
PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO – RS 

MODALIDADE DE PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021 

PROCESSO LICITATÓRIO 024/2021 

 

 

EXTRATO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO 

 

DIEGO MARTINELLI BERGAMASCHI, Prefeito Municipal de Engenho 

Velho – RS, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o art. 37, inc. XXI da 

Constituição Federal de 1988, torna público a RETIFICAÇÃO do referido processo 

licitatório, conforme segue: 

 

- O ITEM 1 E 1.2 DA SESSÃO PÚBLICA, passará a constar a seguinte 

redação: 

1.2 - A sessão pública será realizada no site 

www.portaldecompraspublicas.com.br, serão observados os seguintes horários 

(Brasília/DF) e datas para os procedimentos, que seguem: 

“Data do Certame:  13 de setembro de 2021 

Recebimento das Propostas:  IInício:   08h30min do dia 27/08/2021;  

Fim:      08h29min do dia 13/09/2021; 

Início da Sessão de Disputa de Preços:  

08h30min do dia 13/09/2021. 

Processo Administrativo nº/Ano: 24/2021 

Tipo/Julgamento: Menor Preço/ por Item 

Modo de Disputa: Aberto” 

 

- O ITEM 2 – 2.2 DO OBJETO, passará a constar a seguinte redação: 

(...) 

2.2. O objeto da presente licitação deverá ser entregue em etapas/parcelada, 

conforme as necessidades do Município, na sede do Município de Engenho Velho – RS, 

sita a Rua Antônio Trombeta, 35, Centro de Engenho Velho, RS, mediante a Requisição de 

Fornecimento de Material, emitido pelos responsáveis num prazo máximo de 20 dias 

após o recebimento da solicitação. 

(...) 

http://www.portaldecompraspublicas.com.br/


- O ITEM 16 – 16.3 DOS RECIRSOS ADMINISTRATIVOS, passará a 

constar a seguinte redação: 

 

(...) 

16.3. O licitante, que manifestar a intenção de recurso e o mesmo ter sido 

aceito pelo pregoeiro, disporá do prazo de 03 (três) dias uteis, para apresentação das 

razões do recurso, por meio de formulário específico do sistema, que será disponibilizado 

a todos os participantes, ficando os demais desde logo intimados para apresentar as 

contrarrazões em igual número de dias. 

 (...) 

                 - O ITEM 19 – 19.1 DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE 

ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO, passará a constar a seguinte redação: 

 

19.1  Os objetos da presente licitação deverão ser entregue nas dependencias 

do município de Engenho Velho-RS, mediante a Requisição de fornecimento de material, 

conforme a demanda da municipalidade, num prazo não superior a 20 dias a partir da  

emissão da requisição. 

(...) 

OS ITEM 09 E 11 DO ITEM 2. DA ESPECIFICAÇÃO DOS OBJETOS, 

QUANTIDADES DO ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA, passaram a constar a 

seguinte redação: 

 

Item Produto Quantidade 

Mínima 

Quantidade 

Máxima 

Utilizados 

nos 

Veículos  

 

(...) 

 

09 Pneu para veículo automotivo, dimensões 205/75 

R-16 Cargo, índice mínimo de carga 110/108, 

índice mínimo de velocidade  R, original de 

fábrica, produto novo (sem uso), não remoldado, 

recauchutado, reformado, ecológico ou similar, 

material carcaça lona poliéster, material talão 

arame aço, material banda rodagem borracha 

alta resistência, material flancos mistura 

borracha alta flexibilidade, tipo estrutura carcaça 

radial, sem câmara, aprovados pelas normas NBR 

5531:1990, NBR NM 250:2001 e NBR NM 

2 12 Fiat 

Ambulân-

cia Ducato 



251:2001 e Certificação do INMETRO e selo de 

aprovação do INMETRO impresso na lateral do 

produto, data de fabricação impresso na lateral 

do produto não superior a 6 meses. Garantia 

mínima de 05(cinco) anos do fabricante. 

 

(...) 

 

 

11 Pneu para veículo automotivo, dimensões 

225x75x16 Cargo, Liso, índice mínimo de carga 

118/116, índice mínimo de velocidade  R 

profundidade mínima de sulco de 10,5 mm, 

original de fábrica, produto novo (sem uso), não 

remoldado, recauchutado, reformado, ecológico 

ou similar, material carcaça lona poliéster, 

material talão arame aço, material banda 

rodagem borracha alta resistência, material 

flancos mistura borracha alta flexibilidade, tipo 

estrutura carcaça radial, sem câmara, aprovados 

pelas normas NBR 5531:1990, NBR NM 250:2001 

e NBR NM 251:2001 e Certificação do INMETRO 

e selo de aprovação do INMETRO impresso na 

lateral do produto, data de fabricação impresso 

na lateral do produto não superior a 6 meses. 

Garantia mínima de 05(cinco) anos do fabricante. 

2 12 MB 

 Sprinter 

416 

 

(...) 

 

 O ITEM  3 - 3.3  DA ENTREGA,  FORNECIMENTO, DO PRAZO DE 

ENTREGA E DA EXECUÇÃO DO ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA, 

passará a constar a seguinte redação: 

(...) 

 

3.3 Os objetos da presente licitação deverão ser entregue nas dependencias 

do município de Engenho Velho-RS, mediante a Requisição de fornecimento de material, 

conforme a demanda da municipalidade, num prazo não superior a 20 dias a partir da  

emissão da requisição. 

 

 (...) 

 

 



O ITEM 1. DA CLÁUSULA VII – DA ENTREGA E DO TERMO DE 

RECEBIMENTO DO ANEXO IV -  MINUTA DE ATA DE REGISTRO DE 

PREÇOS, passará a constar a seguinte redação: 

 

1. Os objetos da presente licitação deverão ser entregue nas dependencias do 

município de Engenho Velho-RS, mediante a Requisição de fornecimento de material, 

conforme a demanda da municipalidade, num prazo não superior a 20 dias a partir da  

emissão da requisição. 

 

(...) 

 

Permanecem inalterados os demais itens constantes no referido edital. 

 

Maiores informações poderão ser obtidas até as 08:30 horas do dia 08 de 

setembro de 2021, junto ao Setor de Compras ou na Secretaria Municipal da 

Administração, na Rua Antônio Trombetta, nº 35, nos dias e horários de expediente, 

pessoalmente ou pelo telefone 054 3363 9600, bem como pelos e-mail  

compras@engenhovelho.rs.gov.br ou adm@engenhovelho.rs.gov.br. 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ENGENHO VELHO/RS, 24 DE AGOSTO 

DE 2021. 

 

 

DIEGO MARTINELLI BERGAMASCHI 

Prefeito Municipal  

 

 

 

 

 

REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE 

              DATA SUPRA 

 

 

     LAERCIO LAMONATTO 

          Agente Municipal 
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