PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1922 | licitacaoeduca@araraquara.sp.gov.br

ESCLARECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2020
BB Nº 799850
Em 07 de janeiro de 2020.
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO (LIVROS) DA DISCIPLINA
DE INGLÊS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.
1- X.

DA HABILITAÇÃO

Onde se lê:
10.15. Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a
capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica
e/ou inidoneidade, em razão de fatos supervenientes ou somente conhecidos após o julgamento.
Leia-se:
10.15. Após a habilitação, poderá a licitante ser desqualificada por motivo relacionado com a
capacidade jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica
e/ou inidoneidade e inclusive caso o livro apresentado não atenda as exigências do Termo de
Referência na apresentação da amostra, em razão de fatos supervenientes ou somente
conhecidos após o julgamento.
10.16. O licitante que vencer o Pregão deverá apresentar 02 (duas) unidades de cada um dos produtos
em embalagem original, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis a partir do encerramento da
disputa, na Secretaria Municipal da Educação de Araraquara - na Avenida Vicente Jerônimo Freire nº
22 Vila Xavier CEP: 14802-289 para o Setor de Compras, Licitações e Contratos.
10.16.1.A amostra dos itens apresentados pela empresa Declarada Vencedora poderá ser descontada
do quantitativo solicitado na entrega.
10.16.2.Tal amostra deverá conter a identificação deste Pregão, o n.º do item/lote e a identificação do
fornecedor.
10.17.As especificações técnicas do objeto, serão analisadas pela Equipe da Educação de
Ensino Fundamental e Educação Integral, e deverão estar em acordo com o Termo de
Referência (Anexo I). Se a mesma não atender as especificações exigidas, a empresa será
desclassificada.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARARAQUARA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
GERÊNCIA DE COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS
Avenida Vicente Jerônimo Freire, nº 22. Vila Xavier
CEP 14.810-038. Araraquara - SP
(016) 3301 - 1922 | licitacaoeduca@araraquara.sp.gov.br

1.1. Não serão analisadas amostras em embalagens danificadas/amassadas/estufadas, com pontos de
oxidação, que não estiverem totalmente vedadas ou ainda que não atenderem às especificações
do Anexo I do Edital.
NOTA EXPLICATIVA 2: O Pregoeiro analisará as Propostas bem como os
documentos da Habilitação. As amostras são responsabilidade da Equipe
mencionada acima.

Secretaria Municipal da Educação
Comissão Permanente de Licitação

