
CÂMARÀ MUN ICIPAL DE ARARAQIJARA

TERMO DE ESCLARECIMENTO NO OO3

EDITAL DE GHAMAMENTO PUBLICO NO OO2/20í9
PROCESSO DE COMPRA NO 067/20í9

Representante da "CAIXA fCOUÔUtCR FEDERAL", enviou e-mail à
Comissão de Licitação da Câmara de Araraquara, efetuando questionamentos
acerca do Termo de Adesão ao Convênio de Consignação e sobre a possibilidade
de ampliação de prazo de adesão.

Em sintese, a representante solicita que seja informado se a Câmara
assinaria o termo de adesão no modelo da Caixa Econômica Federal e se há a
possibilidade de ampliação do prazo de adesão ao Credenciamento.

Em resposta ao primeiro questionamento, informamos que o item 8.14, do
Edital de Chamamento Público no 00212019, está disposto: "8.14. A formalização do
credenciamento se dará através da assinatura do documento denominado "Termo
de Credenciamento", conforme modelo constante do Anexo V desfe edital".
Considerando, que a Administração não pode descumprir as normas editalícias (art.
41, Lei Federal 8.666/93), e para que seja aplicado o Princípio da lsonomia,
garantindo igualdade de regras a todas as instituiçÕes financeiras, o documento
válido para o credenciamento será o Termo de Credenciamento constante do Anexo
V do edital em epígrafe.

Com relação ao segundo questionamento, ressaltamos que, de acordo com o
item 4.8 do Edital, o Chamamento e a possibilidade de Credenciamento ficarão em
aberto em caráter permanente e por prazo indefinido, não obstantes os prazos
iniciais, não havendo, portanto, a necessidade de ampliação do pruzo solicitada.

Para fins de publicidade a qualquer pessoa interessada, é a presente para
disponibilizar via e-mail, bem como junto ao sítio eletrônico da Câmara Municipal de
Ara raq ua ra (http : //ca ma ra-a rq. sp. gov. b r/l icitação).

Araraquara, 15 de janeiro de 2020.
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