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ESCLARECIMENTO 

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90/2019 – PROCESSO Nº 145/2019 

 

INTERESSADO: Interativa. 

 

A licitante em epígrafe encaminhou mensagem eletrônica solicitando 

esclarecimentos acerca do Edital do Pregão Eletrônico nº 90/2019, que tem por objeto o  

Registro de Preços para fornecimento parcelado de Pneus, Câmaras de ar e 

Protetores/Colarinhos, novos, destinados aos veículos pertencentes à frota da 

Prefeitura Municipal de União da Vitória - PR, conforme condições, quantidades e 

exigências estabelecidas neste edital e seus anexos, nos termos seguintes, já incluída 

a resposta do Município de União da Vitória/PR: 

 

Pergunta: “Item 13.1 do edital solicita: IX - Declaração expressa de que nos preços 

propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por 

exemplo: transportes, montagem/instalação, treinamento, frete e tributos de qualquer 

natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com o fornecimento do 

objeto da presente licitação. Diante disso, solicitamos esclarecimento quanto a MONTAGEM 

mencionada no item acima, se o fornecimento é apenas dos pneus ou será material mais 

serviço de montagem!” 

 

Resposta: O objeto da Licitação é apenas o fornecimento. Vale ressaltar que consta no 

Inciso IX do Item 13.1 do Edital, apenas um exemplo dos requisitos necessários para o 

preenchimento da proposta de preços conforme modelo constante do Anexo 3.  

 

Diante do exposto, esclarecem-se os questionamentos, mantendo-se 

inalterado o Edital. 

 

O presente esclarecimento está disponível no site oficial da Prefeitura 

Municipal de União da Vitória – PR (uniaodavitoria@pr.gov.br) Links: PORTAL DA 

TRANSPARÊNCIA e LICITAÇÃO, bem como no site da Bolsa Brasileira de Mercadorias 

(www.bbmnetlicitacoes.com.br). Outras informações podem ser obtidas no Dpto. de Licitação 

da Prefeitura de União da Vitória, no endereço Rua Dr. Cruz Machado, n.º 205, 4° 

pavimento, centro, telefones (42) 3521-1262 e (42) 3521-1200. 

 

 

União da Vitória - PR, 15 de agosto de 2019 
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