PRIMEIRO TERMO DE REALINHAMENTO DE PREÇO DA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2021
AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS
(PROCESSO LICITATÓRIO Nº 24/2021
PREGÃO ELETRONICO N.º 05/2021)

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 06/2021
PREGÃO ELETRONICO N.º 05/2021 – SRP
DATA DE HOMOLOGAÇÃO: 06/10/2021

Objeto:
1. O objeto da presente Ata é o Registro de Preços para futura e eventual aquisição de
Pneus novos, conforme descrição, e preços constantes dos itens do Pregão
Eletrônico/Registro de Preços nº 05/2021.
2. A existência de preços registrados não implicará em contratações ou aquisições que
dele poderão advir, ficando facultada a utilização de outros meios, respeitada a legislação
relativa a licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em
igualdade de condições.
Aos 28 dias do mês de janeiro de 2022, presentes de um lado o MUNICÍPIO DE
ENGENHO VELHO, RS, sita Rua Antônio Trombetta, 35 , Engenho Velho/RS, inscrito no
CNPJ sob nº 94.704.129/0001-24, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr.
Diego Martinelli Bergamaschi, doravante denominado MUNICÍPIO, e de outro a
empresa Modelo Pneus LTDA, com sede na Avenida Marechal Humberto de Alencar
Castelo, 56, CEP 95.705-880, Bairro Licorsul, Bento Gonçalves, RS, inscrita no CNPJ sob
nº 94.510.682/0001-26, representada pelo Seu Sócio Gerente, Sr. Igelso Ludovico Cecon,
CPF nº 102.757.970-15, simplesmente denominada FORNECEDOR, institui Ata de
Registro de Preços (ARP), nos termos da Lei 8.666/93, com a alteração dada pela Lei
8.883/94, e Decreto Municipal nº 33/2017 de 30 de novembro de 2017, decorrente da
licitação na modalidade de Pregão Eletrônico para Registro de Preço, a qual constituise em documento vinculativo e obrigacional às partes, obedecendo as condições
descritas no edital correspondente e seus Anexos, conforme segue:
1. Para restabelecer o equilíbrio econômico-financeiro da Licitação de Pregão Eletrônico
nº 05/2021 de registro de Preços, fica alterado a partir do dia 28 de janeiro de 2022, o

preço unitário dos itens 07, 08, 13 e 23, da presente ata, tendo sido realinhado nos termos
do Artigo 65, II, “d”, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93, conforme indicado na tabela abaixo:
Item

07

08

13

Descrição

Modelo/
Marca

Pneu para veículo automotivo, dimensões
Cargo
195/70 R-15 Cargo, índice mínimo de carga Marathon 2 –
104/102, índice mínimo de velocidade R,
Goodyear
original de fábrica, produto novo (sem uso),
não remoldado, recauchutado, reformado,
ecológico ou similar, material carcaça lona
poliéster, material talão arame aço, material
banda rodagem borracha alta resistência,
material flancos mistura borracha alta
flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial,
sem câmara, aprovados pelas normas NBR
5531:1990, NBR NM 250:2001 e NBR NM
251:2001 e Certificação do INMETRO e
selo de aprovação do INMETRO impresso
na lateral do produto, data de fabricação
impresso na lateral do produto não superior
a 6 meses. Garantia mínima de 05(cinco)
anos do fabricante.
Pneu para veículo automotivo, dimensões
Cargo
205/70 R-15 Cargo, índice mínimo de carga Marathon 2 –
106/104, índice mínimo de velocidade R,
Goodyear
original de fábrica, produto novo (sem uso),
não remoldado, recauchutado, reformado,
ecológico ou similar, material carcaça lona
poliéster, material talão arame aço, material
banda rodagem borracha alta resistência,
material flancos mistura borracha alta
flexibilidade, tipo estrutura carcaça radial,
sem câmara, aprovados pelas normas NBR
5531:1990, NBR NM 250:2001 e NBR NM
251:2001 e Certificação do INMETRO e
selo de aprovação do INMETRO impresso
na lateral do produto, data de fabricação
impresso na lateral do produto, não superior
a 6 meses. Garantia mínima de 05(cinco)
anos do fabricante.
Pneu para veículo automotivo , dimensões
M814
215x75x17,5, Borrachudo, índice mínimo 126/124M
de carga 126/124, índice mínimo de Bridgestone
velocidade M, profundidade mínima do
sulco de 13 mm, original de fábrica,
produto novo (sem uso), não remoldado,

Valor
Valor
Unitário
Unitário
Registrado Realinhado
R$
R$
619,00
650,89

Variação
%

5,15%

557,00

699,57

25,60%

1.445,00

1.505,72

4,20%

23

recauchutado, reformado, ecológico ou
similar, material carcaça lona poliéster,
material talão arame aço, material banda
rodagem borracha alta resistência, material
flancos mistura borracha alta flexibilidade,
tipo estrutura carcaça radial, sem câmara,
aprovados pelas normas NBR 5531:1990,
NBR NM 250:2001 e NBR NM 251:2001 e
Certificação do INMETRO e selo de
aprovação do INMETRO impresso na
lateral do produto, data de fabricação
impresso na lateral do produto não superior
a 6 meses. Garantia mínima de 05(cinco)
anos do fabricante.
Pneu, dimensões 12X16,5, com capacidade
mínima de carga de 2.500 kg, profundidade
mínima do sulco de 18 mm, original de
fábrica, produto novo (sem uso), não
remoldado, recauchutado, reformado,
ecológico ou similar, material carcaça lona
poliéster, material talão arame aço, material
banda rodagem borracha alta resistência,
material flancos mistura borracha alta
flexibilidade, características adicionais sem
câmara, aprovados pelas normas ABNT
NBR 5531:1990, NBR NM 250:2001 e
NBR NM 251:2001 e Certificação do
INMETRO. Com selo de aprovação do
INMETRO impresso na lateral do produto
não superior a 6 meses. Garantia mínima de
05(cinco) anos do fabricante.

12x16.5TL
10 PN16
c/18,5mm
carga:
2540kg
Pirelli

1.625,00

1.737.50

6,92%

Engenho Velho, RS, 28 de janeiro de 2022.

________________________

________________________

Diego Martinelli Bergamaschi

Modelo Pneus LTDA LTDA

Prefeito Municipal

Empresa Detentora do Preço Registrado

Município

Fornecedor

