
 
Secretaria Municipal de Obras  

e Infraestrutura 

 

 Processo 04-001.037/20-23  
 

1/1 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E INFRAESTRUTURA – SMOBI  
  
 Diretoria Administrativa – DIAD  
  
Licitação: SMOBI PE 043/2020 Rua dos Guajajaras, 1107 -15º Andar - Lourdes - 30180-105 - Belo Horizonte/MG 
 

C
P

E
 (

se
t/2

02
0)

 

 
Pregão Eletrônico SMOBI 043/2020 

 
 
 

ANEXO IV 

 

DA APRESENTAÇÃO DE AMOSTRAS  
 

1. O LICITANTE ARREMATANTE DO LOTE DEVERÁ ENTREGAR 01 (UMA) 
UNIDADE/AMOSTRADE CADA ITEM QUE COMPÕE O LOTE, NO PRAZO MÁXIMO DE 02 
(DOIS) DIAS ÚTEIS APÓS A CONVOCAÇÃO DO PREGOEIRO. 

 
1.1. O prazo estipulado no subitem anterior poderá ser prorrogado, por até igual período, 

quando solicitado durante seu transcurso, desde que haja motivo justificado, devidamente 
aceito pela Administração. 

 
1.2. A convocação para a apresentação da amostra será realizada ao final da sessão de lances 

e/ou no “Chat de Mensagens” do lote arrematado. 
 

1.3. As amostras deverão ser entregues nas dependências da Gerência de Logística 
Emergencial da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil da SMOBI, situada na Rua 
Goitacazes, 1752, Barro Preto das 9  às 17 horas, de segunda a sexta-feira, devendo ser 
agendada através do telefone (31)3277-8865 ou através do e-mail: geloe@pbh.gov.br 

 
1.4. As amostras deverão estar devidamente identificadas, preferencialmente com etiqueta 

autocolante, constando o nome da empresa, a especificação do produto e nº do pregão. 
 

1.5. As amostras deverão ser entregues em embalagem original ou na qual será(ão) entregue(s) 
o(s) produto(s) (contendo as informações gerais do mesmo). 

 
1.6. As amostras da empresa vencedora serão retidas pela Administração e poderão ser 

encaminhadas aos Órgãos Participantes da ARP para confronto e controle de qualidade nos 
atos de entrega. 

 
1.7. O Licitante que não apresentar as amostras no prazo estabelecido ou cujas amostras 

estejam em desacordo com as especificações será automaticamente desclassificado. 
 

1.8. Só será julgada vencedora a proposta do arrematante que tiver todas as amostras dos itens 
que compõem o lote devidamente aprovadas. 

 
1.9. As amostras reprovadas deverão ser retiradas diretamente no local de entrega, em até 05 

(cinco) dias úteis contados da publicação da homologação do processo no DOM (Diário 
Oficial do Município). 

 
1.9.1. Às amostras não recolhidas no prazo estipulado será dado o destino que melhor 

convier à Administração. 
 

2. Os preços registrados terão como base os produtos e as marcas apresentadas para análise das 
amostras, que deverão prevalecer até o final do fornecimento, salvo hipóteses previstas no edital. 

 


