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MUNICÍPIO DE LAGES 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

           SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA 

   SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 

Lages, 03 de maio de 2022 

RERRATIFICAÇÃO II 

 

REF:  PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2022 PML 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS E 

PROTETORES PARA USO NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS PERTENCENTES À 

FROTA DA PML 

 

 

O Município de Lages, representado neste ato pelo Secretário de Administração e 

Fazenda, presente a supremacia do interesse público, com fulcro nos termos dispostos no § 4º do art. 

21 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares, torna notório aos interessados as alterações que se 

fazem necessárias no edital em comento: 

 

 Na RELAÇÃO DE ITENS constante do ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA: 
 

o Alterar as descrições dos itens nºs 59, 60, 61, 63, 68, 69, 70, 71, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 

93, 94, 95, 96, 107 e 108, passando a vigorar com as redações a seguir: 
 

COTA RESERVADA 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO 
 

59 

Pneu Rodoviário 1000x20 Liso 16 lonas carcaça radial.  

Características: Para eixo livre ou de tração moderada. Com índice 

de carga e velocidade mínimo 146J. Garantia mínima de 05 anos.  

Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações 

contidas nas normas da ABNT no que couber. 

60 

Pneu Misto 1000x20 Borrachudo 16 lonas carcaça radial.  

Características: Para eixo de tração. Com índice de carga e 

velocidade mínimo 146J. Garantia mínima de 05 anos.  Em 

conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas 

nas normas da ABNT no que couber. 

61 

Pneu Rodoviário 1100x22 Liso 16 lonas carcaça radial.  

Características: Para eixo livre ou de tração moderada. Com índice 

de carga e velocidade mínimo 146J. Treadwear mínimo 300. 

Garantia mínima de 05 anos.  Em conformidade com o INMETRO e 

com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 
 

63 

Pneu 17.5x25 L2 16 Lonas para carregadeira. 

Características: Com índice de carga e velocidade mínimo 175A2. 

Garantia mínima de 05 anos.  Em conformidade com o INMETRO e 

com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 
 

68 

Pneu Misto 1100 x 22 cinturado. 

Características: Com índice de carga e velocidade mínimo 149K. 

Garantia mínima de 05 anos.  Em conformidade com o INMETRO e 

com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

69 

Pneu Convencional 12.5/80 R18 12 lonas.  

Características: Para eixo livre ou de tração moderada. Com índice 

de carga e velocidade mínimo 129A6. Garantia mínima de 05 anos.  

Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações 

http://www.lages.sc.gov.br/
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contidas nas normas da ABNT no que couber. 

70 

Pneu Rodoviário 295x80 R22,5 Borrachudo 16 lonas.  

Características: Com índice de carga e velocidade mínimo 148M. 

Garantia mínima de 05 anos.  Em conformidade com o INMETRO e 

com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

71 

Pneu Misto 295x80 R22,5 Liso 16 lonas.  

Características: Com índice de carga e velocidade mínimo 148M. 

Garantia mínima de 05 anos.  Em conformidade com o INMETRO e 

com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 
 

82 

Pneu 235/75 R17.5 liso 12 lonas. 

Características: para eixo livre ou de tração moderada. Tipo A, com 

índice de carga e velocidade mínimo 124M. Garantia mínima de 05 

anos e prazo de fabricação igual ou inferior a 24 meses no momento 

da entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. 

83 

Pneu 235/75 R17.5 Tração 12 lonas. 

Características: para eixo livre ou de tração moderada. Tipo A, com 

índice de carga e velocidade mínimo 124M. Garantia mínima de 05 

anos e prazo de fabricação igual ou inferior a 24 meses no momento 

da entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. 

 

COTA LIVRE 

 

84 

Pneu Rodoviário 1000x20 Liso 16 lonas carcaça radial.  

Características: Para eixo livre ou de tração moderada. Com índice 

de carga e velocidade mínimo 146J. Garantia mínima de 05 anos.  

Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações 

contidas nas normas da ABNT no que couber. 

85 

Pneu Misto 1000x20 Borrachudo 16 lonas carcaça radial.  

Características: Para eixo de tração. Com índice de carga e 

velocidade mínimo 146J. Garantia mínima de 05 anos.  Em 

conformidade com o INMETRO e com as recomendações contidas 

nas normas da ABNT no que couber. 

86 

Pneu Rodoviário 1100x22 Liso 16 lonas carcaça radial.  

Características: Para eixo livre ou de tração moderada. Com índice 

de carga e velocidade mínimo 146J. Treadwear mínimo 300. 

Garantia mínima de 05 anos.  Em conformidade com o INMETRO e 

com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 
 

88 

Pneu 17.5x25 L2 16 Lonas para carregadeira. 

Características: Com índice de carga e velocidade mínimo 175A2. 

Garantia mínima de 05 anos.  Em conformidade com o INMETRO e 

com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 
 

93 

Pneu Misto 1100 x 22 cinturado. 

Características: Com índice de carga e velocidade mínimo 149K. 

Garantia mínima de 05 anos.  Em conformidade com o INMETRO e 

com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

94 

Pneu Convencional 12.5/80 R18 12 lonas.  

Características: Para eixo livre ou de tração moderada. Com índice 

de carga e velocidade mínimo 129A6. Garantia mínima de 05 anos.  

Em conformidade com o INMETRO e com as recomendações 

http://www.lages.sc.gov.br/
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contidas nas normas da ABNT no que couber. 

95 

Pneu Rodoviário 295x80 R22,5 Borrachudo 16 lonas.  

Características: Com índice de carga e velocidade mínimo 148M. 

Garantia mínima de 05 anos.  Em conformidade com o INMETRO e 

com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 

96 

Pneu Misto 295x80 R22,5 Liso 16 lonas.  

Características: Com índice de carga e velocidade mínimo 148M. 

Garantia mínima de 05 anos.  Em conformidade com o INMETRO e 

com as recomendações contidas nas normas da ABNT no que 

couber. 
 

107 

Pneu 235/75 R17.5 Liso 12 lonas. 

Características: para eixo livre ou de tração moderada. Tipo A, com 

índice de carga e velocidade mínimo 124M. Garantia mínima de 05 

anos e prazo de fabricação igual ou inferior a 24 meses no momento 

da entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. 

108 

Pneu 235/75 R17.5 Tração 12 lonas. 

Características: para eixo livre ou de tração moderada. Tipo A, com 

índice de carga e velocidade mínimo 124M. Garantia mínima de 05 

anos e prazo de fabricação igual ou inferior a 24 meses no momento 

da entrega. Em conformidade com o INMETRO e com as 

recomendações contidas nas normas da ABNT no que couber. 

 

 

 Consequentemente, fica estabelecida nova data para realização do certame, conforme segue:  

 

 As PROPOSTAS COMERCIAIS e DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser 

enviados até as 14:30 horas do dia 20/05/2022, exclusivamente por meio eletrônico, conforme 

subitem 5.1 deste edital. 

 

 A SESSÃO PÚBLICA, se iniciará às 14:30 horas do dia 20/05/2022, no endereço eletrônico 

www.gov.br/compras 

 

 Poderá ser apresentado PEDIDO DE ESCLARECIMENTO e IMPUGNAÇÃO ao Edital 

deste Pregão até as 23:59 horas do dia 16/05/2022, nos termos do Decreto 10.024/19 e 

Diplomas Complementares [...] 

 

 

Sem mais para o momento, subscrevo-me, atenciosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

Antonio Cesar Alves de Arruda 
Secretário de Administração e Fazenda 

http://www.lages.sc.gov.br/
http://www.gov.br/compras
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