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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Municipal da Administração 

Divisão de Licitação 

 
 RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL 

AMPLA PARTICIPAÇÃO 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 361/17 

PROCESSO Nº 69.222/2017. 

OBJETO: Contratação de empresa para organização e realização do desfile das escolas de samba e blocos do Carnaval 

de Rua de 2018 promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru no Sambódromo, abrangendo fornecimento de 

transporte e gruas, organização da concentração e dispersão, fornecimento de materiais, troféus, tendas, camisetas, 

gradis metálicos, pagamento das agremiações e demais serviços descritos no Anexo IX deste Edital 

 

Empresa 

________________________________________________________________________________________________ 

Pessoa para contato: 

________________________________________________________________________________________________ 

Endereço: 

________________________________________________________________________________________________ 

E-mail: 

________________________________________________________________________________________________ 

Cidade: ____________________________________________________ Estado: ________________________ 

Telefone: _______________________________________ Fax:_______________________________________ 

Recebemos através do acesso à página www.bauru.sp.gov.br → Licitações – Licitações Geral → Pregão Eletrônico, 

o impresso cópia do instrumento convocatório da licitação acima identificada. 

 

                       Local: ________________, _____ de _____________ de _________. 

 

 

_________________________________________ 

Assinatura 

 

Senhor Licitante, 

 

Visando comunicação futura entre a Divisão de Licitação deste Município e essa Empresa, solicitamos o preenchimento 

do recibo de entrega do edital e envio ao Setor Responsável pelo e-mail: anafraga@bauru.sp.gov.br c/c 

bauruspam@gmail.com. 

 

A não remessa do recibo exime a Divisão de Licitação da comunicação de eventuais retificações ocorridas no 

instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais. 

 

Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Bauru 

 

 

mailto:saulocardoso@bauru.sp.gov.br
mailto:bauruspam@gmail.com
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Municipal da Administração 

Divisão de Licitação 

 
 

 

 

Edital de Licitação nº 504/17 

Processo Administrativo nº 69.222/17 

Pregão Eletrônico n.º 361/17 - Licitação Tipo Menor Preço por Lote. 

AMPLA PARTICIPAÇÃO  

Interessado: Secretaria de Cultura 

                          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 19 de janeiro de 2018 – Horário Limite: até às 08h 

Local: www.licitacoes-e.com.br 

Abertura da Sessão: 19 de janeiro de 2018 – Horário Limite: 08hmin 

INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 19 de janeiro de 2018 DE 2018 – ÁS 09h 

 

Pregoeiro: ANA CAROLINA DE CARVALHO FRAGA 

 

O Sr. CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA, Prefeito Municipal, usando a competência delegada no Decreto 

Municipal nº 10.123/05, torna público que se acha aberta, nesta unidade, licitação na modalidade PREGÃO 

ELETRÔNICO, do tipo: MENOR PREÇO POR LOTE - AMPLA PARTICIPAÇÃO  - Processo n.º 69.222/2017, 

OBJETIVANDO a Contratação de empresa para organização e realização do desfile das escolas de samba e 

blocos do Carnaval de Rua de 2018 promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru no Sambódromo, 

abrangendo fornecimento de transporte e gruas, organização da concentração e dispersão, fornecimento de 

materiais, troféus, tendas, camisetas, gradis metálicos, pagamento das agremiações e demais serviços, 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, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014  

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 justifica-se por ser o carnaval parte importante da cultura brasileira que envolve 

diversas áreas, com reflexos socioeconômicos e culturais, sendo que em Bauru temos grandes escolas de samba e blocos 

compostos de membros de diversas classes sociais e com sede em diversos bairros. O desfile de Carnaval é apreciado 

por milhares de pessoas, inclusive de outras cidades da região que vão ao Sambódromo assistir, torcer e prestigiar essa 

grandiosa festa da cultura popular. 

 

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

 

FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL: 

 Telefones: (0xx14) 3235-1337 – 3235-1113 

 Endereço: Secretaria Municipal da Administração 

 Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy, Sala 10 

 CEP: 17014-900 – Bauru/SP 

 Horário de atendimento: das 8h às 12h e das 13h às 17h 

  e-mail: anafraga@bauru.sp.gov.br  

  Site: www.licitacoes-e.com.br;  ou (Licitações) – Acesso Identificado - Licitação nº 704281 

 

http://www.licitacoes-e.com.br/
mailto:edimersonsilva@bauru.sp.gov.br
http://www.licitacoes-e.com.br/


 

EDITAL Nº 504/17 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 361/17 – ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO DESFILE DE CARNAVAL 2018               3 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Municipal da Administração 

Divisão de Licitação 

 
 Todas as despesas decorrentes da presente licitação correrão por conta da dotação orçamentária: Ficha 731 Secretaria 

Municipal de Cultura. 

O valor a ser contratado tem como limite a média aritmética dos valores praticados no mercado, conforme documento 

encartado nos autos do Processo nº 69.222/17. 

 

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 (a) como Pregoeiro 

(Coordenador) ANA CAROLINA DE CARVALHO FRAGA, como pregoeira-substituta Izabel Machado de Oliveira 

com o auxílio da Equipe de Apoio, composta por Izabel Machado de Oliveira, Márcia Aparecida Boniolo, Maria de 

Fátima Iguera Soares, César Augusto Rodrigues, Roberta Tavares Jeronymo e Angela Akemi Konda Boletti, 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 E PRAZO DO CONTRATO 

2.1. O presente pregão eletrônico tem por objeto a Contratação de empresa para organização e realização do desfile 

das escolas de samba e blocos do Carnaval de Rua de 2018 promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru no 

Sambódromo, abrangendo fornecimento de transporte e gruas, organização da concentração e dispersão, 

fornecimento de materiais, troféus, tendas, camisetas, gradis metálicos, pagamento das agremiações e demais 

serviços, melhor descritos nos Anexos II e IX do presente edital que contém as especificações técnicas e comerciais que 

possibilitarão o preparo das propostas. 

2.2. A vigência do contrato será de 03(três) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado caso haja 

interesse das partes. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

3.1. A prestação do serviço deverá ser realizada no Sambódromo de Bauru “Guilberto Carrijo”, no núcleo Presidente 

Geisel/Bauru, nos dias 10 e 12 de Fevereiro de 2018, tendo início o desfile a partir das 19h30 ou em outra data próxima 

designada pela Secretaria Municipal de Cultura, no caso de ocorrência de fato fortuito ou força maior. 

3.2 Caberá à Secretaria Municipal de Cultura a fiscalização dos serviços. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

4.1 A licitante vencedora compete: 

  4.1.1 Fornecimento de transporte para os figurantes que irão participar dos desfiles, sendo até 4 (quatro) ônibus 

para cada Bloco (08 Blocos Categoria Especial e 01 Categoria Originalidade) e 07 (sete) ônibus para cada Escola (06 

Escolas de Samba inscritas e confirmadas). Cada Escola de Samba e cada Bloco Carnavalesco fornecerá o local em que 

o ônibus buscará os integrantes com destino ao Sambódromo e o local de seu retorno. 

  4.1.2  Fornecimento de transporte para os carros alegóricos e alegorias até o Sambódromo e o seu retorno ao 

local de origem, sendo: 

a) 02 (dois) guinchos (duas viagens de ida e duas de volta) para cada bloco carnavalesco; 

b) 05 (cinco) guinchos (cinco viagens de ida e cinco de volta) para cada Escola de Samba 

  4.1.3 Efetuar requerimento junto à EMDURB – Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de 

Bauru solicitando a autorização e o acompanhamento do transporte dos carros alegóricos até o Sambódromo e o seu 

retorno; 

  4.1.4. Disponibilizar 04 (quatro) gruas, com gaiola com no mínimo 1,20 X 1,20 x 2,5 altura, para transporte de 

duas pessoas com alcance mínimo de 10 (dez) metros e todos os equipamentos necessários de segurança, sendo: 03 

(três) na concentração e uma na dispersão, para colocação e retirada dos destaques nos carros alegóricos nos dias de 

desfile, totalizando 80 (oitenta) horas. 

   4.1.4.1 Cada grua deverá ter á disposição 03 (três bombeiros/brigadistas) para garantir a 

segurança dos destaques na colocação e retirada nos carros alegóricos, de acordo com as exigências do Corpo de 

Bombeiros. 

  4.1.5. Inspeção dos carros alegóricos, obedecendo às exigências do Corpo de Bombeiros, a fim de garantir toda 

a segurança dos destaques que ficarão em cima dos carros alegóricos; 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Municipal da Administração 
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   4.1.6. Garantir que tenham nos carros alegóricos unidades de extintores de incêndio, sendo necessário pelo 

menos um extintor de PQS em carros alegóricos com até 50m² e, no mínimo, um extintor de PQS e um extintor de água 

para os carros alegóricos com metragem superior a 50m²; 

  4.1.7 Organização da concentração e dispersão, incluindo a ordem de entrada, bem como o acompanhamento 

da Comissão Organizadora nos Desfiles, na contagem do número de integrantes, Controle de Horários e do Tempo de 

Desfile de cada Escola/Bloco com início e término, conforme cronograma apresentado pelas Escolas e Blocos; 

   4.1.7.1 A Comissão de Concentração será composta por 04 (quatro) Representantes sendo, 02 (dois) 

da Empresa e 02 (dois) da Secretaria de Cultura com apoio operacional da própria Empresa e a ela competirá:  

  a) Apresentar relatórios das necessidades de alteração física, a serem feitas nas áreas de concentração; 

  b) Coordenar a chegada de Alegorias a área de concentração e suas disposições de acordo com a 

ordem de desfiles e a distribuição das áreas estabelecidas dentro da concentração. 

   4.1.7.2 A Comissão de Cronometragem será composta por 06 (seis) Representantes sendo, 03 (três) da 

Empresa  e 03 (três) da Secretaria de Cultura para cada desfile e a ela competirá:  

   a) Acompanhar o acionamento do cronometro, inicio do desfile de cada Escola/Bloco, assim como sua 

respectiva parada no término do desfile; 

  b) Apontar em planilhas próprias o tempo de desfile da cada Escola/Bloco; 

   c) Fazer a contagem de todos os integrantes que participarem do desfile de cada Escola/Bloco, 

inclusive os empurradores de carros alegóricos e diretores de harmonia. 

   4.1.7.3 A comissão de dispersão será composta por 04 (quatro) Representantes sendo, 02 (dois) da 

Empresa  e 02 (dois) da Secretaria de Cultura com apoio operacional da própria Empresa  e a ela competirá:  

   a) Apresentar relatórios das necessidades de alteração física, a serem feitas nas áreas de dispersão; 

  b) Coordenar a chegada de Alegorias e carros na área de dispersão bem como fiscalizar a liberação do 

local 

    4.1.8 Entrega de todas as planilhas de contagem e cronometragem na Secretaria Municipal de Cultura, no dia 

14/02/2018, das 9h às 11h, devendo a licitante vencedora ficar à disposição, no dia da apuração, para eventuais 

esclarecimentos; 

   4.1.9 Fornecimento de: PLANILHAS (CONFORME MODELO SMC), CRONOMETROS, CANETAS, 

PRANCHETAS, CRACHÁS, PAPEL E CAPA DE CHUVA para os responsáveis por esses serviços contratados pela 

licitante vencedora; 

  4.1.10 Recolher o ECAD e apresentar a guia (comprovante de pagamento) na Secretaria de Cultura até 

05 (cinco) dias antes do evento; 

  4.1.11 Fornecimento dos troféus para a premiação das Escolas de Samba e Blocos em ambas as categorias, 

como segue: 

  4.1.11.1 Escolas de Samba 

  a) 1º lugar – 1,80m, no mínimo; 

   b) 2º lugar – 1,67m, no mínimo; 

   c) 3º lugar – 1,56m, no mínimo. 

   4.1.11.2 Blocos Categoria Especial 

   a) 1º lugar – 1,17m, no mínimo; 

                     b) 2º lugar – 1,07m, no mínimo; 

                     c) 3º lugar – 0,97m, no mínimo. 

               4.1.11.3 Categoria Originalidade 
              a) Troféu de participação com no máximo até 40 cm. 

  4.1.12 Fornecimento de tendas sem/com piso e com fechamento que serão instalados ao longo da avenida para 

os jurados, contagem, camarote e na concentração, como segue: 

a) Jurados – 3 tendas 5X5, sem piso e com fechamento, há uma altura de 1,30 cm do solo instaladas ao 

longo da avenida.  
b) Contagem – 2 tendas 5X5, com piso e com fechamento que deverão ser instaladas, há uma altura de 50 

cm do solo, sendo uma no início (concentração) e outra no fim da avenida (dispersão). A instalação 

destas Tendas será conforme orientação da S.M.C.; 
c) Camarote – 1 tenda 5X5 sem piso com fechamento 
d) Concentração – 2 tendas (Usadas como Camarim). 

        4.1.13 Fornecimento de 250 (duzentos e cinquenta) camisetas com estampa (logo Prefeitura/ Empresa), sendo que 

os tamanhos, cores e modelo serão determinados pela Secretaria de Cultura. 

  4.1.14 Fornecimento e instalação de 450m lineares de gradis metálicos  na área superior (acima das 

arquibancadas) para utilização no fechamento da área de segurança. Os gradis deverão ter a altura mínima de 1,1m e 
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 máxima de 1,2m, com pés e travamento entre si por sistema de encaixe fixo, todas as peças na mesma cor e deverão 

ainda estar em ótimo estado de conservação e pintura. 

   4.1.15 Todas as despesas de transporte, combustível, hospedagem, alimentação, ECAD e afins, recolhimento 

de taxas e impostos, além de outras despesas decorrentes desta prestação de serviços, incluindo toda Equipe de 

Trabalho; 

  4.1.16 Apresentação das Escolas de Samba e dos Blocos Carnavalescos das categorias Especial e 

Originalidade, obrigatoriamente inscritos na Secretaria Municipal de Cultura para o Desfile do Carnaval 2018; 

  4.1.17 Pagamento de todas as entidades carnavalescas, devidamente inscritas na Secretaria Municipal de 

Cultura de Bauru e que tenham participado oficialmente e cumprido os requisitos mínimos dos desfiles de 2017, 

sendo como valores mínimos a serem pagos: 

a) Escolas de Samba – R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 
b) Blocos Categoria Especial – R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). 

  4.1.17.1 Terão direito ao recebimento dos valores acima descritos 05 (cinco) Escolas de Samba, 06 (seis) 

Blocos categoria especial (não houve inscritos para Blocos Categoria Originalidade com direito a recebimento de verba) 

   4.1.17.1.1. As escolas de samba e respectiva Comissão de Frente, Alas das Baiana, Bateria, Harmonia, 

Harmonia, Mestre Sala e Porta Bandeira, Destaque, Intérpretes do Samba Enredo, Passistas e Madrinha de Bateria, 

deverão apresentar-se com o número de integrantes estabelecido no Regulamento do Desfile Carnaval 2018 (Anexo XI); 

  4.1.17.1.2 Os blocos categoria especial deverão apresentar-se com o número de integrantes 

estabelecido no Regulamento do Desfile Carnaval 2018 (Anexo XI). 

  4.1.17.2 Caso alguma entidade carnavalesca com direito ao recebimento de verba que tenha realizado a 

inscrição por algum outro motivo não participe do desfile 2018, o total do valor que deveria ser pago a essa será 

descontado do total a ser pago à licitante vencedora.  

 

CLÁUSULA QUINTA: DOS ANEXOS DO EDITAL 

5.1. Seguem anexos ao Edital como parte integrante do mesmo: 

5.1.1. Modelo de Carta de Apresentação (Anexo I); 

5.1.2. Formulário Modelo de Proposta de Preços (Anexo II); 

5.1.3  Minuta de Contrato (Anexo III); 

5.1.4. Minuta de declaração de inexistência de impedimento legal (IV); 

5.1.5. Minuta de declaração de cumprimento do art. 27 da Lei 8.666/93 e art. 7º, XXXIII da Constituição Federal 

(Anexo V); 

5.1.6. Modelo Declaração referente à tributação no Município de Bauru (Anexo VI); 

5.1.7. Declaração de Conformidade (Anexo VII) 

5.1.8  Cadastro do Responsável que assinar o CONTRATO (Anexo VIII) 

5.1.9. Especificação do objeto (Anexo IX) 

5.1.10. Termo de Ciência de Notificação (Anexo X) 

5.1.11 Regulamento do Desfile Carnaval 2018 (Anexo XI) 

 

CLÁUSULA SEXTA: DO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, ABERTURA DA SESSÃO E INÍCIO DA 

DISPUTA DE PREÇOS. 

6.1. O fornecedor deverá observar as datas e horários limites previstos para a abertura da proposta, atentando também 

para a data e horário para início da disputa. 

 

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, bem como ter previsto no objeto ou objetivo social, atividade pertinente 

com O OBJETO DA LICITAÇÃO de que for participar. 

7.2. As licitantes que comprovarem o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do 

art. 3º, da Lei Complementar nº 123/06 terão tratamento diferenciado das demais, consoante, disposições constantes nos 

arts. 42 a 45 do mesmo diploma legal. 

7.3. Encontram-se impedidos de participar do presente certame os interessados que: 

7.3.1. Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em Licitação e Impedimento de Contratar com 

a Administração de acordo com os art. 87, III da lei 8.666/93 ou art. 7º, caput da lei 10.520/02. 
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 7.3.2. Tenham sido declarados inidôneos, por qualquer órgão público federal, estadual ou municipal, para 

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 após decorrido o prazo da sanção de que trata o 

inciso anterior; 

7.3.3. Funcionem sob regime de consórcio ou grupo de empresas nacionais ou estrangeiras com subcontratação 

ou formas assemelhadas; 

7.3.4. Isoladamente ou em Consórcio, são responsáveis pela elaboração do projeto básico ou executivo ou 

da qual 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; 

7.3.5. Sejam Servidores ou dirigentes de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

7.4. Os impedimentos acaso existentes deverão ser declarados pela empresa licitante, sob pena de responsabilidade 

administrativa e penal cabíveis, conforme legislação vigente. 

 

CLÁUSULA OITAVA: DO REGULAMENTO OPERACIONAL DO CERTAME 

8.1. 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; 

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 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 (intransferível), obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S/A, sediadas no País; 

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 PARTICIPAÇÃO 

10.1. 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. 
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 OBS.: A INFORMAÇÃO DOS DADOS PARA ACESSO DEVE SER FEITA NA PÁGINA INICIAL DO SITE 

WWW.LICITACOES-E.COM.BR, OPÇÃO “ACESSO IDENTIFICADO”; 

10.2. 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; 

10.3. 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; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA ABERTURA DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÕES DOS LANCES 

11.1. A partir do horário previsto no Edital e no sistema, terá início a 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; 

11.2. 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; 

11.3. Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido anteriormente registrado no 

sistema; 

11.4. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em 

primeiro lugar; 

11.5. Durante o transcurso da sessão pública, que terá o tempo de 05 (cinco) minutos para apresentação de lances para o 

lote, os participantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o 

autor dos lances aos demais participantes; 

11.6. 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 prejuízos dos atos realizados; 

11.7. 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 no site www.licitacoes-

e.com.br do Banco do Brasil, divulgando data e hora para reabertura da sessão, sendo de inteira responsabilidade do 

licitante acompanhar as mensagens no site; 

11.8.  A etapa de lances da sessão pública será encerrada mediante aviso de fechamento iminente dos lances, emitido 

pelo sistema eletrônico, após o qual transcorrerá período de tempo extra. O período de tempo extra 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 nº 123/06; 

11.9. Em ocorrendo o empate previsto no art. 44 da Lei Complementar nº 123/06, ou seja, quando o 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 será convocada pelo Pregoeiro(a) 

que poderá apresentar pelo sistema um lance inferior ao da proposta vencedora do certame, situação em que será 

adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

11.9.1. Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte na hipótese acima 

prevista, serão convocadas as microempresas e empresas 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; 

11.9.2. 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; 

11.9.3. Na hipótese de não contratação nos termos previstos neste item (11.9), o objeto licitado será adjudicado 

em favor da proposta originalmente vencedora do certame; 

11.9.4. O disposto neste item somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido 

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 

11.9.5. 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 11.9.1.) no prazo máximo de 05 (cinco) minutos a contar da convocação 

oficial da mesma.   
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 11.10. Facultativamente, o (a) Pregoeiro (a) (Coordenador (a)) poderá encerrar a sessão pública mediante 

encaminhamento de aviso de fechamento iminente dos lances e subsequente transcurso do prazo de 30 (trinta) minutos, 

findo o qual será encerrada a recepção  de lances. Neste caso, antes de anunciar o vencedor, o (a) Pregoeiro (a) 

(Coordenador (a)) poderá encaminhar, pelo sistema eletrônico, contraproposta diretamente ao proponente que tenha 

apresentado o lance de menor preço, para que seja obtido preço melhor, bem como decidir sobre sua aceitação; 

11.11. 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; 

11.12. A(s) arrematante(s) deverá(ão) enviar via e-mail anafraga@bauru.sp.gov.br a proposta e os documentos 

relativos à habilitação solicitados na Cláusula Décima Quinta deste Edital, no prazo de até 01(um) dia útil a contar do 

término da etapa de lances. Posteriormente, os mesmos documentos deverão ser encaminhados em originais ou cópias 

autenticadas, no prazo de 04(quatro) dias úteis, contados a partir da solicitação do pregoeiro (coordenador), 

juntamente com a proposta de preços. 

 O endereço para entrega do original ou cópia autenticada é o seguinte: 

Prefeitura Municipal de Bauru 

Secretaria Municipal de Administração 

Divisão de Licitação - 2º andar  

Pregão Eletrônico nº 361/17 

Pregoeiro (Coordenador): Ana Carolina de Carvalho Fraga 

Praça das Cerejeiras, 1-59 – Vila Noemy. 

CEP 17014-900 - Bauru – São Paulo 

11.13. O não cumprimento do envio dos documentos de habilitação e da proposta 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. 

11.14. Se a proposta ou o lance de menor valor não for aceitável, 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. 

11.15. Caso não sejam apresentados lances, será verificada a conformidade entre a proposta de menor preço e valor 

estimado para a contratação. 

11.16. Constatando o atendimento das exigências fixadas no Edital, o objeto será adjudicado ao autor da proposta ou 

lance de menor preço. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA PROPOSTA NO SISTEMA ELETRÔNICO 

12.1. O encaminhamento de proposta para o sistema eletrônico pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às 

exigências de habilitação previstas no Edital. 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. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA PROPOSTA ESCRITA E FORNECIMENTO 

13.1. 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, 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 11.12, deste Edital; 

13.2. Na proposta escrita, deverá conter: 

a) Prazo de validade da proposta que não poderá ser inferior a 60(sessenta) dias, contados a partir da data da 

assinatura da proposta virtual. Caso não conste prazo de validade expresso, este será considerado como sendo 

de 60 (sessenta) dias; 

b) Especificação completa do serviço oferecido, conforme descrito no Anexo IX deste Edital; 

c) Preço total do item, em moeda corrente nacional, em algarismo ou por extenso, apurado à data de sua 

apresentação. Nos preços propostos deverão estar incluídos além do lucro, todas as despesas e custos, como 

por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas 

com o fornecimento do objeto da presente licitação; 

d) Dados do banco, agência e conta corrente do licitante participante; 

mailto:edimersonsilva@bauru.sp.gov.br


 

EDITAL Nº 504/17 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 361/17 – ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO DESFILE DE CARNAVAL 2018               9 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Secretaria Municipal da Administração 

Divisão de Licitação 

 
 e) Prazo de execução do serviço, conforme item 3.1 deste edital;  

f) Data e assinatura do Representante Legal da proponente; 

g) Declaração de Conformidade (Anexo VII); 

h) Pagamento, conforme item 19.1 deste edital; 

i) Dados (nome, RG e CPF) e e-mail pessoal do representante legal da empresa designado para assinatura do 

contrato, juntando procuração, se for o caso, de procurador com poderes para firmar o contrato. 

13.3. Atendidos todos os requisitos, será (ao) considerada (s) vencedora (s) a (s) licitante (s) que oferecer (em) o 

MENOR PREÇO POR LOTE. 

13.4. Serão desclassificadas as propostas que : 

a) Conflitem com as normas deste Edital ou da legislação em vigor; 

b) Contenham mais de 02 (duas) casas decimais em seus valores unitários; 

c) Sejam incompletas, isto é, não contenham informação (ões) suficiente (s) que permita (m) a perfeita 

identificação do material licitado; 

d) Sejam manifestamente inexequíveis, por decisão do (a) Pregoeiro (a) (Coordenador (a)); 

e) Não estiverem assinadas pelo representante legal da empresa; 

 f) Apresentarem preços acima dos praticados no mercado ou com taxas excessivas; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DO JULGAMENTO 

14.1. O julgamento desta licitação será feito pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE, observados os prazos para 

fornecimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e de qualidade e demais condições 

definidas neste Edital; 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DA HABILITAÇÃO 

15.1. Para habilitação no certame, o interessado deverá satisfazer os requisitos necessários na forma da legislação 

vigente. Será exigida a apresentação dos seguintes documentos, no original ou em cópia autenticada, na forma da lei: 

 

15.2 Habilitação Jurídica: 

15.2.1. CAPACIDADE JURÍDICA (art. 28 da Lei Federal nº 8.666/93) 

a) Certificado de Registro Empresarial, no caso de firma individual, acompanhado de CPF e RG. 

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 assembléia 

da última eleição da diretoria e no caso de Sociedades Simples, acompanhado de alterações e prova de 

diretoria em exercício. O contrato social deverá estar de acordo com a Lei Federal nº 10.406/2002 

(Código Civil) e também deverá estar de acordo com a Lei Complementar nº 123/06, alterada pela 

Lei Complementar nº 147/14; 

c) Decreto de Autorização, 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. 

 

15.2.2. REGULARIDADE FISCAL (art.29 da Lei Federal nº 8.666/93): 

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 Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e a Divida Ativa da União (CND) 

ou Certidão Positiva de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e a Divida Ativa da União (CPD), 

com os efeitos negativos; 

d) Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de débito, referente ao ICMS, 

com a Fazenda Estadual;  

e) Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de débito Mobiliário com a 

Fazenda Municipal; 

f) Certificado de Regularidade Fiscal (CRF) perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT) ou Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas, com os 

efeitos negativos. (site http://www.tst.jus.br/certidao). 

http://www.tst.jus.br/certidao
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    15.2.2.1.  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. 

          15.2.2.2. Os licitantes que se enquadrarem na categoria de microempresa, empresa de pequeno porte 

ou microempreendedor individual deverão apresentar toda a documentação requerida, mesmo que apresente qualquer 

restrição à sua regularidade fiscal (subitem 15.2.2. do edital), a fim de que possa ser aplicado o disposto do art. 43 da 

Lei Complementar nº 123/2006, alteradas pelas Leis Complementares nº s 128/2008 e 147/2014; 

                   15.2.2.2.1. Havendo restrição regularidade fiscal da microempresa, empresa de pequeno porte 

ou microempreendedor individual, será assegurado o prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao 

momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 

Administração, para a regularização, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas 

ou positivas, com efeito, de certidão negativa, conforme o art. 43 § 1º da Lei Complementar nº 123/2006, alterada pelas 

Leis Complementares nºs 128/2008 e 147/2014; 

                            15.2.2.2.2.  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. 8666/93, sendo facultado a 

Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem da classificação, para a assinatura do contrato ou revogar 

a licitação. 

 

15.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (art.30 da Lei Federal nº 8.666/93) 

          15.2.3.1. Um Atestado, podendo ser juntado mais de um Atestado de atividade pertinente e compatível com o 

que pretende fornecer, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, informando que a licitante realiza ou 

realizou fornecimento com características semelhantes ao objeto desta licitação. 

      

15.2.4. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO - FINANCEIRA (art. 31 da Lei Federal nº 8.666/93) 

e) 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; 

f) 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  i senta  das  exigências  cont idas  nas  le t ras  “a”  e  “b” ,  a  empresa  op tante  do  

s is tema s imples ,  sendo  que  nes te  caso  a  empresa  deverá  apresentar  a  Declaração  

do  Imposto  de  Renda  de  Pessoa  Jur íd ica ,  re ferente  ao  úl t imo exerc íc io ,  

acompanhada  da  dec laração  ass inada  pe lo  responsável  contáb i l  da  empresa  ou 

consul ta  ao  s i te  da  Recei ta  Federa l  que  demonst re  sua  opção  pe lo  s i s tema 

s imples ;   

d)  Certidão Negativa de Falência e Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 

jurídica ou domicílio da pessoa física; 

 d .1 )  As empresas  que  estejam em recuperação  judic ia l  deverão  entregar  na  fase  

de  habi l i tação  o  Plano  de  Recuperação  já  homologado pelo  Juízo  competente  e  

em pleno  v igor ,  sem prejuízo  do  atendimento  a  todos  os  requis i tos  de  

habi l i tação  econômico - f inanceira  estabelec idos  no  edi ta l ,  de  acordo  com a  

Súmula  nº  50  do  Tribunal  de  Contas  do  Estado  de  São  Paulo .  

15.2.5. Serão aceitos, em substituição dos documentos relacionados acima, os documentos constantes do 

Certificado de Registro Cadastral - C.R.C., 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 8.666/93, 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. 
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15.2.6. 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, se for o caso 

(Anexo VI), conforme determina a Lei Municipal n. º 5.305 de 28 de novembro de 2005. 

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 relativa ao cumprimento do disposto no inc. XXXIII do art. 7º, da Constituição e na Lei nº 

9.854, de 27 de outubro de 1.999 (Anexo V). 

15.3. 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 DE REGISTRO EMPRESARIAL E INTEGRAÇÃO - DREI ou outro documento 

idôneo; 

15.4. 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 do lote, o contrato será celebrado e executado com a sede que apresentou a 

documentação; 

15.4.1. Caso o licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante desta licitação, execute 

o futuro contrato, deverá apresentar toda documentação de ambos os estabelecimentos (referente à habilitação jurídica, 

regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira e técnica); 

15.5. 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 autenticado 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; 

15.6. 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; 

15.7. Constatando o atendimento das exigências previstas no Edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe 

adjudicado o objeto da licitação pelo próprio Pregoeiro (a) (Coordenador (a)), na hipótese de inexistência de recursos, 

ou pelo Prefeito Municipal, na hipótese de existência de recursos; 

15.8. Se a licitante desatender às exigências previstas nesta Cláusula Décima Quinta, o(a) Pregoeiro(a) 

(Coordenador(a)) 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 DÉCIMA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO 

16.1. A licitante vencedora se obriga a corrigir o serviço quando constatado que o mesmo não corresponde ao descrito 

no Anexo IX do presente Edital e contrato. 

16.2. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o Município poderá: 

a) Se disser respeito às especificações, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 

rescindindo o contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.(1) Na hipótese de substituição, a licitante vencedora deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 

Município, imediatamente, contado da notificação, mantido o preço inicialmente contratado; 

b) Se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir o 

contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.(1) Na hipótese de complementação, a licitante vencedora deverá fazê-la em conformidade com a indicação 

do Município, imediatamente, contado da notificação, mantido o preço contratado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E RECURSOS 

17.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública do pregão, impugnar o Edital, 

conforme previsto no art. 41, da Lei Federal nº 8.666/93. 
              17.1.1. As impugnações deverão ser endereçadas ao Departamento de Administração de Materiais - Divisão de 

Licitações, situado na Praça das Cerejeiras, 1-59 - 2º andar – Vila Noemy, na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, 

CEP: 17014-900, e seu encaminhamento se dará por intermédio do(a) Pregoeiro(a) (Coordenador(a)). 
17.2. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 

representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pelo proponente; 
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 17.3. 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. 

 17.3.1. Manifestado a intenção de recorrer no sistema o licitante terá o prazo de 03 (três) dias corridos para 

apresentação das razões de recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentarem contrarrazões 

em igual número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos; 

17.4. A falta de manifestação motivada no prazo especificado no subitem 17.3 importará a preclusão do direito de 

recurso; 

17.4.1. 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;” 

17.5. Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a 

intenção de interpor o recurso pelo proponente; 

17.6. Os recursos deverão ser endereçados ao Departamento de Administração de Materiais - Divisão de Licitações, 

situado na Praça das Cerejeiras, 1-59, CEP 17014-900, Bauru/SP, e seu encaminhamento se dará por intermédio do (a) 

Pregoeiro (a) (Coordenador (a)).  

 17.6.1. Os recursos contra decisões do (a) Pregoeiro (a) Coordenador (a) terão efeito suspensivo face do 

julgamento das propostas e da habilitação ou inabilitação do licitante; 

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

17.8. 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. 

17.9. A classificação será feita pelo menor preço por lote. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA: DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  

18.1. No caso de atraso injustificado na execução  do Contrato ou de sua inexecução parcial, o Município reserva-se o 

direito de aplicar multa moratória de 2% (dois por cento) ao dia, até o total de 05 (cinco) dias sobre o valor total do 

contrato descumprido, além das demais sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 7º da Lei Federal 

nº 10.520/02, quais sejam: 

 18.1.1. Advertência: 

 18.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplido, pela 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 resultante e depois 

de decorridos o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 18.1.5. O montante da multa poderá, a critério do Município, ser cobrado de imediato ou compensado com 

valores de pagamentos devidos ao fornecedor, independentemente de qualquer notificação. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA: DA FORMA DE PAGAMENTO 

19.1.  O pagamento será efetuado obedecendo à ordem cronológica de sua exigibilidade mediante ordem bancária 

através de instituição financeira a ser determinada pelo Município conforme a seguir: 

 19.1.1. Duas parcelas, sendo:  

 a) 1º (primeira) parcela, deverá ser paga após a assinatura do contrato, no prazo de 03(três) dias úteis a contar 

da entrega da nota fiscal na Secretaria Municipal de Economia e Finanças pela Secretaria Municipal de Cultura, no valor 

de 40% do valor mínimo a ser destinado às escolas de samba e blocos, mediante a comprovação, junto à Secretaria 

Municipal de Cultura, através de fatos dotados de que as escolas e blocos inscritos e com direito ao recebimento da 

referida verba, apresentem as fantasias e carros alegóricos a serem utilizados nos desfiles e; 

 b) 2º (segunda) parcela: no valor restante do contrato, até o 10º (décimo) dia útil, a contar da entrega da nota 

fiscal na Secretaria Municipal de Economia e Finanças, após a data da realização dos desfiles, devidamente atestada 

pela Secretaria Municipal de Cultura,  
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   19.1.1.1.  No caso de uma escola ou bloco não comparecer nos dias de desfile, será descontado da 

segunda parcela o valor total que a agremiação faltosa teria direito, sendo R$ 16.000,00 no caso de bloco especial e R$ 

60.000,00 no caso de escola de samba. 

 19.2.  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. 

19.3.  No caso de atraso no pagamento por parte do Município, haverá a incidência de juros moratórios de 0,5% 

(cinquenta centésimo por cento) ao mês ou fração, a contar da data prevista para pagamento até o efetivo pagamento 

(art. 40, XIV, alínea “c” da Lei 8666/93); 

19.4.  A nota fiscal da licitante vencedora deverá obrigatoriamente estar acompanhada dos comprovantes de 

pagamentos efetuados as Escolas de Samba e Blocos Categoria Especial, bem como de envelopes individuais contendo 

os comprovantes dos gastos de cada agremiação correspondentes ao valor a ser pago a cada uma. 

19.5.  No caso da licitante vencedora se omitir na apresentação dos documentos acima descritos, o Município 

efetuará a notificação para que a licitante vencedora apresente os documentos no prazo máximo de 15 (quinze) dias 

corridos, a contar do recebimento da notificação, sob pena de abertura de procedimento de aplicação de penalidades,  

estando a licitante vencedora sujeita a rescisão unilateral do contrato, nos termos do art. 78, I c/c art. 79 da Lei Federal 

Nº 8.666/93. 

19.6.  Caso as Escolas de Samba, Blocos Categoria Especial não apresentem os comprovantes a licitante vencedora 

para entrega ao Município de Bauru, estará sujeita a devolução do valor recebido, atualizado pelo IPCA, incidindo 

ainda a multa de 10% (dez por cento) do valor recebido e o impedimento de participação do eventual certame no ano 

seguinte. 

19.7.  O contrato não sofrerá qualquer tipo de alteração em seu valor, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 65 da 

Lei Federal nº. 8666/93. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA – DA CONTRATAÇÃO 

20.1. Após o prazo de Homologação o resultado desta licitação, a adjudicatária deverá assinar o contrato dentro de 05 

(cinco) dias úteis da convocação feita pelo DCD – Departamento de Comunicação e Documentos, sob pena de decair do 

direito de contratação e incidir na multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total de sua proposta, além de sujeitar-se a 

outras sanções previstas nas Leis Federais nº 8.666/93, 8.883/94 e 10.520/02 e Decreto Municipal 10.123/05. 

20.2. Quando a adjudicatária não assinar o contrato no prazo e condições estabelecidas, será convocada outra licitante 

na ordem de classificação das ofertas, e assim sucessivamente, com vistas à celebração da contratação. 

20.3. O Município de Bauru poderá, a qualquer tempo, e sem necessidade de adoção de qualquer outra providência na 

esfera judicial, rescindir a avença, ao amparo e na forma dos arts. 77 a 80, da Lei Federal nº 8.666/93, estando 

asseguradas, em quaisquer hipóteses, as garantias constitucionais ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo 

legal. 

20.4. Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de débito da Adjudicatária perante a 

Receita Federal, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e Trabalhistas 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. 

20.5. 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 de a contratação não 

se realizar. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA: ÓRGÃO GERENCIADOR E GESTOR DO CONTRATO 

21.1.  O Município de Bauru designa como ÓRGÃO GERENCIADOR deste Contrato a Secretaria Municipal de 

Cultura, que terá a incumbência de efetuar a prática de todos os atos de seu controle e gerenciamento.  

21.2.  O Município de Bauru designa, ainda, como Gestor do CONTRATO ANDRÉ LUIZ NAVARRO VALVERDE 

JÚNIOR, portador do RG: 19.467.449-6, CPF: 163.254.728-70, MATRÍCULA: 29879, servidor vinculado a Secretaria 

Municipal de Cultura. 

21.3.  Ao gestor do Contrato por parte do Município de Bauru, exercerá as atribuições previstas no art. 67 da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - DO QUESTIONAMENTO. 
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 22.1.  A proponente poderá solicitar esclarecimentos complementares através de correspondência protocolada na 

Divisão de Licitações aos cuidados da Pregoeiro, ou pelo e-mail: anafraga@bauru.sp.gov.br.   

22.2.  As consultas de questionamento poderão ser formuladas, com no mínimo 02 (dois) dias úteis antes da data 

final consignada para a abertura das propostas, e, se consideradas pertinentes, a exclusivo critério do Pregoeiro, serão 

respondidas. 

22.3.  Caso a proponente não solicite esclarecimentos dentro do prazo legal, pressupõe-se que os elementos 

fornecidos são suficientemente claros e precisos, não cabendo, portanto, qualquer reclamação posterior. 

 

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA: DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

23.1. 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. 

23.2. O (A) Pregoeiro (a), ou autoridade superior, poderá em qualquer fase do pregão promover diligências destinadas a 

esclarecer ou complementar a instrução do processo. 

23.3. 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. 

23.4. Os casos não previstos neste Edital e seus Anexos serão decididos pelo (a) Pregoeiro (a), nos termos das normas 

pertinentes às Licitações e Contratos, Lei Federal nº 10.520/02, Lei Federal nº 8.666/93 e ulteriores alterações. 

23.5. 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 (a) Pregoeiro (a) (Coordenador (a)) porventura julgar necessários. 

23.6. Correrão por conta e risco da CONTRATADA todas as despesas, inclusive os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 

8.666/93. 

23.7.  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. 

23.8. 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. 

23.9. Os licitantes intimados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado 

pelo (a) Pregoeiro (a) (Coordenador (a)), sob pena de desclassificação/inabilitação. 

23.10. 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. 

23.11. A posição adotada pelo (a) Pregoeiro (a) (Coordenador (a)), face à dúvida suscitada, será encaminhada aos 

licitantes e vale para todos, como se parte integrante fosse deste Edital, sujeitando-os indistintamente. 

23.12. 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; 

23.13. 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; 

23.14. A documentação apresentada para fins de habilitação da licitante vencedora fará parte dos autos da licitação e 

não será devolvida ao proponente.  

23.15. 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, seu Contrato e demais atos deles decorrentes. 

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

23.17.  A Licitante Vencedora ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões 

que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 

65, §1º, do da Lei Federal nº 8.666/93. 

23.18. Não poderá a Licitante Vencedora, ceder ou transferir o contrato, a ser celebrado, no todo ou em parte, bem 

como caucionar ou utilizar o contrato para qualquer operação financeira sem prévia e expressa autorização do 

Município. 

23.19. Obriga-se a licitante vencedora a manter, durante todo prazo de vigência do contrato, as condições de habilitação 

exigidas no certame licitatório, Edital nº 504/17. 

mailto:mariasoares@bauru.sp.gov.br
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 23.20. Os interessados poderão obter maiores esclarecimentos sobre este Pregão junto a Divisão de Licitações, 

localizada na Praça das Cerejeiras, 1-59, Vila Noemy, ou pelo telefone (014) 3235.1113 ou 3235-1337.              

23.21.  No mesmo prazo fixado no item 20.1, a adjudicatária deverá assinar o Termo de Ciência e Notificação (Anexo 

X), em cumprimento a Resolução nº 08/2004 do Tribunal de Contas do Estado. 

 

 

Divisão de Licitação, 05 de janeiro de 2018. 

 

 

 

 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

 Prefeito Municipal 
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 ANEXO I 

  

MODELO DE CARTA DE APRESENTAÇÃO 

 

Ao Srº Pregoeiro 

 

Referente: Processo n.º 69.222/2017 - DAM - DL 

  Pregão Eletrônico n.º 361/17 – DAM - DL 

 

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 para a elaboração do eventual Contrato: 

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 II 

FORMULÁRIO MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 

NOME DA PROPONENTE: 

ENDEREÇO:     CIDADE:  ESTADO: 

TELEFONE:    FAX:                                E-MAIL INSTITUCIONAL: 

CNPJ:     INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

 

CONFORME ESTIPULADO NO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 361/17–DAM-DL, PROPOMOS: 

 

LOTE 01 – AMPLA PARTICIPAÇÃO 

 

ITEM QUANT. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS P. TOTAL R$ 

01 01 

Organização e realização do desfile das escolas de samba e 

blocos do Carnaval de Rua de 2018 promovido pela Prefeitura 

Municipal de Bauru no Sambódromo, abrangendo fornecimento 

de transporte e gruas, organização da concentração e dispersão, 

fornecimento de materiais, troféus, tendas, camisetas, gradis 

metálicos, pagamento das agremiações e demais serviços 

descritos no Anexo IX do Edital nº 504/17. 

 

 

Prazo de Execução: _________________ (conforme item 3.1 do edital)  

Condições de Pagamento: __________ (conforme item 19.1 do edital) 

Prazo Validade da Proposta: _______(conforme item 13.2, alínea “a” do edital) 

 

 

 

Dados do Responsável pela assinatura do Contrato: 
Nome: 

C.P.F.:                 R.G.:                            

E-MAIL Pessoal (Particular): 

 

Indicações Bancárias 

Banco:                 Agência:                  DV:             Conta: 

 

Dados do Representante Legal: 

Nome Completo:  

CPF:                                                 RG:  

  E-MAIL Pessoal (Particular): 

 

Data: ........../........../2018. 
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Assinatura do representante legal 
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ANEXO III 

MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATO N.º 

PROCESSO N.º 69.222/2017 

Pregão Eletrônico n.º 361/2017 

 

CONTRATO PARA ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO 

DESFILE DAS ESCOLAS DE SAMBA E BLOCOS DO 

CARNAVAL DE RUA DE 2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM 

O MUNICÍPIO DE BAURU E A 

EMPRESA........................................................ 

 

O presente contrato é firmado entre 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. sob n.º 46.137.410/0001-80, doravante denominado 

“CONTRATANTE”, neste ato representada pelo Senhor CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA, Prefeito 

Municipal, por força dos Decretos nº 4705, de 23 de maio de 1986 e nº 6618, de 27 de maio de 1993, ambos alterados 

pelo Decreto nº 7306, de 11 de maio de 1995, e a empresa ........................ estabelecida na cidade de ..........., na Rua 

........., n.º ..., inscrita no CNPJ sob n.º..........., daqui a diante denominada “CONTRATADA”, representada neste ato  

por............................., portador  do RG. n.º ..................... e CPF  n.º......... .................. 

As partes assim identificadas pactuam o presente contrato, que reger-se-á segundo disposições da Lei Federal nº. 

8.666/93, com a redação que lhe imprimiu as diversas alterações legais, em especial a Lei Federal nº 8.883/94, tanto 

quanto pela Lei Federal nº 10.520/02, Decreto Municipal n.º 10.123/05 e cláusulas e condições do Edital do Pregão 

Eletrônico nº 504/17, que faz parte integrante do processo administrativo n.º 69.222/2017, bem como as seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO 

1.1. A CONTRATADA obriga-se, nos termos de sua proposta devidamente anexada ao Processo Administrativo nº 

69.222/2017, a prestar ao CONTRATANTE os serviços de organização e realização do desfile das escolas de samba e 

blocos do Carnaval de Rua de 2018 promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru no Sambódromo, abrangendo 

fornecimento de transporte e gruas, organização da concentração e dispersão, fornecimento de materiais, troféus, tendas, 

camisetas, gradis metálicos, pagamento das agremiações e demais serviços descritos no Anexo IX do Edital nº 504/17. 

1.2. O contrato terá vigência pelo prazo de 03(três) meses, a contar de sua assinatura, podendo ser prorrogado caso haja 

interesse das partes. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

2.1. A prestação do serviço deverá ser realizada no Sambódromo de Bauru “Guilberto Carrijo”, no núcleo Presidente 

Geisel/Bauru, nos dias 10 e 12 de Fevereiro de 2018, tendo início o desfile a partir das 19h30 ou em outra data próxima 

designada pela Secretaria Municipal de Cultura, no caso de ocorrência de fato fortuito ou força maior. 

2.2 Caberá à Secretaria Municipal de Cultura a fiscalização dos serviços. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

3.1 A CONTRATADA compete: 

  3.1.1 Fornecimento de transporte para os figurantes que irão participar dos desfiles, sendo até 4 (quatro) ônibus 

para cada Bloco (08 Blocos Categoria Especial e 01 Categoria Originalidade) e 7 (sete) ônibus para cada Escola (06 

Escolas de Samba inscritas e confirmadas). Cada Escola de Samba e cada Bloco Carnavalesco fornecerá o local em que 

o ônibus buscará os integrantes com destino ao Sambódromo e o local de seu retorno. 

  3.1.2  Fornecimento de transporte para os carros alegóricos e alegorias até o Sambódromo e o seu retorno ao 

local de origem, sendo: 

a) 02 (dois) guinchos (duas viagens de ida e duas de volta) para cada bloco carnavalesco; 
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 b) 05 (cinco) guinchos (cinco viagens de ida e cinco de volta) para cada Escola de Samba 

  3.1.3 Efetuar requerimento junto à EMDURB – Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de 

Bauru solicitando a autorização e o acompanhamento do transporte dos carros alegóricos até o Sambódromo e o seu 

retorno; 

  3.1.4. Disponibilizar 04 (quatro) gruas, com gaiola com no mínimo 1,20 X 1,20 x 2,5 altura, para transporte de 

duas pessoas com alcance mínimo de 10 (dez) metros e todos os equipamentos necessários de segurança, sendo: 03 

(três) na concentração e uma na dispersão, para colocação e retirada dos destaques nos carros alegóricos nos dias de 

desfile, totalizando 80 (oitenta) horas. 

   3.1.4.1 Cada grua deverá ter à disposição 03 (três bombeiros/brigadistas) para garantir a 

segurança dos destaques na colocação e retirada nos carros alegóricos, de acordo com as exigências do Corpo de 

Bombeiros. 

  3.1.5. Inspeção dos carros alegóricos, obedecendo às exigências do Corpo de Bombeiros, a fim de garantir toda 

a segurança dos destaques que ficarão em cima dos carros alegóricos; 

  3.1.6. Garantir que tenham nos carros alegóricos unidades de extintores de incêndio, sendo necessário pelo 

menos um extintor de PQS em carros alegóricos com até 50m² e, no mínimo, um extintor de PQS e um extintor de água 

para os carros alegóricos com metragem superior a 50m²; 

  3.1.7 Organização da concentração e dispersão, incluindo a ordem de entrada, bem como o acompanhamento 

da Comissão Organizadora nos Desfiles, na contagem do número de integrantes, Controle de Horários e do Tempo de 

Desfile de cada Escola/Bloco com início e término, conforme cronograma apresentado pelas Escolas e Blocos; 

   3.1.7.1 A Comissão de Concentração será composta por 04 (quatro) Representantes sendo, 02 (dois) 

da Empresa e 02 (dois) da Secretaria de Cultura com apoio operacional da própria CONTRATADA e a ela competirá:  

  a) Apresentar relatórios das necessidades de alteração física, a serem feitas nas áreas de concentração; 

  b) Coordenar a chegada de Alegorias a área de concentração e suas disposições de acordo com a 

ordem de desfiles e a distribuição das áreas estabelecidas dentro da concentração. 

   3.1.7.2 A Comissão de Cronometragem será composta por 06 (seis) Representantes sendo, 03 (três) da 

CONTRATADA e 03 (três) da Secretaria de Cultura para cada desfile e a ela competirá:  

   a) Acompanhar o acionamento do cronometro, inicio do desfile de cada Escola/Bloco, assim como sua 

respectiva parada no término do desfile; 

  b) Apontar em planilhas próprias o tempo de desfile da cada Escola/Bloco; 

   c) Fazer a contagem de todos os integrantes que participarem do desfile de cada Escola/Bloco, 

inclusive os empurradores de carros alegóricos e diretores de harmonia. 

   3.1.7.3 A comissão de dispersão será composta por 04 (quatro) Representantes sendo, 02 (dois) da 

CONTRATADA e 02 (dois) da Secretaria de Cultura com apoio operacional da própria Empresa  e a ela competirá:  

   a) Apresentar relatórios das necessidades de alteração física, a serem feitas nas áreas de dispersão; 

  b) Coordenar a chegada de Alegorias e carros na área de dispersão bem como fiscalizar a liberação do 

local 

    3.1.8 Entrega de todas as planilhas de contagem e cronometragem na Secretaria Municipal de Cultura, no dia 

14/02/2018, das 9h às 11h, devendo a CONTRATADA ficar à disposição, no dia da apuração, para eventuais 

esclarecimentos; 

   3.1.9 Fornecimento de: PLANILHAS (CONFORME MODELO SMC), CRONOMETROS, CANETAS, 

PRANCHETAS, CRACHÁS, PAPEL E CAPA DE CHUVA para os responsáveis por esses serviços contratados pela 

CONTRATADA; 

  3.1.10 Recolher o ECAD e apresentar a guia (comprovante de pagamento) na Secretaria de Cultura até 

05 (cinco) dias antes do evento; 

  3.1.11 Fornecimento dos troféus para a premiação das Escolas de Samba e Blocos em ambas as categorias, 

como segue: 

  3.1.11.1 Escolas de Samba 

  a) 1º lugar – 1,80m, no mínimo; 

   b) 2º lugar – 1,67m, no mínimo; 

   c) 3º lugar – 1,56m, no mínimo. 

   4.1.11.2 Blocos Categoria Especial 

   a) 1º lugar – 1,17m, no mínimo; 

                     b) 2º lugar – 1,07m, no mínimo; 

                     c) 3º lugar – 0,97m, no mínimo. 

3.1.11.3 Categoria Originalidade 
a) Troféu de participação com no máximo até 40 cm. 
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   3.1.12 Fornecimento de tendas sem/com piso e com fechamento que serão instalados ao longo da avenida para 

os jurados, contagem, camarote e na concentração, como segue: 

a) Jurados – 3 tendas 5X5, sem piso e com fechamento, há uma altura de 1,30 cm do solo instaladas 

ao longo da avenida.  
b) Contagem – 2 tendas 5X5, com piso e com fechamento que deverão ser instaladas, há uma altura 

de 50 cm do solo, sendo uma no inicio (concentração) e outra no fim da avenida (dispersão). A 

instalação destas Tendas será conforme orientação da S.M.C.; 
c) Camarote – 1 tenda 5X5 sem piso com fechamento 
d) Concentração – 2 tendas (Usadas como Camarim). 

        3.1.13 Fornecimento de 250 (duzentos e cinquenta) camisetas com estampa (logo Prefeitura/ CONTRATADA), 

sendo que os tamanhos, cores e modelo serão determinados pela Secretaria de Cultura. 

  3.1.14 Fornecimento e instalação de 450m lineares de gradis metálicos  na área superior (acima das 

arquibancadas) para utilização no fechamento da área de segurança. Os gradis deverão ter a altura mínima de 1,1m e 

máxima de 1,2m, com pés e travamento entre si por sistema de encaixe fixo, todas as peças na mesma cor e deverão 

ainda estar em ótimo estado de conservação e pintura. 

  3.1.15 Todas as despesas de transporte, combustível, hospedagem, alimentação, ECAD e afins, recolhimento 

de taxas e impostos, além de outras despesas decorrentes desta prestação de serviços, incluindo toda Equipe de 

Trabalho; 

  3.1.16 Apresentação das Escolas de Samba e dos Blocos Carnavalescos das categorias Especial e 

Originalidade, obrigatoriamente inscritos na Secretaria Municipal de Cultura para o Desfile do Carnaval 2018; 

  3.1.17 Pagamento de todas as entidades carnavalescas, devidamente inscritas na Secretaria Municipal de 

Cultura de Bauru e que tenham participado oficialmente e cumprido os requisitos mínimos dos desfiles de 2017, 

sendo como valores mínimos a serem pagos: 

a) Escolas de Samba – R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 
b) Blocos Categoria Especial – R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). 

  3.1.17.1 Terão direito ao recebimento dos valores acima descritos 05 (cinco) Escolas de Samba, 06 (seis) 

Blocos categoria especial (não houve inscritos para Blocos Categoria Originalidade com direito a recebimento de verba) 

   3.1.17.1.1. As escolas de samba e respectiva Comissão de Frente, Alas das Baiana, Bateria, Harmonia, 

Harmonia, Mestre Sala e Porta Bandeira, Destaque, Intérpretes do Samba Enredo, Passistas e Madrinha de Bateria, 

deverão apresentar-se com o número de integrantes estabelecido no Regulamento do Desfile Carnaval 2018; 

  3.1.17.1.2 Os blocos categoria especial deverão apresentar-se com o número de integrantes 

estabelecido no Regulamento do Desfile Carnaval 2018. 

  3.1.17.2 Caso alguma entidade carnavalesca com direito ao recebimento de verba que tenha realizado a 

inscrição por algum outro motivo não participe do desfile 2018, o total do valor que deveria ser pago a essa será 

descontado do total a ser pago à CONTRATADA.  

 

CLÁUSULA QUARTA: DO PREÇO, DA CONDIÇÃO E FORMA DE PAGAMENTO 

4.1. O CONTRATANTE pagará à CONTRATADA pela prestação do objeto descrito na Cláusula Primeira a 

importância de R$..................................... (), que será suportada pelas dotações orçamentárias: Ficha nº 731 – 3.3.90.39 

-  Secretaria Municipal de Cultura. 

4.2. Nos preços acima estão embutidos transporte, carga e descarga do objeto, inspeção, impostos, taxas e emolumentos 

legais, insumos e demais encargos, inclusive previdenciários e trabalhistas que possam vir a gravá-los, sendo de inteira 

responsabilidade da CONTRATADA a quitação destes. 

4.3 O pagamento será efetuado obedecendo à ordem cronológica de sua exigibilidade mediante ordem bancária através 

de instituição financeira a ser determinada pelo Município conforme a seguir: 

 4.3.1. Duas parcelas, sendo:  

 a) 1º (primeira) parcela, deverá ser paga após a assinatura do contrato, no prazo de 03(três) dias úteis a contar 

da entrega da nota fiscal na Secretaria Municipal de Economia e Finanças devidamente atestada pela Secretaria 

Municipal de Cultura, no valor de 40% do valor mínimo a ser destinado às escolas de samba e blocos, mediante a 

comprovação, junto à Secretaria Municipal de Cultura, através de fatos dotados de que as escolas e blocos inscritos e 

com direito ao recebimento da referida verba, apresentem as fantasias e carros alegóricos a serem utilizados nos desfiles 

e; 
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  b) 2º (segunda) parcela: no valor restante do contrato, até o 10º (décimo) dia útil, a contar da entrega da nota 

fiscal na Secretaria Municipal de Economia e Finanças, após a data da realização dos desfiles, devidamente atestada 

pela Secretaria Municipal de Cultura,  

  4.3.1.1.  No caso de uma escola ou bloco não comparecer nos dias de desfile, será descontado da 

segunda parcela o valor total que a agremiação faltosa teria direito, sendo R$ 16.000,00 no caso de bloco especial e R$ 

60.000,00 no caso de escola de samba. 

4.4. 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. 

4.5. No caso de atraso no pagamento por parte do Município, haverá a incidência de juros moratórios de 0,5% 

(cinquenta centésimo por cento) ao mês ou fração, a contar da data prevista para pagamento até o efetivo pagamento 

(art. 40, XIV, alínea “c” da Lei 8666/93); 

4.6. A nota fiscal da CONTRATADA deverá obrigatoriamente estar acompanhada dos comprovantes de pagamentos 

efetuados as Escolas de Samba e Blocos Categoria Especial, bem como de envelopes individuais contendo os 

comprovantes dos gastos de cada agremiação correspondentes ao valor a ser pago a cada uma. 

4.7 No caso da CONTRATADA se omitir na apresentação dos documentos acima descritos, o CONTRATANTE 

efetuará a notificação para que a CONTRATADA apresente os documentos no prazo máximo de 15 (quinze) dias 

corridos, a contar do recebimento da notificação, sob pena de abertura de procedimento de aplicação de penalidades,  

estando a licitante vencedora sujeita a rescisão unilateral do contrato, nos termos do art. 78, I c/c art. 79 da Lei Federal 

Nº 8.666/93. 

4.8 Caso as Escolas de Samba e Blocos Categoria Especial não apresentem os comprovantes à CONTRATADA para 

entrega ao CONTRATANTE, estará sujeita a devolução do valor recebido, atualizado pelo IPCA, incidindo ainda a 

multa de 10% (dez por cento) do valor recebido e o impedimento de participação do eventual certame no ano seguinte. 

4.9. Se durante a execução do Contrato, expirar-se o prazo de validade das Certidões apresentadas na fase de 

habilitação, comprovando regularidade quanto à Receita Federal, Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e 

Trabalhista, a CONTRATADA deverá providenciar a imediata atualização das mesmas. 

4.10. A falta de apresentação dos documentos atualizados, mencionados no item 4.9, implicará na suspensão do(s) 

pagamento(s) até a devida regularização dos mesmos por parte da CONTRATADA. 

4.11. Não haverá atualização nos preços quando o atraso no pagamento se der por culpa exclusiva da CONTRATADA, 

nos termos do previsto no item 4.10. 

4.12. O contrato não sofrerá qualquer tipo de alteração em seu valor, ressalvadas as hipóteses previstas no art. 65 da Lei 

Federal nº 8.666/93. 

 

CLÁUSULA QUINTA: DAS PENALIDADES 

5.1. No caso de atraso injustificado na execução do Contrato ou de sua inexecução parcial, o CONTRATANTE 

reserva-se o direito de aplicar multa moratória de 2% (dois por cento) ao dia, até o total de 05 (cinco) dias sobre o valor 

total do contrato descumprido, além das demais sanções previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e art. 7º da Lei 

Federal nº 10.520/02, quais sejam: 

 5.1.1.  Advertência: 

 5.1.2. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor inadimplido, pela rescisão unilateral, sem prejuízo da 

aplicação da multa prevista no item 5.1; 

 5.1.3. 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; 

 5.1.4. 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 resultante e depois 

de decorridos o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 

 5.1.5. O montante da multa poderá, a critério do CONTRATANTE, ser cobrado de imediato ou compensado 

com valores de pagamentos devidos À CONTRATADA, independentemente de qualquer notificação. 

 

CLÁUSULA SEXTA: ÓRGÃO GERENCIADOR E GESTOR DO CONTRATO 
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 6.1.  O CONTRATANTE designa como ÓRGÃO GERENCIADOR deste Contrato a Secretaria Municipal de 

Cultura, que terá a incumbência de efetuar a prática de todos os atos de seu controle e gerenciamento.  

6.2.  O CONTRATANTE designa, ainda, como Gestor do CONTRATO ANDRÉ LUIZ NAVARRO VALVERDE 

JÚNIOR, portador do RG: 19.467.449-6, CPF: 163.254.728-70, MATRÍCULA: 29879, servidor vinculado a Secretaria 

Municipal de Cultura. 

6.3.  Ao gestor do Contrato por parte do CONTRATANTE, exercerá as atribuições previstas no art. 67 da Lei 

Federal nº 8.666/93.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA: CONDIÇÕES GERAIS 

7.1. Correrão por conta e risco da CONTRATADA todas as despesas, inclusive os encargos trabalhistas, 

previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, nos termos do art. 71 da Lei Federal nº 

8.666/93. 

7.2. O presente pacto é um contrato administrativo e, portanto, regido pela Lei Federal nº 8.666/93 e demais normas de 

direito público, sendo plenamente aceito pela CONTRATADA. 

7.3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de inspecionar o objeto do presente contrato, podendo recusá-lo ou 

solicitar sua substituição, caso esteja em desacordo com as especificações contidas na proposta comercial e no presente 

contrato.  

7.4. Constatadas irregularidades no objeto contratual, o CONTRATANTE poderá: 

a) se disser respeito às especificações, rejeitá-lo no todo ou em parte, determinando sua substituição ou 

rescindindo o contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

a.(1)  na hipótese de substituição, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 

CONTRATANTE, imediatamente, contados da notificação, mantido o preço inicialmente contratado; 

b) se disser respeito à diferença de quantidade ou de partes, determinar sua complementação ou rescindir o 

contrato, sem prejuízo das penalidades cabíveis; 

b.(1)  na hipótese de complementação, a CONTRATADA deverá fazê-la em conformidade com a indicação do 

CONTRATANTE, imediatamente, contados da notificação, mantido o preço inicialmente contratado. 

7.5. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que 

se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, 

§1º, do da Lei Federal nº 8.666/93. 

7.6. A CONTRATADA responderá pela veracidade dos dados e declarações por eles fornecidos, sob as penas da Lei. 
7.7. Obriga-se a CONTRATADA a manter, durante todo prazo de vigência do contrato, as condições de habilitação 

exigida no Edital nº 504/2017. 
7.8. O CONTRATANTE poderá, a qualquer tempo, e sem necessidade de adoção de qualquer outra providência na 

esfera judicial, rescindir a avença, ao amparo e na forma dos arts. 77 a 80, da Lei Federal nº 8.666/93, estando 

asseguradas, em quaisquer hipóteses, as garantias constitucionais ao contraditório, à ampla defesa e ao devido  legal. 

7.9. Não poderá a CONTRATADA ceder ou transferir este contrato, no todo ou em parte, bem como caucionar ou 

utilizar o presente contrato para qualquer operação financeira sem prévia e expressa autorização do CONTRATANTE.  

7.10. 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 04 vias de 

igual teor e validade, assinado na presença de 02 (duas) testemunhas, para que se produzam todos os efeitos jurídicos e 

legais. 

 

Bauru (SP), ...... de ................ de 2018 

 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

 Prefeito Municipal 

 

A CONTRATADA 

TESTEMUNHAS:       
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___________________________     ___________________________ 

Nome:         Nome: 

RG:         RG: 

                                                                                              

   

 

 

 

 

ANEXO IV 

 

Edital de Licitação nº 504/17 - PREGÃO ELETRÔNICO N.º 361/17 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR COM A 

ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

A Firma / Empresa _____________________________________, sediada na rua ____________________ , no ______ 

, __(cidade) __,  _(estado) ,   inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.) sob o no ___________, 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 do 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 8.666, 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.  

 

 

__________, _____ de ______ de ______. 

 

________________________________ 

assinatura do representante legal 
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  ANEXO VI 

 

Edital de Licitação nº 504/17 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 361/17 

 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO 

 

 

Local e data 

 

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

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

 

REF. PREGÃO ELETRÔNICO N.º 361/17 

 

Srº Pregoeiro, 

 

 

Pela presente, declaro (amos) que a empresa _______________________________________, inscrita no CNPJ sob o 

n.º __________________, não possui sucursal e nem presta serviço de tributação municipal na base territorial do 

Município de Bauru. 

 

 

...................., .... de ............. de 2017 

 

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

assinatura do representante legal 

 

 

 

ATENÇÃO: ESTA DECLARAÇÃO NÃO PODE SER APRESENTADA POR EMPRESAS SEDIADAS EM 

BAURU, OU QUE TENHAM FILIAIS (SUCURSAIS) NESTE MUNICÍPIO. 

OBS:  O ANEXO  “VI” DEVERÁ SER APRESENTADO SOMENTE POR EMPRESA DE OUTRO 

MUNICÍPIO 
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ANEXO VII 

 

EDITAL DE LICITAÇÃO N° 504/17 - PREGÃO ELETRÔNICO N.° 361/17 

 

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 II e IX 

do Edital de Licitação n° 504/17. 

 

________ ____ de _____ de _____ 

 

_________________________________________ 

assinatura do representante legal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EDITAL Nº 504/17 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 361/17 – ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DO DESFILE DE CARNAVAL 2018               29 
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
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ANEXO VIII 

 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL QUE ASSINOU O CONTRATO  

 

CONTRATANTE:   

CONTRATADA:  

CONTRATO Nº   

OB J ETO:  

 

No me   

Ca rgo   

RG nº    

End e reço  Res id enc ia l  ( *)   

End e reço  Co merc ia l  ( *)   

T e le fo ne   

E -ma i l   

 

Respo nsá v e l  pe lo  a t endimento  a  requi s i çõ es  de  do cumento s  do  TCESP  

 

No me   

Ca rgo   

End e reço  Co merc ia l  d o  Órgão /Se to r   

T e le fo ne  e  Fax   

E -ma i l   

 

 Bauru,     de                     de 2017. 

  

RESPONSÁVEL: (nome, cargo e assinatura) 
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ANEXO IX 

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO     

 

 

LOTE 01 – AMPLA PARTICIPAÇÃO. 

 

ITEM QUANT. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS 

01 01 

Organização e realização do desfile das escolas de samba e blocos do Carnaval de Rua de 2018 

promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru no Sambódromo, abrangendo fornecimento de 

transporte e gruas, organização da concentração e dispersão, fornecimento de materiais, troféus, 

tendas, camisetas, gradis metálicos, pagamento das agremiações e demais serviços descritos no 

presente Anexo. 

 

DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

A prestação do serviço deverá ser realizada no Sambódromo de Bauru “Guilberto Carrijo”, no núcleo Presidente 

Geisel/Bauru, nos dias 10 e 12 de Fevereiro de 2018, tendo início o desfile a partir das 19h30 ou em outra data próxima 

designada pela Secretaria Municipal de Cultura, no caso de ocorrência de fato fortuito ou força maior. 

Caberá à Secretaria Municipal de Cultura a fiscalização dos serviços. 

 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

A licitante vencedora compete: 

  Fornecimento de transporte para os figurantes que irão participar dos desfiles, sendo até 4 (quatro) ônibus para 

cada Bloco (08 Blocos Categoria Especial e 01 Categoria Originalidade) e 07 (sete) ônibus para cada Escola (06 

Escolas de Samba inscritas e confirmadas). Cada Escola de Samba e cada Bloco Carnavalesco fornecerá o local em que 

o ônibus buscará os integrantes com destino ao Sambódromo e o local de seu retorno. 

  Fornecimento de transporte para os carros alegóricos e alegorias até o Sambódromo e o seu retorno ao local de 

origem, sendo: 

a) 02 (dois) guinchos (duas viagens de ida e duas de volta) para cada bloco carnavalesco; 

b) 05 (cinco) guinchos (cinco viagens de ida e cinco de volta) para cada Escola de Samba 

  Efetuar requerimento junto à EMDURB – Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru 

solicitando a autorização e o acompanhamento do transporte dos carros alegóricos até o Sambódromo e o seu retorno; 

  Disponibilizar 04 (quatro) gruas, com gaiola com no mínimo 1,20 X 1,20 x 2,5 altura, para transporte de duas 

pessoas com alcance mínimo de 10 (dez) metros e todos os equipamentos necessários de segurança, sendo: 03 (três) na 

concentração e uma na dispersão, para colocação e retirada dos destaques nos carros alegóricos nos dias de desfile, 

totalizando 80 (oitenta) horas. 

   Cada grua deverá ter á disposição 03 (três bombeiros/brigadistas) para garantir a segurança 

dos destaques na colocação e retirada nos carros alegóricos, de acordo com as exigências do Corpo de 

Bombeiros. 

  Inspeção dos carros alegóricos, obedecendo às exigências do Corpo de Bombeiros, a fim de garantir toda a 

segurança dos destaques que ficarão em cima dos carros alegóricos; 

  Garantir que tenham nos carros alegóricos unidades de extintores de incêndio, sendo necessário pelo menos um 

extintor de PQS em carros alegóricos com até 50m² e, no mínimo, um extintor de PQS e um extintor de água para os 

carros alegóricos com metragem superior a 50m²; 
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   Organização da concentração e dispersão, incluindo a ordem de entrada, bem como o acompanhamento da 

Comissão Organizadora nos Desfiles, na contagem do número de integrantes, Controle de Horários e do Tempo de 

Desfile de cada Escola/Bloco com início e término, conforme cronograma apresentado pelas Escolas e Blocos; 

   A Comissão de Concentração será composta por 04 (quatro) Representantes sendo, 02 (dois) da 

Empresa e 02 (dois) da Secretaria de Cultura com apoio operacional da própria Empresa e a ela competirá:  

  a) Apresentar relatórios das necessidades de alteração física, a serem feitas nas áreas de concentração; 

  b) Coordenar a chegada de Alegorias a área de concentração e suas disposições de acordo com a 

ordem de desfiles e a distribuição das áreas estabelecidas dentro da concentração. 

   A Comissão de Cronometragem será composta por 06 (seis) Representantes sendo, 03 (três) da 

Empresa  e 03 (três) da Secretaria de Cultura para cada desfile e a ela competirá:  

   a) Acompanhar o acionamento do cronometro, inicio do desfile de cada Escola/Bloco, assim como sua 

respectiva parada no término do desfile; 

  b) Apontar em planilhas próprias o tempo de desfile da cada Escola/Bloco; 

   c) Fazer a contagem de todos os integrantes que participarem do desfile de cada Escola/Bloco, 

inclusive os empurradores de carros alegóricos e diretores de harmonia. 

   A comissão de dispersão será composta por 04 (quatro) Representantes sendo, 02 (dois) da Empresa  e 

02 (dois) da Secretaria de Cultura com apoio operacional da própria Empresa  e a ela competirá:  

   a) Apresentar relatórios das necessidades de alteração física, a serem feitas nas áreas de dispersão; 

  b) Coordenar a chegada de Alegorias e carros na área de dispersão bem como fiscalizar a liberação do 

local 

    Entrega de todas as planilhas de contagem e cronometragem na Secretaria Municipal de Cultura, no dia 

14/02/2018, das 9h às 11h, devendo a licitante vencedora ficar à disposição, no dia da apuração, para eventuais 

esclarecimentos; 

   Fornecimento de: PLANILHAS (CONFORME MODELO SMC), CRONOMETROS, CANETAS, 

PRANCHETAS, CRACHÁS, PAPEL E CAPA DE CHUVA para os responsáveis por esses serviços contratados pela 

licitante vencedora; 

  Recolher o ECAD e apresentar a guia (comprovante de pagamento) na Secretaria de Cultura até 05 

(cinco) dias antes do evento; 

  Fornecimento dos troféus para a premiação das Escolas de Samba e Blocos em ambas as categorias, como 

segue: 

  Escolas de Samba 

  a) 1º lugar – 1,80m, no mínimo; 

   b) 2º lugar – 1,67m, no mínimo; 

   c) 3º lugar – 1,56m, no mínimo. 

   Blocos Categoria Especial 

   a) 1º lugar – 1,17m, no mínimo; 

                     b) 2º lugar – 1,07m, no mínimo; 

                     c) 3º lugar – 0,97m, no mínimo. 

Categoria Originalidade 
a) Troféu de participação com no máximo até 40 cm. 

  Fornecimento de tendas sem/com piso e com fechamento que serão instalados ao longo da avenida para os 

jurados, contagem, camarote e na concentração, como segue: 

g) Jurados – 3 tendas 5X5, sem piso e com fechamento, há uma altura de 1,30 cm do solo instaladas ao 

longo da avenida.  
h) Contagem – 2 tendas 5X5, com piso e com fechamento que deverão ser instaladas, há uma altura de 50 

cm do solo, sendo uma no inicio (concentração) e outra no fim da avenida (dispersão). A instalação 

destas Tendas será conforme orientação da S.M.C.; 
i) Camarote – 1 tenda 5X5 sem piso com fechamento 
j) Concentração – 2 tendas (Usadas como Camarim). 

        Fornecimento de 250 (duzentos e cinquenta) camisetas com estampa (logo Prefeitura/ Empresa), sendo que os 

tamanhos, cores e modelo serão determinados pela Secretaria de Cultura. 

  Fornecimento e instalação de 450m lineares de gradis metálicos  na área superior (acima das arquibancadas) para 

utilização no fechamento da área de segurança. Os gradis deverão ter a altura mínima de 1,1m e máxima de 1,2m, com 

pés e travamento entre si por sistema de encaixe fixo, todas as peças na mesma cor e deverão ainda estar em ótimo 

estado de conservação e pintura. 
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            Todas as despesas de transporte, combustível, hospedagem, alimentação, ECAD e afins, recolhimento de taxas e 

impostos, além de outras despesas decorrentes desta prestação de serviços, incluindo toda Equipe de Trabalho; 

 Apresentação das Escolas de Samba e dos Blocos Carnavalescos das categorias Especial e Originalidade, 

obrigatoriamente inscritos na Secretaria Municipal de Cultura para o Desfile do Carnaval 2018; 

   Pagamento de todas as entidades carnavalescas, devidamente inscritas na Secretaria Municipal de Cultura de 

Bauru e que tenham participado oficialmente e cumprido os requisitos mínimos dos desfiles de 2017, sendo como 

valores mínimos a serem pagos: 

a) Escolas de Samba – R$ 60.000,00 (sessenta mil reais). 
b) Blocos Categoria Especial – R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). 

  Terão direito ao recebimento dos valores acima descritos 05 (cinco) Escolas de Samba, 06 (seis) Blocos 

categoria especial (não houve inscritos para Blocos Categoria Originalidade com direito a recebimento de verba) 

   As escolas de samba e respectiva Comissão de Frente, Alas das Baiana, Bateria, Harmonia, Harmonia, 

Mestre Sala e Porta Bandeira, Destaque, Intérpretes do Samba Enredo, Passistas e Madrinha de Bateria, deverão 

apresentar-se com o número de integrantes estabelecido no Regulamento do Desfile Carnaval 2018 (Anexo XI); 

  Os blocos categoria especial deverão apresentar-se com o número de integrantes estabelecido no 

Regulamento do Desfile Carnaval 2018 (Anexo XI). 

  Caso alguma entidade carnavalesca com direito ao recebimento de verba que tenha realizado a inscrição por 

algum outro motivo não participe do desfile 2018, o total do valor que deveria ser pago a essa será descontado do total a 

ser pago à licitante vencedora.  
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 ANEXO X 

 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

 

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bauru 

CONTRATADA: 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 

OBJETO: 

ADVOGADOS(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, estamos 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 artigo 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 

Nome e cargo:________________________________________________________________________ 

E-mail institucional:_________________________________________________________________ 

E-mail pessoal:_______________________________________________________________________ 

Assinatura:____________________________________________________________________________ 

 

CONTRATADA 

Nome e cargo:_________________________________________________________________________ 

E-mail institucional:___________________________________________________________________ 

E-mail pessoal:________________________________________________________________________ 

Assinatura:____________________________________________________________________________ 

 

 

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

 REGULAMENTO DO DESFILE - CARNAVAL 2018 
ESCOLAS DE SAMBA E BLOCOS CARNAVALESCOS 

 

CAPÍTULO I - Das Disposições Iniciais 

Art. 1º          Os desfiles das Escolas de Samba de Bauru no ano de 2018 obedecerão às normas contidas no 

                     presente Regulamento. 

 

Art. 2º O Desfile oficial das Escolas de Samba e Blocos Carnavalescos será realizado nas dependências do 

Sambódromo Municipal de Bauru, com Coordenação da Secretaria Municipal de Cultura juntamente com 

empresa licitada para a realização do evento.  

Parágrafo 1º: A Prefeitura Municipal de Bauru se responsabilizará, pela adoção das medidas relativas ao 

funcionamento (infraestrutura) do Sambódromo e pelos procedimentos relacionados ao julgamento dos desfiles. 

Parágrafo 2º: A Empresa se responsabilizará pela contratação das entidades carnavalescas participantes e pela 

logística relacionada ao atendimento das agremiações  tais como: transporte, organização da concentração dos carros 

alegóricos e dos passistas, estrutura necessária para a colocação dos destaques dos carros alegóricos, acompanhamento 

da cronometragem e contagem dos participantes, entre outras atribuições afins.   

Art. 3º  As apresentações no Desfile Carnavalesco 2018 serão feitas nos dias 10 de fevereiro (sábado) e no dia 12 

de fevereiro (segunda-feira) a partir das 19h15, conforme cronograma de datas e horários, sendo que cada 

agremiação se apresentará uma única vez, ou seja, a agremiação que desfilar no sábado não desfilará na 

segunda-feira, e vice versa. 

Art. 4º  Participarão dos desfiles carnavalescos de 2018 as seguintes agremiações: 

Escolas de Samba: 

1- Acadêmicos da Cartola 

2- Águia de Ouro 

3- Caprichosos da Sem Limites 

4- Coroa Imperial da Grande Cidade 

 5- Mocidade Unida da Vila Falcão 

 6- Tradição da Bela Vista 

 7- Tradição da Zona Leste 

  

 Blocos Categoria Especial: 

 1- Atlético Clube Ouro Verde 100% Arte 

 2- Esquadra da Indepa 

                       3- Estação Primavera 

 4- Estrela do Samba de Tibiriçá 

 5- Império da Lagoa do Sapo 

6- Os Farofeiros 

7- Pé de Varsa 

 8- Pérola Negra 

 

Blocos Categoria Originalidade: 

1- Estação Primeiro de Agosto 

2- Periferia Legal 

Art. 5º  As Escolas e Blocos deverão apresentar à Secretaria Municipal de Cultura, até às 17h do dia 02 de 

fevereiro de 2018, em envelope lacrado, assinado pelo presidente da agremiação, a Ficha técnica e o 

breve histórico da Agremiação, Sinopse do Enredo, e a Letra do Samba Enredo, que será apresentado no 

desfile 2018, acompanhado de Declaração de Liberação dos Direitos Autorais, assinada pelos 

compositores da música. No caso da categoria originalidade, poderão ser utilizadas músicas de domínio 

público. 

         Parágrafo único: As escolas de samba deverão entregar 28 cópias do material descrito acima, a fim de 

garantir o material aos 27 jurados dos 9 quesitos em julgamento e uma cópia para a Secretaria Municipal 

de Cultura e os blocos carnavalescos da categoria especial deverão entregar 16 cópias do material descrito 

acima, a fim de garantir o material aos 15 jurados dos 5 quesitos em julgamento e uma cópia para a 

Secretaria Municipal de Cultura. 
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 Art. 6º  É facultativa a apresentação de mídia gravada (CD) contendo o Samba Enredo que será apresentado no 

Desfile 2018. 

Art. 7º  As escolas e blocos devem observar a dimensão máxima das alegorias em altura e largura, respeitando a 

metragem da área de desfile. 

Art. 8º  As escolas e blocos devem manter juntamente com suas Alegorias (Carro Alegórico ou Tripé) pelo menos 

01 (um) extintor de incêndio fornecido pela empresa licitada e  devidamente carregado e vistoriado por 

técnicos responsáveis ou pelo Corpo de Bombeiros, verificando a validade de sua carga, cabendo às 

agremiações o fornecimento, obrigatório, da quantidade e metragem dos carros alegóricos que serão 

utilizados.  

Art. 9º Cumprir o que determina o Provimento do Juizado de Menores, no que tange a presença de menores nos 

Desfiles, inclusive devendo coletar com os responsáveis legais pelos menores que participam do desfile, a 

autorização para tal, mantendo com um responsável pela escola o respectivo documento, caso haja a 

necessidade de apresentação à fiscalização do referido órgão. O não cumprimento às normas será de total 

responsabilidade da agremiação na qual o(s) menor (es) está(ão) inserido(s). 

Art. 10 Será fornecido pela empresa licitada para organizar e realizar o desfile das escolas de samba e blocos 

carnavalescos, de acordo com o edital público, transporte para os integrantes e carros alegóricos a todas as 

agremiações inscritas, devendo ser feito de comum acordo entre a empresa e a agremiação, o 

planejamento a respeito da quantidade, locais e horários para o transporte dos integrantes e carros. 

Art. 11 A agremiação que deixar de cumprir o compromisso de desfilar no Carnaval de 2018, será penalizada com 

eliminação e estará obrigada a devolver à Empresa Organizadora, toda e qualquer quantia até então 

recebida, acrescida de juros legais e das despesas decorrentes de eventual cobrança judicial, através da via 

executiva. 

Parágrafo 1º: O recebimento de verba no carnaval 2019 será possível mediante o cumprimento de todos os 

requisitos mínimos estabelecidos neste regulamento para 2018 e a devida inscrição para o Carnaval 2019. 

Parágrafo 2º: Considerando-se que a Escola de Samba Tradição da Bela Vista apresentou, por escrito, à 

Secretaria Municipal de Cultura, a sua desistência em desfilar no Carnaval 2017, antes da realização do desfile, a citada 

agremiação não tem direito ao recebimento do repasse de verba da Prefeitura Municipal de Bauru para o Carnaval 2018 

e desfilará no último horário dentre as escolas de samba, na data  estabelecida pela Secretaria Municipal de Cultura para 

a ordem dos desfiles no Sambódromo.  

 

CAPÍTULO II - Normas dos Desfiles 

Art. 12  As escolas e blocos desfilarão de acordo com a ordem definida pela Secretaria Municipal de Cultura e 

descrita a seguir, sendo que não será permitida qualquer alteração ou inversão da respectiva ordem. 

Parágrafo 1º: Os 02 (dois) Blocos da Categoria Originalidade abrirão os desfiles em cada noite, após o cortejo 

da Realeza do Carnaval. 

Parágrafo 2º: Os Blocos da Categoria Especial inscritos pela primeira vez ou que estejam retornando após 

ausência no(s) ano(s) anterior(es), desfilarão nas primeiras colocações entre os blocos correspondentes 

(Especial) no dia definido pela Secretaria Municipal de Cultura. 

Parágrafo 3º: As Escolas de Samba inscritas pela primeira vez ou que estejam retornando após ausência no(s) 

ano(s) anterior(es), desfilarão nas últimas colocações entre seus pares (Escolas de Samba), no dia definido pela 

Secretaria Municipal de Cultura. 

Parágrafo 4º: As Escolas de Samba campeã e vice-campeã e os Blocos da Categoria Especial campeão e vice-

campeão, respectivamente, desfilarão em datas diferentes.  

Parágrafo 5º: Devido à penalidade decorrente da desistência em desfilar no Carnaval 2017, a Escola de Samba 

“Tradição da Bela Vista” desfilará na última colocação entre seus pares (Escolas de Samba), no dia definido pela 

Secretaria Municipal de Cultura. 

 

                       SÁBADO – 10 de fevereiro de 2018 

19h15 – Abertura – Cortejo do Rei Momo e Rainha do Carnaval 2018  

19h30 – Bloco originalidade – Estação Primeiro de Agosto 

20h00 – Bloco especial – Os Farofeiros 

20h50 – Bloco especial – Império da Lagoa do Sapo 

21h40 – Bloco especial – Estrela do Samba de Tibiriçá 

22h30 – Bloco especial – Esquadra da Indepa 

23h20 – Escola de samba – Mocidade Unida da Vila Falcão 

      0h30 – Escola de samba – Coroa Imperial da Grande Cidade 
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       1h40 – Escola de samba – Caprichosos da Sem Limites 

       2h50 – Escola de samba – Tradição da Bela Vista 

 

        SEGUNDA-FEIRA – 12 de fevereiro de 2018 

19h15 – Abertura – Cortejo do Rei Momo e Rainha do Carnaval 2018  

19h30 – Bloco originalidade – Periferia Legal 

20h00 – Bloco especial – Atlético Clube Ouro Verde 100% Arte 

20h50 – Bloco especial – Estação Primavera 

21h40 – Bloco especial – Pérola Negra 

22h30 – Bloco especial – Pé de Varsa 

23h20 – Escola de samba – Acadêmicos da Cartola 

      0h30 – Escola de samba – Tradição da Zona Leste  

      1h40 – Escola de samba – Águia de Ouro 

Art. 13 São definições mínimas para a apresentação do desfile, conforme deliberado em comum acordo entre os 

participantes, as seguintes exigências: 

j) BLOCO ORIGINALIDADE 

I. Quantidade mínima de 80 integrantes 

II. Tempo para apresentação de no mínimo 10 minutos e máximo de 30 minutos, considerando-se 30 minutos 

como tempo total, a partir da sirene de aviso do início do desfile da agremiação. 

 

k) BLOCO ESPECIAL 

I. Quantidade mínima de 120 integrantes 

II. Tempo para apresentação de no mínimo 30 minutos e máximo de 50 minutos, considerando-se 50 minutos 

como tempo total, a partir da sirene de aviso do início do desfile da agremiação. 

III. Estandarte 

IV. 01 Carro Alegórico ou Tripé  

V. Samba-Enredo 

VI. Bateria 

VII. Fantasia 

 

l) ESCOLA DE SAMBA 

1. Tempo para apresentação de no mínimo 40 e máximo de 70 minutos, considerando-se 70 

minutos como tempo total, a partir da sirene de aviso do início do desfile da agremiação. 

2. Quantidade mínima de 300 integrantes 

3. Comissão de Frente (08 integrantes), no mínimo 
4. Ala das Baianas (10 integrantes), no mínimo 
5. Bateria (30 integrantes), no mínimo 
6. Harmonia (20 integrantes), no mínimo; devidamente caracterizados com a camiseta padrão da 

Escola. 
7. Mestre-Sala e Porta-Bandeira (01 casal), no mínimo 
8. Destaque (04 integrantes), no mínimo 
9. Intérpretes do Samba-Enredo (01 integrante), no mínimo 
10. Carros Alegóricos (02 unidades), no mínimo 
11. Madrinha/Rainha de Bateria (01 integrante) 
12. Os demais passistas deverão ser distribuídos em alas de, no mínimo 15 integrantes, desde que 

somados aos demais itens citados anteriormente, totalizem o mínimo de 300 integrantes. 
 Parágrafo 1º: A não apresentação da quantidade mínima do total de integrantes, determinada acima, 

acarretará na perda 0,5 (meio) ponto por integrante faltante, e ultrapassando a porcentagem máxima de 10% de 

faltantes, a agremiação será desclassificada automaticamente e sofrerá as sanções financeiras, conforme estabelecido no 

edital do repasse de verba do carnaval. 

 Parágrafo 2º: Em caso do descumprimento do tempo determinado, a cada minuto que preceder 

(tempo mínimo) ou ultrapassar (tempo máximo), a agremiação será punida com a perda de 0,5 (meio) ponto por minuto. 

 Parágrafo 3º: A não apresentação dos requisitos descritos na alínea “b” do presente artigo, os itens 03 

a 07, e na alínea “c”, os itens 03 a 12, implicará na desclassificação automática do Bloco ou da Escola respectivamente. 
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  Parágrafo 4º: A Escola de Samba que não apresentar a quantidade mínima de integrantes estabelecida 

para os itens 3 a 12 da alínea “c” do presente artigo, implicará na perda de 1,5 (um ponto e meio) para cada item em 

questão. 

 Parágrafo 5º: O tempo de cada agremiação, a ser considerado a partir da sirene de aviso do início do 

desfile, será cronometrado logo após o encerramento do desfile da agremiação anterior, garantidas as condições técnicas 

adequadas para tal.   

 a)Em caso de problemas técnicos que inviabilizem o início do desfile, a agremiação aguardará a 

resolução do problema e devida autorização da Secretaria Municipal de Cultura para iniciar sua participação, sem 

prejuízo ou penalidade referente a eventual atraso. 

 b)Caso alguma agremiação encerre seu desfile antes do horário estabelecido para a próxima 

agremiação, esta aguardará o horário definido no regulamento, sem prejuízo ou penalidade decorrente do intervalo em 

questão. 

Art. 14 As agremiações deverão se apresentar na concentração com antecedência de 30 minutos em relação 

ao seu horário de desfile, e respeitar as demarcações para locais de cada agremiação, sendo que a primeira a desfilar no 

dia, deverá se concentrar na área de armação do desfile, e as próximas a desfilar, poderão “montar-se” na área de 

armação de acordo com a ordem do desfile, tão logo a escola ou bloco que está desfilando ultrapassar totalmente a 

marca de entrada e ser fechado o portão de acesso à pista. 

Art. 15 Os Blocos terão que apresentar o Estandarte Oficial do Bloco, onde deverá constar o Símbolo e o Nome 

do Bloco.  

Art. 16  As agremiações terão que entrar evoluindo na área de desfile. 

 

CAPÍTULO III - Da Coordenação dos Desfiles 

Art. 17          A coordenação dos desfiles é de responsabilidade  da Empresa Organizadora e da Secretaria Municipal de 

Cultura e a elas estarão subordinadas  as seguintes comissões:  

                     1 – Comissão de Concentração 

                     2 – Comissão de Cronometragem 

                     3 – Comissão de Contagem 

       4 – Comissão de Dispersão 

 

                     1.1 Da Comissão de Concentração 

Parágrafo 1º: A Comissão de Concentração será composta, exclusivamente, por representantes da Empresa 

Organizadora, com apoio operacional da própria Empresa e a ela competirá: 

- Apresentar relatórios das necessidades de alteração física, a serem feitas nas áreas de concentração. 

- Elaborar mapas de concentração contendo mapas da data e horários de chegadas das Alegorias. 

- Coordenar a chegada de Alegorias a área de concentração e suas disposições de acordo com a ordem de desfiles e a 

distribuição de áreas estabelecidas dentro da concentração. 

Parágrafo 2º: Da concentração, às Escolas de Samba e aos Blocos caberá: 

- A primeira Escola de Samba e Bloco a desfilar em cada um dos dias de desfile deverá se concentrar a partir da área de 

armação (portão de início dos desfiles). 

- As Escolas de Samba e Blocos ficam obrigados a se concentrar de acordo com a ordem de desfiles constante no Artigo 

12 deste regulamento e nas áreas determinadas pelo presente Artigo, parágrafo 2º citado acima. 

- Cada Escola de Samba e Bloco avançará, da área de concentração para a área de armação, imediatamente, após a saída 

da agremiação que lhe preceder, posicionando-se, então, para o início de seu respectivo desfile. 

Observação: “Recuo da Bateria – No Carnaval de Bauru 2018, a novidade será o espaço especial reservado para o 

“Recuo da Bateria” e, por ser novidade, nesse primeiro ano sua utilização pelas Escolas de Samba será OPCIONAL. A 

utilização desse recuo não altera o tempo que as Escolas de Samba terão para utilização do mesmo, ou seja, a Escola 

que utilizar esse espaço deverá cumprir dentro do tempo de desfile de cada Agremiação, constante desse Regulamento. 

 

       2.1 Da Comissão de Cronometragem 

Parágrafo 1º: A comissão de cronometragem será composta por 06 membros, sendo 03 representantes da 

Secretaria Municipal de Cultura e 03 representantes da Empresa Organizadora para cada desfile e a ela competirá: 

I – Acompanhar o acionamento do cronômetro, no início do desfile de cada Escola e Bloco de ambas categorias, assim 

como a sua respectiva parada, no término do desfile. 

II – Apontar, em mapa próprio, o horário de início e o horário de término do desfile de cada Escola de Samba e de cada 

Bloco de ambas categorias, indicando o tempo total de desfile. 
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 IV – Oferecer subsídio à Organização para, com base no mapa próprio, aplicar as penalidades citadas no artigo 21 deste 

regulamento. 

Parágrafo 2º: Cada Escola e Bloco indicará à Empresa e à Secretaria Municipal de Cultura um representante 

para assinar a planilha de sua respectiva agremiação (Escola e Bloco), preenchida pelo funcionário em questão, logo 

após o término do desfile de sua agremiação.  Caso algum representante se recuse a assinar a planilha, esta não perde o 

valor de documento oficial para a apuração final.  

       3.1 Da Comissão de Contagem 

Parágrafo 1º: A comissão de contagem será composta por 08 membros, sendo 04 representantes da Secretaria 

Municipal de Cultura e 04 representantes da Empresa Organizadora para cada desfile e a ela competirá: 

I – Fazer a contagem de todos os desfilantes que participarem do desfile de cada Escola de Samba e Bloco de ambas 

categorias, inclusive os empurradores de carros alegóricos e diretores de harmonia. 

II – Apontar, em mapa próprio, o número de componentes desfilantes de cada Escola de Samba e de cada Bloco de 

ambas categorias. 

IV – Oferecer subsídio à Organização para, com base no mapa próprio, aplicar as penalidades citadas no artigo 21 deste 

regulamento. 

Parágrafo 2º: Cada Escola e Bloco indicará à Empresa e à Secretaria Municipal de Cultura um representante 

para assinar a planilha de sua respectiva agremiação (Escola e Bloco), preenchida pelo funcionário em questão, logo 

após o término do desfile de sua agremiação.  Caso algum representante se recuse a assinar a planilha, esta não perde o 

valor de documento oficial para a apuração final.  

                     4.1  Da Comissão de Dispersão 

Parágrafo 1º: A comissão de dispersão será composta, exclusivamente por 2 representantes da Empresa 

Organizadora, com apoio operacional da própria Empresa e a ela competirá: 

I – Apresentar relatórios das necessidades de alteração físicas a serem feitas na área de dispersão. 

II – Elaborar mapas da colocação dos carros alegóricos para seu estacionamento no fim do desfile de cada agremiação 

(Escolas e Blocos). 

III – Com pelo menos 1 de seus membros, acompanhar e fiscalizar a remoção e retirada das alegorias de cada Escola e 

Bloco, a partir da linha demarcada de final de desfile, até seu local previamente determinado para colocação dos 

mesmos. 

a) É de responsabilidade de cada Escola de Samba, Bloco, e empresa licitada, a operacionalização de 

remoção/retirada de suas respectivas alegorias da área de dispersão e, após os desfiles, até o respectivo 

barracão. 

b) Dentro dos limites da área de dispersão, cada Escola de Samba e Bloco poderá usar, se necessário, os 

equipamentos e pessoal colocados à sua disposição, inclusive carros-guinchos. 
Parágrafo 2º: Cada Escola de Samba e Bloco indicará à Empresa Organizadora e à Secretaria Municipal de Cultura 

um representante para acompanhar os trabalhos da comissão, ficando estabelecido que a ausência deste não impedirá 

que a comissão desenvolva seus trabalhos. 

Parágrafo 3º: As Escolas de Samba e os Blocos deverão fazer a dispersão de suas alegorias, ultrapassando a faixa 

demarcatória, que indica o início da  dispersão, até o local previamente marcado pela Empresa Organizadora e 

Secretaria Municipal de Cultura. 

Parágrafo 4º: As Escolas de Samba e os Blocos terão o tempo máximo de 30 minutos para a movimentação de suas 

alegorias na área da dispersão, obedecendo a sequência do desfile, não atrapalhando a ordem das agremiações seguintes. 

Parágrafo 5º: Todas as agremiações desfilantes no primeiro dia  e no segundo dia, deverão colocar suas alegorias à 

direita da pista na dispersão, sendo que a primeira agremiação deverá colocá-las no limite máximo da área da dispersão 

e assim sucessivamente, garantindo a movimentação e parada das alegorias após a área de desfile, sem prejuízo a 

qualquer agremiação subsequente. 

 

CAPÍTULO IV – Do Tempo dos Desfiles 

Art. 18         O tempo de desfile será de: 

                      1 – Escola de Samba: no mínimo 40 minutos e no máximo 70 minutos, considerando-se 70    minutos 

como tempo total, a partir da sirene de aviso do início do desfile da agremiação. 

                      2 – Bloco Especial: no mínimo 30 minutos e no máximo de 50 minutos, considerando-se 50 minutos como 

tempo total, a partir da sirene de aviso do início do desfile da agremiação.  

                       3 – Bloco Originalidade: no mínimo 10 minutos e no máximo 30 minutos, considerando-se 30 minutos 

como tempo total, a partir da sirene de aviso do início do desfile da agremiação. 

Art. 19         Cada Escola de Samba e Bloco iniciará o seu desfile ao sinal de autorização da Empresa 

                    Organizadora e da Secretaria Municipal de Cultura obedecendo às seguintes condições: 
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 a) Uma chamada no sistema de som da concentração alertará a próxima Escola de Samba ou Bloco a desfilar, 

pontuando a disparada do cronômetro para início de seu desfile. 
b) Uma segunda chamada no sistema de som da concentração alertará a próxima Escola de Samba ou Bloco a 

desfilar, pontuando que já se passaram 05 minutos do tempo total destinado a seu desfile. 
c) Uma terceira chamada no sistema de som da concentração alertará a próxima Escola ou Bloco a desfilar, 

pontuando que já se passaram 10 minutos do tempo total destinado a seu desfile. 
 

Art. 20         O desfile de cada Escola de Samba e Bloco iniciará no momento em que, por ordem da    

                       Secretaria Municipal de Cultura, for acionado o cronômetro e terminará no momento em que    

                    a última alegoria da agremiação ultrapassar a faixa demarcatória de fim de desfile. 

Parágrafo Único – Caso ocorra falta parcial de energia elétrica e ou de som na pista de desfiles a Escola de 

Samba ou Bloco cujo primeiro carro alegórico já tiver ultrapassado a faixa de início de desfile, deverá continuar o seu 

respectivo desfile normalmente. 

Art. 21             As Escolas de Samba e Blocos que não desfilarem no tempo estabelecido pelo artigo 18 deste   

                      regulamento, sofrerá a seguinte penalidade: 

          1 – Escolas de Samba: perda de 0,5 (meio) ponto para cada minuto não utilizado em seu desfile, quando este 

tempo for inferior a 40 minutos. 

1.1-  Perda de 0,5 (meio) ponto para cada minuto utilizado em seu desfile, quando este ultrapassar 70 minutos. 

          2 – Bloco Especial: perda de 0,5 (meio) ponto para cada minuto não utilizado em seu desfile, quando este tempo 

for inferior a 30 minutos. 

 2.1 – de 0,5 (meio) ponto para cada minuto utilizado em seu desfile, quando este ultrapassar 50 

minutos. 

          3 – Bloco Originalidade: perda de 0,5 (meio) ponto para cada minuto utilizado em seu desfile, quando este 

tempo for inferior a 10 minutos. 

             3.1 - de 0,5 (meio) ponto para cada minuto utilizado em seu desfile, quando este ultrapassar 30 minutos. 

     

CAPÍTULO V - Das Obrigações das Escolas de Samba e Blocos e Demais Recomendações 

Art. 22        Além de outros deveres expressos no presente regulamento, cada Escola de Samba e cada Bloco  

                 Especial têm a obrigatoriedade de: 

 

                   1 – nos dias de desfile, impedir a entrega de revistas, folhetos, brindes e quaisquer outros tipos     

                 de matérias aos membros da Comissão Julgadora, exceto impresso com a letra do samba-enredo. 

                 2 – Impedir a presença de pessoa do sexo masculino na ala das baianas, exceto diretores, desde              

                 que estes não estejam com fantasias da ala em questão. 

                 3 – Não apresentarem-se com animais vivos de quaisquer espécies, inclusive para tração de      

                 alegorias. 

                 4 – Impedir a apresentação de pessoas que estejam com a genitália à mostra, decorada e /ou      

                 pintada. 

                 5 –Impedir a utilização de instrumentos musicais de sopro ou de qualquer outro artifício que     

                 emite sons similares, em qualquer parte da Escola, exceto os apitos dos diretores e efeitos      

                 especiais eletrônicos, desde que estes não reproduzam sons de instrumentos musicais de sopro. 

                 6 – Não apresentar carros alegóricos motorizados ou equipados com geradores sem que estejam      

                 embutidos, encobertos, decorados e ou caracterizados nas próprias estruturas. 

                 7 – Desfilar com no mínimo 01 carro alegórico no caso de Bloco, e no mínimo 02 carros         

                 alegóricos no caso de Escolas de Samba. 

                 8 - Durante os desfiles não usar nenhum tipo de merchandising em enredo, alegorias, adereços,        

                 alas, destaques, exceto: 

a) Nas vestimentas dos empurradores de alegorias 

b) Em prospectos com letras de Samba-Enredo 

c) Nas camisetas dos diretores de harmonia 

d) Nas saias dos carros de alegorias 
                 9 – Desfilar com o mínimo de oito (08) componentes na comissão de frente, contando com a          

                  participação de coreógrafo ou coordenador da comissão de frente devidamente trajado; em caso     

                 de descumprimento do número mínimo, a comissão de apuração considerará como não tendo   

                 apresentado o quesito em questão, conforme o disposto no artigo 13, item C-3. 
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                  10 – Desfilar com: 

a) Um (01) intérprete (puxador de Samba-Enredo) 

b) Mestre de Bateria 

c) Mestre-Sala e Porta-Bandeira (1 casal no mínimo) em conjunto, portando a bandeira oficial da escola 
                 11 – Proibido desfilar com alegorias e fantasias de outras agremiações ou bloco, que tenham  
                 participado de desfiles de Bauru ou de outras cidades brasileiras nos anos de 2017 e 2018. 

Parágrafo 1º:  O não cumprimento das obrigatoriedades dos incisos 01 ao 08 acima, acarretará em penalização 

de 0,5 (meio) ponto para cada inciso infringido, que será aplicada pela Comissão de Julgamento. 

Parágrafo 2º:    Especificamente para os incisos 09 e 10 acima, a penalização será de 1,5 (1 ponto e meio) para 

cada inciso, que será aplicada pela Comissão de Julgamento. 

Art. 23      Recomenda-se, ainda, a cada Escola de Samba e Bloco, que observem a necessidade de: 

                 1 – Cumprir o que determina o artigo 208 do Código Penal Brasileiro (não vilipendiar  

                 publicamente ato ou objeto de culto religioso). 

                 2 – Cumprir o que determina o provimento do juizado de menores, no que tange a presença de    

                 menores nos desfiles, inclusive sobre os que venham a se apresentar sobre alegorias,  

                 esclarecendo-se que é facultativa a apresentação de alas de crianças, porém estrita obediência        

                 aos requisitos previamente estabelecidos no referido provimento. 

                 3 – Cumprir o que determina a resolução emitida pela diretoria de Serviços Técnicos do Corpo  

                 de Bombeiros e da Polícia Militar, que versa sobre os procedimentos adotados para confecção e  

                 liberação de alegorias. 

 Estabelece que a ocorrência de qualquer anormalidade, transtorno, prejuízo ou acidente decorrente da não 

observância dos incisos anteriores será de integral responsabilidade da respectiva Escola de Samba ou Bloco 

Carnavalesco. 
 Isentando, automaticamente a Empresa Organizadora de qualquer responsabilidade Cível, Criminal ou 

Administrativa, de interpelação judicial ou extrajudicial. 
 A não entrega da pasta do Capítulo I, Artigo 5º, implicará na perda de 1,5 (um ponto e meio) para a Escola de 

Samba ou  Bloco Carnavalesco 
 O não cumprimento do artigo 13, item C-2 implicará na desclassificação da Escola de Samba ou Bloco que não 

atingir o número mínimo de desfilantes. 
 

CAPÍTULO VI - Do Julgamento e Apuração dos Desfiles 

Art. 24     A Comissão Julgadora será composta por 27 julgadores, com a indicação de 3 jurados para cada um dos 9 

(nove) quesitos a serem avaliados para as Escolas de Samba e 15 julgadores, com a indicação de 3 jurados para cada um 

dos 5 quesitos a serem avaliados para os Blocos Carnavalescos da Categoria Especial. Os blocos da categoria 

originalidade não serão avaliados pela Comissão Julgadora mas deverão cumprir todos os procedimentos para o desfile 

das agremiações.  

Parágrafo 1º: A escolha do Corpo de Jurados é atribuição exclusiva da Secretaria Municipal de Cultura, tendo 

as agremiações direito ao veto, justificado, somente em reunião específica para definição da comissão, portanto, não 

será permitido veto após definição da referida Comissão. 

Parágrafo 2º: Para ambas avaliações – Escolas de Samba e Blocos da Categoria Especial, será descartada a 

menor nota atribuída a cada quesito. 

Art. 25       Dos quesitos em julgamento 

a) Escolas de Samba: os quesitos em julgamento para Escolas de Samba são os seguintes: 

1 – Bateria 

2 – Samba-Enredo 

3 – Harmonia 

4 – Evolução 

5 – Enredo 

6 – Alegorias e Adereços 

7 – Fantasias 

8 – Comissão de Frente 

9 – Mestre-Sala e Porta-Bandeira 

 

b) Bloco Categoria Especial: os quesitos em julgamento para Blocos da categoria Especial são os seguintes: 

1 – Enredo 
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 2 – Samba-Enredo 

3 – Evolução e Empolgação 

4 – Bateria 

5 – Fantasias/Alegorias e Adereços 

 

c) Bloco Categoria Originalidade – não serão avaliados quesitos para o desfile do referido bloco, sendo que os 

inscritos serão contemplados com troféu de participação fornecido pela Empresa Organizadora. 

Parágrafo único: Serão observadas as exigências de número mínimo de componentes e tempo de desfile, conforme 

estabelecido na alínea “a” do art. 13. 

Art. 26      Do sistema de atribuição de notas. Cada julgador concederá para cada Escola de Samba e Bloco,   

                 notas de 07 a 10 pontos, esclarecendo-se que: 

a) Serão admitidas notas fracionadas em decimais (7,1; 7,2; 7,3; 7,4; 7,5; 7,6; 7,7; 7,8; 7,9) e em caso de outros 

fracionamentos na nota, por ex; 7,75 serão consideradas a nota maior; 
b) Cada julgador de cada quesito receberá uma planilha de nota que será recolhida após a passagem de ultima 

Escola de Samba do dia programado; 
c) Todas as notas deverão ser justificadas. 

Art. 27      Apuração. A apuração ocorrerá no Centro Cultural de Bauru, no dia 14 de fevereiro às 15h,  

                 sendo da responsabilidade exclusiva da Empresa Organizadora e da Secretaria Municipal de  

                 Cultura a adoção de todas as medidas cabíveis ao perfeito andamento dos trabalhos. 

Art. 28      A apuração será feita por uma comissão de apuração integrada por membros representantes da       

                 Empresa Organizadora, da Secretaria Municipal de Cultura e por membros das Escolas de Samba    

                 e Blocos. 

 

Art. 29        À comissão de apuração compete a adoção dos seguintes procedimentos: 

                    1 – A abertura e conferência dos malotes e dos envelopes contendo os mapas preenchidos pela      

                    Empresa Organizadora e pelas comissões subordinadas a ela. 

                    2 – A conferência dos malotes e contagem dos envelopes contendo as planilhas de julgamento     

                   dos quesitos. 

                   3 – A conferência de todos os mapas e cadernos de julgamentos. 

                   4 – A leitura e divulgação das penalidades estabelecidas no regulamento, observando-se a s    

                   seguinte ordem: 

a) Cronometragem 

b) Dispersão 

c) Concentração 
                   5 – A leitura e divulgação das notas conferidas pelos julgadores de cada quesito. 

     6 – Considerar nota 07 (sete) no caso de algum julgador conceder nota inferior a sete para quesitos   

apresentados. 

                   7 – Aplicar a nota zero na hipótese da agremiação descumprir o inciso 9 do artigo 22 . 

                   8 – Totalizar os mapas da apuração. 

                   9 - Aplicar os critérios de desempate estabelecidos neste regulamento. 

                   10 – Divulgar os resultados dos desfiles. 

                   11 – Lavrar e assinar atas de apuração. 

Art. 30      Empates e Critérios de Desempates - Só será considerado empate entre duas ou mais Escolas    de Samba e 

Blocos, quando isto ocorrer em qualquer classificação, se as Escolas de Samba e Blocos obtiverem 

pontuação igual em cada um dos quesitos, na ordem de precedência relacionada no artigo 25 deste 

regulamento, levando-se em conta o descarte da menor nota, conforme estabelecido no artigo 24. 

Art. 31       Não ocorrendo o previsto no artigo anterior, não será considerado empate em quaisquer     

                  outras posições. Se for necessário estabelecer o desempate, o procedimento deverá ser: 

a) Recorresse-se, sucessivamente, às notas concedidas, em cada quesito na ordem de precedência em que se 

encontrem dispostos e relacionados no artigo 25 deste regulamento, obtendo, então, melhor classificação, a 

agremiação que alcançar as maiores notas em cada um dos supracitados quesitos. 
Art. 32       Impugnações - A impugnação promovida em razão de eventuais infrações a este regulamento e  

                  a outras normas estabelecidas em atos editados pela Empresa Organizadora e Secretaria  

                  Municipal de Cultura deverá ser apresentada por escrito, pelo Presidente da agremiação ou seu  

                  representante credenciado junto a Secretaria Municipal de Cultura na sede desta até às 11h da  
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                   quarta-feira, dia 14 de fevereiro de 2018, para serem analisados e decididos antes da abertura  

                  dos envelopes contendo os mapas de julgamento. 

Art. 33       Recursos - É de competência exclusiva da Empresa Organizadora e da Secretaria Municipal de  

                  Cultura a apreciação e julgamento de qualquer recurso contra o resultado oficial dos desfiles,      

                  no que concerne as penalidades aplicadas pelas comissões previstas no artigo 17, incisos 2 a 4,   

                  e artigo 21 deste regulamento. 

a) Serão indeferidos pela Empresa Organizadora e Secretaria Municipal de Cultura, os recursos meramente 

protelatórios e os desacompanhados de qualquer meio de provas. 

b) As Escolas de Samba e Blocos participantes dos desfiles do Carnaval 2018 se obrigam por seus representantes, 

subordinados, competentes e preposto, a respeitar e cumprir todos os termos do presente regulamento, 

comprometendo-se, outros sim, a não tomar nenhum procedimento judicial sem, antes, esgotar as vias 

administrativas competentes. 

c) A inobservância ou falta de cumprimento do disposto neste artigo implicará na suspensão imediata de todos os 

direitos da agremiação infratora, bem como o bloqueio de qualquer receita que, por ventura, venha a ter direito 

junto a Empresa Organizadora, até a decisão final do procedimento judicial que tenha sido tomada. 
CAPÍTULO VII – Das Disposições Finais e Transitoriedade 

d)  

Art. 34    Os casos omissos neste regulamento serão apreciados em reunião plenária junto à Empresa  

Organizadora, às Escolas de Samba, aos Blocos Carnavalescos e à Secretaria Municipal de Cultura de Bauru 

e submetidos à homologação de seus membros, exceto os ocorridos no transcurso da apuração dos 

resultados dos desfiles.   Quanto à competência de deliberação, será da comissão de apuração. 

 

Estando de acordo com este regulamento assinam abaixo os representantes das Escolas de Samba e dos  

Blocos Carnavalescos de Bauru inscritos para o Carnaval 2018 e o Secretário Municipal de Cultura de Bauru,  

representante da Prefeitura Municipal de Bauru.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESCOLAS DE SAMBA 

 

 

Valmir Domingues Negrão   

Caprichosos da Sem Limites 

 

Luiz Antonio Zangrande 

Tradição da Zona Leste 

 

Bruno Henrique Gonzaga Ramos 

Águia de Ouro 

 

Avelino de Souza 

Coroa Imperial da Grande Cidade 

 

Paulo Cesar Madureira 

Acadêmicos da Cartola 

 

 

Jair Fontão Odria 

Mocidade Unida da Vila Falcão 

 

 

Gisele Aparecida Baroni 

Tradição da Bela Vista 

 

 

 

 

 

 

 

BLOCOS CARNAVALESCOS 

 

Djhonathan Luiz Martins  

Império da Lagoa do Sapo 

 

Adílio Nascimento 

Estação Primavera 

 

Dulcineia Cosmo Leizico 

Estrela do Samba de Tibiriçá 

 

Carlos Henrique Marciano da Silva  

Pé de Varsa 
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Tobias Ferreira Gomes Terceiro  

Estação Primeiro de Agosto 

 

Izamar Batista do Nascimento Galhardo 

Os Farofeiros 

 

Gilberto Cabral de Melo  

Atlético Clube Ouro Verde 100% Arte 

 

Geraldo Aparecido Pereira Pires  

Esquadra da Indepa 

 

Wilson Timóteo Ferreira 

Pérola Negra 

 

Vanderlei Antonio de Oliveira  

Periferia Legal 

 

 

 

 

 

Luiz Antonio Fernandes Fonseca 

Secretário Municipal de Cultura 

 

 


