
PROCESSO N.º 37/2020 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 

1 – OBJETO:  
Contratação de empresa para fornecimento de pneus, de acordo com a classificação do Edital nº 24/2020, 

modalidade Pregão Eletrônico, conforme segue abaixo: 

Item Produto Marca Quantidade V. Unit V. Total 

14 

Objeto: Pneu 

- Medida: 14.00-24 

-Aplicação: Motoniveladora, modelo G2, 

16 lonas 

- Construção: Diagonal 

- Profundidade mínima de sulcos: 24mm 

Titan/Road 

Grader 
18 R$ 1.900,00 R$ 34.200,00 

 

2 – JUSTIFICATIVA: 
O presente processo se justifica em razão da rescisão contratual com a empresa vencedora do item 14, pelas 

razões elencadas em termo próprio, anexo ao Edital nº 24/2020, modalidade Pregão Eletrônico, sendo que a mesma 

entregou apenas 06 (seis) unidades das 30 (trinta) unidades licitadas. A supressão de 25% do quantitativo 

remanescente está amparada pelo Art. 65 da L. F. nº 8.666/93, e foi acordada entre as partes, sendo que as 18 

(dezoito) unidades suprem a necessidade da Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito, conforme 

Memorando nº 184/2020.  

          

3 – DO FORNECEDOR E RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR:  

3.1. Os pneus serão fornecidos pela empresa BBW DO BRASIL COMÉRCIO DE PNEUMÁTICOS 

EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 17.450.564/0001-29, estabelecida na Rua Marechal Deodoro, nº 773, Sala 

305, Condomínio Leonardo da Vinci, Bairro Centro, Município de Concórdia/SC, Cep: 89.700-001, Telefone (049) 

3442-0432, E-mail: bbwsp@hotmail.com.  

3.2. A escolha do fornecedor, bem como o preço a ser pago pelos pneus, resultam do processo licitatório 

realizado em 15/06/2020, Edital nº 24/2020, modalidade Pregão Eletrônico, quando a empresa supracitada resultou 

como segunda classificada para o item 14.  

 

4 – VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

4.1. Pelos pneus fornecidos, pagará a Contratante a Contratada o valor total de R$ 34.200,00 (trinta e 

quatro mil e duzentos reais) em 04 (quatro) parcelas de igual valor, da seguinte forma: entrada em até 10 (dez) dias 

úteis após entrega total dos itens e as demais em 30 (trinta), 60 (sessenta), 90 (noventa) dias após o pagamento da 

entrada, sem qualquer forma de reajuste, via sistema bancário.   

4.2. Nos pagamentos efetuados após a data de vencimento, por inadimplência do contratante, desde que 

entregue os produtos, incidirão juros de 1% (um por cento) ao mês, até a data da efetivação do pagamento. 

 

5 - DO REAJUSTE DOS PREÇOS: 

Os valores fixados no item 4.1 do presente Processo não sofrerão reajustes, conforme parágrafo 1º do artigo 

28 da Lei federal nº 9.069, de 29 de junho 1995. 

 

6 – DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS: 

 A alteração dos preços para a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato será por 

acordo entre as partes, na forma do artigo 65, inciso II, alínea “d”, da Lei federal 8.666/93 e posteriores alterações.  

 

7 – DO PRAZO DE ENTREGA: 

7.1. A entrega dos pneus deverá ocorrer em até 15 (quinze) dias úteis, a contar da assinatura do contrato 

com a empresa vencedora no Setor de Almoxarifado, junto a Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e 

Trânsito, localizada na Avenida Concórdia, nº 1274, Agudo/RS, sem ônus de frete e descarga. 
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7.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e no máximo pelo mesmo período, 

desde que seja requerido de forma justificável e durante o transcurso de referido prazo. 

 

8 – DA FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS PNEUS: 

8.1. O recebimento dos pneus será efetuado pela Secretaria de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito, 

através dos servidores Rafael Ziegler Bonilla e Jaques Fiss, na forma prevista nas Letras “a” e “b” do Inciso II do 

Artigo 73 da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações. 

8.2. A fiscalização dos pneus entregues será efetuada pelo secretário Sr. Claírio Gelcides Dutell e pelo 

servidor Djavan Deives Oestreich. Se verificada a desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora 

deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, sujeitando-se às penalidades 

previstas no edital. 

8.3. A nota fiscal deverá, obrigatoriamente, ser entregue junto com o seu objeto. 

 

9 – DOS RECURSOS: 

           As despesas decorrentes do presente processo correrão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

SECRETARIA DOTAÇÃO RECURSO 

Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito 4706 001 

 

10 – FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, XI, da Lei Federal 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e posteriores 

alterações. 

 

Agudo, 27 de agosto de 2020. 

   

                                

 

                                    CLAÍRIO GELCIDES DUTELL 

                                                                   Sec. de Infraestrutura, Obras, Serviços e Trânsito                                           

 

Com base no artigo 26 da Lei Federal 8.666/93, ratifico a presente Dispensa de Licitação. 

                                      

Agudo, 27 de agosto de 2020. 

 

 

 

VALÉRIO VILÍ TREBIEN 

                                                                                                                               Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


