
 
 

      PROCESSO Nº 007/2018 
      PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 
      Tipo de julgamento: menor preço por item 
      

 
*Compra de Tênis Escolar*. 

 

O PREFEITO EM EXERCÍCIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA, no uso de suas atribuições, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que às 14:00 horas, do dia  06 de fevereiro de 2018,  no 
Setor de Licitações e Compras da Prefeitura de Vista Alegre do Prata, localizada na  Rua Flores da Cunha, 
102, se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio,  com a finalidade de receber propostas e documentos de ha-
bilitação, objetivando a aquisição de tênis escolar, processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal n.º 
10.520, de 17-07-2002, e do Decreto Municipal nº 33/2008, de 23 de outubro de 2008, com aplicação subsidiá-
ria da Lei Federal nº 8.666-93. 

 
1. DO OBJETO:  
1.1 - Constitui objeto da presente licitação a aquisição de tênis escolar para os alunos da  Es-

cola Municipal Giuseppe Tonus, de acordo com descrição e quantidades contidas no ANEXO I, que é parte in-
tegrante do presente edital. 

 
2. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 
Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste edital, 

deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes distintos, lacrados, não 
transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte inscrição: 

 
AO MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA           AO MUNICÍPIO DE VISTA ALEGRE DO PRATA 
EDITAL DE PREGÃO N.º 004/2018                                EDITAL DE PREGÃO Nº 004/2018 
ENVELOPE N.º 01 - PROPOSTA                                    ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTOS 
PROPONENTE (NOME COMPLETO)                             PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

3. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 
3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamente, por 

meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que devidamente identifi-
cado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, no interesse da representada. 

3.1.1.-A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de documento 
de identidade. 

3.2. - A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser apre-
sentada fora dos envelopes. 

3.3. - O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 
 a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado, 

deverá apresentar: 
 a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; 
 a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comer-

cial ou de sociedade por ações; 
 a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no ca-

so de sociedade civil; 
 a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos 

e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao 
certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País; 

 a.5) registro comercial, se empresa individual. 
 b) se representada por procurador, deverá apresentar: 
 b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reco-

nhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, §1º, do Código Civil, em especial o nome 



 
 

da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de procuração, o nome do outor-
gado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública; ou 

 b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, compro-
vando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos os demais 
atos inerentes ao certame.  

 Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar 
acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa. 

 Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa 
deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer uma invalida o 
documento para os fins deste procedimento licitatório. 

3.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigató-
ria a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

3.5 – Declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação. 
3.6. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Com-

plementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e 7.3, deste edital, deverão 
apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada por contador, de que 
se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte. 

3.6.1. As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limi-
te de 2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 à 45 da 
Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e 7.3, deste edital, 
conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que também apresentem, fora 
dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, firmada por contador, de que se enquadram 
no limite de receita referido acima. 

4. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 
4.1 - No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e 

demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os envelopes nºs 
01 - PROPOSTA  e 02 - DOCUMENTAÇÃO. 

4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita 
a participação de nenhuma licitante retardatária. 

4.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas na forma disposta nos itens 3 ao 
3.6.1 desse edital, e em seguida ocorrerá a abertura e apreciação das propostas. 

 
5. PROPOSTA DE PREÇO: 
5.1. A proposta, cujo prazo de validade mínima é fixado pela Administração em 60 (sessenta) 

dias, deverá ser apresentada em folhas seqüencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última datada e as-
sinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entre-
linhas, devendo conter: 

a) Identificação da empresa 
b) descrição clara do produto oferecido 
c) valor unitário de cada item 
e) prazo de entrega 
 
6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 
6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da oferta 

de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela, poderão fazer no-
vos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subseqüentes, até a proclamação da vencedora. 

6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, 
poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, verbais e su-
cessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas. 

6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens an-
teriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores 
distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada em segundo lugar, até a proclamação da 
vencedora. 



 
 

6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio pa-
ra determinação da ordem de oferta dos lances. 

6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à lici-
tante, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 

6.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 02 (dois) minutos para apresentar nova pro-
posta. 

6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 
6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desis-

tente às penalidades constantes no item 12 deste edital. 
6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará 

na exclusão da licitante da etapa competitiva e, conseqüentemente, no impedimento de apresentar novos lan-
ces, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para efeito de ordenação 
das propostas. 

6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a pro-
posta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o pregoeiro negociar di-
retamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as li-
citantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço 
apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-a com os va-
lores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito. 

6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será de-
clarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha sido apresentada 
de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de mercado.  

6.13. Serão desclassificadas as propostas que: 
 a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 
 b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 
 c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos re-

quisitos do item 5; 
 b) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamente 

inexeqüíveis. 
 Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar di-

reitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for confli-
tante com o instrumento convocatório. 

6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no edi-
tal. 

6.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no 
art. 44, §2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência de con-
tratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 
3.5.1, deste edital. 

6.15.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas 
pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores em até 
5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 

6.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 
 a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta 

de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela 
considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame. 

 b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na for-
ma da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de 
classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas remanescentes, que se 
enquadrarem na hipótese do item 6.15.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na 
alínea a deste item. 



 
 

6.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as exi-
gências do item 6.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta origina-
riamente de menor valor. 

6.18. O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a pro-
posta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperati-
va. 

6.19. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 
outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na ordem de clas-
sificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos interpostos. 

6.20. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quais-
quer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao setor de Licitações deste Municí-
pio, conforme subitem 13.1 deste edital. 

6.21. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para 
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 

 
7. DA HABILITAÇÃO: 
7.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE 

Nº 02, os seguintes documentos: 
7.1.1. Declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 

conforme o modelo do Decreto Federal n.° 4.358-02; 
 7.1.2 - Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 7.1.3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de elei-
ção de seus administradores; 

  7.1.4 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 
  7.1.5 - Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos documentos referi-

dos no item        7.1.2 a 7.1.3,  a empresa que já os houver apresentado no momento do credenciamento, pre-
visto item 3 deste edital. 

7.1.6 - Prova de regularidade com a Fazenda Federal (Débito de Tributos e Contribuições Fe-
derais,  Débitos quanto à dívida ativa da União e INSS), Estadual e Municipal, sendo a última do domicílio ou 
sede da licitante; 

 7.1.7 – Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal, sendo a última do domicí-
lio ou sede da licitante; 

7.1.8 -  Prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS). 

7.1.9 – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas. 
7.3 -  A  microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender 

ao item 3.5.1, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, previstos no item 
7.1.6 a 7.1.9, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova documentação, que com-
prove a sua regularidade em dois dias úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do certame. 

7.3.1 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por 
igual período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada e du-
rante o transcurso do respectivo prazo. 

7.3.2 Ocorrendo a situação prevista no item 7.3, a sessão do pregão será suspensa, 
podendo o pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já 
intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilitação. 

7.3.3- O benefício de que trata o item 7.3 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno 
porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma restrição. 

7.3.4- A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.3, implicará na inabili-
tação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das penalidades previstas no 
item 12.1,  alíena a, deste edital. 

7.4. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo prazo 
de 30 (trinta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele período, no 
prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 



 
 

 
8. DA ADJUDICAÇÃO: 
8.1. - Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a(s) licitante(s) que ofer-

tar(em) o menor preço ser(ão) declarada(s) vencedora(s), sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
8.2. - Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a licitante 

e examinará as ofertas subseqüentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e, assim, suces-
sivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora, 
ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

8.3. - Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a(s) ven-
cedora(s) e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor re-
curso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na decadência 
do direito de recorrer por parte da licitante. 

9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 
9.1. - Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção 

de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso. 
9.2. - Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como o 

registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre as razões 
do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a to-
das, vista imediata do processo. 

9.3. - A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão pú-
blica do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

9.4. - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato 
recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, acompa-
nhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora. 

10. DOS PRAZOS PARA ENTREGA 
10.1  – A numeração dos tênis será fornecida à vencedora da presente licitação no decorrer da 

primeira semana do ano letivo. A contar do recebimento da numeração dos tênis, a (s)  empresa(s) vencedoras  
terão o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para a entrega. 

11. DO PAGAMENTO 
11.1. - O pagamento será realizado em até 10 (dez) dias após a entrega dos tênis. 
11.2. - Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 

IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com 
juros de 0,5% ao mês, pro rata.  

12. DAS PENALIDADES: 
12.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou de 

contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 
a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar e 

contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contratação; 
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão 

do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos; 
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de li-

citar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da contrata-
ção; 

d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem 
prejuízo ao resultado: advertência. 

e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais será 
considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato; 

f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administra-
ção pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adimplido do contrato; 

g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração 
pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 



 
 

h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de ini-
doneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo 
de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 

12.2  - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 
12.3 - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou inadimplência contra-
tual. 

 
13. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
13.1 - Quaisquer informações ou dúvidas, bem como aquelas decorrentes de interpretação do 

edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Vista Alegre do Prata, setor de licitações, sito na 
Rua Flores da Cunha, nº 102, ou  pelo telefone (54) 3478-1200  no horário compreendido entre as 08:00 às 
11:30 e das 13:30 às 17:00 horas, preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias da data mar-
cada para recebimento dos envelopes. 

13.2. - Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente 
pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, setor de Licitações. 

13.3. - Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a realiza-
ção de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automaticamente, para 
o primeiro dia útil ou de expediente normal subseqüente ao ora fixado. 

13.4. - Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na documenta-
ção o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone. 

13.5. - Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser apre-
sentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião ou, ainda, publicação em ór-
gão da imprensa oficial. Os documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à verifi-
cação da autenticidade de seus dados pela Administração. 

13.6. - A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da Administração, 
dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o valor inicial contratado. 

13.7.  - Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo de-
corrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

13.8. - A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo 
anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 
8.666-93). 

13.9.  - Fica eleito o Foro da Comarca de Nova Prata para dirimir quaisquer litígios oriundos da 
licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.  

                               Vista Alegre do Prata, 24 de janeiro de 2018. 

 
 
                                                       Claudio Costa Curta                                                                                                    

                                                                                                                                  Prefeito em Exercício 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO I 

PROCESSO Nº 007/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 

COMPRA DE TÊNIS ESCOLAR 

 
Item Descrição Un Qtd 

1 TÊNIS PARA EDUCAÇÃO INFANTIL, TAMANHO DO 25 AO 32, DEVERÁ SER FABRICADO NO 
PROCESSO DE MONTAGEM ENSACADA, COM FIXAÇÃO DA PALMILHA AO CABEDAL PELO 
PROCESSO DE COSTURA STROBEL (OVERLOCK) E APÓS SER AUTOCLAVADO, COM VULCA-
NIZAÇÃO DIRETA DA BORRACHA DA BANDA LATERAL NO SOLADO E NA LONA DO CABEDAL. A 
SOLA DEVE SER UM COMPOSTO DE PU, POLIURETANO POLIÉTER DE ALTA RESISTÊNCIA A 
HIDROLISE, QUE LHE CONFERE MAIOR LEVEZA E DURABILIDADE, DEVIDO A SUA BAIXA DEN-
SIDADE, ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO, FLEXÃO E RASGO.O TÊNIS DEVE SER TODO EM 
LONA DE ALGODÃO, FORRADO COM TECIDO DE POLIÉSTER DUBLADO COM ESPUMA. DEVE-
RÁ SER DE LONA 100% ALGODÃO, NA COR JEANS MARINHO, NA LINGÜETA O FORRO DE 
POLIÉSTER DUBLADO COM ESPUMA SERÁ UNIDO PELA COSTURA DE TRÊS FIOS. DEVERÁ 
TER UMA FITA DE REFORÇO DE NYLON RENDADA DE ABRIR COSTURA COM LARGURA DE 12 
A 16MM, CUJA FUNÇÃO É REFORÇAR A PARTE DA COSTURA DO CALCANHAR. O TÊNIS DEVE 
SER TODO FORRADO INTERNAMENTE COM TECIDO POLIÉSTER (GRAMATURA MÍNIMA 130 
GR/M2) COM ESPUMA DE POLIURETANO DE NO MÍNIMO 5 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE 
26. AS COSTURAS EXTERNAS ?APARENTES? DEVEM SER DUPLAS E AFASTADAS DE 2,2 A 2,6 
MM ENTRE SI. A LINHA USADA DEVE SER DE POLIAMIDA (NYLON). PALMILHA - PEÇA SITUADA 
NA PARTE INFERIOR DO CABEDAL, QUE TEM COMO FINALIDADE FECHÁ-LO AO SOLADO E 
MANTER A ESTABILIDADE DO CALÇADO CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO TELA DE ALGO-
DÃO, COM NO MÍNIMO 0,8 MM DE ESPESSURA, SENDO FIXADA AO CABEDAL ATRAVÉS DO 
SISTEMA DE COSTURA STROBEL (OVERLOCK), COM LINHA POLIAMIDA (NYLON). PALMILHA 
DE POLIURETANO EXPANDIDO, USANDO POLIURETANO POLIÉTER, COM ALTA RESISTÊNCIA 
A HIDRÓLISE. O TÊNIS ESCOLAR INFANTIL DEVE TER FECHAMENTO COM CADARÇO NA COR 
BRANCA DE AALGODÃO, COM FIBRA SINTÉTICA NO TAMANHO ADEQUADO A CADA NÚMERO. 
BIQUEIRA, SOBREBIQUEIRA, BANDA LATERAL DEVEM SER UMA COMPOSIÇÃO ELASTOMÉRI-
CA VULCANIZADA, COMPOSTA POR BORRACHA NATURAL (NR), BORRACHA DE BUTADIENO 
ESTIRENO (SBR) E BORRACHA DE ETILENO PROPILENO DIENO (EPDM), SENDO ESTES COM-
PONENTES PREPONDERANTES. BIQUEIRA, BANDA LATERAL E SOBRE - BIQUEIRA COM ES-
PESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM. DEVERÁ SER COLOCADA NA PARTE TRAZEIRA DO TÊNIS TAM-
BÉM DE ELASTÔMERO VULCANIZADO (MESMO MATERIAL DA BANDA LATERAL) COM O NOME 
DO ÓRGÃO (E. M. GIUSEPPE TONUS), CONFORME IMAGEM EM ANEXO. SOLADO - PEÇA INTE-
GRANTE DA BASE INFERIOR DO CALÇADO DEVERÁ SER FABRICADO EM ?PU?, POLIURETANO 
POLIÉTER DE ALTA RESISTÊNCIA A HIDROLISE, BAIXA DENSIDADE, ALTA RESISTÊNCIA À 
ABRASÃO, FLEXÃO E RASGO,FORMATO COM CANALETAS ANTIDERRAPANTES, E NA SUA 
BASE DEVE ACOMPANHAR O PERFIL DA FORMA E SER EM FORMATO DE CUNHA. DEVERÃO 
SER APRESENTADOS, TAMBÉM JUNTO COM AS AMOSTRAS, NO DIA DO PROCESSO LICITA-
TÓRIO, OS LAUDOS DE ATENDIMENTO DAS NORMAS TÉCNICAS (DETERMINAÇÃO DA DENSI-
DADE DO SOLADO) REALIZADAS POR ÓRGÃO CERTIFICADO PELO INMETRO.  

PR 30 

2 TÊNIS PARA ENSINO FUNDAMENTAL, TAMANHO DO 32 AO 36, DEVERÁ SER FABRICADO NO 
PROCESSO DE MONTAGEM ENSACADA, COM FIXAÇÃO DA PALMILHA AO CABEDAL PELO 
PROCESSO DE COSTURA STROBEL (OVERLOCK) E APÓS SER AUTOCLAVADO, COM VULCA-
NIZAÇÃO DIRETA DA BORRACHA DA BANDA LATERAL NO SOLADO E NA LONA DO CABEDAL. A 
SOLA DEVE SER UM COMPOSTO DE PU, POLIURETANO POLIÉTER DE ALTA RESISTÊNCIA A 
HIDROLISE, QUE LHE CONFERE MAIOR LEVEZA E DURABILIDADE, DEVIDO A SUA BAIXA DEN-
SIDADE, ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO, FLEXÃO E RASGO.O TÊNIS DEVE SER TODO EM 
LONA DE ALGODÃO, FORRADO COM TECIDO DE POLIÉSTER DUBLADO COM ESPUMA. DEVE-
RÁ SER DE LONA 100% ALGODÃO, NA COR JEANS MARINHO, NA LINGÜETA O FORRO DE 
POLIÉSTER DUBLADO COM ESPUMA SERÁ UNIDO PELA COSTURA DE TRÊS FIOS. DEVERÁ 
TER UMA FITA DE REFORÇO DE NYLON RENDADA DE ABRIR COSTURA COM LARGURA DE 12 
A 16MM, CUJA FUNÇÃO É REFORÇAR A PARTE DA COSTURA DO CALCANHAR. O TÊNIS DEVE 
SER TODO FORRADO INTERNAMENTE COM TECIDO POLIÉSTER (GRAMATURA MÍNIMA 130 
GR/M2) COM ESPUMA DE POLIURETANO DE NO MÍNIMO 5 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE 
26. AS COSTURAS EXTERNAS ?APARENTES? DEVEM SER DUPLAS E AFASTADAS DE 2,2 A 2,6 
MM ENTRE SI. A LINHA USADA DEVE SER DE POLIAMIDA (NYLON). PALMILHA - PEÇA SITUADA 
NA PARTE INFERIOR DO CABEDAL, QUE TEM COMO FINALIDADE FECHÁ-LO AO SOLADO E 
MANTER A ESTABILIDADE DO CALÇADO CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO TELA DE ALGO-
DÃO, COM NO MÍNIMO 0,8 MM DE ESPESSURA, SENDO FIXADA AO CABEDAL ATRAVÉS DO 
SISTEMA DE COSTURA STROBEL (OVERLOCK), COM LINHA POLIAMIDA (NYLON). PALMILHA 
DE POLIURETANO EXPANDIDO, USANDO POLIURETANO POLIÉTER, COM ALTA RESISTÊNCIA 
A HIDRÓLISE. O TÊNIS ESCOLAR INFANTIL DEVE TER FECHAMENTO COM CADARÇO NA COR 
BRANCA, DE ALGODÃO COM FIBRAS SINTÉTICAS COM TAMANHO ADEQUADO A CADA Nº. 
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BIQUEIRA, SOBREBIQUEIRA, BANDA LATERAL DEVEM SER UMA COMPOSIÇÃO ELASTOMÉRI-
CA VULCANIZADA, COMPOSTA POR BORRACHA NATURAL (NR), BORRACHA DE BUTADIENO 
ESTIRENO (SBR) E BORRACHA DE ETILENO PROPILENO DIENO (EPDM), SENDO ESTES COM-
PONENTES PREPONDERANTES. BIQUEIRA, BANDA LATERAL E SOBRE - BIQUEIRA COM ES-
PESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM. DEVERÁ SER COLOCADA NA PARTE TRAZEIRA DO TÊNIS TAM-
BÉM DE ELASTÔMERO VULCANIZADO (MESMO MATERIAL DA BANDA LATERAL) COM O NOME 
DO ÓRGÃO (E. M. GIUSEPPE TONUS), CONFORME IMAGEM EM ANEXO. SOLADO - PEÇA INTE-
GRANTE DA BASE INFERIOR DO CALÇADO DEVERÁ SER FABRICADO EM ?PU?, POLIURETANO 
POLIÉTER DE ALTA RESISTÊNCIA A HIDROLISE, BAIXA DENSIDADE, ALTA RESISTÊNCIA À 
ABRASÃO, FLEXÃO E RASGO,FORMATO COM CANALETAS ANTIDERRAPANTES, E NA SUA 
BASE DEVE ACOMPANHAR O PERFIL DA FORMA E SER EM FORMATO DE CUNHA. DEVERÃO 
SER APRESENTADOS, TAMBÉM JUNTO COM AS AMOSTRAS, NO DIA DO PROCESSO LICITA-
TÓRIO, OS LAUDOS DE ATENDIMENTO DAS NORMAS TÉCNICAS (DETERMINAÇÃO DA DENSI-
DADE DO SOLADO) REALIZADAS POR ÓRGÃO CERTIFICADO PELO INMETRO.  

3 TÊNIS PARA ENSINO FUNDAMENTAL, TAMANHO DO 37 AO 40, DEVERÁ SER FABRICADO NO 
PROCESSO DE MONTAGEM ENSACADA, COM FIXAÇÃO DA PALMILHA AO CABEDAL PELO 
PROCESSO DE COSTURA STROBEL (OVERLOCK) E APÓS SER AUTOCLAVADO, COM VULCA-
NIZAÇÃO DIRETA DA BORRACHA DA BANDA LATERAL NO SOLADO E NA LONA DO CABEDAL. A 
SOLA DEVE SER UM COMPOSTO DE PU, POLIURETANO POLIÉTER DE ALTA RESISTÊNCIA A 
HIDROLISE, QUE LHE CONFERE MAIOR LEVEZA E DURABILIDADE, DEVIDO A SUA BAIXA DEN-
SIDADE, ALTA RESISTÊNCIA À ABRASÃO, FLEXÃO E RASGO.O TÊNIS DEVE SER TODO EM 
LONA DE ALGODÃO, FORRADO COM TECIDO DE POLIÉSTER DUBLADO COM ESPUMA. DEVE-
RÁ SER DE LONA 100% ALGODÃO, NA COR JEANS MARINHO, NA LINGÜETA O FORRO DE 
POLIÉSTER DUBLADO COM ESPUMA SERÁ UNIDO PELA COSTURA DE TRÊS FIOS. DEVERÁ 
TER UMA FITA DE REFORÇO DE NYLON RENDADA DE ABRIR COSTURA COM LARGURA DE 12 
A 16MM, CUJA FUNÇÃO É REFORÇAR A PARTE DA COSTURA DO CALCANHAR. O TÊNIS DEVE 
SER TODO FORRADO INTERNAMENTE COM TECIDO POLIÉSTER (GRAMATURA MÍNIMA 130 
GR/M2) COM ESPUMA DE POLIURETANO DE NO MÍNIMO 5 MM DE ESPESSURA E DENSIDADE 
26. AS COSTURAS EXTERNAS ?APARENTES? DEVEM SER DUPLAS E AFASTADAS DE 2,2 A 2,6 
MM ENTRE SI. A LINHA USADA DEVE SER DE POLIAMIDA (NYLON). PALMILHA - PEÇA SITUADA 
NA PARTE INFERIOR DO CABEDAL, QUE TEM COMO FINALIDADE FECHÁ-LO AO SOLADO E 
MANTER A ESTABILIDADE DO CALÇADO CONFECCIONADA EM TECIDO TIPO TELA DE ALGO-
DÃO, COM NO MÍNIMO 0,8 MM DE ESPESSURA, SENDO FIXADA AO CABEDAL ATRAVÉS DO 
SISTEMA DE COSTURA STROBEL (OVERLOCK), COM LINHA POLIAMIDA (NYLON). PALMILHA 
DE POLIURETANO EXPANDIDO, USANDO POLIURETANO POLIÉTER, COM ALTA RESISTÊNCIA 
A HIDRÓLISE. O TÊNIS ESCOLAR INFANTIL DEVE TER FECHAMENTO COM CADARÇO NA COR 
BRANCA, DE ALGODÃO COM FIBRAS SINTÉTICAS COM TAMANHO ADEQUADO A CADA Nº. 
BIQUEIRA, SOBREBIQUEIRA, BANDA LATERAL DEVEM SER UMA COMPOSIÇÃO ELASTOMÉRI-
CA VULCANIZADA, COMPOSTA POR BORRACHA NATURAL (NR), BORRACHA DE BUTADIENO 
ESTIRENO (SBR) E BORRACHA DE ETILENO PROPILENO DIENO (EPDM), SENDO ESTES COM-
PONENTES PREPONDERANTES. BIQUEIRA, BANDA LATERAL E SOBRE - BIQUEIRA COM ES-
PESSURA MÍNIMA DE 1,2 MM. DEVERÁ SER COLOCADA NA PARTE TRAZEIRA DO TÊNIS TAM-
BÉM DE ELASTÔMERO VULCANIZADO (MESMO MATERIAL DA BANDA LATERAL) COM O NOME 
DO ÓRGÃO (E. M. GIUSEPPE TONUS), CONFORME IMAGEM EM ANEXO. SOLADO - PEÇA INTE-
GRANTE DA BASE INFERIOR DO CALÇADO DEVERÁ SER FABRICADO EM ?PU?, POLIURETANO 
POLIÉTER DE ALTA RESISTÊNCIA A HIDROLISE, BAIXA DENSIDADE, ALTA RESISTÊNCIA À 
ABRASÃO, FLEXÃO E RASGO,FORMATO COM CANALETAS ANTIDERRAPANTES, E NA SUA 
BASE DEVE ACOMPANHAR O PERFIL DA FORMA E SER EM FORMATO DE CUNHA. DEVERÃO 
SER APRESENTADOS, TAMBÉM JUNTO COM AS AMOSTRAS, NO DIA DO PROCESSO LICITA-
TÓRIO, OS LAUDOS DE ATENDIMENTO DAS NORMAS TÉCNICAS (DETERMINAÇÃO DA DENSI-
DADE DO SOLADO) REALIZADAS POR ÓRGÃO CERTIFICADO PELO INMETRO.  
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