Prefeitura Municipal de Cajuru
Estado de São Paulo

ERRATA AO EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º01/2017
PROCESSO LICITATÓRIO N.º001/2017
A COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÕES DO MUNICÍPIO DE CAJURU, ESTADO DE SÃO
PAULO, no uso de suas atribuições legais, comunica para melhor esclarecimento das empresas
interessadas em participar do presente certame, a ERRATA ao edital e seus anexos:
a) Diante da divergência entre o disposto no item 12.1 do edital e a Cláusula 4ª da
Minuta do Contrato (contida no Anexo III), esclarecemos que, fica reconhecido
como válido o texto contido na cláusula 4ª da minuta do contrato, passando o
item 12.1 do edital a ter a seguinte redação: “12.1. Os pagamentos devidos à
Contratada serão efetuados em 4(quatro) parcelas a serem quitadas em até
15(quinze) dias após a entrega dos materiais, solicitados pela Contratante,
relativos a cada bimestre letivo, precedidos da apresentação e aceitação das
respectivas Notas Fiscais, através de crédito em conta corrente a ser fornecida
pela Contratada ou cheque nominal a favor da proponente a ser retirado na
Tesouraria da Prefeitura Municipal de Cajuru.”
Justificativa: A forma de pagamento prevista na cláusula 4ª da minuta do contrato (Anexo III) é
mais justa e adequada aos interesses da Municipalidade.
b) Quanto ao “Anexo IV – Proposta Comercial”, esclarecemos que a proposta a ser
apresentada deve levar em conta apenas o Ano Letivo de 2017, não sendo
necessária a apresentação da proposta referente aos anos letivos de 2018, 2019
e 2020, que devem ser desconsideradas para efeito de proposta.
Justificativa: Caso o Município opte por prorrogar o contrato nos exercícios de 2018, 2019 e
2020, o valor de referidos aditamentos levará em conta o valor da proposta apresentada
(referente à 2017), corrigida nos termos do item 11.7 do Edital. Por tais motivos, não há razão
para apresentação da proposta referente aos anos letivos de 2018, 2019 e 2020.
Ficam mantidas as demais previsões contidas no Edital e seus anexos que não
contrariarem os termos da presente errata.
Tendo em vista que os esclarecimentos constantes da presente ERRATA não alteram
substancialmente o teor do edital, posto que se tratamapenas de divergência de textos já
contidos no edital, fica mantida a data da realização do certame, prevista no mesmo, visto
quea alteração em nada afeta a formulação das propostas.
Cajuru/SP, 27 de janeiro de 2017.
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