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ESTADO DE SANTA CATARINA                         

MUNICÍPIO DE ARROIO TRINTA                  

CNPJ: 82.826.462/0001-27                    

RUA XV DE NOVEMBRO, 26                     

CEP: 89.590-000 - ARROIO TRINTA - SC            

      

 

 

HOMOLOGAÇÃO 

 

 

 

O Sr. ALCIDIR FELCHILCHER, Prefeito Municipal de Arroio Trinta, Estado de Santa Catarina, no uso 

das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista 

do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve: 

 

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos: 

 

       Processo Administrativo Nº 0009/2022 - PR 

       Pregão Presencial Nº: 0007/2022 - PR 

       Data Homologação: 27/01/2022 

 

Objeto da Licitação: Escolha da proposta mais vantajosa, objetivando a contratação de empresa 

especializada na prestação dos serviços de balanceamento e geometria, cambagem e serviços de montagem 

para pneus novos necessários para a manutenção da frota de veículos pertencentes ao Município de Arroio 

Trinta e ao Fundo Municipal de Saúde, para o exercício de 2022, renováveis até o limite de sessenta meses, 

conforme quantidades, condições e exigências estabelecidos no edital e seus anexos.   

 

Fornecedor e itens declarados Vencedores (cfe. cotação):  

 

 2147 - RENATO PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA ME (10.760.365/0001-78) 

Item Material/Serviço 
Unid. 

medida 
Marca Qtde 

Valor 

unitário 

(R$) 

Valor 

total 

(R$) 

1 29539 - Geometria - veículo pequeno Un 
RENATO 

PNEUS 
53 82,00 4.346,00 

2 29541 - Balanceamento - veículo pequeno Un 
RENATO 

PNEUS 
152 29,00 4.408,00 

3 29543 - Cambagem – veículo pequeno Un 
RENATO 

PNEUS 
52 55,00 2.860,00 

4 
31957 - Montagem de pneu - veículo 

pequeno com válvula nova. 
Un 

RENATO 

PNEUS 
108 31,00 3.348,00 

5 29540 - Geometria – veículo médio Un 
RENATO 

PNEUS 
10 109,00 1.090,00 

6 29542 - Balanceamento - veículo médio Un 
RENATO 

PNEUS 
42 38,00 1.596,00 

7 29544 - Cambagem – veículo médio Un 
RENATO 

PNEUS 
10 80,00 800,00 

8 
31958 - Montagem de pneu - veículo  

médio com válvula nova. 
Un 

RENATO 

PNEUS 
33 45,00 1.485,00 

Total (R$): 19.933,00 
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Forma de Pagamento: O pagamento será feito mensalmente através de transferência bancária, após a 

realização dos serviços, conforme solicitações das Secretarias, acompanhadas da respectiva Nota Fiscal e da 

autorização de fornecimento, apresentadas na tesouraria da Prefeitura. 

 

Prazo de Entrega: Os serviços   de balanceamento e geometria, deverão ser agendados com pelos menos 48 

horas de antecedência.   Conforme prevê o artigo 57, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93, a prestação de 

serviços a serem executadas de forma contínua, poderão ter sua duração prorrogada por iguais e sucessivos 

períodos com vistas a obtenção de preços e condições mais vantajosas a Administração Pública, limitada a 

sessenta meses, desde que haja interesse de ambas as partes. 

 

Forma de Reajuste: Não haverá reajuste, nem atualização de valores, exceto na ocorrência de fato que 

justifique a aplicação da alínea “d”, do inciso II, do artigo 65, da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993, 

consolidadas.  Durante a execução deste contrato, só haverá revisão de valores aos termos das Leis 8.666/93 

e após 12 (doze) meses será reajustado pelo INPC (Índice Nacional de Preço ao Consumidor) e em caso de 

extinção deste, será utilizado o que vier a substituí-lo. 

 

Local de Entrega: Os serviços deverão ser realizados na sede da proponente vencedora, que deve estar 

localizada à um raio máximo de 35 Km do Município de Arroio Trinta.  

 

 

Arroio Trinta - SC, 27 de janeiro de 2022        

 

 

 

 

               ALCIDIR FELCHILCHER 

                    Prefeito Municipal de Arroio Trinta           

 

 


