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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 

Alteração do edital de Pregão Presencial nº 
087/2014 referente à Registro de Preços 
para futuras aquisições de material de 
construção. 
 

O Município de Afonso Cláudio, no Estado do ES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita 
no CNPJ/MF nº 27.165.562/0001-41, através da Pregoeira e Equipe de Apoio, designados pela 
Portaria nº 218/2013, torna público para conhecimento dos interessados a alteração  do edital do 
Pregão Presencial em epígrafe. 
 
CAPITULO I – DAS ALTERAÇÕES 
Fica alterado o item:  
 
9.7 – DO ENCERRAMENTO DA SESSÃO DO PREGÃO E DA AMOSTRA DOS PRODUTOS 
9.7.1 – Se a proponente classificada em primeiro lugar, não atender às exigências habilitatórias, a 
Pregoeira negociará diretamente com a licitante melhor classificada e posteriormente examinará o 
seu envelope “Documentos de Habilitação”, sendo declarada vencedora; 
9.7.2 – Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, a proponente será declarada 
vencedora;  
9.7.3 – Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências 
relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pela Pregoeira, membros da equipe de apoio e 
representantes credenciados. Os envelopes das demais Proponentes ficarão de posse da 
Administração que os devolverá após atendimento do objeto licitado ou os incinerará caso não sejam 
retirados no prazo fixado pela Pregoeira. 

9.7.4 - A apresentação e avaliação das amostras dos produtos será feita conforme os critérios abaixo: 
9.7.4.1 - Para fins de avaliação e análise dos produtos a serem entregues e de sua consonância com 
as especificações contidas no Anexo I, os licitantes classificados deverão apresentar amostras dos 
produtos conforme condições a seguir:  
a) No 1º dia útil após a conclusão das fases classificatória e habilitatória as empresas deverão 
entregar as amostras na Secretaria de Educação, situada à rua Eliezer Lacerda Fafá, nº 46, bairro 
São Tarcísio, Afonso Cláudio-ES ou possibilitar a análise das mesmas no seu estabelecimento 
comercial; 
b) O fiscal do contrato fará a análise dos produtos, verificando a sua compatibilidade  de acordo com 
o relacionado abaixo e as propostas comerciais, e emitirá um parecer, aprovando ou contra-indicando 
o(s) item(ns) cotado(s);  

ESPECIFICAÇÃO 

Acento para vaso sanitário de boa qualidade 

Alicate de boa qualidade 

Caibro de pequi 7x4 linear 

Caixa de descarga comp. Branca de boa qualidade 

Chuveiro elétrico 127 wats 

Descarga hidráulica de metal 

Disco para maquita corte à água 

Dobradiça para porta cartela com 3 unidades 

Emenda forro PVC 

Engate flexível branco grande, 0,60 cm 
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Fechadura cromada externa c/ maçaneta bola de boa 
qualidade (chave com segredo) 

Fechadura linha inox de boa qualidade p/ banheiro 

Fechadura linha inox externa (chave com segredo) 

Fita adesiva branca (rolo com 20m) 

Fita isolante 20mt (boa qualidade) 

Forro pvc branco de boa qualidade 

Interruptor interno duplo 4.2 

Joelho de esgoto 100 mm de boa qualidade 

Joelho 1/2" LR 

Joelho 3/4 LR 

Joelho soldável 25 mm de boa qualidade 

Laje pré-moldado 

Lâmpada fluorescente compacta 25w 

Lâmpada vapor de sódio 250 wats 

Lâmpada vapor de sódio 500 wats 

Luva de esgoto de 50mm de boa qualidade 

Luva de correr nº 20 

Luva de correr 3/4 soldável 

Luva de união 3/4 

Mangueira p/ jardim siliconizada e trancada de 1/2 

Mangueira para gás 

Mangueira corrugada amarela 1/2 

Mangueira corrugada 3/4 amarela 

Mangueira corrugada 1" amarela 

Mangueira preta 3/4 de boa qualidade 

Mangueira preta 1" rolo com 100m 

Plafonier branco 

Peça 12x8 madeira (pequi) em metros linear 

Peça 8x8 madeira (pequi) em metros linear 

Piso 33 x 33 extra PI V 

Reator 2x20 

Refletor para lâmpadas JRLE de 500 ws 

Registro esfera 20mm 

Registro de esfera 25mm 

Registro de esfera 3/4 

Revestimento para parede 20x30 extra PI III 

Ripa 5x3 em metros linear (pequi) 

Ripão de pequi para telha de amianto 

Roda forro pvc branco de boa qualidade 
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Selador para parede 18 litros de primeira linha 

Sifão simples para pia 

Te 40mm conexão em pvc de boa qualidade 

Te 100 mm conexão em pvc de boa qualidade 

Te soldável 25 mm 

Tinta acrílica 3.600 de primeira linha 

Tinta verde 3.600 escolar 

Tinta verde escolar 900 ml 

Tomada interna com interruptor 4x2 de boa qualidade 

Torneira de inox para pia de 15 cm de boa qualidade 

Torneira de inox para lavatório, de boa qualidade 

Torneira plástica para pia 20 cm de boa qualidade 

Tubo de 50 mm de boa qualidade primeira linha 

Tubo 100 mm de boa qualidade primeira linha 

Tubo de esgoto 40mm de boa qualidade 

Tubo soldável 20 mm de boa qualidade 

Tubo soldável 25 mm de boa qualidade 

Tubo soldável 32 mm de boa qualidade 

Tubo soldável 50 mm de boa qualidade 

Válvula de descarga de boa qualidade 

Válvula para lavatório inox 

Válvula para pia de cozinha, de plástico 

Veda rosca (rolo com 10m) 

Adaptador soldável 50 mm 

Adaptador soldável 60 mm 

Base para válvula de descarga 

Fechadura para portão de ferro 

Flange simples 1/2 

Flange simples 3/4 

Flange simples 32mm 

Flange simples 50mm 

Fita viaflex 0,90 cm 

Interruptor sobrepor simples 

Interruptor com 3 teclas 

Joelho de esgoto 40 mm - de boa qualidade 

Joelho de esgoto 50mm - de boa qualidade 

Joelho soldável 50 mm 

Reparo para descarga kit completo 

Registro de metal 1/2 

Registro de esfera 32 mm 
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c) Caso a amostra da empresa que ofertou o menor preço não seja compatível com o objeto da 
licitação, será convocada a empresa subsequente, na ordem de classificação, para apresentação de 
amostra. O prazo será de 1 (um) dia útil, após convocação, sem prejuízo das sanções legais 
pertinentes ao licitante desclassificado por incompatibilidade do produto ofertado com as 
especificações do edital; 
d) As amostras entregues ficarão sob a guarda da Secretaria de Educação para aferição, sendo 
devolvidas aos fornecedores após a constatação de sua adequabilidade. A Secretaria de Educação 
não se responsabilizará por qualquer dano causado aos materiais durante o período de análise ou 
por eventual demora no recolhimento dos mesmos;  
e) A licitante que não cumprir as regras estabelecidas dentro do prazo estabelecido, quanto ao envio 
da AMOSTRA ou possibilitando a análise desta no seu estabelecimento comercial, terá sua proposta 
desclassificada. Nesta hipótese, após comunicado da Secretaria de Educação, poderá a Pregoeira 
solicitar AMOSTRA do licitante cuja proposta classificou-se em segundo lugar e assim 
sucessivamente.  
9.7.5 – Concluído a apresentação das amostras e de posse do relatório da secretaria solicitante  será 
adjudicado à licitante classificada o objeto deste Pregão. 
 
CAPÍTULO II – DA ABERTURA 
2.1 – Fica a abertura dos trabalhos marcada para o dia 11 de dezembro de 2014, às 08h00min, na 
Sede da Prefeitura, situada à Praça da Independência, 341, Centro, Afonso Cláudio, ES, CEP 
29.600-000.  
 
As Propostas Comerciais (envelope nº 01) e os Documentos de Habilitação (envelope nº 02) serão 
recebidos, no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, até o dia 11 de dezembro 
de 2014, às 07h30min, fechados e assinados em seus lacres. 
 
CAPITULO III– DISPOSIÇÕES GERAIS 
3.1 – Permanecem em vigor as demais cláusulas e termo do edital de Pregão Presencial nº 087/2014, 
que não foram alteradas pelo presente. 
 
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, ES, em 25 de novembro de 2014. 

Elilda Maria Bissoli 
Pregoeira  

 

 

Registro soldável simples 25 mm s/ união 

Registro soldável simples 32 mm s/ união 

Reparo para descarga de metal 

Reparo para descarga acoplada 

Registro 1/2 para parede 

Registro 3/4 para parede 

Registro 1" para parede 

Sifão duplo para pia 

Sombrite 80% para raios solares 

Tinta esmalte sintético 3.600 ml boa qualidade 

Tomada dupla 

Tomada simples 

Torneira para bebedouro industrial 


