
Estado do Rio Grande do Sul 

MUNICÍPIO DE PAULO BENTO 
 PODER EXECUTIVO 
 
 
 

EDITAL PREGÃO PRESENCIAL: 020/2018 
PROCESSO LICITATÓRIO :  026/2018 

Solicitante:    Modelo Pneus Ltda 
 
 

 
 
OBJETO:  Pedido de Esclarecimentos 

 
  

  
 
  O MUNICÍPIO DE PAULO BENTO/RS, Pessoa Jurídica de Direito 
Público Interno, inscrito no CNPJ sob o n° 04.215.168/0001-75, com sede na 
Avenida Irmãs Consolata, 189, centro, Paulo Bento/RS, CEP. 99718-000 neste ato 
representado por seu Prefeito Municipal Sr. PEDRO LORENZI, vem à presença de 
Vossa Senhoria apresentar resposta ao pedido de esclarecimentos relativo ao  
PREGÃO PRESENCIAL 020/2018, conforme segue: 
 

ITEM 07: Pneu novo 185/60R14 86H, com selo de aprovação do INMETRO, 

fabricação não superior a 6 (seis) meses pneus de 1ª linha. 

R - Houve um equívoco na digitação sendo que o correto é 175/70R13. 

ITEM 12 – Pneu novo 215/75 R17.5 radial, borrachudo, 12 lonas, misto, 

12 lonas, misto, com selo de aprovação no Inmetro, fabricação não 

superior a 6(seis) meses pneus de 1ª linha. 

R - A descrição está correta visto que este mesmo pneu com idêntica 

descrição já foi adquirido anteriormente. 

ITEM14: Pneu novo 185/60R14 86H, 

com selo de aprovação do INMETRO, fabricação não superior a 6 (seis) 

meses pneus de 1ª linha. 

R - Houve um equívoco de digitação sendo que o índice de carga e velocidade é 

82H e não 86H conforme descrito no edital. 

ITEM 15: Pneu radial 205/70 R16C, 8 lonas, com selo de aprovação do INMETRO, 

Novo, fabricação nacional não superior a 6 (seis) meses pneus de 1ª linha. 

R - De fato a descrição do item está equivocada, sendo que para não haver 

prejuízo nos demais itens a serem adquiridos, o mesmo será cancelado no 

momento em que o Pregão for realizado. 

Já em relação ao questionamento sobre reequilíbrio econômico 
financeiro, em tratando de fornecimento de pneus de maneira parcelada, onde não 
obriga o Município a retirar toda a quantidade estimada, ele é plenamente possível 
de ocorrer, desde que respeite as condições do permissivo legal para tanto. 
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Diante ao exposto, são estes os esclarecimento a serem prestados.  

Cientifique imediatamente a solicitante da presente resposta, bem 

como devem tomadas as devidas providências para ajuste do edital, bem 

como ciência aos interessados, através de publicação em imprensa oficial, 

bem como no site do Município. 

Paulo Bento, 09 de março de 2018. 

 

 

    PEDRO LORENZI 

   Prefeito Municipal 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 


