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Senhor Presidente,

Em atendimento ao Ofício n° 015/19, datado em 12 de

fevereiro de 2019, através do qual nos encaminha o Requerimento n" 010/19, de autoria do

nobre vereador Adeilton Tiago dos Santos, apresentado durante a 2a Sessão Ordinária, da 3a

Sessão Legislativa, da 13a Legislatura, realizada em 12 de fevereiro de 2019, em atenção a

solicitação, informamos:

a) O processo licitatório de Material Escolar iniciou-se

no mês de agosto de 2018, porém aconteceram diversos atrasos, como por exemplo, o envio de

orçamentos por parte dos fornecedores. Quando foi publicado o "Pregão", houveram

contestações de empresas quanto o descritivo dos itens, o qual solicitava certificados de

qualidade e procedência dos produtos, os mesmos foram aceitos pelo Tribunal de Contas do

Estado, e tivemos que alterá-los. Também foi questionado o tipo de licitação escolhido (ARP),

onde tivemos que solicitar parecer da assessoria jurídica, onde foi mantido o tipo de

procedimento. Com todos esses questionamentos, idas e vindas, conseguimos publicar no

Diário Oficial no dia 23/11/2018 e o "Pregão" aconteceu no dia 05/12/2018. Depois de ocorrido

o "Pregão", solicitamos a entrega de amostra dos mesmos para verificar se o material era

condizente com o licitado. Ocorre que nem todas as empresas vencedoras (eram 24 itens)

entregaram suas amostras ou entregaram amostras divergentes do objeto licitado. Ocorre, que,

para cada amostra entregue errada ou não entregue, decorre prazo de recurso e novo

chamamento do próximo fornecedor classificado. Já forma aprovados 20 itens e empenhados
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1O itens da listagem total dos materiais escolares. Os demais itens aprovados e não empenhados,

encontram-se em processo de empenho. Restam ainda 4 itens para serem entregues e analisados

pela Comissão de Análise de Amostras da SEED.

b) Acreditamos que até o final desse mês (março)

teremos todos os itens, necessários para a montagem dos "kits", analisados e comprados.

c) A previsão de entrega dos Materiais e Uniformes é

entre a segunda quinzena de março e primeira quinzena de abril.

d) As escolas que necessitarem de material para as aulas,

podem solicitar em caráter de emergência para a SEED, pois temos em estoque alguns itens

básicos, como: caderno e lápis. Quanto ao Uniforme, as escolas têm tolerância nesse período

inicial das aulas, não afetando a frequência dos alunos nas aulas.
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FERNANDO DÉ'oLIVEIRA SOUZA
Prefeito M,:unicip'al
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Excelentíssimo Senhor
ALISON ANDREI PEREIRA DE CAMARGO
DD. Presidente da Câmara Municipal de Votorantim/SP
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