NOTA DE ESCLARECIMENTO
Nº 01 AO EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 34/2015
TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2015
O Centro Universitário Municipal de Franca (Uni-FACEF), Autarquia Municipal criada pela Lei
Nº 1.143 de 09/10/1963, inscrita no CNPJ nº 47.987.136/0001-09, através da CPL – Comissão
Permanente de Licitações, torna público os esclarecimentos promovidos no Edital do Processo nº
34/2015 – Tomada de Preços nº 01/2015, de 13 de outubro de 2015. Segue abaixo esclarecimentos de
questionamentos dos licitantes:
1- Quais são os documentos necessários para fazer o CRC?
R. Para esta licitação, não foi solicitado apresentação do CRC, senda que a habilitação será realizada
pela própria comissão de licitações, apresentados em envelope de acordo com o item 7.14, sendo
necessários todos os documentos solicitados nos itens 8 e 9 do edital.
2 - No item 11.5 do edital diz: “As petições dos recursos e das contrarrazões deverão ser protocolizados
no setor de licitações do Uni-FACEF, na Av. Major Nicácio, 2433, Franca/SP até as 16h00min do
último dia previsto para sua interposição”.
R. Os recursos podem ser enviados pelo correio, porém devem ser entregues ao setor de compras, até a
data e horário final do prazo de recurso, sendo considerados intempestivos aqueles que forem entregues
pelos correios após o prazo estipulado. (Reiteramos que não será considerado a data da postagem, mas
sim, o momento efetivo da entrega física do recurso no setor competente, por qualquer meio ou pessoa).
Outros esclarecimentos:
3- O envelope apócrifo (Envelope A) possui 34 x 24 cm de papel pardo, padronizado e fornecido
gratuitamente pelo Uni-FACEF na Av. Major Nicácio, 2433, setor de Compras, Franca/SP, com a
Comissão Permanente de Licitações do Uni-FACEF, até as 09h00min da data limite prevista no item 1.2
do edital. Não serão aceitos envelopes que não sejam fornecidos pelo Uni-FACEF, ainda que de mesmo
tamanho, pois isso permitiria a identificação do licitante.

Franca/SP, 11 de novembro de 2015.
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