
 

EDITAL DE ANULAÇÃO DE ITENS DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL 02/2018 

REGISTRO DE PREÇOS 01/2018 

 

Edital de anulação dos itens 05, 08, 09, 

10 e 12 constantes do Objeto da 

Licitação “Anexo I” do edital. 

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS AUSENTES, no uso de suas 

atribuições, torna público, para conhecimento dos interessados, que  após análise de 

pedido  de impugnação da empresa Belenzier Pneus Ltda, ouvido os setores técnicos 

e considerando que o edital do referido pregão contém vícios/erros na descrição de 

alguns itens do objeto, constantes no Anexo I do edital, considerando que tais itens 

merecem suja nulidade,  visando ampliar a participação de maior número de 

empresas, procede a ANULAÇÃO dos seguintes ITENS do PREGÃO PRESENCIAL 

Nº 02/2018 abaixo relacionados: 

 

ITEM ANULADO 05 – Pneu 1000x20, Radial, Tipo A, Borrachudo, 16 Lonas, eixo 

exclusivo de tração, utilização em terreno rochoso, cascalheira e pedra, índice 

de capacidade mínima de terra 3.000 Kg, profundidade mínima do sulco de 

25,3mm. 

O item ora anulado fez referência a sulco de profundidade mínima de 25,3mm sendo 

esta descrição restritiva permitindo que somente uma marca nacional possa atendê-la. 

 

ITEM ANULADO 08 - Pneu 12x16,5 - 16 Lonas 
ITEM ANULADO 09 - Pneu 7,5 R 16 116/114 16 Lonas – Borrachudo 
ITEM ANULADO 10 - Pneu 7,5 R 16 116/114 16 Lonas – Liso 
Os itens ora anulados não são fabricados com 16 lonas. 

ITEM ANULADO 12 - Pneu 12,4/24 12 Lonas 

O item ora anulado não é fabricado com 12 lonas. 

 

Os itens ora cancelados serão objeto de nova licitação, após correção do descritivo, 

permitindo maior participação e observando as necessidades do Município de São 

José dos Ausentes. 

Os demais itens do pregão permanecem inalterados, cujas propostas serão abertas na 

data e horário previsto no Edital: 07/03/2018 às 10:00 horas.  

São José dos Ausentes, 02 de março de 2018. 

 

ERNESTO VALIM BOEIRA 

PREFEITO MUNICIPAL 


