
CONTRATO ADMINISTRATIVO 
 

 
TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM O 
MUNICÍPIO DE NOVO XINGU E A EMPRESA 
BELLENZIER PNEUS LTDA, CUJO OBJETO É 
AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS, 
CAMARAS E COLARINHOS 

 
Contrato que entre si celebram, de um lado, Município de Novo Xingu, pessoa jurídica 

de direito público interno, CNPJ n.º 04.207.526/0001-06, sito a Avenida Emilio Knaak, 1160, 
na cidade de Novo Xingu/RS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. 
GODOFREDO CLÁUDIO WERKHAUSEN, brasileiro, casado, portador do CPF nº 
489.300.080-20, residente e domiciliado na Rua 25 de Julho cidade de Novo Xingu – RS, 
doravante denominado apenas CONTRATANTE, e de outro lado, a Empresa BELLENZIER 
PNEUS LTDA inscrita no CNPJ Nº 73.730.129/0008-03, com sede na Rod BR 386 – Km 
177, no município de Carazinho – RS, doravante denominada CONTRATADA, representada 
neste ato pelo Sr. NILBERTO ANTONIO BELLENZIER, brasileiro, casado, comerciante, 
portador do CPF nº462.496.800-64, RG nº 2032340552, residente e domiciliado na cidade de 
Frederico Westphalen - RS estabelecem o presente CONTRATO DE FORNECIMENTO, em 
conformidade com a Lei nº 8.666/93, Lei nº 10.520/02 e condições estabelecidas no Pregão 
Presencial - n.º 011/2015 constante do Processo nº 285/2015 e consoante as cláusulas e 
condições que se enunciam a seguir: 

 
CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1 - Constitui objeto deste contrato a Aquisição Parcelada de Pneus, Câmaras e Colarinhos 

Novos, para as diversas Secretarias Municipais do Município de Novo Xingu – RS. 

 

Ite
m Descrição Qt/Und Marca 

Valor 
Unitári

o R$ 
Valor Total R$ 

01 

Pneu Radial novo, 205/70 R15, 
blocos de ombros largo, lâminas 
circunferências nos blocos. 
Diâmetro externo: 669mm. 
Largura da secção 209mm. Selo 
de aprovação do INMETRO e 
fabricação não superior a 6 meses. 
(ambulância Ducato) 

20 
unidades 

Goodyear 
G32 

cargo 
392,00 7.840,00 

02 

Pneu Radial novo, 185/65 R14. 
Selo de aprovação do INMETRO 
e fabricação não superior a 6 
meses. (Fiesta, Camionete 
Renault Kangoo) 

20 
unidades 

Goodyear 
Assurance 

214,00 4.280,00 

03 

Pneu Radial novo de Passeio, 
195/65 R15, Bloco de ombros 
largos na raia, sulco longitudinal e 
transversais. Diâmetro externo: 

20 
unidades 

Goddyear 
Eagle 
Sport 

329,00 6.580,00 



635 mm. Largura da secção 201 
mm. Selo de aprovação do 
INMETRO e fabricação não 
superior a 6 meses. (Chevrolet 
Spin) 

04 

Pneu Radial, novo, 205/75 R16 
com 8 lonas, sulcos longitudinais 
retilíneos e transversais, ombros 
com entalhes profundos, com 
velocidade máxima Q, diâmetro 
externo 714 mm, selo de 
aprovação do INMETRO e 
fabricação não superior a 6 meses. 
(Fiat Ducato, Camionete Peugeot) 

12 
unidades 

Goodyear 
G32 

cargo 
481,00 5.772,00 

05 

Pneu Radial novo, 245/70 R16, 
blocos de ombros largo, lâminas 
circunferências nos blocos. 
Diâmetro externo: 669 mm. 
Largura da secção 209 mm. Selo 
de aprovação do INMETRO e 
fabricação não superior a 6 
meses.(Camionete S-10 
Ambulância) 

08 
unidades 

Goodyear 
W. 

Armotrac 
582,00 4.656,00 

06 
Pneu convencional, novo, 900 x 
20, liso, no mínimo 16 lonas 
(Caminhão Ford) 

18 
unidades 

Goodyear 
G8 

707,00 12.726,00 

07 
Pneu convencional, novo, 900 x 
20, borrachudo, no mínimo 16 
lonas, (Caminhão Ford) 

20 
unidades 

Goodyear 
Conquista

dor 
817,00 16.340,00 

08 

Pneu Radial, novo, 205/55R16 
com lâminas radiais nos ombros e 
diagonais nas raias centrais, 
diâmetro externo 632 mm, largura 
da seção 214mm. Com selo de 
aprovação do INMETRO e 
fabricação não superior a 6 meses. 
(Fiat Linea) 

12 
unidades 

Goddyear 
Eagle 
Sport 

314,00 3.768,00 

09 

Pneu Radial de Passeio 175/70 
R14, sulcos longitudinais 
retilíneos e transversais, ombros 
com blocos largos, com 
velocidade máxima T ou superior 
a (190 Km/h), diâmetro externo 
602mm, com selo de aprovação 
do INMETRO e fabricação não 
superior a 6 meses. (Chevrolet 
Montana) 

12 
unidades 

Goodyear 
Gps 

Duraplus 
256,00 3.072,00 

10 
Pneu, novo, 14.00X24, 16 lonas, 
carcaça de aço. Capacidade de 
carga: 3075 kg, largura da seção 

04 
unidades 

Titan 
Road 
Gder 

1.889,00 7.556,00 



371mm, diâmetro total: 1.336mm. 
Com selo de aprovação do 
INMETRO e fabricação não 
superior a 6 meses. 
(motoniveladora) 

11 

Pneu novo, 19.5 x 24, 12 lonas, 
traseiro, carga máxima: 3.450kg, 
largura da seção: 495mm, Tipo de 
Pneu: Sem câmara, Diâmetro 
externo: 1.339mm. Com selo de 
aprovação do INMETRO e 
fabricação não superior a 6 meses. 
(Retroescavadeira Randon) 

04 
unidades 

Goodyear 
IT 525 

2.214,00 8.856,00 

12 

Pneu Radial, novo, 17.5-R25, 
carcaça de aço, largura da seção: 
440mm, diâmetro externo 
1374mm, para uso exclusivo na 
carregadeira, mínimo 16 lonas, 
capacidade de carga 11.750kg. 
Com selo de aprovação do 
INMETRO e fabricação não 
superior a 6 meses. (Pá 
Carregadeira Case) 

08 
unidades 

Titan 
MXL 

4.322,00 34.576,00 

13 

Pneu novo, 12 x 16.5, dianteiro, 
carcaça reforçada, no mínimo 12 
lonas. Com selo de aprovação do 
INMETRO e fabricação não 
superior a 6 meses. 
(Retroescavadeira Randon) 

04 
unidades 

Titan 
Skids 

845,00 3.380,00 

14 

PneuRadial Novo, 275/80R22.5, 
liso, carcaça com três cintos de 
aço recobertas por uma quarta 
cinta de Nylon Índice de 
velocidade máxima: K = 120 
Km/h; Índice de carga máxima: 
3550/3150;Medida: 275/80R22.5; 
Quantidade mínima de lonas: 16; 
Diâmetro externo: 104,4 cm; Tipo 
de estrada: Terra / Asfalto. Com 
selo de aprovação do INMETRO 
e fabricação não superior a 6 
meses. (Ônibus) 

02 
unidades 

Goodyear 
G-386 

1.354,00 2.708,00 

15 

Pneu Radial Novo, 275/80R22.5, 
borrachudo, carcaça com três 
cintos de aço recobertas por uma 
quarta cinta de Nylon Índice de 
velocidade máxima: K = 120 
Km/h; Índice de carga máxima: 
3550/3150 ; Medida: 
275/80R22.5; Quantidade mínima 

02 
unidades 

Goodyear 
G-677 

1.569,00 3.138,00 



de lonas: 16; Diâmetro externo: 
101,2 cm; Tipo de estrada: Terra / 
Asfalto. Com selo de aprovação 
do INMETRO e fabricação não 
superior a 6 meses. (Ônibus) 

16 
Pneu novo, 7.5x16 Borrachudo 
(Ford F-4000) 

04 
unidades 

Goodyear 
CT 160 

428,00 1.712,00 

17 
Pneu novo, 7.5x16 Liso (Ford F-
4000) 

04 
unidades 

Goodyear 
G8 

406,00 812,00 

18 

Pneu novo, 12.5x80.18 dianteiro, 
mínimo 12 lonas, carga máxima: 
1.850kg, Largura da seção: 
308mm, índice de carga e 
velocidade 30. Com selo de 
aprovação do INMETRO e 
fabricação não superior a 6 meses 
(Retroescavadeira JCB)   

02 
unidades 

Goodyear 
SGL I3 

1.160,00 2.320,00 

19 

Pneu Novo, 12.4x24, dianteiro, 
mínimo 06 lonas, Carga máxima 
1.450kg, largura da seção: 
315mm, índice de carga e 
velocidade 10. Para uso no Trator. 
Com selo de aprovação do 
INMETRO e fabricação não 
superior a 6 meses. (Trator John 
Deere) 

04 
unidades 

Goodyear 
DT II 

815,00 3.260,00 

20 

Pneu novo, 18.4x30, Traseiro, 
mínimo 10 lonas, carga máxima: 
3.180kg, Largura da seção: 
467mm, índice de carga e 
velocidade 12. Para uso no Trator. 
Com selo de aprovação do 
INMETRO e fabricação não 
superior a 6 meses. (Trator John 
Deere) 

04 
unidades 

Goodyear 
DT II 

2.228,00 8.912,00 

21 

Pneu Novo, 14.9 x 28, Dianteiro. 
Para uso no trator. Largura da 
secção 378mm, diâmetro externo 
1.367mm, índice de carga e 
velocidade 8. Com selo de 
aprovação do INMETRO e 
fabricação não superior a 6 meses. 
(Trator New Holand) 

04 
unidades 

Goodyear 
DT II 

1.430,00 5.720,00 

22 

Pneu Novo, 23.1 x 30, Traseiro. 
Para uso no trator. Largura da 
secção 587mm, diâmetro externo 
1.707mm, índice de carga e 
velocidade 12. Com selo de 
aprovação do INMETRO e 
fabricação não superior a 6 meses. 

04 
unidades 

Goodyear 
DT III 

3.535,00 14.140,00 



(Trator New Holand) 
 TOTAL GERAL R$ 162.124,00 

 
 

CLAUSULA SEGUNDA: DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: 
2.1 – O objeto desta licitação deverá ser entregue no prazo máximo de 3(três) dias úteis, após 
solicitação por e-mail do Departamento de Compras e Licitações. 
2.1.1 – O Município poderá recusar quaisquer produtos entregues. 
2.2 – Nenhum produto poderá ser entregue sem a requisição da respectiva Secretaria, 
responsabilizando-se a CONTRATADA pelas entregas irregulares. 
2.3 – O MUNICÍPIO não efetuará o pagamento de produtos entregues sem a solicitação 
supramencionada ou rejeitados. 
2.4 – A CONTRATADA não poderá transferir a responsabilidade do fornecimento nem 
protelar sua entrega. 
2.5 - Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, 
como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou 
indiretas, relacionadas com o fornecimento do objeto da presente licitação. 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PREÇO: 
3.1- Os produtos constantes do objeto, serão entregues pelo preço unitário, constantes na 
homologação do processo nº 285/2015, Pregão Presencial nº 011/2015. 
3.2 – O valor total deste contrato é de R$ 162.124,00 (cento e sessenta e dois mil cento e vinte 
e quatro reais). 
 

CLÁUSULA QUARTA: DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO, 
ATUALIZAÇÃO FINANCEIRA E REPACTUAÇÃO DO CONTRATO 

4.1 - Fica assegurado o restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial deste 
contrato, desde que configurada e cabalmente demonstrada quaisquer das hipóteses do artigo 
65, inciso II, alínea “d”, e §5º da Lei Federal nº 8.666/93.  
Parágrafo Primeiro - Ocorrendo atraso no pagamento, e desde que não tenha concorrido de 
alguma forma a CONTRATADA, haverá incidência de atualização monetária sobre o valor 
devido pela variação acumulada do IPCA/IBGE ocorrida entre a data final prevista para 
pagamento e a data de sua efetiva realização.  
Parágrafo Segundo – No caso de prorrogação de vigência do contrato, os preços poderão ser 
reajustados tendo como base de referência o IGP-M (Índice Geral de Preço de Mercado) da 
Fundação Getúlio Vargas, contando-se o prazo a partir do mês anterior da assinatura do 
contrato.  
4.2 Os preços poderão ser majorados ou reduzidos sempre que houver alteração nos preços 
praticados pela CONTRATADA, em decorrência de determinações ou resoluções do Poder 
Público, nos mesmos percentuais, desde que encaminhada solicitação à CONTRATANTE 
pela CONTRATADA juntamente com os documentos comprobatórios da referida alteração 
de preços. PARÁGRAFO PRIMEIRO – Obriga-se a CONTRATADA a solicitar à 
CONTRATANTE a correção dos valores alterados, acostando à sua petição os seguintes 
documentos comprobatórios dos fatos: a) Nota Fiscal de compra realizada pela 
CONTRATADA à sua distribuidora, com os valores anteriores à alteração do preço; b) Nota 
Fiscal de compra realizada pela CONTRATADA à sua distribuidora, com os valores 
posteriores à alteração do preço.  



 
CLÁUSULA QUINTA: DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

5.1 – O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da 
nota fiscal/fatura no protocolo da Prefeitura Municipal de Novo Xingu, situada Avenida 
Emilio Knaak, 1160, Centro do município de Novo Xingu – RS. 

 
CLÁUSULA SEXTA: DO PRAZO DE VIGÊNCIA: 

6.1 – A vigência deste contrato terá início a partir da sua assinatura e término em 31/12/2015.   
 

CLÁUSULA SÉTIMA: DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 
0201.04.121.0010.2003 339030 – Material de Consumo 
0401.04.122.0010.2207.339030 – Material de Consumo 
0501.10.301.0109.2035.3390.30 – Material de Consumo 
0701.12.365.0041.2015.3390.30 – 1008 – Transporte Escolar Pre-escola – Mat. Consumo 
0702.12.361.0047.2022.3390.30 – 1008 – Transporte Escolar Ens. Fund. – Mat. Consumo 
0802.26.782.0101.2050.3390.30 – Material Consumo 

 
CLÁUSULA OITAVA: DAS OBRIGAÇÕES, PENALIDADES E MULTA: 

8.1 - Das obrigações do MUNICÍPIO: 
8.1.1 - Efetuar através do órgão próprio controle dos produtos entregues; 
8.1.2 - Efetuar pagamentos na forma e condições contratadas. 
8.2 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
8.2.1 - Realizar o fornecimento do material na forma da proposta aqui contratada, observando 
fielmente o qualitativo e o valor das requisições; 
8.2.2 - Ter a pronta entrega os produtos solicitados; 
8.2.3 - Apresentar as faturas preenchidas de forma correta e em valores correspondentes às 
requisições, em tempo de serem processadas; 
8.2.4 – Atender de imediato as requisições e em nenhuma hipótese atrasar o atendimento. 
8.2.5 – Entregar produtos que atendem aos termos, diretrizes e critérios estabelecidos pelo 
INMETRO, os quais deverão ter impresso o selo de vistoria do INMETRO; 
8.2.6 – A contratada é obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções resultantes da execução ou de materiais empregados, dando garantia dos produtos 
por no mínimo 5 anos. 
8.2.7 – A Contratada deverá manter, durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por 
lei. 8.3 - DAS PENALIDADES E MULTAS; 
8.3.1 - O atraso no pagamento, sujeitará o MUNICÍPIO à multa diária, correspondente em 
moeda nacional, igual a 0,15% (zero virgula quinze por cento) sobre o valor da fatura em 
inadimplência, obedecendo a carência de 03 (três) dias para processamento; 
8.3.2 - O atraso na entrega do produto sujeitará a CONTRATADA a multa diária, em moeda 
nacional, igual a 0,33% (zero vírgula trinta e três por cento) sobre o valor dos produtos 
solicitados; 
8.3.3 - Se o atraso ultrapassar a três dias, a multa prevista no item precedente, será aplicada 
em dobro. 



8.3.4 - A aplicação das multas, independerá de qualquer interpelação Administrativa, 
‘notificação ou protesto judicial, sendo exigível desde a data do ato, fato ou omissão que lhe 
tiver dado causa. 
8.3.5 - As importâncias relativas as multas serão descontadas dos recebimentos a que a 
CONTRATADA tiver direito, competindo-lhe no caso de insuficiência ou inexistência de 
crédito, pagá-las na Tesouraria da Prefeitura, no prazo de 03 (três) dias, contados da 
notificação. 
8.3.6 - As multas e demais penalidades aqui prescritas serão aplicadas sem prejuízo das 
sanções cíveis ou penais cabíveis ou de processo Administrativo. 
8.3.7 - Da pena de multa caberá recurso interposto junto ao Prefeito Municipal obedecendo o 
prazo da notificação, o qual deverá ser entregue na Secretaria de Administração. 
8.3.8 - A reincidência da firma na prática de atos sujeitos à notificação de multas dará motivo 
a declaração de inidoneidade impedimento de licitar com o MUNICÍPIO pelo período de 02 
(dois) anos. 
 

CLÁUSULA NONA: DOS CASOS DE RESCISÃO: 
9.1 - O MUNICÍPIO poderá declarar rescindido o presente contrato, por motivo de: 
9.1.1 - A CONTRATADA não cumprir as disposições contratuais, 
9.1.2 - Subcontratação total ou parcial de fornecimento; 
9.1.3 - Decretação de falência ou instauração de insolvência civil; 
9.1.4 - Dissolução da sociedade ou falecimento dos proprietários responsáveis; 
9.1.5 - Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e 
homologadas pelo Prefeito Municipal. 
9.2 - A CONTRATADA poderá declarar rescindido o presente acordo: 
9.2.1 - Por atraso no pagamento das faturas; 
9.3 – A rescisão poderá ser feita por acordo entre as partes, ou judicial nos termos da 
legislação pertinente. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA: DA ALTERAÇÃO CONTRATUAL: 
10.1 - O contratado ficará obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência do Município de 
Novo Barreiro, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8666/93, sobre o 
valor inicial contratado. 
10.2 - O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Prefeitura, ou por acordo, 
na forma da Lei. 
10.3 – As alterações serão processadas através de termo aditivo, nos limites permitidos em lei. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA FISCALIZAÇÃO: 
11.1 - A fiscalização do fornecimento ficará a cargo do Departamento de Compras, órgão da 
Secretaria de Administração. 
11.2 – A fiscalização manterá controle do fornecimento. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA INADIMPLÊNCIA: 
12.1 - Aplica-se no caso de inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos 
sociais, fiscais e comerciais e dispostos no Art. 71 da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993. 
 



CLAUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO FORO 
13.1 Elegem as partes, independente de qualquer outro por mais privilegiado que for, o Foro 
da Comarca de Constantina/RS para dirimir qualquer dúvida ou questão do presente contrato. 
E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor 
e forma, o qual, lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas 
testemunhas. 

Novo Xingu - RS, 29 de maio de 2015. 
 
 
 

 
GODOFREDO CLÁUDIO WERKHAUSEN 

PREFEITO MUNICIPAL 
CONTRATANTE 

 
 
 
 

NILBERTO ANTONIO BELLENZIER  
BELLENZIER PNEUS LTDA 

CONTRATADA 
   
 
Testemunhas: 
 
_____________________________  ______________________________ 
 


