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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS  
PREGAO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2015 - C 
 
No dia 17 de março de 2015, o MUNICÍPIO DE SELBACH, RS através da PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SELBACH, RS, situado no Largo Adolfo Albino Werlang, 14, na cidade de 
Selbach, RS, inscrito no CNPJ sob o nº 87.613.501/0001-21 neste ato representada pelo 
seu Prefeito Municipal SÉRGIO ADEMIR KUHN, Sérgio Ademir Kuhn, portador da Cédula 
de Identidade sob n.º 6037409081, e inscrito no CPF sob n.º 475.880.550-49, residente e 
domiciliado na Avenida 25 de Julho, Centro, Apto. 01, na cidade de Selbach, RS, 
considerando o julgamento da licitação na modalidade PREGÃO, na forma presencial, para 
REGISTRO DE PREÇOS nº 08/2015, RESOLVE registrar o(s) preço(s) das empresas 
indicadas e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na 
quantidade cotadas, atendendo as condições previstas no Edital e anexos, sujeitando-se as 
partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e 
das demais normas legais aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:  
 
EMPRESA: GRK PNEUS LTDA., com sede na Rua Tancredo de Almeida Neves, nº 4750, 
Bairro São Cristóvão, na  cidade de Concórdia, SC, inscrita no CNPJ sob o n° 
04.620.459/0002-20  neste ato representada pelo Sr. Oscar Roberto Vieira, portador da 
Carteira de Identidade n° 7045330177, CPF nº 582.864.270-53, Rua 20 de Setembro, 872, 
Passo Fundo, RS. 

 
1 – DO OBJETO  
1.1 – A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços, por meio de Pregão Presencial 
tendo por fim a aquisição mediante Registro de Preços para aquisição futura de PNEUS 
NOVOS para manutenção das viaturas, máquinas e veículos da Prefeitura Municipal 
de Selbach, RS,de acordo com as especificações, quantidades e demais condições 
constantes do Termo de referência e seus anexos do Edital do Pregão Presencial para 
Registro de Preços nº 08/2015, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta 
vencedora, independentemente de transcrição.  
1.2. Os produtos serão requisitados de acordo com a necessidade e conveniência deste 
Município.  
1.3. A existência de preços registrados não obriga este Município a contratar, sendo 
facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, assegurado ao 
beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.  
1.4 A especificação completa do produto a ser adquirido consta em ANEXO.  
1.5 Os produtos deverão ser NOVOS e com CERTIFICAÇÃO do INMETRO.  
1.6 A existência de preços registrados não obriga a Administração a firmar as 
contratações que deles poderão advir, facultando-se a realização de licitação específica 
para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao beneficiário do registro a preferência de 
fornecimento em igualdade de condições.  
1.7 A empresa vencedora, na entrega dos pneus, deverá comprovar que os mesmos 
possuem selo do INMETRO, a fim de identificar junto ao consumidor a conformidade do 
produto aos requisitos estabelecidos no RTQ-41, de acordo com a Portaria nº 005/2000, 
de 14/01/2000, do INMETRO. (Obs.: Não se aplica aos pneus agrícolas)  
1.8 Os PNEUS deverão ter garantia mínima integral de 05 (cinco) anos, a contar da data de 
emissãoda Nota fiscal, contra qualquer defeito e vícios de fabricação, incluindo avarias no 
transporte até o local de entrega, mesmo após ocorrida sua aceitação/aprovação pelo 
CONTRATANTE.  



 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELBACH - Estado do Rio Grande do Sul 

 

Largo Adolfo Albino Werlang, 14, gabinete@selbach.rs.gov.br - Fone 54 3387 1144  

CEP 99.450-000 – Selbach, RS 

 

 

2

1.9 A empresa vencedora obriga-se a atender, durante o período da garantia e sem ônus 
para o Município, o chamado para a assistência técnica, no prazo máximo de até 48 horas 
corridas, tendo 72 horas corridas para o reparo definitivo do produto. Caso o objeto tenha 
que ser retirado do local ou o tempo de reparo seja superior a 72 horas, a empresa 
vencedora deverá substituir, no ato, o produto por um modelo idêntico ao cotado, sob pena 
de serem aplicadas as sanções editalícias e legislação pertinente. No caso de reparo ou até 
mesmo de troca do objeto licitado, as despesas decorrentes ficarão a cargo da empresa 
vencedora.  
1.10 A empresa vencedora 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 ambientalmente adequada, conforme artigos 1.º e 9.º 
da resolução CONAMA n.º 416 de 30/09/2009 e legislação correlata.  
1.11 A Administração rejeitará o fornecimento em desacordo com as especificações 
constantes deste Edital. 
 
2 – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
O(s) preço(s) registrado(s), a(s) especificação(ões) do(s) objeto(s), a(s) quantidade(s), 
fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:  

 
Item  

 
Descrição Fabricante/marca, 

Modelo 
Quantidade 

Máxima 
Registrada 

Valor unitário 

03 PNEU 

195x65x15 
FATE AR – 35 

Advanced 
12 R$ 207,00 

 
3 – VALIDADE DA ATA  
3.1 – A presente Ata de Registro de Preços tem vigência de 12 (doze) meses contados da 
data da sua assinatura, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir 
o primeiro e incluir o último, não podendo ser prorrogada.  
 
4 – CONDIÇÕES GERAIS  
4.1 – As condições gerais do fornecimento do(s) produto(s), tais como os prazos para 
entrega e recebimento do(s) objeto(s), as obrigações da Administração e do fornecedor 
registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de 
Referência.  
4.2 – Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03 (três) vias de 
igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes. 

 
Selbach, RS, em 17 de março de 2015. 

 
   ______________________________________ 

     MUNICÍPIO DE SELBACH, RS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SELBACH, RS 

Sérgio Ademir Kuhn 
        Prefeito Municipal 

_____________________________________________    
GRK PNEUS LTDA.  
Representante Oscar Roberto Vieira 


