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RETIFIÇÃO DE EDITAL 

Ref.: 

Edital de Pregão Presencial N2.028/2018 

Através do presente, informamos a retificação do Edital do Pregão Presencial 028/2018, 

tendo em vista o que segue: 

ONDE SE LIA 

11. DOS RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 

11.1. No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e 
motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias para a 
apresentação de razões, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término 
do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

11.1.1. — As razões de recurso e eventuais contrarrazões deverão ser protocoladas 
junto ao Departamento de Licitações, no Prédio do Paço Municipal da Prefeitura 
Municipal de Mairinque. 

11.2. A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará na 
decadência do direito recurso, e consequente, adjudicação do objeto do certame pelo 
Pregoeiro à licitante vencedora e encaminhamento do processo à autoridade competente 
para homologação. 

11.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão ou encaminhá-
lo devidamente com informações à autoridade competente. 

11.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o 
procedimento. 

11.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará na invalidação dos 
atos insuscetíveis de aproveitamento. 

11.6. A adjudicação será feita de acordo com os critérios de julgamento estabelecidos 
neste Edital. 
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AGORA SE LÊ 

11 - DAS AMOSTRAS 

11.1 — A(s) licitante(s) vencedoras para os lote 1, 2 e 3 deverá(ão) apresentar amostra do 
produto perante a Comissão de Avaliação a ser designada para sua análise. 

11.1.1 — As amostras deverão ser apresentadas até 5 dias úteis após a Notificação pelo 
Pregoeiro, podendo ser prorrogação desde que justificado e aceito pelo Pregoeiro. 

11.2 — A Comissão de avaliação procederá a análise da qualidade do(s) produto(s) 
principalmente aquelas relacionadas à segurança, durabilidade, ergonomia, levando em 
consideração as normas técnicas pertinentes. 

11.3 — Ocorrendo o atendimento dos lotes mencionados nos subitem anterior a licitante 
será declarada vencedora do(s) Lote (s). 

11.4 — Não ocorrendo o atendimento dos itens mencionados no subitem 11.2, a licitante 
será desclassificada, prosseguindo o Pregoeiro nos moldes do item 10.18. 

A data de entrega das propostas fica alterada para o dia 26/10, às 10h0Omin,  tendo em 

vista que a retificação pode influenciar na formulação das propostas, conforme descrito 

no artigo 4°, inciso V da Lei Federal n° 10.520/02. 

Mairinque, 16 de Outubro de 2018. 

Glaucia OPIaz ela de Almeida  

Pregoeira 


	Page 1
	Page 2

