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EDITAL DE RETIFICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2018 
 

    O Pref. Mun. de Camp. do Sul, Estado do RS, em conformidade com a Lei nº. 
8.666/93 e Lei 10.520/02, no uso de suas atribuições legais, TORNA PÚBLICO que retifica o Edital Pregão 
Presencial nº. 009/2018, cujas alterações estão a seguir transcritas: 
  
 a) O item 1.1 do edital que trata "Do Objeto" passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
1 –  DO OBJETO DESTE EDITAL 

1.1 - Constitui o objeto desta licitação a AQUISIÇÃO DE PNEUMÁTICOS NOVOS, RODAS E CÂMARAS DE AR,  de 
primeira linha do fabricante, primeira vida e utilizados em linha de produção de montadoras nacionais de veículos 
automotores, com linha de montagem dentro das normas da ABNT/NBR, Portaria INMETRO 05/2000, com selo do 
INMETRO e Regra Específica para Pneus Novos de Automóveis, Caminhões e Ônibus – NEDQUAL- 044, para serem 
utilizados pelos veículos e máquinas da municipalidade, lotados junto as secretarias municipais, conforme solicitação 
descrita na tabela abaixo. Não serão aceitos pneus recauchutados, remoldados, frisados ou recondicionados. 
1.1.1- A Justificativa da exigência de pneus utilizados em linha de produção de montadoras nacionais de veículos 
automotores esta no Anexo IV deste Edital. 
  

 b) O item 12.1 do edital que trata "Da Vigência do Contrato e do Prazo de Entrega dos Pneumáticos" 

passa a vigorar com a seguinte redação: 
 
12 – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DO PRAZO DE ENTREGA DOS PNEUMÁTICOS 
12.1 - A entrega dos pneus, rodas e câmaras de ar, deverá ser feita em até 10 (dez) dias após a emissão da ordem de 
compra, após a assinatura do contrato entre as partes que terá duração de 12 (doze) MESES, podendo ser prorrogado o 
prazo a critério da administração na forma do Art. 57 da Lei 8.666/93. 

 
  Em face das alterações/retificações acima, fica designado a data para o recebimento dos 
Envelopes de Habilitação e Propostas para o dia 06/04/2018 das 14h:00min. 
                 As demais disposições do edital permanecem inalteradas. 
    Maiores informações e cópia deste edital poderão ser obtidas no site: 
www.campinasdosul.rs.gov.br, ou pelo Fone: (54) 3366-1490. 
 
    Campinas do Sul, 22 de Março de 2018.    
 
  

Neri Montepó 
Prefeito 
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