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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Municipal da Educação  

 
RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL Nº 563/2014 

 
PREGÃO ELETRONICO Nº 221/2014 
PROCESSO Nº 53.314/2014 
 
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. 

 

Senhor Licitante, 
Visando comunicação futura entre a Divisão de Compras e Licitações deste Município e essa Empresa, 
solicitamos o preenchimento do recibo de entrega do edital e envio ao Setor Responsável por e-mail: 
marciaboniolo@bauru.sp.gov.br e compras.edu@bauru.sp.gov.br  
 
A não remessa do recibo exime a Divisão de Compras e Licitações da comunicação de eventuais 
retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 
 

Pregoeira da Prefeitura Municipal de Bauru 
 

Empresa: ____________________________________________________________________ 
Pessoa para contato: ___________________________________________________________ 
Endereço: ____________________________________________________________________ 
E-mail: ______________________________________________________________________ 
Cidade: __________________________ Estado: _______Telefone: ____________________ 
Recebemos através do acesso à página www.bauru.sp.gov.br  Licitações, o impresso cópia do 
instrumento convocatório da licitação acima identificada. 
                       Local: ________________, _____ de _____________ de _________. 

_________________________________________ 

Assinatura 

 
 

mailto:marciaboniolo@bauru.sp.gov.br
mailto:compras.edu@bauru.sp.gov.br
http://www.bauru.sp.gov.br/
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Municipal da Educação  

Edital de Licitação nº 563/2014 

Processo Administrativo nº 53.314/2014 

Pregão Eletrônico n. º 221/2014 - Licitação Tipo Menor Preço. 

Base Legal: Lei Federal nº 10.520/02 e nº 8.666/93 e Decreto Municipal n. º 10.123/05. 

Recebimento das Propostas: até 25/02/2015 -     Horário: até as 09h. 

Local: www.licitacoes-e.com.br – ID: 574536 

Abertura da Sessão: 25/02/2015 -     Horário: às 09h. 

Início da Disputa de Preços: 25/02/2015 -     Horário: às 10h30min. 

Pregoeira: Márcia Aparecida Boniolo 

- RESERVA ORÇAMENTÁRIA FICHA N.º 84 e FICHA 119 – SECRETARIA MUNICIPAL DA 
EDUCAÇÃO. 

O Sr. Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça, Prefeito Municipal, usando a competência 
delegada no Decreto Municipal nº 10.123/05, torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação  
não diferenciada na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, sistema de REGISTRO DE PREÇOS, do 
tipo MENOR PREÇO POR LOTE - Processo n.º 53.314/2014, OBJETIVANDO 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, que será 
regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 10.123 de 1º de 
dezembro de 2005, Lei complementar 123/06 ,  aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as 
disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com alterações posteriores, e demais 
normas regulamentares aplicáveis à espécie. 
 

A realização da presente licitação visa o atendimento da Secretaria Municipal da Educação 
aos alunos matriculados nas Unidades Escolares do Município objetivando o acesso e permanência de 
todos na escola. 

 
REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de 
Brasília/DF. 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL: 

- Telefones: (0xx14) 3214-3307  

- Endereço: Secretaria Municipal da Educação 

- Rua Treze de Maio, 16-59 – Vila Noemy. 

- CEP: 17014-450 – Bauru/SP 

 e-mail: compras.edu@bauru.sp.gov.br ou marciaboniolo@bauru.sp.gov.br  

Site: www.licitacoes-e.com.br ou (Licitações) – Acesso Identificado. 

 

http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:compras.edu@bauru.sp.gov.br
mailto:marciaboniolo@bauru.sp.gov.br
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Municipal da Educação  

CLÁUSULA PRIMEIRA: DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1  O Pregão Eletrônico será realizado em sessão pública, por meio da INTERNET, mediante 

condições de segurança – criptografia e autenticação – em todas as suas fases; 
1.2  Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Prefeitura Municipal de Bauru, denominado 

Pregoeira Coordenadora Márcia Aparecida Boniolo, pregoeira-substituta: Keila Souto da 
Silva Costa, com o auxílio da equipe de apoio composta por Ana Paula Marques, Waldir 
Aparecido dos Santos, Keila Souto da Silva Costa e Rodrigo Gutierrez Boicenco, 
mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos para o aplicativo 
“Licitações” constante da página eletrônica do Banco do Brasil S/A. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA: DO OBJETO, DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
2.1  Objetiva o presente pregão eletrônico pelo Sistema de Registro de Preços, a 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, melhor 
descritos no Anexo I, que contem as especificações técnicas e comerciais que possibilitarão o preparo 
das propostas, destinadas a Secretaria Municipal da Educação. 

 
2.2.  O Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da assinatura da Ata de 

Registro de Preços. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA. 
3.1.  O prazo de entrega será de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, de acordo com a 

solicitação da Secretaria Municipal da Educação, acompanhada da nota de empenho. 
3.2.  A entrega do objeto desta licitação deverá ser efetuada em 45 dias corridos, em cada unidade 

escolar (ponto a ponto), conforme endereço constante no anexo XI do edital Nº 563/2014, 
conforme solicitação feita pela Secretaria Municipal de Educação, correndo por conta da 
licitante vencedora as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos 
trabalhistas, previdenciários e outros, se existentes, decorrentes do fornecimento. 

         3.2.1. Poderão ser inseridas ou suprimidas mais unidades escolares, a critério do Município, 
mediante prévia comunicação à licitante vencedora. 

    3.2.2  A Secretaria Municipal de Educação, nos pontos de entrega, deverá ter servidor 
disponível para auxiliar na entrega, conferindo os materiais.  

3.3.  Todos os produtos deverão ser entregues separados por kit, em caixa de papelão individual 
para os lotes 01 e 02 e acondicionados em uma caixa máster de papelão, conforme relação de 
Escolas/Turmas (série) e Quantidades que será fornecida pela Secretaria de Educação. 

    3.3.1.  Os itens do lote 03 poderão ser acondicionados apenas em caixa máster. 
    3.3.2. Ficará por conta da licitante vencedora a definição da quantidade de kits por cada caixa 

máster, desde que não ocorra sobrecarga. 
    3.3.3.  As embalagens (caixa máster de papelão), já por turma/série deverão conter 

identificação na parte exterior. Cada caixa deverá conter somente o material de uma 
classe/série. 

3.4.  A licitante vencedora deverá dar garantia dos produtos entregues, durante todo o prazo de 
validade dos produtos constantes nos lotes observando-se, também, as seguintes condições 
mínimas: 

      3.4.1. Durante o período de garantia, os produtos que apresentarem defeito deverão ser 
reparados ou substituídos por novos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, sob pena 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Municipal da Educação  

de aplicação de penalidades, sendo que todas as despesas inerentes à reposição e 
transporte destes e do objeto licitado correrão por conta da licitante vencedora, não 
cabendo ao Município qualquer ônus. 

3.5.  Constatadas irregularidades no objeto contratual, a licitante vencedora se obriga a reparar a 
falha, sendo que o município poderá: 
a)  Se disser respeito as especificações, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou cancelando a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
a.(1) Na hipótese de substituição, a LICITANTE VENCEDORA deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação do município, após a notificação por escrito, no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias corridos, mantido o preço inicialmente ofertado; 

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação 
ou cancelar a contratação, sem prejuízo das penalidades; 
b.(1) Na hipótese de complementação, a LICITANTE VENCEDORA deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação do Município, após notificação por escrito, no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias corridos, mantido o preço inicialmente ofertado;       

3.6.  A licitante vencedora deverá emitir nota fiscal e fatura correspondente a cada local de entrega, 
a contar do recebimento da nota de empenho; 

      3.6.1. Na Nota Fiscal deverá constar Prefeitura Municipal de Bauru, endereço: Praça das 
Cerejeiras, 1-59, CNPJ nº 46.137.410/0001-80, ref. Processo nº 53.314/2014, número da 
nota de empenho e da ata de registro de preço. 

 
CLÁUSULA QUARTA: DOS QUESTIONAMENTOS, DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL. 

4.1  Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão, na 
forma eletrônica; 

4.2.  A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital que decidirá no prazo de 1 (um) dia 
útil, não sendo possível responder no prazo estabelecido, poderá determinar a suspensão do 
certame. 

4.3.  Não serão conhecidas as impugnações apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 
representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo 
proponente; 

 

CLÁUSULA QUINTA: DOS ANEXOS DO EDITAL 
5.1. Seguem anexos ao Edital como parte integrante do mesmo: 

5.1.1.   ANEXO I - Especificação do Objeto; 
5.1.2.  ANEXO II - Modelo de Carta de Apresentação; 
5.1.3.  ANEXO III - Formulário Modelo de Proposta de Preços; 
5.1.4.  ANEXO IV - Minuta de declaração de inexistência de impedimento legal; 
5.1.5.   ANEXO V - Minuta de declaração de cumprimento do art. 27 da Lei Federal 8666/93 e 

art. 7º, XXXIII da Constituição Federal; 
5.1.6.   ANEXO VI - Minuta de declaração referente a tributação no Município de Bauru;  
5.1.7.    ANEXO VII - Declaração de Conformidade a ser anexado na PROPOSTA ESCRITA; 
5.1.8.  ANEXO VIII - Minuta da Ata de Registro de Preços; 
5.1.9. ANEXO IX - Termo de Ciência de Notificação; 
5.1.10. ANEXO X - Cadastro do Responsável que assinou a Ata de Registro de Preços. 
5.1.11.    ANEXO XI – Relação Locais de Entrega 

 

CLÁUSULA SEXTA: DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 
6.1 O certame será conduzido pelo(a) Pregoeiro(a) (Coordenador(a)), que terá, em especial, as 

seguintes atribuições: 
a) Acompanhar os trabalhos da equipe de apoio; 
b) Responder as questões formuladas pelos fornecedores, relativas ao certame; 
c) Abrir as propostas de preços; 
d) Analisar a aceitabilidade das propostas; 
e)  Desclassificar propostas indicando os motivos; 
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f) Conduzir os procedimentos relativos aos lances e à escolha da proposta do lance de menor 
preço; 

g) Verificar a habilitação do proponente classificado em primeiro lugar; 
h) Declarar o vencedor; 
i) Receber, examinar e decidir sobre a pertinência dos recursos, encaminhando o processo 

devidamente instruído para a autoridade superior; 
j) Elaborar a ata da sessão; 
k) Encaminhar o processo à autoridade superior para homologar e autorizar a contratação; 
l) Abrir processo administrativo para apuração de irregularidades visando a aplicação de 

penalidades previstas na legislação. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA: DAS CONDIÇÕES E RESTRIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
7.1 Poderá participar desta Licitação, toda e qualquer firma individual ou sociedade, 

regularmente estabelecida no País, que seja especializada e credenciada no objeto desta 
licitação e que satisfaça todas as exigências, especificações e normas contidas neste 
Edital e seus Anexos; 

7.2 As licitantes que comprovarem o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno 
porte, nos termos do art. 3º, da Lei complementar 123/06, terão tratamento diferenciado das 
demais, consoante, disposições constantes nos arts. 42 à 45 do mesmo diploma legal; 

7.3  Encontram-se impedidos de participar do presente certame os interessados que: 
     7.3.1.  Estejam cumprindo a sanção do inciso III do art. 87 da Lei Federal nº 8666/93, com suas 

alterações posteriores. 
     7.3.2.  Estejam sob o regime de falência decretada ou concordatária, ou em processo de     

Recuperação Judicial ou Extrajudicial. 
     7.3.3. Tenham sido declaradas inidôneas por qualquer órgão público federal, estadual ou 

municipal; 
     7.3.4. Funcionem sob regime de consórcio ou grupo de empresas nacionais ou estrangeiras 

com subcontratação ou formas assemelhadas;  
     7.3.5. Isoladamente ou em Consórcio, são responsáveis pela elaboração do projeto básico ou 

executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de 
mais de 5%(cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável 
técnico ou subcontratado; 

7.4. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa licitante, sob pena de 
responsabilidade administrativa e penais cabíveis, conforme legislação vigente. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DA PARTICIPAÇÃO 
8.1   A participação no Pregão Eletrônico se dará por meio da digitação da senha pessoal e 

intransferível do representante credenciado e subsequente encaminhamento da proposta de 
preços, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, observados data e horário limite 
estabelecidos. 

          Obs.: a informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site 
www.licitacoes-e.com.br, opção “Acesso Identificado”; 

8.2  A Empresa que desejar participar do presente Pregão, deverá se cadastrar para o mesmo 
quando for acessar o Edital no site do Banco do Brasil, onde fica obrigada a informar seus 
dados, através da tela com a opção de “CADASTRAR”. Referido cadastro se deve à 
necessidade de caso haja alguma alteração, podermos contatar as Empresas; 

8.3  Caberá ao fornecedor acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da 
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão; 

8.4 Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional poderá ser esclarecida pelo 
número (14) 3214-3307. 

 
CLÁUSULA NONA: DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES 

9.1  Para acesso ao sistema eletrônico, os interessados em participar do Pregão deverão dispor de 
chave de identificação e senha pessoal (intransponível), obtidas junto às Agências do Banco do 
Brasil S/A, sediadas no País; 
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9.2  As pessoas jurídicas ou firmas individuais deverão credenciar representantes, mediante a 
apresentação de procuração por instrumento público ou particular, com firma reconhecida, 
atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais atos e operações 
no site: www.licitacoes-e.com.br, “Acesso Identificado”; 

9.3  Em sendo sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da empresa proponente, deverá 
apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor (documento de 
constituição acompanhado de todas as alterações realizadas ou consolidação acompanhada 
das alterações ocorridas a partir de então) no qual estejam expressos seus poderes para 
exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

9.4  A chave de identificação e a senha terão validade de 01 (um) ano e poderão ser utilizados em 
qualquer pregão eletrônico, salvo quando canceladas por solicitação do credenciado ou por 
iniciativa do Banco, devidamente justificado; 

9.5  É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em qualquer 
transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao Banco do Brasil 
S/A, a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que 
por terceiros; 

9.6   O credenciamento do fornecedor e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 
implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade técnica 
para realização das transações inerentes ao pregão eletrônico; 

 
CLÁUSULA DÉCIMA: DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÕES DOS LANCES 
10.1  A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início à sessão pública do pregão 

eletrônico, com a divulgação das propostas de preços recebidas, passando o(a) Pregoeiro(a) 
(Coordenador(a)) a avaliar a aceitabilidade das propostas; 

10.2  Aberta a etapa competitiva, os representantes dos fornecedores deverão estar conectados ao 
sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado o participante será 
imediatamente informado de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor; 

10.3  Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 
anteriormente registrado no sistema; 

10.4  Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e 
registrado em primeiro lugar; 

10.5  Durante o transcurso da sessão pública, que terá o tempo de 5 (cinco) minutos para apresentação 
de lances para o item, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance 
registrado. O sistema não identificará o autor dos lances aos demais participantes; 

10.6  No caso de desconexão com o(a) Pregoeiro(a) (Coordenador(a)), no decorrer da etapa 
competitiva do Pregão Eletrônico, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível às licitantes 
para a recepção dos lances retornando o(a) Pregoeiro(a) (Coordenador(a)), quando possível, sua 
atuação no certame, sem prejuízo dos atos realizados; 

10.7  Quando a desconexão persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão 
Eletrônico será suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa aos participantes, 
através de mensagem eletrônica (e-mail) divulgando data e hora para reabertura da sessão; 

10.8  A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos 
lances, emitido pelo sistema eletrônico, após o que transcorrerá período de tempo extra. Este 
ocorrerá em um intervalo que pode ser de 01 (um) segundo a 30 (trinta) minutos, aleatoriamente, 
determinado pelo sistema eletrônico, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de 
lances, não podendo as empresas apresentar novos lances, salvo em caso de empate previsto no 
art. 44, §§1º e 2º, da Lei complementar 123/06; 

10.9.  Em ocorrendo o empate previsto no art. 44 da Lei complementar 123/06, ou seja, quando o 
segundo classificado for empresa de pequeno porte ou microempresa e a proposta do mesmo for 
igual ou até 5%(cinco por cento) superior à proposta mais bem classificada (1º), a empresa de 
pequeno porte ou microempresa poderá apresentar proposta de preço inferior àquela vencedora 
do certame; 
10.9.1. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte na 
hipótese acima prevista, serão convocadas as microempresas e empresa de pequeno porte 
remanescentes com propostas de valor igual ou até 5% (cinco por cento) superior à proposta mais 
bem classificada (1º) na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito; 
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10.9.2.  No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem no intervalo de até 5%(cinco por cento) superior à proposta mais 
bem classificada, será realizado sorteio entre elas para definição daquela que primeiro poderá 
apresentar melhor oferta; 
10.9.3.  Na hipótese de não contratação nos termos previstos nesse item (10.9), o objeto licitado 
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 
10.9.4.  O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 
apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 
10.9.5.  A nova proposta deverá ser apresentada na sala de disputa do pregão, no prazo de 05 
(cinco) minutos após o encerramento dos lances e convocação do pregoeiro, sob pena de 
preclusão e, no caso de convocação remanescente (subitem 10.9.1) no prazo máximo de 05 
(cinco) minutos a contar da convocação oficial da mesma. 

10.10. O sistema informará a proposta de menor preço imediatamente após o encerramento da etapa 
de lances ou, quando for o caso, após negociação e decisão pelo(a) Pregoeiro(a) 
(Coordenador(a)) acerca da aceitação do lance menor valor; 

10.11. A(s) licitante(s) vencedora(s) deverá (ão) entregar no prazo de até 04 (quatro) dias úteis, 
contados a partir do 1º dia útil subsequente à data da realização do pregão: 

a) a proposta de preços; 
b) os documentos, relativos à habilitação solicitada na Cláusula Décima Quinta deste Edital; 
c) as amostras de acordo com a Cláusula Décima Terceira, item 12.3.2; 
d) todos os documentos deverão ser originais ou cópias autenticadas. 
 

O endereço para entrega é o seguinte: 
Divisão de Compras e Licitações – Secretaria Municipal da Educação 

Pregoeiro (a) (Coordenador): Márcia Aparecida Boniolo 
Rua Treze de Maio, 16-59 – Vila Noemy, Bauru/SP - CEP 17014 - 450 

 
10.12.  O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação, das propostas e amostras dentro 

do prazo acima estabelecido, acarretará nas sanções previstas na lei de licitações, podendo o 
(a) Pregoeiro (a) (Coordenador (a)) convocar a empresa que apresentou a proposta ou lance 
subsequente; 

10.13.  Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, se as amostras forem reprovadas ou 
se o fornecedor desatender às exigências habilitatórias, o (a) Pregoeiro (a) (Coordenador (a)) 
examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação 
do participante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma 
proposta ou lance que atenda o Edital. Também nessa etapa o (a) Pregoeiro (a) (Coordenador 
(a)) poderá negociar com o participante para que seja obtido preço melhor; 

10.14.  Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor 
preço e valor estimado para a contratação; 

10.15.  Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor 
da proposta ou lance de menor preço. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 
11.1  O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico, pressupõe o pleno conhecimento e 

atendimento às exigências de habilitação previstas no Edital nº 563/2014 O fornecedor será 
responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema eletrônico, 
assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances; 

11.2  O fornecedor deverá preencher no campo próprio do sistema na PROPOSTA ELETRÔNICA – 
“INFORMAÇÕES ADICIONAIS”, a MARCA DE CADAS ITEM COTADO NO LOTE, condição 
essencial para sua classificação até participação no certame. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA AMOSTRA E PROPOSTA ESCRITA. 
 
12.1  A(s) Empresa(s) vencedora(s) do lote deverá enviar ao Pregoeiro (a) (Coordenador (a)), a(s) 

Proposta(s), com os valores oferecidos após a etapa de lances, em 01 (uma) via, original, 
rubricada em todas as folhas e a última assinada pelo Representante Legal da Empresa citado 
nos documentos de habilitação, em linguagem concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, 
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contendo Razão Social, CNPJ – Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CGF – Inscrição 
Estadual, endereço completo, número de telefone e fax, número de agência de conta bancária, 
no prazo estipulado no item 10.11, deste Edital. 

12.2.   Na proposta escrita, deverá conter: 
     a)     Condições de pagamento; 

b) Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias, contados da 
abertura das propostas virtuais. Caso não conste prazo de validade expresso, este será 
considerado como sendo de 90 (noventa) dias; 

c) Especificação contendo a marca de cada produto oferecido no lote conforme descrito no Anexo I e 
III deste Edital; 

d) Preço unitário e total (incluindo custos, fretes, tributos, etc.). Em caso de dúvida entre o valor 
unitário e total prevalecerá o lance registrado no sistema eletrônico. 

e) Declaração de Conformidade (Anexo VII) 
f) Dados do banco, agência e conta corrente do licitante participante. 
g) Dados (nome, RG e CPF) do representante legal da empresa, designado para eventual e posterior 

assinatura da Ata de Registro de Preço e como gestor da mesma, juntando ainda instrumento de 
mandato, se for o caso da Ata de Registro de Preço ser assinado por procurador com poderes 
para tanto; 

h) Data e assinatura do Representante Legal da proponente; 
i) Prazo de entrega, que será no máximo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a contar do 

recebimento da solicitação acompanhada da nota de empenho. 
12.3.  Condições para apresentação das amostras: 

12.3.1. A Licitante vencedora deverá entregar uma amostra do lote arrematado no local e prazos 
indicados no subitem 10.11, sob pena de desclassificação, caso as mesmas desatendam as 
necessidades da contratante. 
a) A amostra será utilizada para análise de conformidade com o referido Edital e a Especificação 
Mínima constante no Anexo I, posteriormente será utilizada para comparação com o produto a 
ser entregue pela licitante vencedora. 

   12.3.2.  A avaliação das amostras ocorrerá na Divisão de Compras e Licitações a partir das 
09:00, situado na Rua Treze de Maio, 16-59 – Vila Noemy  – Bauru – SP. A pregoeira informará 
no chat com antecedência mínima de 24 horas, com a finalidade de possibilitar o 
acompanhamento por parte dos interessados. 
12.4. As amostras analisadas não serão devolvidas. 

12.4.1  As amostras dos itens personalizados não precisam estar personalizadas com os 
brasões e logomarcas do município, sendo aceitos personalização de outras localidades e/ou 
empresas, porém, deverão atender todas as demais especificações exigidas no edital. As 
licitantes devem apenas apresentar declaração de que reúnem condições, caso seja vencedora, 
de apresentar amostras personalizadas que deverão ser entregues de acordo com o prazo 
estipulado no item 10.11, sob pena de desclassificação.    
            12.4.2. As amostras serão conferidas pelo pregoeiro e equipe de apoio. Todos os 
produtos deverão proporcionar condições de segurança e qualidade, abrangendo a conferencia 
da cor (visualmente), o tamanho, acabamento e atendimento das especificações constantes nas 
embalagens e catálogos. O município poderá para tanto se utilizar de outros meios válidos para 
sanar dúvidas e alcançar esclarecimentos. 
            12.4.3. Caso haja incompatibilidade de marcas na relação apresentada com o produto 
entregue ou a reprovação das amostras pela equipe importará na desclassificação da licitante.   
           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.  
          12.4.5. As amostras analisadas e aprovadas pela equipe serão encaminhadas para o 
Almoxarifado e serão utilizadas como parâmetro de comparação com o produto a ser entregue 
pela licitante vencedora. Contudo, a aprovação da amostra não impede que o município rejeite 
total ou parcialmente o produto que não for confeccionado e entregue de acordo com as 
especificações constante nos Anexos I e III deste edital, ficando a cargo da licitante vencedora 
todas as despesas resultantes. 
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12.4.6.  O licitante deverá cotar todos os Kits do lote. Cada item deverá ter uma etiqueta 
contendo: 
Razão Social ou denominação da licitante. 
Marca(s) do(s) produto(s). 
Nome do material. 

12.4.7. O invólucro único ou caixa contendo os itens do lote deverá ter uma etiqueta de 
identificação com as seguintes informações: 
Razão Social ou denominação da licitante 
Número do Pregão e do Processo. 
Número 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. 
Caso ocorra impossibilidade em se identificar o material, haverá a desclassificação. 

12.5.  Caso julgue necessário, o município poderá solicitar, como condição de assinatura da ata de 
registro de preços, laudo(s) técnico(s) de laboratório acreditado pelo órgão competente, nos 
termos da Súmula nº 14 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Ficará a cargo da 
licitante vencedora assumir o ônus integral do custo dos exames e provas solicitadas, incluindo 
frete. 

12.6.  Caso a(s) licitante(s) vencedora(s) se recuse ou não apresente os laudos solicitados, implicará 
decadência do direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 
Federal nº 8666/93, sendo facultado ao município convocar os licitantes remanescentes, na 
ordem da classificação. 

     12.7.  Todos os itens ofertados deverão ser de primeira qualidade, sendo assim, serão    
considerados apenas os que atendam às especificações mínimas contidas neste Edital, ou 
seja: características, embalagem, validade, entrega etc. 

12.8. Atendidos todos os requisitos, será (ao) considerada(s) vencedora(s) a(s) licitante(s)         que 
oferecer (em) o MENOR PREÇO POR LOTE. 

 12.9. Serão rejeitadas as propostas que: 
a) Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores totais; 
b) Sejam incompletas, isto é, não contenham informação (ões) suficiente (s) que permita (m) a 

perfeita identificação do material licitado; 
c) Contiverem, qualquer limitação ou condição substancialmente contrastante com o presente Edital; 
d) Sejam manifestamente inexequíveis ou apresentarem preços acima dos praticados no mercado ou 

com taxas excessivas, por decisão do (a) Pregoeiro (a) (Coordenador (a)), com base nas 
pesquisas de preço anexas aos autos; 

e) Não estiverem assinadas pelo representante legal da empresa. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DO JULGAMENTO 
13.1 O julgamento desta licitação será feito pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE, observados os 
prazos para fornecimento, as especificações técnicas, e demais condições definidas neste Edital. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA HABILITAÇÃO 
14.1 Para habilitação no certame, o interessado deverá satisfazer os requisitos necessários na forma da 
legislação vigente, serão exigidos apresentação dos seguintes documentos, no original ou em 
cópia autenticada, na forma da lei: 
14.2. O Envelope “Documentos de Habilitação” deverá conter os documentos a seguir relacionados os 
quais dizem respeito a: 
 
14.3 Habilitação Jurídica: 

14.3.1. CAPACIDADE JURÍDICA (art. 28 da Lei n.º 8.666/93): 
a) Certificado de Registro Empresarial, no caso de firma individual, acompanhado de CPF e RG. 
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b) Ato Constitutivo (estatuto ou contrato social), acompanhado das alterações posteriores, no caso 
de inexistência de Contrato consolidado, devidamente arquivado no Registro de Empresas, em 
se tratando de Sociedades Empresariais, no caso de Sociedade por Ações, acompanhado da ata 
arquivada da assembleia da última eleição da diretoria e no caso de Sociedades Simples, 
acompanhado das alterações, e prova da diretoria em exercício. O contrato social deverá estar 
de acordo com a Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e, em se tratando de ME ou EPP, 
também deverá estar de acordo com a Lei complementar 123/06; 

c) Decreto de Autorização, ato de registro ou autorização de funcionamento de órgão competente, 
em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de 
registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir. 

 

14.3.2. REGULARIDADE FISCAL (art.29 da Lei Federal nº 8666/93):  
        a)  Prova de inscrição no Cadastro    Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Prova de inscrição no cadastro de contribuinte estadual ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

c) Certidão Conjunta Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débito da Receita 
Federal e da Divida Ativa da União; 

d) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa  de débito, referente ao ICMS, com 
a Fazenda Estadual;  

e) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de débito Mobiliário;  
f) Certidão Negativa de débito (C.N.D) ou  Positiva com Efeitos de Negativa do Instituto 

Nacional do Seguro Social (INSS); 
g) Certificado de Regularidade Fiscal (CRF), perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 

(FGTS); 
h) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas 

com efeitos negativos. 
 

 14.3.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (art.30 da Lei Federal n.º 8.666/93): 
a) 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.     

 

14.3.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA - FINANCEIRA (art. 31 da Lei n. º 8.666/93): 
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. Estes documentos 
deverão conter assinaturas dos sócios e do contador responsável; 

b) Demonstração pelo proponente da boa situação financeira da empresa que será baseada 
na obtenção do índice de Solvência Geral (SG) igual ou maior a 01 (um), calculado e 
comprovado através das seguintes fórmulas: 

SG =                                ATIVO TOTAL_____________________ 
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 

 b.1)  Somente serão habilitadas as licitantes que tiverem índice de solvência (S) igual ou 
maior a 01    (um), o qual será obtido com base nos dados constantes no balanço 
apresentado. 

c) Fica isento da letra “a” e “b”, a empresa optante do sistema simples, sendo que neste caso a 
empresa deverá apresentar a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (Defis), 
referente ao último exercício, acompanhada da declaração do contador ou consulta do site da 
Receita Federal comprovando que é optante pelo sistema simples. 

 
d) Certidão negativa de falência, concordata e processo de recuperação judicial e extrajudicial, 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica ou domicílio da pessoa física; 
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14.4. Caso as certidões apresentadas não registrem prazo de validade previamente estipulado pelo 
órgão emissor, serão consideradas válidas por 06 (seis) meses, contados da data de sua emissão. 
14.5. Substituição de documentos: 

14.5.1. Fica isento da apresentação dos documentos relacionadas nos itens 14.3.1 a 14.3.2 e 
14.3.4, o licitante que apresentar o Certificado de Registro Cadastral - C.R.C. válido, emitido 
pela Prefeitura Municipal de Bauru, devendo ser observado o prazo de validade dos 
documentos constantes no cadastro na data do presente pregão, dando conta da obediência 
das exigências do art. 27, c/c o art. 37 da Lei Federal nº 8666/93, assegurado ao já cadastrado o 
direito de apresentar a documentação atualizada e regularizada na própria sessão. É 
assegurado ainda aos demais licitantes o direito de acesso aos documentos constantes do 
C.R.C., na fase de recurso. 
 

14.5.1  OUTRAS COMPROVAÇÕES 
a)  Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 

assegurando que não possui sucursal e nem presta serviço de tributação municipal na base 
territorial do Município de Bauru, conforme determina o art. 1º, § 1º da Lei Municipal n. º 
5.305 de 28 de novembro de 2005, se for o caso; ou seja , empresa não sediada em 
Bauru e que se enquadra nas hipóteses descritas (Anexo VI). Caso contrário deverá ser 
apresentada à Certidão constante da alínea “E” do subitem 14.3.2, emitida pela Prefeitura 
Municipal de Bauru. 

b)  Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal da licitante, 
assegurado a inexistência de impedimento legal para licitar ou contratar com a 
administração (Anexo IV). 

c)  Declaração relativo ao cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º, da Constituição 
Federal e na Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1.999 (Anexo V). 

14.6 Caso as certidões apresentadas não registrem prazo de validade previamente estipulado pelo 
órgão emissor, serão consideradas válidas por 06 (seis) meses, contados da data de sua 
emissão. 

14.7  Se nas certidões de regularidade a que alude o item 14.3.2. constarem apontamentos de 
débitos fiscais, elas devem vir acompanhadas do comprovante de pagamento da dívida a que 
se refiram, ou das certidões de inteiro teor (objeto e pé) dos respectivos processos, 
possibilitando que a análise discricionária da Administração Pública avalie se a irregularidade 
encontrada compromete a situação econômico-financeira, tornando-se inviável  a habilitação 
da licitante;  

14.8 No caso de microempresas e empresas de pequeno porte, face ao disposto nos arts. 42 e 43 
da Lei complementar 123/06, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de 
comprovação de regularidade fiscal (item 14.3.2 do edital) mesmo que esta apresente alguma 
restrição; 
14.8.1.  Em havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será 

assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que o proponente 
for declarado vencedor, prorrogáveis por igual período, para a regularização da 
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões 
negativas ou positivas com efeito de certidão negativa;  

     14.8.2.  A não regularização da documentação, no prazo fixado acima, implicará 
decadência do direito de contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei 
Federal nº 8.666/93, sendo facultada a Administração convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem da classificação, para a realização da contratação; 

     14.8.3.  A comprovação de que a licitante é microempresa ou empresa de pequeno 
porte far-se-á mediante a apresentação de certidão expedida pela Junta Comercial, 
nos termos do art. 8º da Instrução Normativa nº 103/07 do DEPARTAMENTO 
NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO-DNRC ou outro documento idôneo em 
que conste expressamente que a empresa é ME ou EPP; 

14.9  Os documentos apresentados deverão ser, obrigatoriamente, da mesma sede, ou seja, se da 
matriz, todos da matriz, se de alguma filial, todos da mesma filial, com exceção dos 
documentos que são válidos para matriz e todas as filiais. Caso a Empresa seja vencedora, a 
Contratação será celebrada com a sede que apresentou a documentação; 
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14.10  A documentação deverá ser apresentada no original ou por qualquer processo de cópia, 
autenticada por cartório competente, por publicação em órgão de imprensa oficial ou por 
servidor da Administração, mediante a apresentação do respectivo original. Caso a 
documentação tenha sido emitida pela Internet só será aceita se for original, se for cópia 
deverá também ser autenticada. 

14.11 Todas as certidões deverão estar com seu prazo de validade apto na data designada para a 
realização da sessão pública, sendo que será confirmada na internet a validade e autenticidade 
das mesmas. 

14.12 Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, a licitante será declarada 
vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação pelo próprio Pregoeiro Coordenador, na 
hipótese de inexistência de recursos, ou pelo Prefeito Municipal, na hipótese de existência de 
recursos. 

14.13 Se a licitante desatender às exigências previstas nesta Cláusula Décima Quarta, o Pregoeiro 
Coordenador examinará a oferta subsequente na ordem de classificação, verificando a sua 
aceitabilidade e procedendo a sua habilitação, repetindo esse procedimento sucessivamente, 
se for necessário, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva 
licitante declarada vencedora. 

 

CLÁUSULA DECIMA QUINTA – DOS RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
     15.1     Encerrada a etapa de lances, o licitante deverá consultar regularmente o sistema para verificar     

se foi declarado o vencedor e se está liberada a opção para interposição de recurso. A partir 
da liberação, o licitante terá 24 (vinte e quatro) horas para manifestar sua intenção de 
recorrer, com o registro da síntese de suas razões, sendo-lhe dado prazo de 03 (três) dias 
úteis para apresentação dos memoriais. Os interessados ficam, desde logo, intimados a 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do 
prazo do recorrente; 

15.2 A falta de manifestação imediata e motivada no prazo acima consignado importará na 
preclusão do direito de recurso; 
15.2.1. Caso a adjudicação ao proponente vencedor não seja proferida na própria 
sessão, o prazo de recurso passará a contar a partir da publicação do resultado do certame 
no Diário Oficial do Município de Bauru/SP. 

15.3 Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando 
não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente; 

15.4  Os recursos deverão ser endereçados à Divisão de Compras e Licitações da Educação, 
situado na Rua Treze de Maio, 16-59, Vl Noemy, CEP: 17014-450, Bauru/SP, e seu 
encaminhamento se dará por intermédio do(a) Pregoeiro(a) (Coordenador(a).  

           15.4.1 Nas decisões de habilitação, inabilitação e julgamento das propostas os recursos terão 
efeito suspensivo, em concordância com o art. 109, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93. 

15.5 O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 

15.6 Não havendo recurso, o(a) Pregoeiro(a) (Coordenador(a)) fará a adjudicação do objeto da 
licitação ao proponente declarado vencedor e colocará o processo à disposição do Prefeito 
Municipal para homologação. 

15.7 A classificação será feita pelo MENOR PREÇO POR LOTE. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – ÓRGÃO GERENCIADOR, ÓRGÃO PARTICIPANTE E GESTORES DA 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS: 

16.1.  O Município de Bauru designa como ÓRGÃO GERENCIADOR da Ata de Registro de Preços 
a Secretaria Municipal da Educação, que terá a incumbência de efetuar a prática de todos os 
atos de controle e gerenciamento da Ata de Registro de Preços. 

16.2.  O Município de Bauru designa ainda, como Gestor desta Ata de Registro de Preço, a Sr. 
Paulo Soares Santanna Neto, vinculado a Secretaria Municipal da Educação. 

16.3.  A licitante vencedora, designa como Gestor(a) desta Ata de Registro de Preços, o(a) Sr(a). 
_____________________________, portador(a) do RG nº ____________________ e CPF 
nº___________, conforme constante na sua Proposta de Preços, que é parte integrante deste 
documento. 
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16.4.  Ao(s) gestor(es) da Ata por parte do Município de Bauru, além das atribuições previstas no 
art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, compete: 

            16.4.1.  Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, quanto aos valores 
praticados, informando ao órgão gerenciador eventual desvantagem, quanto à sua utilização. 

            16.4.2.  Zelar, pelos demais atos da licitante vencedora, relativos ao cumprimento das 
obrigações assumidas, e também, em coordenação com o órgão gerenciador, pela aplicação 
de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais. 

     16.4.3  Informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa da licitante 
vencedora em atender às condições estabelecidas em edital, firmadas nesta Ata de Registro 
de Preços, quanto às divergências relativas à entrega ou as características e origem dos bens 
registrados. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA CONTRATAÇÃO 
17.1.  A(s) adjudicatária(s) deverá(ão) assinar a Ata de Registro de Preços no prazo de 05 (cinco) dias 

úteis da convocação feita pela Divisão de Compras e Licitações, sob pena de decair do direito 
de contratação e incidir na multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total de sua proposta, 
levando-se em consideração a estimativa anual constante no ANEXO I do Edital Nº 538/2014, além 
de sujeitar-se a outras sanções previstas nas Leis Federais nº 8.666/93, 8.883/94 e 10.520/02. 

17.2. Quando a adjudicatária não assinar a Ata de Registro de Preços no prazo e condições 
estabelecidas, será convocada outra licitante na ordem de classificação das ofertas, e assim 
sucessivamente, com vistas à celebração da contratação. 

17.3. O Município de Bauru poderá, a qualquer tempo, e sem necessidade de adoção de qualquer 
tempo outra providência na esfera judicial, rescindir a avença, ao amparo e na forma dos art. 77 à 
80, da Lei nº 8.666/93, estando assegurados, em quaisquer hipóteses, as garantias constitucionais 
ao contraditório, e à ampla defesa e ao devido processo legal. 

17.4. Durante o prazo de validade do Registro de Preços, a COMPROMISSÁRIA fica obrigada a 
fornecer quaisquer dos itens do Anexo I do Edital nº 133/2014, nas quantidades indicadas pelo 
MUNICÍPIO em cada Nota de Empenho. 

17.5. No período de validade do Registro de Preços, fica facultado ao MUNICÍPIO contratar ou não os 
fornecimentos, como lhe faculta a Lei. 

17.6. Se, por ocasião da formalização da Ata de Registro de Preços, as certidões de regularidade de 
débito da Adjudicatária perante o sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia por 
Tempo de Serviço (FGTS), a Fazenda Nacional e a Trabalhista, estiverem com os prazos de 
validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico hábil de informações, 
certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os documentos passíveis de 
obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

17.7.  No mesmo prazo fixado no item (21.1.), a adjudicatária deverá assinar o Termo de Ciência e 
Notificação (Anexo VII), em cumprimento a Resolução nº 08/2.004 do Tribunal de Contas do Estado. 

17.8. Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações a Adjudicatária será 
notificada para, no prazo de 02 (dois) dias úteis, comprovar as exigências referidas, com prazos de 
validade, sob pena da contratação não se realizar. 

17.9. Terá o seu preço registrado e assinarão a Ata de Registro de Preços, as três primeiras empresas 
classificadas, se manifestarem interesse e que atendam todas as exigências deste Edital e seus 
Anexos. 

17.10. É facultada à Administração a contratação daquela empresa que não ofertou o menor preço, mas 
teve seu preço registrado na Ata de Registro de Preços, desde que ele esteja dentro do preço 
praticado no mercado, observado a ordem de classificação, nas seguintes hipóteses: 
a) Quando a licitante com o menor preço registrado não atender a convocação para a contratação 

dentro do prazo e condições estabelecidas; 
b) Quando a licitante com o menor preço registrado for suspensa do direito de licitar e contratar 

com a Administração Pública, ou for por esta declarada inidônea; 
c) Quando a licitante com o menor preço registrado tiver seu produto recusado em razão de 

problemas de ordem técnica ou outras detectadas; 
d) Quando a empresa licitante for desobrigada do dever de entregar os produtos pela 

Administração, no caso de indeferimento ou deferimento parcial do realinhamento de preço. 
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CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
18.1. No caso de atraso injustificado na execução da nota de empenho ou de sua inexecução 

parcial, o Município de Bauru reserva-se o direito de aplicar multa moratória de 2% (dois por 
cento) ao dia, até o total de 5 (cinco) dias sobre o valor total da nota de empenho, sem prejuízo  
das demais sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8666/93 e art. 7º da Lei Federal nº 
10520/02, quais sejam: 

     18.1.1.  Advertência; 
     18.1.2.  Multa de 10% do valor total da nota de empenho em caso de rescisão unilateral, 

sem prejuízo da aplicação da multa prevista no item 18.1; 
      18.1.3.  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e 

contratar com a Administração, com prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição; 

      18.1.4.  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois 
de decorridos o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS: 
19.1 A Licitante vencedora deverá entregar o objeto em conformidade com os padrões e normas 

aplicadas à espécie, responsabilizando-se integralmente pela qualidade do mesmo; 
19.2 O Município se reserva o direito de recusar objeto que não esteja dentro das normas e dos 

padrões exigidos e aplicados aos mesmos, respondendo a licitante vencedora, integralmente, 
pelo custo de suas substituições, tantas vezes quantas necessárias forem e apontarem a 
fiscalização da Secretaria Municipal de Educação; 

19.3. A Licitante vencedora se responsabiliza, também, por todos os custos, diretos e indiretos, 
apurados na hipótese da incidência do previsto no item 18.2 desta ata de registro de preços. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA: DA FORMA DE PAGAMENTO 

20.1. O pagamento será efetuado no 30º (trigésimo) dia corrido, a contar da entrega da nota fiscal na 
Secretaria Municipal de Economia e Finanças, obedecendo à ordem cronológica de sua 
exigibilidade mediante ordem bancária através de instituição financeira a ser determinada pela 
Administração.  

20.2.  Não serão aceitas propostas com pagamento antecipado ou contra entrega e ainda, não serão 
levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações 
exigidas. 

20.3.  A nota de empenho não sofrerá qualquer tipo de alteração em seu valor, ressalvadas as 
hipóteses previstas no art. 65 da Lei Federal nº 8666/93. 

 
CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DA ATUALIZAÇÃO E CONTROLE DOS PREÇOS 

21.1.  Os preços registrados serão controlados pelo Município, podendo sofrer oscilação de acordo 
com as variações de mercado. 

21.2.  Os preços registrados que estiverem sujeitos ao controle oficial, poderão ser atualizados nos 
termos e prazos fixados pelo órgão Gerenciador. 

             21.2.1. Para tanto, a empresa interessada deverá apresentar sua solicitação por escrito à 
Secretaria dos Negócios Jurídicos, com os devidos comprovantes, como cópia da nota fiscal 
emitida à época da apresentação da proposta comercial e atual do mesmo fabricante, para 
posterior análise e negociação por parte do Município. 

21.3.  Os preços registrados serão publicados trimestralmente na Imprensa Oficial do Município e 
divulgados em quadro de avisos para controle. 

21.4.  Fica concedido à Licitante Vencedora o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação 
dos preços registrados, para eventual impugnação, expressa e protocolada, que será 
apreciada desde que devidamente instruída com demonstrativo de majoração extraordinária, 
porventura desconsiderada. 
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21.5.  Eventuais pedidos de realinhamento de preços deverão ser protocolados e encaminhados à 
Secretaria dos Negócios Jurídicos, com os devidos comprovantes, dentre os quais 
obrigatoriamente nota fiscal de compra de produtos na época da apresentação da proposta 
comercial desta licitação ou, no caso de justificada impossibilidade, da época do primeiro 
fornecimento e nota atual posterior ao aumento, ambas do mesmo fornecedor para posterior 
análise por parte do Município. 

21.6.   A Licitante Vencedora não poderá praticar preços realinhados sem a devida aprovação pelo 
Município do pedido de que trata o item anterior, sob pena de serem aplicadas as sanções 
previstas em Lei e no Edital ou o cancelamento do preço. 

21.7.   A Licitante Vencedora não poderá suspender as entregas durante o período de análise do 
pedido de que trata o item (22.5.), devendo praticar o preço até então registrado, sob pena de 
serem aplicadas as sanções previstas em Lei e no Edital ou o cancelamento do preço. 

21.8.   O novo preço fixado poderá ter validade a partir do protocolo da solicitação, desde que 
devidamente solicitado pela Licitante Vencedora e autorizado pela Secretaria dos Negócios 
Jurídicos, sendo que neste caso após a assinatura do Termo Aditivo será devido o pagamento 
complementar, compreendendo os fornecimentos efetuados após a solicitação. Caso não 
aceito, o novo preço terá validade a partir da data da assinatura do Termo Aditivo. 

21.9.   O preço fixado terá sua validade de acordo com o item acima, devendo ser publicado o resumo 
no Diário Oficial do Município. 

 

CLÁSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
22.1.  As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da 

disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes e desde que não 
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da contratação. 

22.2.  O Pregoeiro, ou autoridade superior, poderá em qualquer fase do pregão promover 
diligências destinadas a esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

22.3.  A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação por razões 
de interesse público derivado de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, devendo invalidá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, sem que caiba direito 
a qualquer indenização; 

22.4.  Os casos não previstos neste Edital e seus Anexos serão decididos pelo Pregoeiro; nos 
termos das normas pertinentes às Licitações e Contratos, Lei Federal nº 10.520/02 e 8.666/93 
e ulteriores alterações. 

22.5.  Cada licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 
apresentados em qualquer fase da licitação, sendo-lhe exigível, ainda, em qualquer época ou 
oportunidade, a apresentação de outros documentos ou informações complementares que o 
Pregoeiro Coordenador porventura julgar necessários. 

22.6  A participação nesta licitação implica a aceitação integral e irretratável das normas deste 
Edital e seus Anexos e a observância dos preceitos legais e regulamentares que a regem. 

22.7  Havendo indício de conluio entre os licitantes, a Prefeitura Municipal de Bauru comunicará 
os fatos à Secretaria Nacional de Direito Econômico do Ministério da Justiça, para as 
providências devidas. 

22.8  Os proponentes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo 
no prazo determinado pelo Pregoeiro Coordenador, sob pena de desclassificação/inabilitação. 

22.9 Não serão levadas em consideração vantagens não previstas neste Edital. No caso de 
alteração em pontos essenciais deste Edital e seus Anexos, dentro do prazo estabelecido 
para o início da abertura das propostas, este será prorrogado e as modificações terão a 
mesma divulgação do texto anterior, ou a licitação será revogada e realizada novamente em 
outra oportunidade. 

22.10  A posição adotada pelo Pregoeiro Coordenador, face à dúvida suscitada, será encaminhada 
aos licitantes e vale para todos, como se parte integrante fosse deste Edital, sujeitando-os 
indistintamente. 
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22.11  As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos proponentes 
por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante 
publicação no Diário Oficial do Município de Bauru/SP; 

22.12  É vedado ao servidor dos órgãos e entidades da Administração Pública Municipal, inclusive 
Fundações instituídas e/ou mantidas pelo Poder Público, participar como licitante, direta ou 
indiretamente, por si ou por interposta pessoa, dos procedimentos licitatórios disciplinados na 
legislação vigente; 

22.13  A documentação apresentada para fins de habilitação da Empresa vencedora, fará parte dos 
autos da licitação e não será devolvida ao proponente. As demais serão devolvidas quando 
da conclusão e adjudicação da Empresa vencedora no certame. 

22.14.  As notificações exigidas por lei serão publicadas na Imprensa Oficial do Município de 
Bauru/SP. 

22.15.  A licitante vencedora ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 
acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, com o teto máximo de 25% (vinte e 
cinco por cento) do valor inicial atualizado da ata, nos termos do §1º do art. 65 da Lei Federal 
nº 8666/93. 

22.16.  Na Nota Fiscal deverá constar Prefeitura Municipal de Bauru, Praça das Cerejeiras, 1-59, 
CNPJ 46.137.410/0001-80, número do processo e número da nota de empenho. 

22.17.  Não poderá a licitante vencedora ceder ou transferir a nota de empenho a ser firmado, no 
todo ou em parte, sem expressa anuência do Município de Bauru. 

      22.18. Obriga-se a Adjudicatária a manter, durante todo o período de validade da Ata de Registro de 
Preços, as     condições de habilitação exigida no edital. 

22.19. A Administração, em todo tempo e sem qualquer ônus ou responsabilidades para si,  
independente de ação, notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial, poderá, sem 
prejuízo das demais penalidades aplicáveis a licitante vencedora, cancelar o empenho, 
baseada nas Leis Federais 8.666/93 e 8.883/94, estando garantidos, em quaisquer 
hipóteses, os direitos ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal. 

22.20.  Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos sobre este Pregão junto a Divisão de 
Compras e Licitações, localizada na Rua Treze de Maio, 16-59, Vl Noemy, CEP: 17014-450, 
ou pelo telefone (14) 3214-3307/3214-4744, nos horários das 8h. às 12h. e das 13h. às 17h. 

22.21.  Fica eleito o foro da Comarca de Bauru/SP, com renúncia dos demais, por mais privilegiados 
que sejam, para dirimir as questões suscitadas da interpretação desta licitação, sua nota de 
empenho e demais atos deles decorrentes. 

Divisão de Compras e Licitações, 26 de janeiro de 2015. 
 

 

 

Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça 

 Prefeito Municipal 
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ANEXO I 

ESPECIFICAÇÃO COMPLETA DOS ITENS  

 

ITEM ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS 

Agenda escolar 

Agenda escolar, tamanho 115 x 151 mm, contendo no mínimo 96 
folhas não datadas, com espiral. Miolo em papel off set branco 63 g/m2, 
com pauta, impresso em 1x1 cor. Deverá conter no mínimo: dados 
pessoais, calendário 2015 e 2016 e agenda telefônica, com espiral. 
Capa e contracapa de papelão 697g/m2 revestidas por papel couché 
120g/m2 impresso 4x1.  
 
Os elementos visuais (cor, forma, desenho, fonte, etc.) constantes na 
capa e miolo não deverão ser direcionados para nenhum gênero 
específico (masculino ou feminino). O item deverá conter selo de 
responsabilidade ambiental comprovando o manejo florestal 
sustentável. 

Apontador com 
depósito 

Apontador para lápis n.º 02, uso escolar, com depósito, um furo 
cônico, lâmina de alta resistência fixada por parafuso metálico, que 
garanta apontabilidade com ajuste adequado (sem folga) entre o 
apontador e o depósito.  

Avental para pintura 

Avental para pintura infantil confeccionado em tela de Poliéster 
recoberto com uma camada de PVC reforçado, com gramatura mínima 
de 360 gr/m2, na cor branco com 37 cm de largura por 55 cm de altura, 
com acabamento em tecido não tecido preto circundando o avental, 
com 04 alças de no mínimo 45 cm cada. 

Bloco de papel 
quadriculado 

Bloco de papel quadriculado, 5x5mm, tamanho 200x275mm, colado 
na largura de 275mm e contendo 50 fls, branco alcalino gramatura 
mínima 50 grs/m

2
, sem furos, com capa em papel cartão 120 grs/m². 

Bloco papel com 32 
folhas (08 cores 

variadas) 

Bloco de papel criativo cores, gramatura de 120gr/ m², contendo 32 
folhas divididas em 08 cores sortidas e coloridas em sua massa, 
atóxico, formato 235x325mm.  

Bloco papel desenho 
A3 

Bloco de desenho tamanho A3, contendo 20 fls. gramatura mínima 
140gr. em folha branca, com capa.  

Bloco papel desenho 
A4 

Bloco de desenho tamanho A4, contendo 20 fls. gramatura mínima 
140 grs. em folha branca, com capa.  

Borracha branca 
Borracha branca escolar: macia e especial para apagar escrita a lápis. 
Composição: borracha natural e livre de PVC. Medidas mínimas: 32 x 
22 x 8 mm. Atóxica  

Caderno brochurão 
capa dura 48 folhas 

Caderno brochurão, capa dura, costurado, contendo 48 fls, formato 
275mm x 202mm, miolo de folhas brancas 63g/m², com pautas e 
margem, com no mínimo de 27 pautas. Capa e contracapa revestidas 
em papel couchê 115g/m², papelão 780g/m² e guarda 120 g/m, com 
aplicação de plastificação polipropileno. O caderno deverá conter na 
contra capa as informações de quantidades de folhas, tamanho e 
gramatura das folhas do miolo. O miolo não deve ultrapassar a capa em 
nenhum ponto.  
Os elementos visuais (cor, forma, desenho, fonte, etc.) constantes na 
capa e miolo não deverão ser direcionados para nenhum gênero 
específico (masculino ou feminino). O item deverá conter selo de 
responsabilidade ambiental comprovando o manejo florestal 
sustentável. 
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Caderno brochurão 
capa dura 96 folhas 

Caderno brochurão, capa dura, costurado, contendo 96 fls., formato 
275 mm x 200 mm, miolo de folhas brancas 63g/m², com pautas e 
margem. Capa e contracapa revestidas em papel couchê 115g/m², 
papelão 780g/m² e guarda 120 g/m, com aplicação de plastificação 
polipropileno. O caderno deverá conter na contra capa as informações 
de quantidades de folhas, tamanho e gramatura das folhas do miolo. O 
miolo não deve ultrapassar a capa em nenhum ponto.  
 
Os elementos visuais (cor, forma, desenho, fonte, etc.) constantes na 
capa e miolo não deverão ser direcionados para nenhum gênero 
específico (masculino ou feminino). O item deverá conter selo de 
responsabilidade ambiental comprovando o manejo florestal 
sustentável. 

Caderno de Caligrafia 

Caderno de caligrafia brochura, ¼, com 40 fls, no formato de 14 cm 
de largura por 20,2 cm de altura, miolo de folhas brancas 63g/m², com 
pautas. Bordas do caderno cortadas em esquadro. O miolo não deve 
ultrapassar a capa em nenhum ponto. Capa e contracapa: cartão triplex 
com gramatura mínima de 250 g/m2. Acabamento: 2 grampos na 
lombada. O caderno deverá conter na contra capa as informações de 
quantidades de folhas, tamanho e gramatura das folhas do miolo. 
 
Os elementos visuais (cor, forma, desenho, fonte, etc.) constantes na 
capa e miolo não deverão ser direcionados para nenhum gênero 
específico (masculino ou feminino). O item deverá conter selo de 
responsabilidade ambiental comprovando o manejo florestal 
sustentável.  

Caderno de Desenho 

Caderno de desenho, capa dura, espiral, contendo 96 fls. sem seda, 
formato 200mmx275mm, miolo de papel branco 63g/m². Capa e 
contracapa revestida em papel couchê 115g/m² papelão 780g/m² e forro 
120 g/m² com aplicação de plastificação polipropileno. Acabamento em 
espiral de 1 mm. O caderno deverá conter na contra capa as 
informações de quantidades de folhas, tamanho e gramatura das folhas 
do miolo.  
 
Os elementos visuais (cor, forma, desenho, fonte, etc.) constantes na 
capa e miolo não deverão ser direcionados para nenhum gênero 
específico (masculino ou feminino). O item deverá conter selo de 
responsabilidade ambiental comprovando o manejo florestal 
sustentável. 

Caderno Universitário 
200 folhas (espiral) 

Caderno universitário, capa dura 10x1 matérias, espiral contendo 200 
fls. formato 200 mm x 275 mm, miolo de papel branco 63g/m². Demais 
divisórias das matérias contendo folha de planejamento com dados 
pessoais, horário de aulas, anotações, disciplinas, professor, provas e 
trabalhos, em papel branco 63 g/m2. Capa e contracapa revestida em 
papel couchê 115g/m² papelão 780g/m² e forro 120 g/m². Com 
aplicação de plastificação polipropileno na capa, acabamento em espiral 
de 3mm. O caderno deverá conter na contra capa as informações de 
quantidades de folhas, tamanho e gramatura das folhas do miolo.  
 
Os elementos visuais (cor, forma, desenho, fonte, etc.) constantes na 
capa e miolo não deverão ser direcionados para nenhum gênero 
específico (masculino ou feminino). O item deverá conter selo de 
responsabilidade ambiental comprovando o manejo florestal 
sustentável. 

Caixa de carvão 
vegetal para desenho 

Carvão natural vegetal, caixa com 5 barras de 3-6 mm de espessura, 
atóxico, não perecível, próprio para desenhos e esboços.  
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Caixa de lápis de cor 
(12 cores – grosso) 

Lápis de cor grosso, caixa com 12 cores sortidas, lápis de cor inteiro. 
Não aquarelável, próprio para colorir. Apontado, mina centralizada de 4 
mm de diâmetro, desenhar macio não esfarelar, desliza facilmente 
sobre o papel, atóxico. O lápis deverá ser confeccionado em madeira, 
isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades e rígida 
fixação do grafite. Comprimento mínimo 170mm.  

Caixa lápis de cor 
comum (12 cores) 

Lápis de cor comum, caixa com 12 cores sortidas, de cor inteiro, 
formato cilíndrico/hexagonal, não tóxico, apontado, mina resistente e 
macia próprio para uso escolar. O lápis deverá ser confeccionado em 
madeira, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades e 
rígida fixação do grafite. Comprimento mínimo 170mm.  

Caneta esferográfica 
azul 

Caneta esferográfica azul, esfera de tungstenio com espessura de 
1mm, tinta de qualidade à base de corantes orgânicos, corpo da caneta 
hexagonal, transparente e com respiro (furo), sem partes rosquiáveis, 
que não apresente falhas na escrita.  

Caneta esferográfica 
vermelha 

Caneta esferográfica vermelha, esfera de tungstenio com espessura 
de 1mm, tinta de qualidade à base de corantes orgânicos, corpo da 
caneta hexagonal, transparente e com respiro (furo), sem partes 
rosquiáveis, que não apresente falhas na escrita.  

Compasso escolar 

Compasso escolar - Corpo fabricado em resinas termoplásticas ou 
metal, com regulagens em metal. Uma haste deve possuir fixador para 
grafite de 2 mm de diâmetro e a outra agulha fixadora; sistema que 
permita abertura das hastes; comprimento total mínimo: 120 mm; 
permitir traçar um círculo com no mínimo 300 mm de diâmetro sem que 
ocorra afrouxamento das hastes.  

Conjunto de caneta 
hidrocor fina 

(12 cores) 

Jogo de caneta hidrográfica 12 cores (fina) – corpos nas cores da 
tinta e impressos com o nome do fabricante, de cada caneta deverá ter 
tampa de proteção da ponta, tampinha superior, tinta atóxica 
acondicionada em pavio medindo 10 cm de comprimento x 0.54 cm de 
diâmetro. Embalagens do conjunto em cartela transparente com sistema 
de lacre. Prazo de validade de no mínimo 01 ano a partir da data de 
fabricação.  

Conjunto de caneta 
hidrocor grossa 

(12 cores) 

Jogo de caneta hidrográfica 12 cores (grossa) – corpos nas cores da 
tinta e impressos com o nome do fabricante, cada caneta deverá ter 
tampa de proteção da ponta, tampinha superior, tinta atóxica 
acondicionada em pavio medindo 7,0 cm de comprimento x 0,8 cm de 
diâmetro. Embalagem do conjunto em cartela transparente com sistema 
de lacre. Prazo de validade de no mínimo 01 ano a partir da data de 
fabricação.  

Conjunto de giz de 
cera grande 

(12 cores – grosso) 

Giz de cera, 12 cores, formato cilíndrico, padrão grosso, com 
superfície lisa e uniforme, isento de defeitos e deformações, 
confeccionado com ceras e pigmentos atóxicos, com resistência 
suficiente para suportar a pressão normal. O produto deve ser macio e 
possuir alto poder de cobertura. Diâmetro mínimo: 10 mm. Comprimento 
mínimo: 95 mm.  

Conjunto de giz de 
cera curto 

(12 cores – grosso) 

Giz de cera, 12 cores, formato cilíndrico, padrão grosso, com 
superfície lisa e uniforme, isento de defeitos e deformações, 
confeccionado com ceras e pigmentos atóxicos, com resistência 
suficiente para suportar a pressão normal. O produto deve ser macio e 
possuir alto poder de cobertura. Diâmetro mínimo: 10 mm. Comprimento 
mínimo: 55 mm  
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Conjunto de massa de 
modelar amido 

(12 cores) 

Massa de modelar (cj.) 12 cores: a base de amido, estojo com 12 
cores diferentes, textura macia, excelente consistência, cores vivas e 
miscíveis, produto atóxico, com peso mínimo de 180 grs. Não resseca 
nem mancha as mãos.  

Conjunto de tinta 
guache (6 cores) 

Guache com 06 cores - Tinta guache em pote plástico com tampa de 
rosca de mínimo 15 ml cada, nas cores: vermelho, verde, branco, azul, 
amarelo e preto – Composição mínima: Pigmentos e/ou corantes, Carga 
e Conservantes e/ou preservantes - Atóxico - Solúvel em água e 
miscíveis - Caixa de papelão com 6 unidades.  

Conjunto de tinta 
plástica (6 cores) 

Tinta plástica, embalagem com 06 frascos, sendo 1 para cada cor. 
Composição: resina PVA, água, pigmentos e conservantes. Cada frasco 
contendo no mínimo 20 ml, pronto para usar. Produto atóxico.  

Conjunto pintura a 
dedo (6 cores) 

Tinta para pintura a dedo, embalagem com 06 frascos, sendo 1 para 
cada cor. Composição: pigmentos atóxicos, resina, água, carga inerte e 
conservante. Cada frasco contendo no mínimo 15ml. Atóxico, pronta 
para uso.  

Esquadro 45º 

Esquadro 45º - Em poliestireno cristal reciclável transparente, sem 
deformidades ou rebarbas; escala de graduação em mm e cm, legível e 
sem falhas; impressa através de processo de tampografia; dimensões 
mínimas: espessura maior 3 mm e 0,7 mm na ponta do chanfro, 200 
mm de comprimento (hipotenusa) e 25 mm de largura.  

Esquadro 60º 

Esquadro 60° - Em poliestireno cristal reciclável transparente, sem 
deformidades ou rebarbas; escala de graduação em mm e cm, legível e 
sem falhas; impressa através de processo de tampografia; dimensões 
mínimas: espessura maior 3 mm e 0,7 mm na ponta do chanfro, 235 
mm de comprimento (hipotenusa) e 25 mm de largura.  

Estojo Escolar 

Estojo escolar Confeccionado em nylon 600, cor azul marinho, 
dimensões de 20cm de comprimento, 8cm de largura, 7cm de 
altura/profundidade, ziper cor preta e um pendurador de 8,5cm(toda a 
extensão) cor preta.  

Etiqueta para 
identificação do 

material 

Etiqueta auto adesiva de uso manual para identificação do material, 
tamanho 35mm X 78mm, pacote com 15 unidades.  

Lápis n. 2 preto 
apontado 

Lápis preto n. 2, Composto em madeira, grafite, não tóxico e apontado. 
Corpo resistente sextavado com marca/fabricante gravado, que não 
lasque, mina resistente com boa fixação, comprimento mín. 175mm.  

Papel almaço 
Folha de papel almaço com pauta e margem, no formato 200 mm x 
280 mm. Gramatura mínima: 56gr. Pacote com 50 folhas.  

Papel Sulfite 
Papel Sulfite: formato A4, 210x297, branco. Embalagem transparente 
contendo as informações do fabricante/marca, acondicionado em 
pacotes com 100 folhas. Gramatura mínima: 75gr/m2.  

Pasta com elástico em 
PP 

Pasta ofício confeccionada em polipropileno transparente, com 
abas e elástico, atóxico, medidas mín. 350 mm x 235 mm. Produto 
100% reciclável.  

Pasta corrugada 
35mm 

Pasta corrugada – pasta ofício confeccionada em polipropileno 
transparente alveolar, com abas e elástico. Atóxico. Medidas mínimas: 
335 mm x 245 mm x 35 mm. Espessura mínima 1,7 mm. Produto 100% 
reciclável.  
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Pasta corrugada A3 
Pasta para guardar papéis tamanho A3, corrugada 40mm, 
confeccionada em polipropileno transparente, com abas e elástico. 
Atóxico. Produto 100% reciclável.  

Régua 30 cm 

Régua 30cm - Régua plástica 30cm em poliestireno cristal reciclável 
transparente, sem deformidades ou rebarbas; escala de graduação em 
mm e cm, legível e sem falhas; impressa através de processo de 
tampografia; dimensões mínimas: espessura maior 3,0 mm e 0,7 mm na 
ponta do chanfro, 310 mm de comprimento total e 35 mm de largura.  

Tesoura escolar 
Tesoura escolar - Tesoura escolar de ponta redonda, medindo 11 
(onze) centímetros, cabo plástico resistente, lâmina em aço inoxidável 
com a marca do fabricante impressa.  

Transferidor 180º 

Transferidor 180º - Em poliestireno cristal reciclável transparente, sem 
deformidades ou rebarbas; com escala de grau, impressão clara e 
precisa, legível e sem falhas, impressa através de processo de 
tampografia; demarcado milimetricamente com escala de grau. 
Dimensões mínimas: espessura maior 3,0 mm e 0,7 mm na ponta do 
chanfro, 140 mm de comprimento total e 20 mm de largura.  

Cola líquida (90gr) 
Cola líquida escolar - Tubo de cola líquida branca (90gr) -. 
Composição: PVA, baixo teor de água, não tóxica, lavável. Validade 
mínima de 24 meses.  

Todos os produtos deverão ser entregues separados por kit, em caixa de papelão individual 

acondicionados em uma caixa máster de papelão, conforme relação de Escolas/Turmas (série) e 

Quantidades que será fornecida pela Secretaria de Educação. 

 

Ficará por conta da licitante vencedora a definição da quantidade de kits por cada caixa máster, desde 

que não ocorra sobrecarga. 

 

As embalagens (caixa máster de papelão), já por turma/série deverão conter identificação na parte 

exterior. Cada caixa deverá conter somente o material de uma classe/série. 

 

A licitante vencedora deverá dar garantia dos produtos entregues, durante todo o prazo de validade dos 

produtos constantes nos lotes observando-se, também, as seguintes condições mínimas: 

 
Durante o período de garantia, os produtos que apresentarem defeito deverão ser reparados ou 
substituídos por novos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, sob pena de aplicação de 
penalidades, sendo que todas as despesas inerentes à reposição e transporte destes e do objeto licitado 
correrão por conta da licitante vencedora, não cabendo ao Município qualquer ônus. 

 
MOCHILA ESCOLAR GRANDE (FUNDAMENTAL) 
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CORPO PRINCIPAL: 
Corpo Principal com 41 cm de altura por 31 cm de largura por 15 cm de profundidade, em tecido 100% 
poliéster gramatura mínima de 415 g/m² com densidade trama/urdume de 17/22 fios/cm e com título fio 
Dtex trama/urdume de 349/349na cor Pantone 19-3810 TPX,revestido internamente com policloreto de 
vinila, com hidrorrepelente, sendo a parte frontal, fole, costas, alça de ombro, bolso frontal superior e 
frontal inferior na cor Pantone 19-3810 TPX. Fechamento do corpo principal com zíper com 2 cursores 
número 8 na cor preto com debrum em tecido 100% poliéster cor semelhante ao Pantone 19-3810 TPX 
do lado superior da abertura, medindo 64 cm de comprimento. Bolso lateral esquerdo em tela 100% 
poliéster na cor semelhante ao Pantone 19-3810 TPX em formato de losango na parte externa e parte 
interna em tecido de malha de poliéster, medindo 15 cm de largura por 13 cm de altura com acabamento 
na abertura de 2,2 cm em elástico na cor semelhante ao bolso. Costa almofadada com espuma PAC de 
quatro milímetros, forrada com tecido maquinetado com formato de losango na cor preto resinado e 
detalhado com três costuras em “V“ invertido, debruado em todas as junções internas em policloreto de 
vinila cor semelhante ao Pantone 18-6024 TPX com um centímetro de cada lado.  

 
BOLSO FRONTAL SUPERIOR 
Bolso frontal superior acoplado no corpo principal medindo do topo, 25 cm de altura por 23 de largura por 
3 cm de profundidade, canal do zíper na cor Pantone 17-0145 TPX, sendo esta última medida, 
decrescida até a base do bolso. Fechamento com zíper número8 na cor preto com um cursor preto 
medindo 48 cm de comprimento.Todo o compartimento interno deverá ser debruado em todas as 
junções em tecido não tecido na cor semelhante ao Pantone 19-3810 TPX com um centímetro de cada 
lado. Detalhe em viés tubular coestruzado brilhante de policloreto de vinila revestido em tecido refletivo 
100% poliéster cinza com nível mínimo de refletância de 500 cd.lx.m. 
 
BOLSO FRONTAL INFERIOR  
Bolso frontal inferior em formato “meia lua” acoplado no corpo principal medindo desde a base, do centro 
do bolso, 16 cm de altura por 30 cm de largura sendo sua profundidade crescente até o topo para 2 cm. 
Fechamento com zíper número6 na cor preto com um cursor preto medindo 30 cm de comprimento, 
canal do zíper na cor Pantone 17-0145 TPX.Todo o compartimento interno deverá ser debruado em 
todas as junções em tecido não tecido na cor semelhante ao Pantone 19-3810 TPX com um centímetro 
de cada lado. 
 
ALÇA DAS COSTAS 
Alças de ombro com desenho ergonômico curvada em “H”, fixadas desde a parte superior das costas 
confeccionada em tecido 100% poliéster hidrorrepelente, gramatura média de 415 g/m² com densidade 
trama/urdume de 17/22 fios/cm e com título fio Dtex trama/urdume de 349/349 revestido internamente 
com policloreto de vinila na cor Pantone 19-3810 TPX, almofadada em espuma PAC de quatro 
milímetros com 38 cm de comprimento, tendo sua largura em 8 cm com aplicação de uma faixa em 
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tecido refletivo cinza 100% poliéster em cada alça no centro, com 2.2 cm de largura com nível mínimo de 
refletância de 500 cd.lx.m com inclinação de 45°. Acabamento de 40 mm de largura, medida não 
acabada, dobrado e costurado no mesmo tecido da alça.Alça inferior em fita 100% polipropileno na cor 
azul marinho escuro, com 4 cm de largura e 40 cm de comprimento, costurados com o reforço triangular 
medindo aproximadamente 7x7x9,5 cm em mesmo tecido principal na cor Pantone 17-0145 TPX com 
acabamento em um dos lados do triangulo em tecido 100% poliéster refletivo cinza com nível mínimo de 
refletância de 500 cd.lx.m com 2.2 cm total. A alça superior deverá ser unida com a inferior por meio de 
um regulador triplo de 4 cm em plástico na cor semelhante ao Pantone 18-6024 TPX fixado por uma fita 
100% polipropileno na cor azul marinho escuro, costurado por sua vez reforçadamente em “x”. As pontas 
das alças deverão ser queimadas dando resistência contra abertura de tramas. A mochila deverá ser 
costurada em linha 100% poliamida nas respectivas cores dos tecidos. 
LOGOTIPO - Logotipo do município deverá ser silkado em 6 cores sobre o bolso superior na medida de 
12 cm de largura com altura proporcional.Identificação municipal silkado na cor branco sobre o bolso 
inferior frontal na medida de 6.8 cm de altura com comprimento proporcional conforme imagem abaixo: 
 

 

Deverá ter etiqueta fixada internamente no bolso frontal superior para identificação do aluno medindo 
9x7 cm em tecido 100% poliéster e com resina PU, gramatura mínima de 80 g/m² na cor branca com 
espaço para preenchimento de dados como nome, série, escola, telefone e responsável. Etiqueta interna 
fixada no compartimento principal em tecido resistente com logomarca do fabricante, CNPJ, composição 
do tecido e demais informações conforme norma da ABNT vigente. 

 
MOCHILA ESCOLAR PEQUENA (INFANTIL) 

 
 

 
 

CORPO PRINCIPAL: 
Corpo Principal com 35 cm de altura por 25 cm de largura por 15 cm de profundidade, em tecido 100% 
poliéster gramatura mínima de 415 g/m² com densidade trama/urdume de 17/22 fios/cm e com título fio 
Dtex trama/urdume de 349/349na cor Pantone 19-3810 TPX,revestido internamente com policloreto de 
vinila, com hidrorrepelente, sendo a parte frontal, fole, alça de ombro, bolsos laterais, bolso frontal 
superior e frontal inferior na cor Pantone 19-3810 TPX, costas semelhante à cor Pantone 17-0145 TPX. 
Fechamento do corpo principal com zíper e cursor número 6 na cor preto com debrum em tecido 100% 
poliéster cor semelhante ao Pantone 18-6024 TPX do lado superior da abertura, medindo 44 cm de 
comprimento. Bolso lateral esquerdo em tela 100% poliéster na cor semelhante ao Pantone 19-3810 
TPX em formato de losango na parte externa e parte interna em tecido de malha de poliéster, medindo 
15 cm de largura por 13 cm de altura com acabamento na abertura de 2,2 cm em elástico na cor 
semelhante ao bolso. Costa almofadada com espuma PAC de quatro milímetros, forrada com tecido 



 

 
 

 

PROC. 53.314/14 - EDITAL Nº 563/2014 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 221/2014 – Kits de Materiais Escolares. 

24 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Municipal da Educação  

maquinetado com formato de losango na cor preto resinado e detalhado com três costuras em “V“ 
invertido, debruado em todas as junções internas em tecido não tecido cor semelhante ao Pantone 19-
3810 TPX com um centímetro de cada lado.  

 
BOLSO FRONTAL SUPERIOR 
Bolso frontal superior acoplado no corpo principal medindo do topo, 18 cm de altura por 14 de largura por 
2 cm de profundidade, canal do zíper na cor Pantone 17-0145 TPX, sendo esta última medida, 
decrescida até a base do bolso. Fechamento com zíper número6 na cor preto com um cursor preto 
medindo 32 cm de comprimento.Todo o compartimento interno deverá ser debruado em todas as 
junções internas em tecido não tecido cor semelhante ao Pantone 19-3810 TPX com um centímetro de 
cada lado. Detalhe em viés tubular coestruzado brilhante de policloreto de vinila revestido em tecido 
refletivo 100% poliéster cinza com nível mínimo de refletância de 500 cd.lx.m. 
 
BOLSO FRONTAL INFERIOR  
Bolso frontal inferior em formato “meia lua” acoplado no corpo principal medindo desde a base 11 cm de 
altura por 25 cm de largura sendo sua profundidade crescente até o topo para 2 cm. Fechamento com 
zíper número6 na cor preto com um cursor preto medindo 16 cm de comprimento, canal do zíper na cor 
Pantone 17-0145 TPX. Todo o compartimento interno deverá debruado em todas as junções internas em 
tecido não tecido cor semelhante ao Pantone 19-3810 TPX com um centímetro de cada lado. 
 
 
 
ALÇA DAS COSTAS 
Alças de ombro com desenho ergonômico curvada em “H”, fixadas desde a parte superior das costas 
confeccionada em tecido 100% poliéster hidrorrepelente, gramatura média de 415 g/m² com densidade 
trama/urdume de 17/22 fios/cm e com título fio Dtex trama/urdume de 349/349 revestido internamente 
com policloreto de vinila na cor Pantone 19-3810 TPX, almofadada em espuma PAC de quatro 
milímetros com 34 cm de comprimento tendo sua largura com 8 cm com aplicação de uma faixa em 
tecido refletivo cinza 100% poliéster em cada alça no centro, com 2.2 cm de largura com nível mínimo de 
refletância de 500 cd.lx.m com inclinação de 45°. Acabamento de 40 mm de largura, medida não 
acabada, dobrado e costurado no mesmo tecido da alça.Alça inferior em fita 100% polipropileno na cor 
azul marinho escuro, com 4 cm de largura e 40 cm de comprimento, costurados com o reforço triangular 
medindo aproximadamente 7x7x9,5 cm em mesmo tecido principal na cor Pantone 19-3810 TPX com 
acabamento em um dos lados do triangulo em tecido 100% poliéster refletivo cinza com nível mínimo de 
refletância de 500 cd.lx.m com 2.2 cm total. A alça superior deverá ser unida com a inferior por meio de 
um regulador triplo de 4 cm em plástico na cor semelhante ao Pantone 19-3810 TPX fixado por uma fita 
100% polipropileno na cor azul marinho escuro, costurado por sua vez reforçadamente em “x”. As pontas 
das alças deverão ser queimadas dando resistência contra abertura de tramas. A mochila deverá ser 
costurada em linha 100% poliamida nas respectivas cores dos tecidos. 
LOGOTIPO - Logotipo do município deverá ser silkado em 6 cores sobre o bolso superior na medida de 
12 cm de largura com altura proporcional. Identificação municipal silkado na cor branco sobre o bolso 
inferior frontal na medida de 6.8 cm de altura com comprimento proporcional conforme imagem abaixo: 
 

 

Deverá ter etiqueta fixada internamente no bolso frontal superior para identificação do aluno medindo 
9x7 cm em tecido 100% poliéster e com resina PU, gramatura mínima de 80 g/m² na cor branca com 
espaço para preenchimento de dados como nome, série, escola, telefone e responsável. Etiqueta interna 
fixada no compartimento principal em tecido resistente com logomarca do fabricante, CNPJ, composição 
do tecido e demais informações conforme norma da ABNT vigente. 
 

PASTA EJA 
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Layout meramente ilustrativo 

 
CORPO PRINCIPAL 
Corpo principal com 280 mm de altura x 370 mm de largura e 120 mm de profundidade, em tecido 100% 
poliéster gramatura mínima de 415 g/m² com densidade trama/urdume de 17/22 fios/cm e com título fio 
Dtex trama/urdume de 349/349 na cor Pantone 19-3810 TPX, com detalhe na parte frontal superior, no 
mesmo tecido na cor Pantone 17-0145 TPX, medindo na parte superior inicial 80 mm tendo formato 
arredondado finalizando com 200mm. Acesso à parte interna em zíper em nº 6 com 460 mm de 
comprimento na cor Pantone 19-3810 TPX, com 01 cursor niquelado. A pasta deverá ser toda 
almofadada com espuma pac de 4mm, forrada com tecido resinado preto com acabamento em debrum 
preto de tecido não tecido. Tolerância de variação nas medidas é de 1,0cm.  
 
ALÇA DE MÃO  
Duas alças em fita 100% polipropileno de 30mm na cor Pantone 19-3810 TPX, medindo 300 mm. em 
tecido 100% poliéster gramatura mínima de 415 g/m² com densidade trama/urdume de 17/22 fios/cm e 
com título fio Dtex trama/urdume de 349/349 na cor Pantone 17-0145 TPX, no meio do manete para 
maior acomodação da mão, com medida 90 x 30 mm acabado, fixadas sob a costura de fechamento da 
pasta nas extremidades superiores. Tolerância de variação nas medidas é de 1,0cm.  
 
ALÇA DE OMBRO 
Uma alça de ombro, ajustável, em fita 100% polipropileno de 30 mm na cor Pantone 19-3810 TPX, com 
02 mosquetões e triângulos em polipropileno nº 30 nas laterais para engate na cor semelhante ao 
Pantone 19-3810 TPX, sendo estes presos, nas laterais da pasta, nas extremidades dos foles superiores 
de acesso à parte interna em zíper, sob fita 100% polipropileno de 30 mm na cor Pantone 19-3810 TPX. 
Tolerância de variação nas medidas é de 1,0cm.  
 
BOLSO EXTERNO 
01 bolso externo na face frontal inferior tendo seu desenho conforme imagem ilustrativa em tecido 100% 
poliéster gramatura mínima de 415 g/m² com densidade trama/urdume de 17/22 fios/cm e com título fio 
Dtex trama/urdume de 349/349 na cor Pantone 19-3810 TPX, medindo 370 mm x 190 mm, com zíper n°6 
a 190 mm da base na cor azul, com 01 cursor niquelado. Tolerância de variação nas medidas é de 
1,0cm.  
 
BOLSO INTERNO 
01 bolso interno em tecido resinado preto chapado nas costas, medindo 370 mm x 180 mm, com duas 
divisórias: uma com 100 mm de largura e outra com 270 mm de largura. Tolerância de variação nas 
medidas é de 1,0cm. 
 
COSTURA  
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A pasta deverá ser toda costurada com linha 100% poliamida. Todo fechamento da pasta é feito com 
"vivo" tubular em PVC coestruzado brilhante na cor Pantone 18-6024 TPX. Nas costuras internas em 
viés  
de tecido não tecido, com 20 mm de largura total na cor preta. 
 
SILK 

 
 
Brasão do município estampado nas cores originais na parte central do detalhe frontal sobre fundo em 
silk branco com os dizeres “prefeitura municipal de” na primeira linha, tendo abaixo desta a nome da 
cidade e em uma terceira linha “secretaria municipal de educação”, todas as frases em caixa alta, 
conforme ilustração na medida aproximada de 80mm de largura por altura proporcional.  
 
 
DO PRAZO, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA. 

.  O prazo de entrega será de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, de acordo com a 
solicitação da Secretaria Municipal da Educação, acompanhada da nota de empenho. 

.  A entrega do objeto desta licitação deverá ser efetuada em 45 dias corridos, em cada unidade 
escolar (ponto a ponto), conforme endereço constante no anexo XI do edital Nº 563/2014, 
conforme solicitação feita pela Secretaria Municipal de Educação, correndo por conta da 
licitante vencedora as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos 
trabalhistas, previdenciários e outros, se existentes, decorrentes do fornecimento. 

       . Poderão ser inseridas ou suprimidas mais unidades escolares. 
  .  A Secretaria Municipal de Educação, nos pontos de entrega, deverá ter servidor disponível 

para auxiliar na entrega, conferindo os materiais.  
.  Todos os produtos deverão ser entregues separados por kit, em caixa de papelão individual 

acondicionados em uma caixa máster de papelão, conforme relação de Escolas/Turmas (série) 
e Quantidades que será fornecida pela Secretaria de Educação. 

    .  Ficará por conta da licitante vencedora a definição da quantidade de kits por cada caixa 
máster, desde que não ocorra sobrecarga. 

    .  As embalagens (caixa máster de papelão), já por turma/série deverão conter identificação na 
parte exterior. Cada caixa deverá conter somente o material de uma classe/série. 

.  A licitante vencedora deverá dar garantia dos produtos entregues, durante todo o prazo de 
validade dos produtos constantes nos lotes observando-se, também, as seguintes condições 
mínimas: 

    . Durante o período de garantia, os produtos que apresentarem defeito deverão ser reparados 
ou substituídos por novos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, sob pena de 
aplicação de penalidades, sendo que todas as despesas inerentes à reposição e transporte 
destes e do objeto licitado correrão por conta da licitante vencedora, não cabendo ao 
Município qualquer ônus. 

.  Constatadas irregularidades no objeto contratual, a licitante vencedora se obriga a reparar a 
falha, sendo que o município poderá: 
a)  Se disser respeito as especificações, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou cancelando a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
a.(1) Na hipótese de substituição, a LICITANTE VENCEDORA deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação do município, após a notificação por escrito, no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias corridos, mantido o preço inicialmente ofertado; 
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b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação 
ou cancelar a contratação, sem prejuízo das penalidades; 
b.(1) Na hipótese de complementação, a LICITANTE VENCEDORA deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação do Município, após notificação por escrito, no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias corridos, mantido o preço inicialmente ofertado;       

.  A licitante vencedora deverá emitir nota fiscal e fatura correspondente a cada local de entrega, 
a contar do recebimento da nota de empenho; 

    . Na Nota Fiscal deverá constar Prefeitura Municipal de Bauru, endereço: Praça das Cerejeiras, 
1-59, CNPJ nº 46.137.410/0001-80, ref. Processo nº 53.314/2014, número da nota de 
empenho e da ata de registro de preço. 
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ANEXO II 

Modelo de Carta de Apresentação 

 

 

Referente: Processo Administrativo n.º 53.314/2014 

Pregão Eletrônico n.º 221/2014 

 

Prezados Senhores: 

 

Na qualidade de responsável legal por nossa Empresa, credenciamos o senhor 
........................................., portador da carteira de identidade RG. n.º ......................................... e do 
CPF. n.º ........................................., para nos representar na licitação em referência, conferindo ao 
mesmo ilimitados poderes para retirar editais, apresentar envelopes PROPOSTA e DOCUMENTOS após 
o certame, prestar declaração de que o outorgante está em situação regular perante a Fazenda 
Nacional, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, bem como de que 
atende às exigências do Edital quanto à habilitação jurídica e qualificações técnica e econômico-
financeira, formular ofertas e lances de preços nas sessões públicas, assinar as respectivas atas, 
registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, assinar Contratos, bem como assinar 
quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel cumprimento do presente mandato. 

 

Dados da empresa: 

Razão Social: 

Endereço: 

CNPJ: 

Inscrição Estadual: 

Telefone: 

Fax: 

 

Atenciosamente, 

________________________________________ 

Local e data 

Carimbo da empresa 

Nome, CPF e assinatura do responsável legal 
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ANEXO III 

Formulário Modelo de Proposta de Preços 

Nome da Proponente: 

Endereço:        Cidade:  Estado: 

Telefone:   E-mail:          Fax: 

CNPJ:       Inscrição Estadual: 

Conforme estipulado no Pregão Eletrônico n.º 221/2014, propomos: 

LOTE 1- KITS DE MATERIAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

ITEM DO 
LOTE 

COMPOSIÇÃO DO KIT 
ITEM / QUANTIDADE 

VALOR 
UNIT.  
ITEM 

MARCA 
DO 

ITEM 

QTD 
DE KIT 

VALOR 
UNIT.   
KIT 

VALOR 
TOTAL 

DO ITEM 

ITEM 1 – 
KIT 

BERÇÁRIO 

1.1 01 Agenda Escolar   

660   
1.2 

Custo com Transporte e 
distribuição ponto a ponto 

  

ITEM DO 
LOTE 

COMPOSIÇÃO DO KIT 
ITEM / QUANTIDADE 

VALOR 
UNIT.  
ITEM 

MARCA 
DO 

ITEM 

QTD 
DE KIT 

VALOR 
UNIT.   
KIT 

VALOR 
TOTAL 

DO ITEM 

ITEM 2 – 
KIT 

BERÇÁRIO 
II 

2.1 01 Agenda Escolar   

1.112 
 

  

2.2 
01 cjt giz de cera gde 12 cores 
(grosso) 

  

2.3 
01 cjt massa modelar a base de 
amido 12 cores 

  

2.4 
02 blocos de papel desenho A3 
20fls (branco) 

  

2.5 01 pasta corrugada A3   

2.6 
1 Embalagem de papelão 
individual (armazenagem do 
kit)  

  

2.7 
Custo com Transporte e 
distribuição ponto a ponto 

  

ITEM DO 
LOTE 

COMPOSIÇÃO DO KIT 
ITEM / QUANTIDADE 

VALOR 
UNIT.  
ITEM 

MARCA 
DO 

ITEM 

QTD 
DE KIT 

VALOR 
UNIT.   
KIT 

VALOR 
TOTAL 

DO ITEM 

ITEM 3 – 
KIT 

MATERNAL 
I E II 

3.1 01 Agenda Escolar   

8.090 
 

  

3.2 
01 cjt caneta hidrocor grossa 12 
cores 

  

3.3 
01 caixa lápis de cor 12 cores 
grosso 

  

3.4 
01 cjt giz de cera grande 12 
cores (grosso) 

  

3.5 
02 cjt massa modelar a base de 
amido 12 cores 

  

3.6 02 cjt pintura a dedo 6 cores   

3.7 
03 blocos de papel desenho A3 
20 fls (branco) 

  

3.8 01 pasta corrugada A3   

3.9 02 pct sulfite 100fls (branco)   

3.10 02 cjt tinta guache 6 cores   

3.11 
1 Embalagem de papelão 
individual (armazenagem do 
kit)  

  

3.12 
Custo com Transporte e 
distribuição ponto a ponto 

  

ITEM DO COMPOSIÇÃO DO KIT VALOR MARCA QTD VALOR VALOR 
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LOTE ITEM / QUANTIDADE UNIT.  
ITEM 

DO 
ITEM 

DE KIT UNIT.   
KIT 

TOTAL 
DO ITEM 

ITEM 4 – 
KIT 

JARDIM I 

4.1 01 Agenda Escolar   

5.734 
 

  

4.2 
01 Caderno desenho gde 96fls 
(branco) 

  

4.3 
01 cjt caneta hidrocor grossa 12 
cores 

  

4.4 
01 caixa lápis de cor 12 cores 
grosso 

  

4.5 
01 cjt giz de cera curto 12 cores 
(grosso) 

  

4.6 
02 cjt massa modelar a base de 
amido 12 cores 

  

4.7 02 cjt pintura a dedo 6 cores   

4.8 
01 bloco de papel desenho A3 
20fls (branco) 

  

4.9 01 pasta corrugada 35mm   

4.10 02 pct sulfite 100fls (branco)   

4.11 
01 bloco papel 32fls 8 cores 
variadas 

  

4.12 01 tesoura    

4.13 02 cjt tinta guache 6 cores   

4.14 02 colas 90gr   

4.15 01 cx carvão c/ 5 unid   

4.16 
1 Embalagem de papelão 
individual (armazenagem do 
kit)  

  

4.17 
Custo com Transporte e 
distribuição ponto a ponto 

  

ITEM DO 
LOTE 

COMPOSIÇÃO DO KIT 
ITEM / QUANTIDADE 

VALOR 
UNIT. 
ITEM 

MARCA 
DO 

ITEM 

QTD 
DE KIT 

VALOR 
UNIT.   
KIT 

VALOR 
TOTAL 

DO ITEM 

ITEM 5 – 
KIT 

JARDIM II 

5.1 01 Agenda Escolar   

5.740   

5.2 
01 cjt caneta hidrocor grossa 12 
cores 

  

5.3 
01 caixa lápis de cor comum 12 
cores  

  

5.4 
01 cjt giz de cera curto 12 cores 
(grosso) 

  

5.5 
02 cjt massa modelar a base de 
amido 12 cores 

  

5.6 02 cjt pintura a dedo 6 cores   

5.7 
02 bloco de papel desenho A3 
20fls (branco) 

  

5.8 01 pasta corrugada 35mm   

5.9 01 avental   

5.10 02 pct sulfite 100fls (branco)   

5.11 
01 bloco papel 32fls 8 cores 
variadas 

  

5.12 01 tesoura   

5.13 01 cjt tinta plástica 6 cores   

5.14 02 cjt tinta guache 6 cores   

5.15 02 colas 90gr   

5.16 01 cx carvão c/ 5 unid   

5.17 
01 caderno brochurão capa dura 
48fls alcalino (branco) 
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5.18 
01 caderno desenho gde 96fls 
alcalino (branco) 

  

5.19 01 apontador   

5.20 02 borrachas   

5.21 05 lápis preto n.2   

5.22 01 pct etiqueta autoadesiva   

5.23 01 Estojo escolar   

5.24 
1 Embalagem de papelão 
individual (armazenagem do 
kit)  

  

5.25 
Custo com Transporte e 
distribuição ponto a ponto 

  

 
LOTE 02 – KITS DE MATERIAL ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 
 

ITEM DO 
LOTE 

COMPOSIÇÃO DO KIT 
ITEM / QUANTIDADE 

VALOR 
UNIT.  
ITEM 

MARCA 
DO 

ITEM 

QTD 
DE 
KIT 

VALOR 
UNIT.   
KIT 

VALOR 
TOTAL 

DO 
ITEM 

ITEM 1 – 
KIT 1º ANO 

1.1 01 Agenda Escolar   

3.060 

  

1.2 01 cjt caneta hidrocor grossa 12 cores   

1.3 01 caixa lápis de cor comum 12 cores    

1.4 01 cjt giz de cera grande 12 cores 
(grosso) 

  

1.5 02 cjt massa modelar a base de amido 
12 cores 

  

1.6 02 cjt pintura a dedo 6 cores   

1.7 02 bloco de papel desenho A3 20fls 
(branco) 

  

1.8 01 pasta corrugada 35mm   

1.9 01 pasta com elástico em Poliprop. 
tam. ofício transparente 

  

1.10 02 pct sulfite 100fls (branco)   

1.11 01 bloco papel 32fls 8 cores variadas   

1.12 01 tesoura sem ponta   

1.13 01 cjt tinta plástica 6 cores   

1.14 02 cjt tinta guache 6 cores   

1.15 02 colas 90gr   

1.16 01 cx carvão c/ 5 unid   

1.17 03 caderno brochurão capa dura 48fls 
alcalino (branco) 

  

1.18 01 caderno desenho gde 96fls alcalino 
(branco) 

  

1.19 02 apontadores   

1.20 04 borrachas   

1.21 10 lápis preto n.2   

1.22 01 pct etiqueta autoadesiva   

1.23 01 Estojo escolar   

1.24 1 Embalagem de papelão individual 
(armazenagem do kit)  

  

1.25 Custo com Transporte e 
distribuição ponto a ponto 

  

ITEM DO 
LOTE 

COMPOSIÇÃO DO KIT 
ITEM / QUANTIDADE 

VALOR 
UNIT.  
ITEM 

MARCA 
DO 

ITEM 

QTD 
DE 
KIT 

VALOR 
UNIT.   
KIT 

VALOR 
TOTAL 

DO 
ITEM 
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ITEM 2 – 
KIT 2º E 3º 

ANO 

2.1 01 agenda escolar    

7.210   

2.2 04 borrachas brancas   

2.3 02 apontadores com depósito   

2.4 05 cadernos brochurão capa dura com 
96 fls branco 

  

2.5 01 caderno de caligrafia brochura 
branco 

  

2.6 01 caixa de lápis de cor comum com 
12 unidades 

  

2.7 01 conj. de caneta hidrocor fina c/ 12 
cores 

  

2.8 01 conj. de giz de cera grande com 12 
cores (grosso) 

  

2.9 10 lápis preto nº 02 apontados   

2.10 02 pacote de papel sulfite com 100 fls. 
Branco 

  

2.11 01 régua plástica de 30 cm   

2.12 01 pasta com elástico em Poliprop. 
tam. ofício transparente 

  

2.13 01 tesoura sem ponta   

2.14 02 tubos de cola líquida de 90 gr   

2.15 01 caderno de desenho grande sem 
seda branco 

  

2.16 01 pasta 35 mm com elástico   

2.17 01 pacote de etiqueta auto adesiva   

2.18 01 estojo   

2.19 1 Embalagem de papelão individual 
(armazenagem do kit)  

  

2.20 Custo com Transporte e 
distribuição ponto a ponto 

  

ITEM DO 
LOTE 

COMPOSIÇÃO DO KIT 
ITEM / QUANTIDADE 

VALOR 
UNIT.  
ITEM 

MARCA 
DO 

ITEM 

QTD 
DE 
KIT 

VALOR 
UNIT.   
KIT 

VALOR 
TOTAL 

DO 
ITEM 

ITEM 3 – 
KIT 4º E 5º 

ANO 

3.1 02 apontadores com depósito   

7.490   

3.2 04 borrachas brancas   

3.3 01 agenda escolar    

3.4 
08 cadernos brochurão capa dura com 
96 fls. Branco 

  

3.5 
01 caderno de caligrafia brochura 
branco 

  

3.6 
01 caixa de lápis de cor comum com 
12 unidades 

  

3.7 02 canetas esferográficas azuis   

3.8 02 canetas esferográficas vermelhas   

3.9 
01 conj. de caneta hidrocor fina c/ 12 
cores 

  

3.10 10 lápis preto nº 02 apontados   

3.11 
02 pacote de papel sulfite com 100 fls. 
Branco 

  

3.12 01 régua plástica de 30 cm   

3.13 
01 pasta com elástico em Poliprop. 
tam. ofício transparente 

  

3.14 01 tesoura sem ponta   

3.15 02 tubos de cola líquida de 90 gr   

3.16 01 caderno de desenho grande sem   
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seda 96 fls branco 

3.17 
01 pacote de papel almaço com pauta 
com 50 fls 

  

3.18 01 pacote de etiqueta auto adesiva   

3.19 01 estojo   

3.20 
1 Embalagem de papelão individual 
(armazenagem do kit)  

  

3.21 
Custo com Transporte e 
distribuição ponto a ponto 

  

ITEM DO 
LOTE 

COMPOSIÇÃO DO KIT 
ITEM / QUANTIDADE 

VALOR 
UNIT.  
ITEM 

MARCA 
DO 

ITEM 

QTD 
DE 
KIT 

VALOR 
UNIT.   
KIT 

VALOR 
TOTAL 

DO 
ITEM 

ITEM 4 – 
KIT 6º AO 

9º ANO 

4.1 02 apontadores com depósito   

3.950 

  

4.2 04 borrachas brancas   

4.3 03 cadernos universitários 200 fls 
10X1 

  

4.4 01 bloco de papel quadriculado de 
meio centímetro 

  

4.5 01 cadernos de desenho grandes sem 
seda 96 fls branco 

  

4.6 01 caixa de lápis de cor comum com 
12 unidades 

  

4.7 04 canetas esferográficas azuis   

4.8 02 canetas esferográficas vermelhas   

4.9 01 conj. de caneta hidrocor fina c/ 12 
cores 

  

4.10 10 lápis preto nº 2 apontados   

4.11 01 pacote de papel sulfite com 100 fls. 
Branco 

  

4.12 01 régua plástica de 30 cm   

4.13 02 pasta com elástico em Poliprop. 
tam. ofício transparente 

  

4.14 01 tesoura sem ponta   

4.15 02 tubos de cola líquida de 90 gramas    

4.16 01 transferidor 180° graus   

4.17 01 compasso   

4.18 01 esquadro de 45° graus   

4.19 01 esquadro de 60° graus   

4.20 02 pacote de papel almaço com pauta 
50 fls 

  

4.21 01 pacote de etiqueta auto adesiva   

4.22 01 estojo   

4.23 1 Embalagem de papelão individual 
(armazenagem do kit)  

  

4.24 Custo com logística e distribuição 
ponto a ponto 

  

ITEM DO 
LOTE 

COMPOSIÇÃO DO KIT 
ITEM / QUANTIDADE 

VALOR 
UNIT. 
ITEM 

MARCA 
DO 

ITEM 

QTD 
DE 
KIT 

VALOR 
UNIT.   
KIT 

VALOR 
TOTAL 

DO 
ITEM 

ITEM 5 – 
KIT 

EDUCAÇÃO 
DE JOVENS 
E ADULTOS 

5.1 01 apontador com depósito   

1.400   
5.2 

01 cx de lápis de cor comum com 12 
cores 

  

5.3 
01 conj. de caneta hidrocor fina c/ 12 
cores 
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5.4 02 canetas esferográficas azul   

5.5 01 canetas esferográficas vermelha   

5.6 
01 pasta com elástico em Poliprop. 
tam. ofício transparente 

  

5.7 05 lápis pretos nº 02 apontados   

5.8 02 borrachas   

5.9 01 cola liquida 90 gr   

5.10 01 tesoura ponta redonda   

5.11 01 régua plástica 30 cm   

5.12 
03 cadernos brochurão capa dura com 
96 fls branco 

  

5.13 
01 pacote de papel sulfite com 100 fls. 
Branco 

  

5.14 01 estojo   

5.15 
1 Embalagem de papelão individual 
(armazenagem do kit)  

  

5.16 
Custo com Transporte e 
distribuição ponto a ponto 

  

 
LOTE 03 – MOCHILAS PERSONALIZADAS 

ITEM DO 
LOTE 

Descrição QTD 
VALOR 
UNIT.  
ITEM 

MARCA 
DO ITEM 

VALOR 
TOTAL DO 

ITEM 

ITEM 1 
Mochila Infantil Personalizada 

21.336 

  

 Custo com Transporte e distribuição ponto a 
ponto 

  

ITEM DO 
LOTE 

Descrição QTD 
VALOR 
UNIT.  
ITEM 

MARCA 
DO ITEM 

VALOR 
TOTAL DO 

ITEM 

ITEM 2 
Mochila escolar fundamental Personalizada 

17.760 

  

 Custo com Transporte e distribuição ponto a 
ponto 

  

ITEM DO 
LOTE 

Descrição QTD 
VALOR 
UNIT.  
ITEM 

MARCA 
DO ITEM 

VALOR 
TOTAL DO 

ITEM 

ITEM 3 

Mochila tipo pasta Jovens e Adultos 
Personalizada 

1.400 

  

   
Custo com Transporte e distribuição ponto a 
ponto 

  

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: ______________________(Conforme subitem  21.1 do edital) 

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: ________(Conforme subitem 12.2, alínea “a” do edital) 

PRAZO DE ENTREGA:______________(conforme subitem  3.1 do edital) 

 

Indicações Bancárias 

Banco:     Agência:      Conta: 

 

.......................................................................................... 

Assinatura 

 

Nome Completo: .......................................................................................... 

RG: ......................................... CPF: ......................................... 

Data: ........../........../2014. 
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Gestor do Contrato à ser designado para responder pela Ata de Registro de Preços 
(anexo VII – Minuta de Termo de Compromisso – Ata de Registro de Preços, anexo II): 
Nome: 
Cidade:    Estado: 
C.P.F.:    R.G.: 
Indicações Bancárias 
Banco: 
Agência: 
Conta: 
 

.......................................................................................... 
Assinatura 

Nome Completo: .......................................................................................... 
RG: ......................................... 
CPF: ......................................... 
Data: ........../........../2014. 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

     A Firma/Empresa _____________________________________ , 
sediada na rua ____________________ , n

o
 ______ , __(cidade) __,  _(estado) ,   inscrita no Cadastro 

Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.) sob o n
o
 ___________, por seu representante legal (Diretor, 

Gerente, Proprietário, etc.), DECLARA, sob as penas da lei, que não está sujeita a qualquer 
impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar 
ocorrências posteriores.  

 

     __________, _____ de ______ de ______. 

 

    ________________________________ 

     Assinatura do representante legal 
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ANEXO V 

Declaração de cumprimento art. 27 da Lei 8.666/93 e art. 7º, XXXIII da Constituição Federal. 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________________________, inscrito do CNPJ n.º 
__________________, por intermédio de seu representante legal o (a) 
Sr.(a)________________________________________, portador (a) da Carteira de Identidade n.º 
__________________e do CPF n.º _____________________, DECLARA, para fins do disposto no 
inciso V do art. 27 da Lei n.º 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de 
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 
não emprega menor de dezesseis anos. Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na 
condição de aprendiz.  

 

 

(assinatura do representante legal) 
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ANEXO VI 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 563/2014  

 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 221/2014 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

 

Local e data 

 

À ............... (indicação do órgão licitante) 

................... (indicação da Cidade e Estado) 

 

 

Sra. Pregoeiro(a), 

 

 

Pela presente, declaro(amos) que a empresa _______________________________________, inscrita 
no CNPJ sob o n.º __________________, não possui sucursal, imóvel e nem presta serviço de 
tributação municipal na base territorial do Município de Bauru. 

 

 

 

...................., .... de ............. de 2015 

 

......................................................................... 

Assinatura do representante legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: O ANEXO “V” DEVERÁ SER APRESENTADO SOMENTE POR EMPRESA DE OUTRO 
MUNICÍPIO. 
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ANEXO VII 

EDITAL DE LICITAÇÃO N° 563/2014 

PREGÃO ELETRÔNICO N.° 221/2014 

 

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE A SER ANEXADA NA PROPOSTA ESCRITA 

 

 

 

 

(dados do licitante: razão social, CNPJ, endereço), por meio de seu representante legal, declara a quem 
possa interessar, sob as penas da lei, que os produtos cotados atendem plenamente todas as 
especificações constantes dos Anexo I do Edital de Licitação nº 563/2014. 

 

 

 

________ ____ de _____ de _____ 

 

_____________________________ 

Assinatura do representante legal 
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ANEXO VIII 
 

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº __/2014 
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 221/2014 – PROCESSO Nº 53.314/2014 

VALIDADE: __/__/2016 
 

   Aos __ dias do mês de _____ do ano de 2015, presente de um lado o Município de Bauru, 
pessoa jurídica de direito público, com sede na Praça das Cerejeiras, 1-59, nesta cidade de Bauru (SP), 
inscrito no CNPJ/MF. sob n.º 46.137.410/0001-80, doravante denominado “MUNICÍPIO”, neste ato 
representado pelo Sr. Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça, Prefeito Municipal, ,  por força dos 
Decretos n.º 4705, de 23 de maio de 1986 e n.º 6618 de 27 de maio de 1993, ambos alterados pelo 
Decreto n.º 7306, de 11 de maio de 1995, nos termos do art. 15 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, com as alterações introduzidas pelas Leis nº 8883/94, nº 9032/95, nº 9648/98, nº 9854/99, 
10520/02 e Decretos Municipais nºs 10123/05 e 10.185/06, em face da classificação das propostas 
apresentadas no Pregão Eletrônico nº 221/2014, Processo nº  53.314/2014, para registro de preços, 
homologado em __ de ________ de 2014 e publicado no Diário Oficial de Bauru em __ de ________ de 
2014, resolve REGISTRAR O PREÇO das três primeiras empresas classificadas, por item, observadas 
as condições do Edital que rege a licitação e aquelas que se seguem: 

Nome da empresa ________, estabelecida na Rua ___________, CEP:__________, inscrita no CNPJ 
sob o nº __________, neste ato representada pro seu procurador, o Senhor _________, portador do RG 
nº ________ e do CPF nº ____________. 

 
Cláusula Primeira - DO OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste Termo o compromisso ora assumido pela COMPROMISSÁRIA o 
fornecimento na QUANTIDADE 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, cujas especificações estão indicadas nos 
anexos I e III do Processo Administrativo n.º 53.314/2014, mediante emissão de Notas de Empenho 
e conforme termos de sua proposta devidamente anexada ao processo e preços abaixo 
consignados: 

 
LOTE 1- KITS DE MATERIAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL 

ITEM DO 
LOTE 

COMPOSIÇÃO DO KIT 
ITEM / QUANTIDADE 

VALOR 
UNIT.  
ITEM 

MARCA 
DO 

ITEM 

VALOR 
UNIT.   
KIT 

ITEM 1 – 
KIT 

BERÇÁRIO 

1.1 01 Agenda Escolar   

 
1.2 

Custo com Transporte e distribuição 
ponto a ponto 

  

ITEM DO 
LOTE 

COMPOSIÇÃO DO KIT 
ITEM / QUANTIDADE 

VALOR 
UNIT.  
ITEM 

MARCA 
DO 

ITEM 

VALOR 
UNIT.   
KIT 

ITEM 2 – 
KIT 

2.1 01 Agenda Escolar   
 

2.2 01 cjt giz de cera gde 12 cores (grosso)   
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BERÇÁRIO 
II 

2.3 
01 cjt massa modelar a base de amido 12 
cores 

  

2.4 
02 blocos de papel desenho A3 20fls 
(branco) 

  

2.5 01 pasta corrugada A3   

2.6 
1 Embalagem de papelão individual 
(armazenagem do kit)  

  

2.7 
Custo com Transporte e distribuição 
ponto a ponto 

  

ITEM DO 
LOTE 

COMPOSIÇÃO DO KIT 
ITEM / QUANTIDADE 

VALOR 
UNIT.  
ITEM 

MARCA 
DO 

ITEM 

VALOR 
UNIT.   
KIT 

ITEM 3 – 
KIT 

MATERNAL 
I E II 

3.1 01 Agenda Escolar   

 

3.2 01 cjt caneta hidrocor grossa 12 cores   

3.3 01 caixa lápis de cor 12 cores grosso   

3.4 01 cjt giz de cera grande 12 cores (grosso)   

3.5 
02 cjt massa modelar a base de amido 12 
cores 

  

3.6 02 cjt pintura a dedo 6 cores   

3.7 
03 blocos de papel desenho A3 20 fls 
(branco) 

  

3.8 01 pasta corrugada A3   

3.9 02 pct sulfite 100fls (branco)   

3.10 02 cjt tinta guache 6 cores   

3.11 
1 Embalagem de papelão individual 
(armazenagem do kit)  

  

3.12 
Custo com Transporte e distribuição 
ponto a ponto 

  

ITEM DO 
LOTE 

COMPOSIÇÃO DO KIT 
ITEM / QUANTIDADE 

VALOR 
UNIT.  
ITEM 

MARCA 
DO 

ITEM 

VALOR 
UNIT.   
KIT 

ITEM 4 – 
KIT 

JARDIM I 

4.1 01 Agenda Escolar   

 

4.2 01 Caderno desenho gde 96fls (branco)   

4.3 01 cjt caneta hidrocor grossa 12 cores   

4.4 01 caixa lápis de cor 12 cores grosso   

4.5 01 cjt giz de cera curto 12 cores (grosso)   

4.6 
02 cjt massa modelar a base de amido 12 
cores 

  

4.7 02 cjt pintura a dedo 6 cores   

4.8 
01 bloco de papel desenho A3 20fls 
(branco) 

  

4.9 01 pasta corrugada 35mm   

4.10 02 pct sulfite 100fls (branco)   

4.11 01 bloco papel 32fls 8 cores variadas   

4.12 01 tesoura    

4.13 02 cjt tinta guache 6 cores   

4.14 02 colas 90gr   

4.15 01 cx carvão c/ 5 unid   

4.16 
1 Embalagem de papelão individual 
(armazenagem do kit)  

  

4.17 
Custo com Transporte e distribuição 
ponto a ponto 

  

ITEM DO 
LOTE 

COMPOSIÇÃO DO KIT 
ITEM / QUANTIDADE 

VALOR 
UNIT. 
ITEM 

MARCA 
DO 

ITEM 

VALOR 
UNIT.   
KIT 

ITEM 5 – 5.1 01 Agenda Escolar    



 

 
 

 

PROC. 53.314/14 - EDITAL Nº 563/2014 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 221/2014 – Kits de Materiais Escolares. 

42 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Municipal da Educação  

KIT 
JARDIM II 

5.2 01 cjt caneta hidrocor grossa 12 cores   

5.3 01 caixa lápis de cor comum 12 cores    

5.4 01 cjt giz de cera curto 12 cores (grosso)   

5.5 
02 cjt massa modelar a base de amido 12 
cores 

  

5.6 02 cjt pintura a dedo 6 cores   

5.7 
02 bloco de papel desenho A3 20fls 
(branco) 

  

5.8 01 pasta corrugada 35mm   

5.9 01 avental   

5.10 02 pct sulfite 100fls (branco)   

5.11 01 bloco papel 32fls 8 cores variadas   

5.12 01 tesoura   

5.13 01 cjt tinta plástica 6 cores   

5.14 02 cjt tinta guache 6 cores   

5.15 02 colas 90gr   

5.16 01 cx carvão c/ 5 unid   

5.17 
01 caderno brochurão capa dura 48fls 
alcalino (branco) 

  

5.18 
01 caderno desenho gde 96fls alcalino 
(branco) 

  

5.19 01 apontador   

5.20 02 borrachas   

5.21 05 lápis preto n.2   

5.22 01 pct etiqueta autoadesiva   

5.23 01 Estojo escolar   

5.24 
1 Embalagem de papelão individual 
(armazenagem do kit)  

  

5.25 
Custo com Transporte e distribuição 
ponto a ponto 

  

 
LOTE 02 – KITS DE MATERIAL ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL 

ITEM DO 
LOTE 

COMPOSIÇÃO DO KIT 
ITEM / QUANTIDADE 

VALOR 
UNIT.  
ITEM 

MARCA 
DO 

ITEM 

VALOR 
UNIT.   
KIT 

ITEM 1 – 
KIT 1º ANO 

1.1 01 Agenda Escolar    

1.2 01 cjt caneta hidrocor grossa 12 cores   

1.3 01 caixa lápis de cor comum 12 cores    

1.4 01 cjt giz de cera grande 12 cores (grosso)   

1.5 02 cjt massa modelar a base de amido 12 
cores 

  

1.6 02 cjt pintura a dedo 6 cores   

1.7 02 bloco de papel desenho A3 20fls (branco)   

1.8 01 pasta corrugada 35mm   

1.9 01 pasta com elástico em Poliprop. tam. ofício 
transparente 

  

1.10 02 pct sulfite 100fls (branco)   

1.11 01 bloco papel 32fls 8 cores variadas   

1.12 01 tesoura sem ponta   

1.13 01 cjt tinta plástica 6 cores   

1.14 02 cjt tinta guache 6 cores   

1.15 02 colas 90gr   

1.16 01 cx carvão c/ 5 unid   

1.17 03 caderno brochurão capa dura 48fls alcalino 
(branco) 
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1.18 01 caderno desenho gde 96fls alcalino 
(branco) 

  

1.19 02 apontadores   

1.20 04 borrachas   

1.21 10 lápis preto n.2   

1.22 01 pct etiqueta autoadesiva   

1.23 01 Estojo escolar   

1.24 1 Embalagem de papelão individual 
(armazenagem do kit)  

  

1.25 Custo com Transporte e distribuição ponto 
a ponto 

  

ITEM DO 
LOTE 

COMPOSIÇÃO DO KIT 
ITEM / QUANTIDADE 

VALOR 
UNIT.  
ITEM 

MARCA 
DO 

ITEM 

VALOR 
UNIT.   
KIT 

ITEM 2 – 
KIT 2º E 3º 

ANO 

2.1 01 agenda escolar    

 

2.2 04 borrachas brancas   

2.3 02 apontadores com depósito   

2.4 05 cadernos brochurão capa dura com 96 fls 
branco 

  

2.5 01 caderno de caligrafia brochura branco   

2.6 01 caixa de lápis de cor comum com 12 
unidades 

  

2.7 01 conj. de caneta hidrocor fina c/ 12 cores   

2.8 01 conj. de giz de cera grande com 12 cores 
(grosso) 

  

2.9 10 lápis preto nº 02 apontados   

2.10 02 pacote de papel sulfite com 100 fls. branco   

2.11 01 régua plástica de 30 cm   

2.12 01 pasta com elástico em Poliprop. tam. ofício 
transparente 

  

2.13 01 tesoura sem ponta   

2.14 02 tubos de cola líquida de 90 gr   

2.15 01 caderno de desenho grande sem seda 
branco 

  

2.16 01 pasta 35 mm com elástico   

2.17 01 pacote de etiqueta auto adesiva   

2.18 01 estojo   

2.19 1 Embalagem de papelão individual 
(armazenagem do kit)  

  

2.20 Custo com Transporte e distribuição ponto 
a ponto 

  

ITEM DO 
LOTE 

COMPOSIÇÃO DO KIT 
ITEM / QUANTIDADE 

VALOR 
UNIT.  
ITEM 

MARCA 
DO 

ITEM 

VALOR 
UNIT.   
KIT 

ITEM 3 – 
KIT 4º E 5º 

ANO 

3.1 02 apontadores com depósito   

 

3.2 04 borrachas brancas   

3.3 01 agenda escolar    

3.4 
08 cadernos brochurão capa dura com 96 fls. 
Branco 

  

3.5 01 caderno de caligrafia brochura branco   

3.6 
01 caixa de lápis de cor comum com 12 
unidades 

  

3.7 02 canetas esferográficas azuis   

3.8 02 canetas esferográficas vermelhas   

3.9 01 conj. de caneta hidrocor fina c/ 12 cores   
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3.10 10 lápis preto nº 02 apontados   

3.11 02 pacote de papel sulfite com 100 fls. branco   

3.12 01 régua plástica de 30 cm   

3.13 
01 pasta com elástico em Poliprop. tam. ofício 
transparente 

  

3.14 01 tesoura sem ponta   

3.15 02 tubos de cola líquida de 90 gr   

3.16 
01 caderno de desenho grande sem seda 96 
fls branco 

  

3.17 
01 pacote de papel almaço com pauta com 50 
fls 

  

3.18 01 pacote de etiqueta auto adesiva   

3.19 01 estojo   

3.20 
1 Embalagem de papelão individual 
(armazenagem do kit)  

  

3.21 
Custo com Transporte e distribuição ponto 
a ponto 

  

ITEM DO 
LOTE 

COMPOSIÇÃO DO KIT 
ITEM / QUANTIDADE 

VALOR 
UNIT.  
ITEM 

MARCA 
DO 

ITEM 

VALOR 
UNIT.   
KIT 

ITEM 4 – 
KIT 6º AO 

9º ANO 

4.1 02 apontadores com depósito    

4.2 04 borrachas brancas   

4.3 03 cadernos universitários 200 fls 10X1   

4.4 01 bloco de papel quadriculado de meio 
centímetro 

  

4.5 01 cadernos de desenho grandes sem seda 96 
fls branco 

  

4.6 01 caixa de lápis de cor comum com 12 
unidades 

  

4.7 04 canetas esferográficas azuis   

4.8 02 canetas esferográficas vermelhas   

4.9 01 conj. de caneta hidrocor fina c/ 12 cores   

4.10 10 lápis preto nº 2 apontados   

4.11 01 pacote de papel sulfite com 100 fls. branco   

4.12 01 régua plástica de 30 cm   

4.13 02 pasta com elástico em Poliprop. tam. ofício 
transparente 

  

4.14 01 tesoura sem ponta   

4.15 02 tubos de cola líquida de 90 gramas    

4.16 01 transferidor 180° graus   

4.17 01 compasso   

4.18 01 esquadro de 45° graus   

4.19 01 esquadro de 60° graus   

4.20 02 pacote de papel almaço com pauta 50 fls   

4.21 01 pacote de etiqueta auto adesiva   

4.22 01 estojo   

4.23 1 Embalagem de papelão individual 
(armazenagem do kit)  

  

4.24 Custo com logística e distribuição ponto a 
ponto 

  

ITEM DO 
LOTE 

COMPOSIÇÃO DO KIT 
ITEM / QUANTIDADE 

VALOR 
UNIT. 
ITEM 

MARCA 
DO 

ITEM 

VALOR 
UNIT.   
KIT 

ITEM 5 – 
KIT 

5.1 01 apontador com depósito   
 

5.2 01 cx de lápis de cor comum com 12 cores   
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EDUCAÇÃO 
DE JOVENS 
E ADULTOS 

5.3 01 conj. de caneta hidrocor fina c/ 12 cores   

5.4 02 canetas esferográficas azul   

5.5 01 canetas esferográficas vermelha   

5.6 
01 pasta com elástico em Poliprop. tam. ofício 
transparente 

  

5.7 05 lápis pretos nº 02 apontados   

5.8 02 borrachas   

5.9 01 cola liquida 90 gr   

5.10 01 tesoura ponta redonda   

5.11 01 régua plástica 30 cm   

5.12 
03 cadernos brochurão capa dura com 96 fls 
branco 

  

5.13 01 pacote de papel sulfite com 100 fls. branco   

5.14 01 estojo   

5.15 
1 Embalagem de papelão individual 
(armazenagem do kit)  

  

5.16 
Custo com Transporte e distribuição ponto 
a ponto 

  

 
LOTE 03 – MOCHILAS PERSONALIZADAS 

ITEM DO 
LOTE 

Descrição 
VALOR 
UNIT.  
ITEM 

MARCA 
DO 

ITEM 

ITEM 1 Mochila Infantil Personalizada   

ITEM 2 Mochila escolar fundamental Personalizada   

ITEM 3 
Mochila tipo pasta Jovens e Adultos Personalizada   

Custo com Transporte e distribuição ponto a ponto   

 

Cláusula Segunda: DO PRAZO, LOCAIS E CONDIÇÕES DE ENTREGA. 
2.1.  O prazo de entrega será de até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, de acordo com a 

solicitação da Secretaria Municipal da Educação, acompanhada da nota de empenho. 
2.2.  A entrega do objeto desta licitação deverá ser efetuada em 45 dias corridos, em cada unidade 

escolar (ponto a ponto), conforme endereço constante no anexo XI do edital Nº 563/2014, 
conforme solicitação feita pela Secretaria Municipal de Educação, correndo por conta da 
compromissária as despesas de embalagem, seguros, transporte, tributos, encargos 
trabalhistas, previdenciários e outros, se existentes, decorrentes do fornecimento. 

         2.2.1. Poderão ser inseridas ou suprimidas mais unidades escolares. 
    2.2.2  A Secretaria Municipal de Educação, nos pontos de entrega, deverá ter servidor 

disponível para auxiliar na entrega, conferindo os materiais.  
 2.3.  Todos os produtos deverão ser entregues separados por kit, em caixa de papelão individual 

acondicionados em uma caixa máster de papelão, conforme relação de Escolas/Turmas (série) 
e Quantidades que será fornecida pela Secretaria de Educação. 

     2.3.1.  Ficará por conta da compromissária a definição da quantidade de kits por cada caixa 
máster, desde que não ocorra sobrecarga. 

     2.3.2.  As embalagens (caixa máster de papelão), já por turma/série deverão conter 
identificação na parte exterior. Cada caixa deverá conter somente o material de uma 
classe/série. 

2.4.  A compromissária deverá dar garantia dos produtos entregues, durante todo o prazo de 
validade dos produtos constantes nos lotes observando-se, também, as seguintes condições 
mínimas: 

     2.4.1. Durante o período de garantia, os produtos que apresentarem defeito deverão ser 
reparados ou substituídos por novos, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, sob pena 
de aplicação de penalidades, sendo que todas as despesas inerentes à reposição e 
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transporte destes e do objeto licitado correrão por conta da compromissária, não cabendo 
ao Município qualquer ônus. 

 2.5.  Constatadas irregularidades no objeto contratual, a compromissária se obriga a reparar a falha, 
sendo que o município poderá: 
a)  Se disser respeito as especificações, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua 

substituição ou cancelando a contratação, sem prejuízo das penalidades cabíveis. 
a.(1) Na hipótese de substituição, a COMPROMISSÁRIA deverá fazê-la em conformidade 

com a indicação do município, após a notificação por escrito, no prazo máximo de 5 
(cinco) dias corridos, mantido o preço inicialmente ofertado; 

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação 
ou cancelar a contratação, sem prejuízo das penalidades; 
b.(1) Na hipótese de complementação, a COMPROMISSÁRIA deverá fazê-la em 

conformidade com a indicação do Município, após notificação por escrito, no prazo 
máximo de 5 (cinco) dias corridos, mantido o preço inicialmente ofertado;       

2.6.  A COMPROMISSÁRIA deverá emitir nota fiscal e fatura correspondente a cada local de 
entrega, a contar do recebimento da nota de empenho; 

      2.6.1. Na Nota Fiscal deverá constar Prefeitura Municipal de Bauru, endereço: Praça das 
Cerejeiras, 1-59, CNPJ nº 46.137.410/0001-80, ref. Processo nº 53.314/2014, número da 
nota de empenho e da ata de registro de preço. 

 

Cláusula Terceira - DO PRAZO DE VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
3.1. O prazo de validade do Registro de Preços será de 12 (doze) meses a contar da assinatura da 
presente Ata. 

 

Cláusula Quarta - DA ATUALIZAÇÃO E CONTROLE DOS PREÇOS 

4.1.  Os preços registrados serão controlados pelo Município, podendo sofrer oscilação de acordo 
com as variações de mercado. 

4.2.  Os preços registrados que estiverem sujeitos ao controle oficial, poderão ser atualizados nos 
termos e prazos fixados pelo órgão Gerenciador. 

             4.2.1.  Para tanto, a empresa interessada deverá apresentar sua solicitação por escrito 
à Secretaria dos Negócios Jurídicos, com os devidos comprovantes, como cópia da nota fiscal 
emitida à época da apresentação da proposta comercial e atual do mesmo fabricante, para 
posterior análise e negociação por parte do Município. 

4.3.  Os preços registrados serão publicados trimestralmente na Imprensa Oficial do Município e 
divulgados em quadro de avisos para controle. 

4.4.  Fica concedido à COMPROMISSÁRIA o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da publicação 
dos preços registrados, para eventual impugnação, expressa e protocolada, que será 
apreciada desde que devidamente instruída com demonstrativo de majoração extraordinária, 
porventura desconsiderada. 

4.5.  Eventuais pedidos de realinhamento de preços deverão ser protocolados e encaminhados à 
Secretaria dos Negócios Jurídicos, com os devidos comprovantes, dentre os quais 
obrigatoriamente nota fiscal de compra de produtos na época da apresentação da proposta 
comercial desta licitação ou, no caso de justificada impossibilidade, da época do primeiro 
fornecimento e nota atual posterior ao aumento, ambas do mesmo fornecedor para posterior 
análise por parte do Município. 

4.6.   A COMPROMISSÁRIA não poderá praticar preços realinhados sem a devida aprovação pelo 
Município do pedido de que trata o item anterior, sob pena de serem aplicadas as sanções 
previstas em Lei e no Edital ou o cancelamento do preço. 

4.7.   A COMPROMISSÁRIA não poderá suspender as entregas durante o período de análise do 
pedido de que trata o item (4.5.), devendo praticar o preço até então registrado, sob pena de 
serem aplicadas as sanções previstas em Lei e no Edital ou o cancelamento do preço. 

4.8.   O novo preço fixado poderá ter validade a partir do protocolo da solicitação, desde que 
devidamente solicitado pela COMPROMISSÁRIA e autorizado pela Secretaria dos Negócios 
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Jurídicos, sendo que neste caso após a assinatura do Termo Aditivo será devido o pagamento 
complementar, compreendendo os fornecimentos efetuados após a solicitação. Caso não 
aceito, o novo preço terá validade a partir da data da assinatura do Termo Aditivo. 

4.9.   O preço fixado terá sua validade de acordo com o item acima, devendo ser publicado o resumo 
no Diário Oficial do Município. 

 

Cláusula Quinta - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

5.1. Aplica-se a esta Ata, e principalmente aos casos omissos, o disposto na Lei Federal n.º 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações posteriores, bem como o Decreto Municipal n.º 10185/06 - Sistema 
de Registro de Preços. 

 

Cláusula Sexta - DA LICITAÇÃO 

6.1. Para a contratação do fornecimento objeto deste instrumento, foi realizada licitação na modalidade 
de Pregão Eletrônico Nº 221/2014, pelo Sistema Registro de Preços, cujos atos encontram-se no 
Processo nº 53.314/2014. 

 
Cláusula Sétima - DAS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS: 

7.1 A COMPROMISSÁRIA deverá entregar o objeto em conformidade com os padrões e normas 
aplicadas à espécie, responsabilizando-se integralmente pela qualidade do mesmo; 

7.2 O COMPROMISSÁRIA se reserva o direito de recusar objeto que não esteja dentro das 
normas e dos padrões exigidos e aplicados aos mesmos, respondendo a COMPROMISSÁRIA, 
integralmente, pelo custo de suas substituições, tantas vezes quantas necessárias forem e 
apontarem a fiscalização da Secretaria Municipal de Educação; 

7.3. A COMPROMISSÁRIA se responsabiliza, também, por todos os custos, diretos e indiretos, 
apurados na hipótese da incidência do previsto no item 7.2 desta ata de registro de preços. 

 

Cláusula Oitava - DA FORMA DE PAGAMENTO 
8.1. O pagamento será efetuado no 30º (trigésimo) dia corrido, a contar da entrega da nota fiscal na 

Secretaria Municipal de Economia e Finanças, obedecendo à ordem cronológica de sua 
exigibilidade mediante ordem bancária através de instituição financeira a ser determinada pela 
Administração.  

8.2.  Não serão aceitas propostas com pagamento antecipado ou contra entrega e ainda, não serão 
levadas em consideração quaisquer ofertas que não se enquadrem nas especificações 
exigidas. 

8.3.  A nota de empenho não sofrerá qualquer tipo de alteração em seu valor, ressalvadas as 
hipóteses previstas no art. 65 da Lei Federal nº 8666/93. 

 

Cláusula Nona - ÓRGÃO GERENCIADOR, ÓRGÃO PARTICIPANTE E GESTORES DA ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS: 

9.1.  O Município de Bauru designa como ÓRGÃO GERENCIADOR da Ata de Registro de Preços 
a Secretaria Municipal da Educação, que terá a incumbência de efetuar a prática de todos os 
atos de controle e gerenciamento da Ata de Registro de Preços. 

9.2.  O Município de Bauru designa ainda, como Gestor desta Ata de Registro de Preço, a Sr. 
Paulo Soares Santanna Neto, vinculado a Secretaria Municipal da Educação. 

9.3.  A COMPROMISSÁRIA, designa como Gestor(a) desta Ata de Registro de Preços, o(a) Sr(a). 
_____________________________, portador(a) do RG nº ____________________ e CPF 
nº___________, conforme constante na sua Proposta de Preços, que é parte integrante deste 
documento. 

9.4.  Ao(s) gestor(es) da Ata por parte do Município de Bauru, além das atribuições previstas no 
art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93, compete: 

            9.4.1.  Assegurar-se, quando do uso da Ata de Registro de Preços, quanto aos valores 
praticados, informando ao órgão gerenciador eventual desvantagem, quanto à sua utilização. 

            9.4.2.  Zelar, pelos demais atos da COMPROMISSÁRIA, relativos ao cumprimento das 
obrigações assumidas, e também, em coordenação com o órgão gerenciador, pela aplicação 
de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais. 
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     9.4.3  Informar ao órgão gerenciador, quando de sua ocorrência, a recusa da 
COMPROMISSÁRIA em atender às condições estabelecidas em edital, firmadas nesta Ata 
de Registro de Preços, quanto às divergências relativas à entrega ou as características e 
origem dos bens registrados. 

 

Cláusula Décima – DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 
10.1. No caso de atraso injustificado na execução da nota de empenho ou de sua inexecução 

parcial, o Município de Bauru reserva-se o direito de aplicar multa moratória de 2% (dois por 
cento) ao dia, até o total de 5 (cinco) dias sobre o valor total da nota de empenho, sem prejuízo  
das demais sanções previstas no art. 87 da Lei Federal n.º 8666/93 e art. 7º da Lei Federal nº 
10520/02, quais sejam: 

     10.1.1.  Advertência; 
     10.1.2.  Multa de 10% do valor total da nota de empenho em caso de rescisão unilateral, 

sem prejuízo da aplicação da multa prevista no item 18.1; 
      10.1.3.  Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de licitar e 

contratar com a Administração, com prazo de até 05 (cinco) anos ou enquanto 
perdurarem os motivos determinantes da punição; 

      10.1.4.  Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a compromissária ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 
depois de decorridos o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 

Cláusula Décima Primeira - CONDIÇÕES GERAIS: 

11.7. Correrão por conta e risco da COMPROMISSÁRIA todas as despesas e encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução da Ata de Registro de Preços, de acordo 
com art. 71 da Lei 8.666/93. 

11.8. A presente Ata de Registro de Preços reger-se-á nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93, sendo 
recebido e aceito pela COMPROMISSÁRIA todos os direitos inerentes ao MUNICÍPIO para a rescisão 
administrativa prevista no art. 78, do mesmo diploma legal. 

11.9. O MUNICÍPIO se reserva ao direito de inspecionar o objeto, podendo recusá-lo ou solicitar sua 
substituição. 

11.10. Não poderá a COMPROMISSÁRIA ceder ou transferir esta ata, no todo ou em parte, sem 
expressa anuência do Município. 

11.11. Os fornecimentos deverão ser efetuados mediante expedição, pelo MUNICÍPIO, de "Nota de 
Empenho", dos quais constarão todas as especificações necessárias. 

11.12. A critério do MUNICÍPIO a Nota de Empenho poderá ser enviada à COMPROMISSÁRIA, via 
FAX, nos dias úteis, dentro do horário das 8h às 18h. 

11.13. O MUNICÍPIO não se responsabilizará pela entrega de produto, sem a respectiva nota de 
empenho.  

11.14. Durante o prazo de validade do Registro de Preços, a COMPROMISSÁRIA fica obrigada a 
fornecer quaisquer dos itens do Anexo I do Edital nº 563/2014, nas quantidades indicadas pelo 
MUNICÍPIO em cada Nota de Empenho. 

11.15. No período de validade do Registro de Preços, fica facultado ao MUNICÍPIO contratar ou não os 
fornecimentos, como lhe faculta a Lei.  

11.16 A Ata de Registro de Preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou 
entidade da Administração que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao 
órgão gerenciador, desde que devidamente comprovado a vantagem, nos termos fixados no art. 10 e 
§§1º à 3º do Decreto Municipal nº 10185/06. 

11.17. Na Nota Fiscal deverá constar Prefeitura Municipal de Bauru, Praça das Cerejeiras, 1-59, CNPJ 
46.137.410/0001-80, número do processo e número da nota de empenho. 
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11.18. Para as questões que se suscitarem entre os contratantes e que não sejam resolvidas 
amigavelmente na esfera administrativa, fica eleito o foro da comarca de Bauru para a solução judicial, 
desistindo as partes de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

    E por estarem as partes em comum acordo com as cláusulas aqui pactuadas, 
segue este instrumento em 03 vias de igual teor e validade, assinado na presença de 02 (duas) 
testemunhas, para que se produzam todos os efeitos jurídicos e legais. 

Bauru, ____ de ____________ de 2015.                                                                                                                                                                                 
 
 

______________________________ 
Rodrigo Antonio de Agostinho Mendonça 

 Prefeito Municipal 

 
_____________________________ 

P/ COMPROMISSÁRIA 
NOME: 

RG: 
 
 

TESTEMUNHAS: 

Nome:______________________________   Nome: ________________________ 

  Ass:________________________________                      Ass: __________________________ 

RG:________________________________   RG:  __________________________ 
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ANEXO IX 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

 

 

Órgão ou entidade: ______ 

Ata de Registro de Preços nº _______ 

Objeto: ______ 

Contratante: Município de Bauru 

Contratada: 

Advogado(s): (*) 

 

    Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do termo 
acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para 
fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES E NOTIFICADOS para acompanhar todos os 
atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso, e de nosso 
interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor 
recursos e o mais que couber. 

 

     Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os 
despachos e decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados 
no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, de conformidade com o art. 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-
se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 

 

Local e data 

 

 

_____________ 

Contratante 

 

 

_____________ 

Contratada 

 

 

 

 

(*) Facultativo. Indicar quando já constituído. 
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ANEXO X  

CAD ASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU A AT A 

 

CONTRAT ANTE:   

CONTRAT AD A:  

AT A DE REGISTRO DE PREÇOS  Nº   

OBJETO: 

 

Nom e  

Cargo   

RG nº    

Endereço Res idenc ia l  ( * )   

Endereço Com erc ia l  ( * )   

Te le fone   

E-m ai l   

 

Responsável  pelo  atendimento  a  requis ições de  documentos  do TCESP  

Nom e  

Cargo   

Endereço Com erc ia l  do  
Órgão/Setor  

 

Te le fone e  Fax   

E-m ai l   

 

Bauru,     de                      de 2015. 

 

 

RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura). 
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ANEXO XI  

PONTOS DE ENTREGA KIT MATERIAL ESCOLAR 
PONTOS DE ENTREGA PARA OS LOTES 1 E 3: 

 NOME DA ESCOLA ENDEREÇO OFICIAL BAIRRO 

1 
EMEI ABIGAIL FLORA 
HORTA 

Rua Ponciano Ferreira de Menezes, 7-78 Jd Panorama 

4 
EMEI ANTONIO GUEDES 
DE AZEVEDO 

Rua Antonio gasparine, 1-31 Vila Popular Ferraz 

2 
EMEI APPARECIDA 
PEREIRA PEZZATTO 

Rua Bernardino de Campos, 16-16 Vila Souto 

5 
EMEI ARACY PELEGRINA 
BRAZOLOTTO 

Rua José Neves Severiano, 4-60 Vila Dutra 

6 
EMEI CARLOS CORRÊA 
VIANNA 

Rua Marieta França, 8-76 Jd Vânia Maria 

3 
EMEI CARLOS GOMES 
PEIXOTO DE MELLO 

Rua Carmo Bartalotti, 3-30 Jd Vânia Maria 

7 
EMEI CATHARINA 
PULUCCI SILVA 

Rua Benedito Raimundo de Mattos, 3-65 Vila São Paulo 

8 
EMEI CHAPEUZINHO 
VERMELHO 

Rua Tamandaré, 29-74 Vila Ipiranga 

9 
EMEI DORIVAL TEIXEIRA 
DE GODOY 

Rua Luiz Bonett, 1-260 Jd Pagani 

10 EMEI EDNA KAMILA FAINA Alameda dos Heliotrópos, 7-35 Pq. Vista Alegre 

11 
EMEI FLORIPES SILVEIRA 
DE SOUZA 

Rua João Guedes, 1-80 Bauru XVI 

12 
EMEI FRANCISCO 
GABRIELI NETO 

Rua Cuba, 7-80 Vlia Independencia 

13 EMEI GASPARZINHO Rua Santa Paula, 2-50 Jd Redentor 

14 
EMEI GILDA DOS SANTOS 
IMPROTA 

Rua Antonio Bertone, 7-140 Vila Tecnologica 

15 
EMEI ISAAC PORTAL 
ROLDAN 

Rua Carlos Gomes Camargo, 3-81 Núcleo Octavio Rasi 

16 
EMEI JATY QUEIROZ DE 
GORRETTA 

Rua Gal. Alfedro Molan D' Angrogne, 2-80 Vila Dutra 

17 EMEI JAYME BICHUSKY Rua Joaquim Felipe de Mello, 2-33 Jd Godoy 

18 EMEI JOÃO MARINGONI Rua Padre Nóbrega, 17-42 Vila Camargo 

19 EMEI JOSÉ GORI Rua Carlos Pereira Bicudo, 4-130 Jd Petrópolis 

20 
EMEI LEILA BERRIEL 
AIDAR 

Rua Afonso pena, 15-30 Vila Seabra 

21 
EMEI LEILA DE FÁTIMA 
ALVAREZ CASSAB 

Av. Cruzeiro do Sul, 15-35 Jd Cruzeiro do Sul 

22 EMEI LIONS Rua Silva Jardim, 11-80 Jd Bela Vista 

23 
EMEI MAGDALENA 
PEREIRA DA SILVA 
MARTHA 

Rua Eliosa N. de Oliveira, 1-100 Mary Dota 

24 
EMEI MANOEL DE 
ALMEIDA BRANDÃO 

Rua Bernardino de Campos, 6-68 Vila Falcão 

25 
EMEI MARCIA DE 
ALMEIDA BIGHETTI 

Rua Dr. Adaucto de Carvalho, 1-180 Beija Flor 

26 
EMEI MARIA ALICE 
SEABRA PRUDENTE 

Rua Dr. João de Góes M. Sayão Netto, 5-39 Vila Industrial 
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27 
EMEI MARIA DA C 
COIMBRA GELONESE 

Rua Marcia Andaló M. de Carvalho, 1-17 Rosa Branca 

28 
EMEI MARIA ELISABETH 
CAMILO DE PÁDUA 

Rua Mario Colonhesi, 1-35 Nucleo India Vanuire 

29 
EMEI MARIA IZOLINA 
THEODORO ZANETTA 

Rua Felicíssimo Antonio Pereira, 21-40 Jd Eugênia 

30 
EMEI MARIA ROSA 
CONCEIÇÃO DE LIMA 

Rua Anthero Donnini, 1-115 N Presidente Geisel 

31 
EMEI MYRIAM 
APPARECIDA DE 
OLIVEIRA 

Rua Carlos Machado Balaminut, 2-27 Fortunato R Lima 

32 EMEI NIDOVAL REIS Rua Luiz Bortoleiro Neto, 1-55 Edmundo Coube 

33 
EMEI ORLANDO SILVEIRA 
MARTINS 

Rua Valdemir Nunes Madeiros, 4-100 Vila Santa Luzia 

34 EMEI PINÓQUIO RUA JOAQUIM DA SILVA MARTHA, Nº 28-49 Jd Brasil 

35 EMEI ROBERVAL BARROS Rua  Marçal Pinto de Oliveira, q.7 Ouro Verde 

36 
EMEI ROSANGELA V 
MARTINS DE CARVALHO 

Av Orlando Ranieri, 7-38 Parque das Camélias 

37 
EMEI STÉLIO MACHADO 
LOUREIRO 

Praça Rodrigues de Abreu, 3-51 Centro 

38 
EMEI VALÉRIA DE 
OLIVEIRA ASENJO 

Rua Joaquim Gonçalves Soriano, 6-25 
Pousada da 
Esperança 

39 
EMEI VERA LUCIA CURY 
SAVI 

Rua Sargento Manoel faria Inojosa, 3-59 Nova Esperança 

40 
EMEII AIDA TIBIRIÇÁ 
BORRO 

Rua Major Fonseca, 4-60 Vila Antártica 

41 EMEII ANTONIO DAIBEM Rua Carmo Bartalotti, q. 06 Jd Vânia Maria 

42 
EMEII DALVA FREITAS 
FERRAZ COSTA 

Rua João Borges, 2-60 Jd Petrópolis 

43 
EMEII ETELVINA DE 
ARAUJO ALMEIDA 

Rua Julio Simões, 4-45 Vila Garcia 

44 EMEII GARIBALDO Praça dos Viajantes, 2-35 Jd Santana 

45 
EMEII GISELE MARI SAVI 
S.S. PINTO 

Rua Alfredo Rodrigues, quadra 13 Vila Celina 

46 
EMEII GLÓRIA CRISTINA 
DE MELLO 

Rua Rodrigo Romero ,3-47 Centro 

47 
EMEII HUBERT 
RADEMAKERS 

Rua dos Enfermeiros, quadra 01 Nucleo Gasparini 

48 
EMEII IARA CONCEIÇÃO 
VICENTE 

Rua César Cruz Ciafrei, s/nº Chapadão 

49 
EMEII IRENE FERREIRA 
CHERMONT 

Alameda dos Crisântemos, quadra 05 Parque Vista Alegre 

50 EMEII JARDIM IVONE Rua Frederico Pagani, 3-75 
Quinta da Bela 
Olinda 

51 
EMEII JOSÉ TOLEDO 
FILHO 

Rua Sargento José dos Santos, quadra 12 Nova Esperança 

52 
EMEII LÍLIAN APARECIDA 
PASSONI HADAD 

Rua 19, quadra 05 Leão XIII 

53 
EMEII LUZIA THEREZINHA 
DE OLIVEIRA BRAGA 

Av das Bandeiras, 12-50 Parque Real 

54 
EMEII MADRE TEREZA DE 
CALCUTÁ 

Rua Maria José Silvério dos Santos, 2-35 Bauru XXII 

55 
EMEII MARCIA ANDALÓ 
MENDES DE CARVALHO 

Alameda Demóstenes,10-45 Parque Roosevelt 

56 EMEII MARIA DE FÁTIMA Rua Santo Garcia, quadra 05 Pousada da 
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FIGUEIREDO Esperança 

57 
EMEII MARIA HELENA 
PIÇOLATO AMANTINI 

Rua Tomas Bosco, quadra 01 Jd Ouro Verde 

58 
EMEII MÔNICA CRISTINA 
CARVALHO 

Alameda Urano, 6-35 Santa Edwirges 

59 
EMEII VENÂNCIO 
RAMALHO G. AZEVEDO 

Rua Hospital Lauro de Souza Lima Aimorés 

60 
EMEII WILSON MONTEIRO 
BONATO 

Av Nossa Senhora de Fátima, 16-29 Jd Europa 

61 
EMEII PROFA. LUZIA 
MARIA DAIBEM FERRAZ 
DE ARRUDA 

Rua Luiz Marcílio Bernardo, nº 3-160. 
N R Nobuji 
Nagasawa. 

62 
EMEII HORÁCIO 
GONÇALVES PAULA 

Rua José Sbeghen, 1-115 Vila Tecnológica 

63 ALMOXARIFADO Rua Jorge Alexandre Nasralla, 1-92 N.H. Beija Flor 

 
PONTOS DE ENTREGA PARA O LOTE 02 E 03: 

 NOME DA ESCOLA ENDEREÇO OFICIAL BAIRRO 

1 
EMEF ALZIRA CARDOSO - 
PROFª 

Rua Orozimbo Florêncio Figueiredo, 4-45 Jardim Chapadão 

4 
EMEF CLAUDETE DA SILVA 
VECCHI - PROFª 

Rua Roque Urias Baptista, 4-20 Parque Viaduto 

2 
EMEF DIRCE B. G DE 
AZEVEDO - PROFª 

Rua Antonio de Dezembro 5-15 Tangarás/ 

5 
EMEF ETELVINO 
RODRIGUES MADUREIRA 

Rua Severino Dantas de Souza, 5-15 Jd Flórida / Araruna 

6 
EMEF GERALDO ARONE - 
PROF° 

Rua João Prudente Sobrinho, 9-5 N Fortunato R. Lima 

3 
EMEF JOSÉ FRANCISCO 
JUNIOR 

Rua João Borges, Nº 2-30 Jardim Progresso 

7 
EMEF JOSÉ ROMÃO - 
PROF° 

Rua Pedro de Castro Pereira, 8-20 Nova Bauru 

8 
EMEF LOURDES DE 
OLIVEIRA COLNAGHI - 

Rua Eng° João Batista Pacheco Fantin, 3-20 Núcleo José Regino 

9 
EMEF MARIA CHAPARRO 
COSTA 

Al. Urano, 5-38 Pq Santa Edwirges 

10 EMEF THEREZA TARZIA Rua Antonio Montebugnolli, 6-32 N Nobuji Nagasawa 

11 
EMEF WALDOMIRO 
FANTINI - PROF° 

Rua Primo Pegoraro, 2-45 Santa Cândida 

12 
EMEF CÔNEGO ANÍBAL 
DIFRÂNCIA 

Rua Manoel Figueiredo, quadra 1 Parque São Geraldo 

13 
EMEF IVAN ENGLER DE 
ALMEIDA 

Av. Maria Ranieri, 1-40 Parque dos Sabiás 

14 
EMEF NACILDA DE 
CAMPOS 

Rua Joaquim  Marciano, 5-39 Vila Garcia / jd TV 

15 EMEF SANTA MARIA Rua Presidente Kennedy, 19-97 Vila Cardia 

16 
NER - LYDIA ALEXANDRINA 
NAVA CURY 

Rua Anthero Donnini, 1-125 N Presidente Geisel 

17 CEJA - SEDE  I Rua Saint Martin, 20-81 Vila Santa Tereza 

18 
PÓLO JARDIM 
PETRÓPOLIS 

Rua Capitão Mario Rossi, 7-71 Jd Petrópolis 

19 
PÓLO JARDIM REDENTOR / 
JARDIM CAROLINA 

Rua Olavo Moura, 2-36 Jd Redentor 

20 
PÓLO NÚCLEO MARY 
DOTA 

Rua Maria Elisa N. de Oliveira, 1-100 Núcleo Mary Dota 



 

 
 

 

PROC. 53.314/14 - EDITAL Nº 563/2014 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 221/2014 – Kits de Materiais Escolares. 

55 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Municipal da Educação  

21 PÓLO JARDIM GODOY Rua Profª Aracy Santinho Barbieri, 2-50 Jd Godoy 

22 PÓLO VILA SÃO PAULO Rua Sebastião Ferraz da Costa, quadra 4 Vila São Paulo 

23 
PÓLO EDSON FRANCISCO 
DA SILVA 

Rua Profº Floripes Silveira de Souza, 8-1 N Edson F. da Silva 

24 
PÓLO JARDIM EUGÊNIA / 
VILA SANTISTA 

Rua Paraguai, quadra 1 Jd Eugênia 

25 
PÓLO NÚCLEO 
FORTUNATO ROCHA LIMA 

Rua Alcino Pinheiro Chaga, 1-45 N Fortunato R. Lima 

26 
PÓLO PARQUE DAS 
NAÇÕES 

Rua Augusto Bastazini, 3-71 Parque das Nações 

27 ALMOXARIFADO Rua Jorge Alexandre Nasralla, 1-92 N.H. Beija Flor 

 
 

 


