
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Municipal da Educação – Divisão de Compras e Licitações 

 NOTA DE ESCLARECIMENTO N.º 002/15 
Edital nº 563/2014 
Pregão Eletrônico nº 221/2014 
Objeto: AQUISIÇÃO ESTIMADA ANUAL DE AGENDAS, APONTADORES, AVENTAIS, BLOCOS 
DE PAPEIS, BORRACHAS, CADERNOS, CARVÃO, LÁPIS, CANETAS, COMPASSOS, GIZES 
DE CERA, MASSAS DE MODELAR, TINTAS, ESQUADROS, ESTOJOS, ETIQUETAS, PAPÉIS, 
PASTAS, REGUAS, TESOURAS, TRANSFERIDORES, COLAS, MOCHILAS, CONSTITUINDO 
660 UN. (SEISCENTOS E SESSENTA UNIDADES) DE KITS BERÇÁRIO, 1112 UN. (MIL, CENTO 
E DOZE UNIDADES) DE KITS BERÇÁRIO II, 8090 UN. (OITO MIL E NOVENTA UNIDADES) DE 
KITS MATERNAL I E II, 5734 UN. (CINCO MIL, SETECENTOS E TRINTA E QUATRO 
UNIDADES) DE KITS DE JARDIM I, 5740 UN. (CINCO MIL, SETECENTOS E QUARENTA 
UNIDADES) DE KITS DE JARDIM II, 3060 UN. (TRÊS MIL E SESSENTA UNIDADES) DE KITS 
DE 1º ANO, 7210 UN.(SETE MIL, DUZENTOS E DEZ UNIDADES) DE KITS 2º E 3º ANOS, 7490 
UN.(SETE MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA UNIDADES) DE KITS 4º E 5º ANOS, 3950 UN. 
(TRÊS MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA UNIDADES) DE KITS DE 6º E 9º ANOS, 1400 UN. 
(MIL E QUATROCENTOS UNIDADES) DE KITS DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS, 40.496 
UN. (QUARENTA MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS UNIDADES) DE MOCHILAS, 
ATRAVÉS DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 

A Administração torna público para conhecimento de todos os interessados, o teor dos 
questionamentos abaixo, bem como a resposta da Administração, nos termos a seguir: 
 

QUESTIONAMENTO: EMPRESA: NAYR CONFECÇÕES LTDA. 
1- “Nossa empresa pretende participar do pregão com o CNPJ da filial, porém para os documentos 

de habilitação vamos apresentar atestados de capacidade técnica com o CNPJ da Matriz, desta 
maneira gostaríamos de saber se a prefeitura irá aceitar os atestados como válidos para o 
processo , tendo em vista que:  
O atestado de capacidade técnica visa verificar se o licitante já executou objeto semelhante 
anteriormente. A criação de  filiais não faz surgir novas pessoas jurídicas, apenas descentraliza a 
atividade da empresa, objetivando sua atuação em várias localidades. Logo, não há que se falar 
em capacidade técnica da matriz ou da filial, isoladamente consideradas. Quem detém ou não a 
devida qualificação é a pessoa jurídica, não apenas uma parte dela. 

2- Com relação as amostras, será necessário apresentar amostra para cada Kit ?  ou seja, se tiver  o 
mesmo lápis de cor em 3 kits,  a empresa apresenta 3 lápis de cor.  Ou será aceito apresentação 
das amostras por item ( 1 item de cada  modelo para todo o lote) ?  

3- Com relação ao item 12.4.4; apresentação de catálogos e fichas técnicas, será apenas para 
empresa vencedora quando for apresentar a proposta original e as amostras? Ou será necessário 
apresentar na proposta eletrônica?” 
  

RESPOSTAS: 
1- Sim, pode ser apresentado Atestado de Capacidade Técnica com o CNPJ da Matriz, desde 

que esteja de acordo com o constante no Edital: 
“Um Atestado, podendo ser apresentado mais de um Atestado de atividade pertinente e 
compatível, comprovando o fornecimento de 50% da quantidade total estimada, emitido por 
pessoa jurídica de direito público ou privado, informando que a licitante realizou ou realiza 
fornecimento com características semelhantes ao objeto desta licitação”. 

2- De acordo com a Cláusula Décima Segunda, subitens: 
“ 12.3.1. A Licitante vencedora deverá entregar uma amostra do lote arrematado...”. 
“12.4.7. O invólucro único ou caixa contendo os itens do lote...”. 
“12.4.8. No momento oportuno, caso seja constatada a falta de qualquer amostra a licitante será 
de imediato desclassificada naquele lote. Recomenda-se, portanto, especial atenção para a 
composição de cada Kit e, após, na montagem do lote que se pretende participar.” 
“12.4.9. As marcas dos itens das amostras deverão ser as mesmas marcas constantes da 
proposta da licitante, dos produtos a serem fornecidos na fase de execução da ata de preços.” 
Portanto, a arrematante deverá apresentar apenas os itens constantes no lote arrematado, 
sendo apenas um item (produto) de cada lote.  

3- De acordo com o referido item constante a seguir: 12.4.4. Visando facilitar a análise das amostras 
pela equipe técnica as licitantes deverão apresentar, juntamente com a proposta de preços, os 
catálogos e ficha técnica dos produtos ofertados para comprovar o atendimento às especificações 
solicitadas, caso não seja possível conferir a especificação na embalagem original do produto. 
Portanto, deverá ser apresentados somente da arrematante juntamente com a proposta escrita. 

 

Att.,  
 

Márcia Aparecida Boniolo 
Pregoeira 


