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EDITAL DE LICITAÇÃO 
 
 

Alteração do edital de Pregão Presencial nº 
088/2014 referente à Registro de Preços 
para futuras aquisições de materiais de 
limpeza, de cantina e descartáveis. 
 

O Município de Afonso Cláudio, no Estado do Espírito Santo, 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”; 
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) Até o 3º dia útil após a conclusão das fases classificatória e habilitatória as empresas deverão 
entregar as amostras no almoxarifado da Secretaria de Educação, situada à av. Maria Pádua Soares, 
n° 74, bairro João Soares, Afonso Cláudio; 
b) As amostras, em plena validade, deverão ser entregues identificadas com o nome da empresa e o 
número do item a que se referem; 
c) O fiscal do contrato fará a análise dos produtos, verificando a sua compatibilidade com o Anexo I e 
as propostas comerciais, e emitirá um parecer, aprovando ou contra-indicando o(s) item(ns) 
cotado(s); 
d) Caso a(s) amostra(s), da(s)  empresa(s) que ofertou(ram) o menor preço não seja(m) 
compatível(is) com o objeto da licitação, será convocada a empresa subsequente, na ordem de 
classificação, para apresentação de amostra(s), cujo o prazo será de 3 (três) dias úteis, após 
convocação, sem prejuízo das sanções legais pertinentes ao licitante desclassificado por 
incompatibilidade do produto ofertado com as especificações do edital; 
e) A licitante que não cumprir as regras estabelecidas dentro do prazo estabelecido quanto ao envio 
da AMOSTRA, 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; 
f) As amostras aceitas ficarão sob a guarda do Almoxarifado da Secretaria de Educação para aferição 
com os produtos entregues, 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 
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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 16 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 16 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 088/2014, 
que não foram alteradas pelo presente. 
 
 
Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, ES, em 25 de novembro de 2014. 
 
 
 
 

Elilda Maria Bissoli 
Pregoeira  

 

 


