RETIFICAÇÃO DO EDITAL 003/2014

Por esse termo retifica-se o ANEXO III do Edital de Pregão Presencial 003/2014, Critério de Julgamento e
Condições de Participação, publicado no site www.eldorado.sp.gov.br:
ONDE SE LÊ:
Lote 5: Materiais de Escritório e Papelaria - Menor Preço/Por Item.
LEIA-SE:
Lote 5: Materiais de Escritório e Papelaria - Menor Preço/Global.
ONDE SE LÊ:
Critério de Julgamento do Tipo Menor Preço
LEIA-SE:
Critério de Julgamento do Tipo Menor Preço / Por Lote
ONDE SE LÊ:
III - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar deste Pregão as empresas que:
3.1.1. Desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão.
3.1.2. Atendam às exigências constantes neste edital e nos seus anexos, inclusive quanto à documentação
requerida.
3.1.3. Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte:
3.1.3.1. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da
preferência prevista na Lei Complementar nº 123/06, que deverá ser feita de acordo com o modelo
estabelecido no Anexo VIII deste Edital, e apresentada fora dos Envelopes nº 01 (Proposta) e nº 02
(Habilitação).
3.2. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
3.2.1. Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução.
3.2.2. Que estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com a Prefeitura do Município de Eldorado
ou com a Administração Pública, ou que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a
Administração Pública perante os Tribunais de Contas.
3.2.3. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias entre si, ou
ainda, quaisquer que seja sua forma de constituição.
3.2.4. Estrangeiras que não funcionem no País.
LEIA-SE:
III - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar deste Pregão as empresas que:
3.1.1. Desempenhem atividade pertinente e compatível com o objeto deste Pregão.
3.1.2. Atendam às exigências constantes neste edital e nos seus anexos, inclusive quanto à documentação
requerida.
3.1.3. Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte:

3.1.3.1. Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao exercício da
preferência prevista na Lei Complementar nº 123/06, que deverá ser feita de acordo com o modelo
estabelecido no Anexo VIII deste Edital, e apresentada fora dos Envelopes nº 01 (Proposta) e nº 02
(Habilitação).
3.2. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas:
3.2.1. Concordatárias ou em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução.
3.2.2. Que estejam com o direito suspenso de licitar e contratar com a Prefeitura do Município de Eldorado
ou com a Administração Pública, ou que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a
Administração Pública perante os Tribunais de Contas.
3.2.3. Estrangeiras que não funcionem no País.
Ratificam-se os demais.
Eldorado, 07 de Fevereiro de 2014.
Eduardo Frederico Fouquet - Prefeito Municipal
Paulo Silvio Pupo - Diretor de Compras e Licitações

