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ERRATA DE EDITAL 

 

Pregão Presencial n° 01/2022. 
Processo Licitatório n° 162/2022. 
 

O Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto - SAMAE, no uso de suas atribuições legais, vem perante 
aos interessados em participar do processo licitatório em epígrafe, que tem como objeto a contratação de 
empresa para o fornecimento de forma parcelada e de acordo com as necessidades do SAMAE, de até 
105.000 (cento e cinco mil) quilogramas de hipoclorito de sódio, concentração à 12% (doze por cento) – 
classe 8 (oito), em atendimento à Portaria 888/2021 do MS, torna público a presente ERRATA para corrigir 
erro material do texto do edital de licitação: 

 
Onde se lê:  
“... 
5. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
5.1.  Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, a Pregoeira dará início à etapa de apresentação 
de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e 
decrescentes. 
5.2.  O lance deverá ser ofertado pelo PREÇO UNITÁRIO...” 
 
“... 
6. DA ACEITAÇÃO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
6.1. A Pregoeira examinará a proposta classificada em primeiro lugar...” 
 
 
Leia-se:  
“... 
5. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
5.1. A proposta de preços, emitida por computador ou datilografada, redigida em língua portuguesa, com 
clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como também 
rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, deverá conter: 
5.1.1. As características do objeto de forma clara e precisa, observadas as especificações constantes do 
Termo de Referência. 
5.1.2. Preço unitário e global, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo com os 
preços praticados no mercado, considerando as quantidades constantes do Termo de Referência. 
5.1.2.1. No preço cotado deverão estar incluídos todos os insumos que o compõem, tais como as despesas 
com impostos, taxas e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.  
5.1.3. Prazo de entrega, conforme parâmetro máximo do Termo de Referência. 
5.1.4. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data da sua 
apresentação. 
5.2. A apresentação da proposta implica plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste Edital e seus Anexos. 
 
6. DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
6.1. A Pregoeira verificará as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que não estejam em 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem irregularidades 
ou defeitos capazes de dificultar o julgamento. 
6.2. A desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada em Ata.  
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6.3. A Pregoeira classificará o autor da proposta de menor preço e aqueles que tenham apresentado 
propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente à de menor preço, 
para participação na fase de lances. 
6.3.1. Quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas 
no subitem anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas subsequentes, até o máximo de três, para 
que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços oferecidos. 
 
7. DA FORMULAÇÃO DOS LANCES 
7.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, a Pregoeira dará início à etapa de apresentação 
de lances verbais pelos licitantes, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e 
decrescentes. 
7.2. O lance deverá ser ofertado pelo PREÇO UNITÁRIO...” 
 

JUSTIFICATIVAS: 
A ausência dos itens 5 “da proposta de preços” e 6 “da classificação das propostas” no texto ora publicado se 
deu por mero erro no momento de sua formatação e não exime a licitante de apresentar as propostas de acordo 
com a Lei Federal n° 10.520/2002:  

“...Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação 
dos interessados e observará as seguintes regras: 
VIII - no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os 
das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela 
poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação 
do vencedor; 
IX - não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas 
no inciso anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o 
máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, 
quaisquer que sejam os preços oferecidos; 
X - para julgamento e classificação das propostas, será adotado o 
critério de menor preço, observados os prazos máximos para 
fornecimento, as especificações técnicas e parâmetros mínimos de 
desempenho e qualidade definidos no edital; 
XI - examinada a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao 
objeto e valor, caberá ao pregoeiro decidir motivadamente a respeito 
da sua aceitabilidade...” 

E no,  

“... Art. 6º O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) 
dias, se outro não estiver fixado no edital...”. 
 

Considerando que as alterações acima em nada contrariam a Lei que instituiu a modalidade pregão e que, não 
afetarão a formulação das propostas por parte dos licitantes, fica mantida a data para realização do certame, 
qual seja 09/03/2022 às 08h30min, permanecendo inalterados os demais dispositivos esposados no 
instrumento convocatório. 

 
 Tietê, 02 de março de 2022.  

 
 

 _________________________ 
Guilherme Laszlo Lang 

Depto de Compras e Licitações 
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