito por cento) sobre o valor correspondente ao montante não adimplido e pela 
inexecução total, suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo 
prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado 
contratado. 
 
§3º Se a empresa causar prejuízo material resultante diretamente da execução da Ata, 
poderá ser declarada inidônea, cumulada com a suspensão do direito de licitar e 
contratar com a Administração Pública pelo prazo de 5 (cinco) anos e multa de 10% 
(dez por cento) sobre o valor atualizado contratado. 
§4º As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam 
estas administrativas ou penais, previstas na Lei nº 10.520/2002 e 8666/93 e 
alterações. 



 
 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE FAZENDA VILANOVA 

Rod. Br 386- km 368 – Av. Rio Grande do Sul, 100 – Centro – Fazenda Vilanova – RS CEP: 95875-000 
Fone: 51 3609-2100 CNPJ: 01.607.509/0001-60 

www.fazendavilanova.rs.gov.br /  E-mail: administracao@fazendavilanova.rs.gov.br 
 

 
 

 
§5º As penalidades serão registradas no cadastro do fornecedor, quando for o caso. 
 
§6º Nenhum pagamento será efetuado pela administração enquanto pendente de 
liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta, em virtude de penalidade ou 
inadimplência, podendo ser descontadas importâncias relativas às multas dos 
pagamentos a serem efetuados à detentora e conforme o caso, processar-se a 
cobrança judicialmente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA – O não comparecimento para a assinatura ou envio da Ata 
assinada, no prazo de 05 (cinco) dias, prorrogável por igual período, mediante 
justificativa, ensejará a desclassificação da proposta/rescisão, com aplicação de multa 
equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da ata e/ou suspensão do cadastro de 
fornecedores por até 02 (dois) anos, conforme edital de licitação, Pregão Eletrônico nº 
01/2022. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada 
pela Administração, de pleno direito, quando: 
 
a) a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 
b) a detentora não cumprir os prazos estabelecidos e a Administração não aceitar sua 
justificativa; 
c) a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro 
de preços; 
d) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de 
registro de preços; 
e) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado; 
f) por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela 
Administração. 
 
§1º A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nos 
itens acima, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de 
recebimento, juntando e comprovantes aos autos que deram origem ao registro de 
preços. 
 
§2º No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a 
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, por 2 (duas) vezes 
consecutivas, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última 
publicação. 
 
§3º A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser 
formulada com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação 
das penalidades previstas neste instrumento, caso não aceitas as razões do pedido. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – As Ordens de Compras dos serviços objeto da 
presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pelo Secretário 
Municipal responsável e, no caso dos órgãos usuários do Registro de Preços, pela 
respectiva autoridade responsável. 
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Parágrafo único - A emissão das ordens de compras, sua retificação ou cancelamento, 
total ou parcial, serão igualmente autorizados pelo órgão requisitante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Integram esta Ata o Edital do Pregão Eletrônico nº 
01022 e a proposta da empresa DRG COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no 
CNPJ nº 32.160.412/0001-85, classificada em primeiro lugar no certame referido.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – As partes elegem o Foro da Comarca de Estrela-RS 
para as questões resultantes desta Ata. Os casos omissos serão resolvidos de acordo 
com a Lei nº 10.520/2002 e demais normas aplicáveis. 
 
E, por assim haverem acordado, declaram ambas as partes aceitar todas as 
disposições estabelecidas na presente Ata que, lida e achada conforme, vai assinada 
pelo representante do órgão gerenciador e pelos representantes das empresas, já 
qualificados em epígrafe. 
 
 
 
    Fazenda Vilanova, 02 de fevereiro de 2022. 
 
 
 
 
 

Amarildo Luis da Silva 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 

Dalila Rita Graef 
DRG Comércio e Serviços Ltda 

 
 
 
 
 

TESTEMUNHAS 
_____________________________  ____________________________ 
CPF:                             CPF:  
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