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TERMO ADITIVO Nº 004/2021 A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2020, entre a Prefeitura 

Municipal de Lavras do Sul e a Empresa Irmãos Flach Ltda (Águia Comércio de Pneus Eireli). 

A Prefeitura Municipal de Lavras do Sul, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 

88.201.298/0001-49, com sede à Rua Coronel Meza, nº373, nesta cidade, doravante denominada 

simplesmente CONTRATANTE, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. Sávio Johnston 

Prestes, brasileiro, solteiro, Funcionário Público Municipal, portador do RG nº1034056307 – SSP/RS, e 

CPF nº487.828.580-04, residente e domiciliado nesta cidade, sito a Rua Tiradentes, n° 291, e de outro lado, 

a empresa Irmãos Flach Ltda (Águia Comércio de Pneus Eireli) - CNPJ: 08.774.832/0001-77, representada 

pelo Senhor Bernardo Andres Flach CPF nº 827.447.770-72, com sede na Rua ABC nº 300, Vila Zwirtes, 

CEP 98918-000, na cidade de Boa Vista do Buricá – RS, doravante denominada simplesmente 

FORNECEDOR, celebram o presente termo aditivo a Ata de Registro de Preços nº 10/2020, vinculada ao 

Processo nº 64/2019, Pregão Eletrônico nº 22/2019, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520, de 17 

de julho de 2002 e nos termos da Lei 8.666/93, com suas alterações e Decreto Municipal  n° 4.686/2007  

consoante as seguintes cláusulas e condições:  

CLÁUSULA PRIMEIRA:  

O objeto do presente termo aditivo é o reequilíbrio do valor dos lotes: 

Lote 01 - Pneu 175/70R14, o valor unitário registrado passa de R$ 246,00 (duzentos e quarenta e seis 

reais) para R$ 340,28 (trezentos e quarenta reais e vinte e oito centavos). 

Lote 02 - Pneu 225/75R16, o valor unitário registrado passa de R$ 613,00 (seiscentos e treze reais) para 

R$ 714,30 (setecentos e quatorze reais e trinta centavos). 

Lote 03 - Pneu 185/65/R14, o valor unitário registrado passa de R$ 265,69 (duzentos e sessenta e cinco 

reais e sessenta e nove centavos) para R$ 326,56 (trezentos e vinte e seis reais e cinquenta e seis 

centavos).  

Lote 04 - Pneu 215/75R16, o valor unitário registrado passa de R$ 665,93 (seiscentos e sessenta e cinco 

reais e noventa e três centavos) para R$ 768,57 (setecentos e sessenta e oito reais e cinquenta e sete 

centavos). 

Lote 06 - Pneu 205/75R16, o valor unitário registrado passa de R$ 504,62 (quinhentos e quatro reais e 

sessenta e dois centavos) para R$ 589,87 (quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta e sete centavos). 

Lote 08 - Pneu 205/60R16, o valor unitário registrado passa de R$ 375,07 (trezentos e setenta e cinco 

reais e sete centavos) para R$ 470,65 (quatrocentos e setenta reais e sessenta e cinco centavos). 

Lote 09 - Pneus 185/65R15, o valor unitário registrado passa de R$ 327,08 (trezentos e vinte e sete reais e 

oito centavos) para R$ 338,60 (trezentos e trinta e oito reais e sessenta centavos). 

Lote 11 - Pneu 900x20 16 lonas liso comum, o valor unitário registrado passa de R$ 1.103,35 (um mil 

cento e três reais e trinta e cinco centavos) para R$ 1.524,24 (um mil quinhentos e vinte e quatro reais e 

vinte e quatro centavos). 

Lote 12 - Pneu 900x20 16 lonas borrachudo, o valor unitário registrado passa de R$ 1.221,59 (um mil 

duzentos e vinte e um reais e cinquenta e nove centavos) para R$ 1.788,14 (um mil setecentos e oitenta e 

oito reais e quatorze centavos). 

Lote 15 - Pneu 1000x20 16 lonas liso comum, o valor unitário registrado passa de R$ 1.269,11 (um mil 

duzentos e sessenta e nove reais e onze centavos) para R$ 1.736,34 (um mil setecentos e trinta e seis reais 

e trinta e quatro centavos). 

Lote 17 - Pneu 750x16 10 lonas comum, o valor unitário registrado passa de R$ 571,57 (quinhentos e 

setenta e um reais e cinquenta e sete centavos) para R$ 774,43 (setecentos e setenta e quatro reais e 

quarenta e três centavos). 

Lote 18 - Pneu 750x16 10 lonas borrachudo comum, o valor unitário registrado passa de R$ 631,46 

(seiscentos e trinta e um reais e quarenta e seis centavos) para R$ 838,66 (oitocentos e trinta e oito reais e 
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sessenta e seis centavos). 

Lote 21 - Pneu 175/65R.14, o valor unitário registrado passa de R$ 250,75 (duzentos e cinquenta reais e 

setenta e cinco centavos) para R$ 347,04 (trezentos e quarenta e sete reais e quatro centavos). 

Lote 22 - Pneu 265/75R.16, o valor unitário registrado passa de R$ 766,28 (setecentos e sessenta e seis 

reais e vinte e oito centavos) para R$ 869,65 (oitocentos e sessenta e nove reais e sessenta e cinco 

centavos). 

Lote 25 - Pneu 900 - 16 16 lonas para uso em retroescavadeira, o valor unitário registrado passa de R$ 

573,89 (quinhentos e setenta e três reais e oitenta e nove centavos) para R$ 796,98 (setecentos e noventa e 

seis reais e noventa e oito centavos). 

Lote 26 - Pneu 17.5/25E - 3 16 lonas para uso em retroescavadeira, o valor unitário registrado passa de 

R$ 3.766,32 (três mil setecentos e sessenta e seis reais e trinta e dois centavos) para R$ 4.866,34 (quatro 

mil oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e quatro centavos). 

Lote 27 - Pneu 12.5/80 - 18 16 lonas para uso em retroescavadeira com agarradeiras, o valor unitário 

registrado passa de R$ 1.218,65 (um mil duzentos e dezoito reais e sessenta e cinco centavos) para R$ 

1.365,00 (um mil trezentos e sessenta e cinco reais). 

Lote 29 - Pneu 700-16 10 lonas borrachudo comum, o valor unitário registrado passa de R$ 558,41 

(quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e um centavos) para R$ 763,97 (setecentos e sessenta e três 

reais e noventa e sete centavos). 

Lote 30 - Pneu 18.4-30 10 lonas para uso em rolo compactador, o valor unitário registrado passa de R$ 

2.657,75 (dois mil seiscentos e cinquenta e sete reais e setenta e cinco centavos) para R$ 3.586,16 (três mil 

quinhentos e oitenta e seis reais e dezesseis centavos). 

Lote 31 - Pneu traseiro para trator MF265 18.4/30 12 lonas, o valor unitário registrado passa de R$ 

2.953,08 (dois mil novecentos e cinquenta e três reais e oito centavos) para R$ 4.037,67 (quatro mil e 

trinta e sete reais e sessenta e sete centavos). 

Lote 32 - Pneu traseiro para trator MF299 18.4/34 12 lonas, o valor unitário registrado passa de R$ 

3.606,54 (três mil seiscentos e seis reais e cinquenta e quatro centavos) para R$ 4.827,62 ( quatro mil 

oitocentos e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos). 

Lote 33 - Pneu dianteiro para trator MF299 14.9/26 12 lonas, o valor unitário registrado passa de R$  

2.760,89 (dois mil setecentos e sessenta reais e oitenta e nove centavos) para R$ 3.161,75 (três mil cento e 

sessenta e um reais e setenta e cinco centavos). 

Lote 34 - Pneu dianteiro para trator MF299 14.9/24 12 lonas, o valor unitário registrado passa de R$ 

2.060,80 (dois mil e sessenta reis e oitenta centavos) para R$ 2.718,80 (dois mil setecentos e dezoito reais 

e oitenta centavos). 

Lote 35 - Pneu traseiro para trator MF299 23.1/26 12 lonas, o valor unitário registrado passa de R$ 

4.438,67 (quatro mil quatrocentos e trinta e oito reais e sessenta e sete centavos) para R$ 7.806,96 (sete 

mil oitocentos e seis reais e noventa e seis centavos). 

Lote 36 - Pneu dianteiro p/ trator MF7140 14.9/28 16 lonas, o valor unitário registrado passa de R$ 

1.947,70 (um mil novecentos e quarenta e sete reais e setenta centavos) para R$ 2.874,32 (dois mil 

oitocentos e setenta e quatro reais e setenta centavos). 

Lote 37 - Pneu traseiro p/trator MF7140 23.1-30 16 lonas, o valor unitário registrado passa de R$ 

4.609,72 (quatro mil seiscentos e nove reais e setenta e dois centavos) para R$ 6.968,95 (seis mil 

novecentos e sessenta e oito reais e noventa e cinco centavos). 

Lote 39 - Pneu traseiro p/ Mahindra 23.1-26 12 lonas, o valor unitário registrado passa de R$ 4.362,16 

(quatro mil trezentos e sessenta e dois reais e dezesseis centavos) para R$ 7.831,18 (sete mil oitocentos e 

trinta e um reais e dezoito centavos). 

Lote 40 - Pneu dianteiro p/Ford TL75 13.00-24 12 lonas, o valor unitário registrado passa de R$ 

1.987,69 (um mil novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e nove centavos) para R$ 2.939,06 (dois mil 

novecentos e trinta e nove reais e seis centavos). 

Lote 46 - Pneus p/raspadeira 12.4-24, o valor unitário registrado passa de R$ 1.263,38 (um mil duzentos 

e sessenta e três reais e trinta e oito centavos) para R$ 1.538,38 (um mil quinhentos e trinta e oito reais e 

trinta e oito centavos). 

Lote 51 - Pneu 900x20 borrachudo ônibus VW 15190, o valor unitário registrado passa de R$ 1.207,38 

(um mil duzentos e sete reais e trinta e oito centavos) para R$ 1.767,35 (um mil setecentos e sessenta e 

sete reais e trinta e cinco centavos). 

Lote 52 - Pneu 900x20 liso ônibus VW15190, o valor unitário registrado passa de R$ 1.104,74 (um mil 

cento e quatro reais e setenta e quatro centavos) para R$ 1.526,15 (um mil quinhentos e vinte e seis reais e 

quinze centavos). 



Lote 84 - Pneu 225/65R16 10 LONAS, o valor unitário registrado passa de R$ 533,08 (quinhentos e 

trinta e três reais e oito centavos) para R$ 752,18 (setecentos e cinquenta e dois reais e dezoito centavos). 

Conforme Parecer da Assessoria Jurídica nº 204/2021 às fls. 1.542/1.547, Mem.45/2021 do Setor de 

Contabilidade à fl. 1.548/1.549 e decisão do Exmo. Sr. Prefeito às fls. 1.549-verso, conforme Art. 65, II, 

alínea “d” da Lei Federal nº 8.666/93, a título de reequilíbrio econômico-financeiro. 

CLÁUSULA SEGUNDA:  

Permanecem inalteradas as demais condições e cláusulas da Ata original, publicada em 18 de setembro de 

2020. 

E, por estarem de acordo, as partes firmam o presente aditivo em 03 (três) vias de igual teor e forma. 

 

Lavras do Sul, 22 de julho de 2021. 

 

 

 

 

Sávio Johnston Prestes  

Prefeito Municipal  

 

 

 

 

 

Irmãos Flach Ltda (Águia Comércio de Pneus Eireli)  

CNPJ: 08.774.832/0001-77 

Futura Contratada 
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