
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VISCONDE DO RIO BRANCO 

ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Praça 28 de Setembro, S/N – Centro – Tel: (32) 3559-1900 – CEP 36.520-000 – Visconde do Rio Branco-MG. 

EDITAL DE RETIFICAÇÃO CONSOLIDADO 

PREÂMBULO  

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 191/2021 – PREGÃO PRESENCIAL Nº. 079/2021 

 

O Município de Visconde do Rio Branco, Estado de Minas Gerais, pessoa jurídica de direito público 

interno, com sede na Praça 28 de Setembro, SN, Visconde do Rio Branco, MG, CEP 36.520-000, inscrito 

no CNPJ sob o n. 18.137.927/0001-33, por intermédio da Pregoeira e da Equipe de Apoio, torna público 

a RETIFICAÇÃO do Processo Licitatório nº 191/2021, na modalidade Pregão Presencial nº 079/2021, 

visando a composição do Quadro Geral de Registro de Preços para aquisição futura e parcelada, de 

pneus novos de fábrica, câmaras e protetores para manutenção e funcionamento da frota de veículos 

municipal e da frota de veículos conveniada, conforme especificações contidas no Termo de Referência 

(Anexo I) deste Edital. 

 

ONDE SE LÊ: 

9.11 HABILITAÇÃO TÉCNICA  

9.11.1 – Regularidade Ambiental (Resolução nº 416, de 30 de setembro de 2009):  

a) Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras, 

expedido pelo IBAMA, em vigor, em nome do fabricante ou importador dos pneus cotados. As 

atividades potencialmente poluidoras expressas nos Certificados devem ser pertinentes ao objeto desta 

licitação.  

b) Licença de Operação (LO), em vigor e em nome da fabricante ou importadora dos pneus cotados, 

para a execução de atividade pertinente ao objeto desta licitação, expedida por órgão ambiental 

competente.  

  

LEIA-SE: 

9.11 HABILITAÇÃO TÉCNICA  

9.11.1 – Regularidade Ambiental (Resolução nº 416, de 30 de setembro de 2009):  

a) Certificado de Regularidade no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras, 

expedido pelo IBAMA, em vigor, em nome do fabricante ou importador dos pneus cotados. As 

atividades potencialmente poluidoras expressas nos Certificados devem ser pertinentes ao objeto desta 

licitação.  

 

ONDE SE LÊ: 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
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[...] 

7.1 – Especificação dos Produtos:  

a) Apresentar FICHA TÉCNICA DE CADA PRODUTO PNEU COTADO (na língua portuguesa), emitida pelo 

fabricante (podendo ser obtido via Internet ou cópia de catálogo impresso/PDF), comprovando as 

especificações solicitadas, sob pena de desclassificação da proposta. Em língua portuguesa, ou 

devidamente traduzidos por tradutor juramentado e autenticados pelos respectivos consulados. 

Fazendo indicação de qual item do objeto da licitação se refere.  

b) – Apresentar declaração, original ou fotocópia autenticada, emitida por montadora de veículos 

automotores nacionais ou instaladas no Brasil, ou emitida pelo fabricantes das marcas cotadas, 

afirmando que o produto (PNEU) é homologado por montadoras nacionais ou instaladas no Brasil, 

citando inclusive o nome das montadoras. OS PNEUS DEVEM SER USADOS EM LINHA DE MONTAGEM DE 

VEICULOS AUTOMOTORES (não serão aceitos pneus de marcas associadas ou linha econômica, ainda 

que fabricados pela mesma empresa que possui seus produtos homologados nas respectivas 

montadoras)  

c) - Apresentar certificado do INMETRO e RTQ-41 (regulamento técnico de qualidade); 

 
7.2 – Garantia dos Produtos: 

a) Declarações, original ou fotocópia autenticada, do fabricante dos PNEUS das marcas cotadas, 

afirmando que possui corpo técnico no Brasil, apto a prestar garantia dos produtos cotados e que em 

caso de reposição de pneus, essa se efetivará em até 48 (quarenta e oito) horas.  

b) Declaração de que os produtos cotados terão garantia de 5 (cinco)anos para pneus contra defeitos de 

fabricação, ou certificado de garantia dos produtos. 

 

LEIA-SE: 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

[...] 

7.1 – Especificação dos Produtos:  

a) Apresentar FICHA TÉCNICA DE CADA PRODUTO PNEU COTADO (na língua portuguesa), emitida pelo 

fabricante (podendo ser obtido via Internet ou cópia de catálogo impresso/PDF), comprovando as 

especificações solicitadas, sob pena de desclassificação da proposta. Em língua portuguesa, ou 

devidamente traduzidos por tradutor juramentado e autenticados pelos respectivos consulados. 

Fazendo indicação de qual item do objeto da licitação se refere.  

b) Apresentar certificado do INMETRO e RTQ-41 (regulamento técnico de qualidade); 

c) Declaração de que os produtos cotados terão garantia de 5 (cinco)anos para pneus contra defeitos de 

fabricação, ou certificado de garantia dos produtos. 
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Diante das retificações fica  a data de abertura do certame alterada para o dia 26 de outubro de 

2021, às 09:00 hs. Permanecem inalteradas as demais condições do instrumento convocatório. 

 

Visconde do Rio Branco, 13 de outubro de 2021. 

 

Flaviana Lima Teixeira 

Pregoeira Oficial 


