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
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 008/2018
PROCESSO Nº 070/2018
Em 06 de fevereiro de 2019.
Objeto: Chamamento Público visando à seleção de organização da sociedade civil interessada em
celebrar termo de colaboração que tem por objeto a oferta de até 200 (duzentas) vagas para
atendimento de crianças de cinco meses a cinco anos, onze meses e vinte e nove dias, na educação
infantil, pelo período de até 60 (sessenta) meses.

Em relação às questões apresentadas pela Sociedade Beneficente Obreiros do Bem, vimos
através deste esclarecer as questões apresentadas relacionadas abaixo:

1.

Considerando-se que da Tabela 1, inserta no item 7.1 do Edital, constou que o prazo final para a

entrega das propostas é o dia 16/02/2019, que recai num sábado, bem como que no item 7.4.1
consignou-se que “as propostas deverão ser apresentadas [...] de segunda a sexta-feira, no setor de
protocolo da Secretaria Municipal de Educação, [...],” pede-se confirmar se o último dia para a
entrega das propostas é 15/02/2019, e não como constou do Edital, ou se haverá plantão na aludida
Secretaria para o recebimento de propostas, informando-se, nesta hipótese, o horário de atendimento
aos pretendentes.
Resp: Não haverá plantão, houve um equívoco na redação, receberemos propostas até o dia
15/02/2019.
2.

Levando-se em conta, por seu turno, que os documentos exigidos na Etapa 1 – Classificatória,

acham-se listados no item 7.4.4, pede-se confirmar se a entrega de toda a documentação
comprobatória da satisfação dos requisitos legais e editalícios, tais como Estatuto Social, Certidões
Negativas, Comprovação de Experiência Prévia, etc., será efetivamente relegada para a Etapa 1 da
Fase de Celebração.
Resp: Conforme item 8.2.4 a fase para apresentação dos documentos comprobatórios para
habilitação da entidade será efetuado somente com aquelas que tiverem suas propostas
recebidas, porém, nada obsta que seja entregue toda documentação juntamente com o a
proposta, desde que sejam em envelopes separados e identificados.
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3.

Considerando-se a utilização de “Valor de Referência” como critério de julgamento para a

classificação dos pretendentes (Item 7.5.4, Tabela 2, letra “(D)”), bem como as informações
constantes dos itens 9.4 (valor total dos recursos) e 2.2.1 (200 vagas para atender crianças), além da
obrigatoriedade de se detalhar os valores anual e mensais no Plano de Trabalho (item 7.4.4, letra “f”),
pede-se confirmar se, para todos os efeitos, os “Valores de Referência” anual e mensal considerados
pela Secretaria de Educação no presente Chamamento são, respectivamente, R$ 1.736,00 (anual) e R$
144,67 (mensal) por criança atendida.
Resp: Confirmamos os valores de R$ 1.736,00 (anual) e R$ 144,67 (mensal).
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