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1º TERMO DE RETIFICAÇÃO PARA NOVA DATA DE ABERTURA DO EDITAL DE 

PREGÃO PRESENCIAL N° 39/2019. PROCESSO N° 180/2019. 

 

OBJETO: Contratação, através de SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, para eventual 

e futuro fornecimento de pneus novos e acessórios relacionados, em atendimento as 

necessidades das secretarias municipais, por um período de 12 (doze) meses, contados da 

data de assinatura da Ata de Registro de Preços, conforme especificações constantes do 

termo de referência, anexo ao Edital (Anexo I) 

 

ONDE SE-LÊ: 

 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2019 

MUNICÍPIO DE CHIAPETTA-RS 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP 

ABERTURA: 21/10/2019 

HORÁRIO: 09:00 HORAS. 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:  180/2019 

OBJETO: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E 

ACESSÓRIOS. 

 

LEIA-SE: 

 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2019 

MUNICÍPIO DE CHIAPETTA-RS 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP 

ABERTURA: 24/10/2019 

HORÁRIO: 09:00 HORAS. 

TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº:  180/2019 

OBJETO: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS E 

ACESSÓRIOS. 

Exclusiva às beneficiárias da Lei Complementar nº 123/2006 e Lei 147/2014. 

 

ONDE SE-LÊ: 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO: 
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2.1. Poderão participar do presente pregão, as empresas que atenderem a todas as 

exigências,    inclusive quanto à documentação constante deste Edital e 

seus Anexos, cujo objeto social seja compatível com o objeto da licitação. 

2.2. Não será admitida a participação de empresas que se encontrem em regime de 

concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução ou 

liquidação; que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública ou 

que por esta tenham sido declaradas inidôneas; que direta ou indiretamente, mantenha 

sociedade ou participação com servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 

responsável pela licitação, considerada participação indireta a existência de qualquer 

vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista; que não 

atenda as condições estabelecidas neste edital e cujo ramo de atividade não seja compatível 

com o objeto desta licitação. 

 

LEIA-SE: 

 

2. DA PARTICIPAÇÃO: 

2.1. A presente licitação destina-se EXCLUSIVAMENTE à participação de 

MICROEMPRESA – ME e EMPRESA DE PEQUENO PORTE – EPP, qualificadas como 

tais nos termos do art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006 e cujo objeto social seja 

compatível com o objeto da licitação. 

2.2. Poderão participar da presente licitação toda e qualquer pessoa jurídica 

enquadrada nos termos do art. 3º Lei Complementar nº 123/2006 e que atenda todas as 

exigências do presente Edital e seus anexos. 

2.3.  Não será admitida a participação de empresas que não se enquadrem nos 

termos do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e que se encontrem em regime de 

concordata ou em processo de falência, sob concurso de credores, dissolução ou 

liquidação; que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração Pública ou 

que por esta tenham sido declaradas inidôneas; que direta ou indiretamente, mantenha 

sociedade ou participação com servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 

responsável pela licitação, considerada participação indireta a existência de qualquer 

vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira ou trabalhista; que não 

atenda as condições estabelecidas neste edital e cujo ramo de atividade não seja compatível 

com o objeto desta licitação.  

 

ONDE SE-LÊ:  

 

4. DO CREDENCIAMENTO E DECLARAÇÕES: 

  4.1. O proponente deverá se apresentar junto ao Pregoeiro até o dia 

21/10/2019, às 09:00 h, para credenciamento por meio da apresentação dos seguintes 

documentos: 

  a) Quando sócio ou titular da empresa: cópia do documento de 

identificação e Contrato social e alterações ou documento equivalente, que comprovem 

poderes para representar a empresa licitante e 

  b) Quando procurador: cópia do documento de identificação, Carta de 

Credenciamento com firma reconhecida ou Procuração, comprovando a delegação de 

poderes para atuar em nome da empresa licitante, bem como, Contrato social e alterações 

ou documento equivalente que apontem poderes do outorgante da empresa licitante. 
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  Obs. 1: A falta de representação não impedirá a licitante de participar do 

certame licitatório, ficando, porém impedida de manifestar-se durante as sessões, inclusive 

quanto à formulação de lances verbais e manifestação de interesse na interposição de 

recursos. 

  4.2. Concluída a fase de credenciamento, as licitantes deverão entregar, ao 

Pregoeiro, fora dos envelopes nº 01 - PROPOSTA e nº 02 – DOCUMENTAÇÃO: 

  a) Termo de declaração, assinado pelo representante legal da empresa 

licitante, que cumpre os requisitos de habilitação, nos termos do artigo 4º, inciso VII, da 

Lei nº 10.520, de 17/07/2002. 

  b) Termo de declaração, assinado pelo técnico (CONTADOR) da empresa 

licitante, com o respectivo registro no Conselho Regional de Contabilidade–CRC, que a 

licitante se enquadra como microempresa ou EPP, caso as Microempresas (ME) ou 

Empresas de Pequeno Porte (EPP) desejarem fazer uso dos benefícios da Lei 

Complementar nº 123/2006 e alterações. 

  c) Declaração de pleno conhecimento do edital e seus anexos. 

  d) Declaração de idoneidade.  

Obs. 1: As declarações, especificadas na alínea “a”;“c” e “d”, são condição obrigatória 

para a participação das licitantes neste Pregão, sendo que a sua ausência impedirá a 

licitante de participar das fases subsequentes do certame. 

Obs. 2: A ausência da apresentação especificada na alínea “b” relativa a declaração de ME 

e EPP quando for o caso, não impedirá a licitante de participar das fases subsequentes, 

entretanto, não lhe assistirá direito aos benefícios previstos na Lei Complementar nº 

123/2006 e alterações. 

 

LEIA-SE: 

 

4.1. O proponente deverá se apresentar junto ao Pregoeiro até o dia 

24/10/2019, às 09:00 h, para credenciamento por meio da apresentação dos seguintes 

documentos: 

a) Quando sócio ou titular da empresa: cópia do documento de identificação 

e Contrato social e alterações ou documento equivalente, que comprovem poderes para 

representar a empresa licitante e 

b) Quando procurador: cópia do documento de identificação, Carta de 

Credenciamento com firma reconhecida ou Procuração com firma reconhecida, 

comprovando a delegação de poderes para atuar em nome da empresa licitante, bem como, 

Contrato social e alterações ou documento equivalente que apontem poderes do outorgante 

da empresa licitante. 

Obs. 1: A falta de representação não impedirá a licitante de participar do 

certame licitatório, ficando, porém impedida de manifestar-se durante as sessões, inclusive 

quanto à formulação de lances verbais e manifestação de interesse na interposição de 

recursos. 

c) Termo de declaração, assinado pelo técnico (CONTADOR) da empresa 

licitante, com o respectivo registro no Conselho Regional de Contabilidade–CRC, que a 

licitante se enquadra como Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), de 

acordo com a Lei Complementar nº 123/2006 e alterações. 

 

4.2. Concluída a fase de credenciamento, as licitantes deverão entregar, ao 

Pregoeiro, fora dos envelopes nº 01 - PROPOSTA e nº 02 – DOCUMENTAÇÃO: 



Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de Chiapetta 
 

 

 

Av. Ipiranga, 1544 – CEP 98760-000 – CHIAPETTA-RS  CNPJ 87.613.055/0001-55 

Fone: (55) 3784-1300 – www.chiapetta.rs.gov.br  4 

Terra da Produtividade 

a) Termo de declaração, assinado pelo representante legal da empresa licitante, 

que cumpre os requisitos de habilitação, nos termos do artigo 4º, inciso VII, da Lei nº 

10.520, de 17/07/2002. 

b) Declaração de pleno conhecimento do edital e seus anexos. 

c) Declaração de idoneidade.  

Obs. 1: As declarações, especificadas na alínea “a”;“b” e “c”, são condição 

obrigatória para a participação das licitantes neste Pregão, sendo que a sua ausência 

impedirá a licitante de participar das fases subsequentes do certame. 

4.3. Todos os documentos deverão ser apresentados em original ou cópia 

autenticada. 

4.4.  A autenticação por servidor deste Município somente será efetuada até a abertura da 

sessão. 

 

ONDE SE-LÊ:  

 

5.3. Os seguintes documentos: 

a) Para fins de compromisso sócio ambiental, os proponentes deverão 

comprovar que o(s) fabricante(s) ou importador(es) do(s) pneu(s) cotado(s) é(são) 

associado(s) à RECICLANIP ou outro órgão equivalente, para garantia de haver ponto de 

coleta, central de armazenamento e destinação final ambientalmente adequada dos 

produtos usados, conforme resolução CONAMA nº 416 de 30/09/2009 e legislação 

correlata. 

b)  CTF – Certificado de Regularidade de Cadastro Técnico Federal, em vigor, 

do participante, emitido pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA). 

c)  Deverá ser anexado junto a proposta de cada item cotado o certificado do 

Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia - INMETRO  ( exceto para pneus 

tipo OTR - Fora de estrada onde a certificação é compulsória),  

  d) Licença Ambiental de Operação da empresa participante, ou declaração 

de isenção emitida pelo órgão competente, visando atender aos itens 1.4 e 1.5 do presente 

edital. 

e) Deverá ser anexado junto a proposta de cada item cotado, catálogos, 

prospectos, folhetos, manuais e outros documentos em língua portuguesa, que comprovem 

a especificações solicitadas, emitidos pelo fabricante, não sendo aceitos documentos de 

qualquer natureza produzidos com a finalidade especifica de possibilitar e qualificar 

tecnicamente a proposta da licitante. Os documentos obtidos pela Internet, no site do 

fabricante, deverão conter a indicação do endereço (URL) em que foram obtidas e a 

indicação do endereço completo da página especifica do fabricante (URL), na qual se 

encontram as comprovações. 

5.3.1. A não apresentação de quaisquer documentos previstos no item 5.3, de 

acordo com as condições exigidas, acarretará a desclassificação parcial da proposta, 

respectivamente com relação ao item cujo documento não demonstrar a regularidade do 

fabricante ou participante. 

 

LEIA-SE: 

 

5.3. Os seguintes documentos: 

a) Para fins de compromisso sócio ambiental, os proponentes deverão 

comprovar que o(s) fabricante(s) do(s) pneu(s) cotado(s) é(são) associado(s) à 
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RECICLANIP , para garantia de haver ponto de coleta, central de armazenamento e 

destinação final ambientalmente adequada dos produtos usados, conforme resolução 

CONAMA nº 416 de 30/09/2009 e legislação correlata. 

b)  CTF – Certificado de Regularidade de Cadastro Técnico Federal em vigor, 

do fabricante, emitido pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (IBAMA). 

c)  Deverá ser anexado junto a proposta de cada item cotado o certificado do 

Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia - INMETRO  ( exceto para pneus 

tipo OTR - Fora de estrada onde a certificação é compulsória),  

  d) Licença Ambiental de Operação da empresa participante, ou declaração 

de isenção emitida pelo órgão competente, visando atender aos itens 1.4 e 1.5 do presente 

edital. 

e) Deverá ser anexado junto a proposta de cada item cotado, catálogos, 

prospectos, folhetos, manuais e outros documentos em língua portuguesa, que comprovem 

a especificações solicitadas, emitidos pelo fabricante, não sendo aceitos documentos de 

qualquer natureza produzidos com a finalidade especifica de possibilitar e qualificar 

tecnicamente a proposta da licitante. Os documentos obtidos pela Internet, no site do 

fabricante, deverão conter a indicação do endereço (URL) em que foram obtidas e a 

indicação do endereço completo da página especifica do fabricante (URL), na qual se 

encontram as comprovações. 

5.3.1. A não apresentação de quaisquer documentos previstos no item 5.3, de 

acordo com as condições exigidas, acarretará a desclassificação parcial da proposta, 

respectivamente com relação ao item cujo documento não demonstrar a regularidade do 

fabricante ou participante. 

 

ONDE SE-LÊ:  

 
ÍTEM QUT 01 

à 
UND    Material/Peças/Serviços R$ Máximo 

01 04 UND PNEU NOVO 175/65R-14, 82T 280,00 

02 08 UND PNEU NOVO 175/70R-13, 82T 235,00 

03 12 UND PNEU NOVO 175/70R-14, 88T 335,00 

04 04 UND PNEU NOVO 185/65R-14, 86T 300,00 

05 04 UND PNEU NOVO 185/65R-15, 88H 358,00 

06 16 UND PNEU NOVO 195/60R-15, 88H 356,00 

07 06 UND PNEU NOVO 195/75R-16, 107/105R 658,00 

08 04 UND PNEU NOVO 215/75R-16, 116/114R 720,00 

09 08 UND PNEU NOVO 225/75R-16, 118/116R 900,00 

 

LEIA-SE: 

 
ÍTEM QUT 01 

à 
UND    Material/Peças/Serviços R$ Máximo 

01 04 UND PNEU NOVO 175/65R-14, 82T 280,00 



Estado do Rio Grande do Sul 

Prefeitura Municipal de Chiapetta 
 

 

 

Av. Ipiranga, 1544 – CEP 98760-000 – CHIAPETTA-RS  CNPJ 87.613.055/0001-55 

Fone: (55) 3784-1300 – www.chiapetta.rs.gov.br  6 

Terra da Produtividade 

02 08 UND PNEU NOVO 175/70R-13, 82T 235,00 

03 12 UND PNEU NOVO 175/70R-14, 88T 335,00 

04 04 UND PNEU NOVO 185/65R-14, 86T 300,00 

05 04 UND PNEU NOVO 185/65R-15, 88H 358,00 

06 16 UND PNEU NOVO 195/60R-15, 88H 356,00 

07 06 UND PNEU NOVO 195/75R-16, 107/105R 658,00 

08 04 UND PNEU NOVO 215/75R-16, 113R 720,00 

09 08 UND PNEU NOVO 225/75R-16, 118/116R 900,00 

 

Com estas alterações, mantidas as demais disposições contidas no edital, fica alterada da 

data da abertura do certame para o dia 24/10/2019 no mesmo horário e local, para 

recebimento dos envelopes de “Proposta” e “Documentação” conforme Edital de Pregão 

Presencial 39/2019. Para mais informações e esclarecimentos relativos a esta retificação, 

poderão ser obtidas no setor de Licitações da Prefeitura do município de Chiapetta – RS, 

sito na Avenida Ipiranga, nº 1.544 – Centro, ou pelo telefone 55-3784-1300, de segunda a 

sexta-feira no horário das 08:00 às 12:00 horas e das 13:30 às 17:30 horas. 

 

 

 CHIAPETTA – RS, 16 de outubro de 2019.  

 

 

 

EDER LUIS BOTH  

Prefeito do Município 

 


