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PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO 

II RETIFICAÇÃO DO EDITAL 037/2017 

MODALIDADE – PREGÃO PRESENCIAL- SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS- 

 TIPO MENOR PREÇO- AQUISIÇÃO DE PNEUS 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CHUVISCA, no uso de suas atribuições, torna público, para o 

conhecimento dos interessados, que às 09 horas, do dia 17 do mês de Agosto do ano de 2017, na sede da Prefeitura, 

localizada na Avenida 28 de Dezembro, nº 3000, Centro, Chuvisca/RS, se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, 

designados pela Portaria nº 153/2017 e 239/2017, com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, 

objetivando a contratação de empresa para o fornecimento dos itens descritos neste edital, processando-se essa 

licitação nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, e do Decreto Municipal nº515/2007,com aplicação 

subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993. A presente licitação será exclusiva às beneficiárias da Lei 

Complementar nº 123/2006, nos termos do seu art. 48, inciso I, alterado pela Lei Complementar nº 147/2014. 

1- DO OBJETO: 

A presente Licitação tem por objeto o Registro de Preços de Pneus, conforme descrito e 

especificado no ANEXO I (Termo de Referência), deste, o qual segue com RETIFICAÇÃO no item 5.1.7 do edital e 

altera a data de abertura do certame. Retificação: 

5.1.7. Os pneus deverão conter selo do INMETRO, sem o qual não serão aceitos, exceto os 

que se incluem no item 1.1.3 da Portaria do Inmetro nº 544/2012: “Excluem-se destes Requisitos apenas os 

pneus reformados, pneus de bicicletas, pneus para uso exclusivo em veículos agrícolas, pneus destinados a 

veículos de competições, militares, industriais e a empilhadeiras.” 

Nova data de abertura: 17/08/2017 as 9 horas. 

2 – DAS DEMAIS CLÁUSULAS DO EDITAL: 

 2.1. As demais cláusulas do edital permanecem inalteradas. 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

Chuvisca – RS, 04 de agosto de 2017. 

 

 

                          Joel Santos Subda 

                           Prefeito Municipal  

 

 

Este edital foi devidamente examinado e 

aprovado por esta Assessoria Jurídica. 

 

              Em ___/___/______. 

             

        ________________________ 

              Assessor(a) Jurídico(a) 


