Prefeitura Municipal de São Carlos
DEPARTAMENTO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS
SEÇÃO DE LICITAÇÕES

Equipe de apoio ao Pregão Presencial
"São Carlos, Capital Da Tecnologia"

PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2019
PROCESSO Nº 23277/2019
RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
OBJETO: REGISTRAR PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA ATENDER A SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS.
Aos 6 (seis) dias do mês de janeiro do ano de 2020, às 09h30, reuniu-se na Sala de Licitações a Equipe de Apoio ao
Pregão Presencial para proceder a análise do Pedido de Esclarecimento enviado por e-mail à Seção de Licitações pela
empresa PLANETA EDUCACIONAL COM E CONF LTDA EPP. para o pregão em epígrafe.
QUESTIONAMENTO
Potencialmente interessados em participar do certame supra, lemos o edital em detalhes e nos restaram algumas duvidas
que pedimos a gentileza de nos esclarecerem, a saber:
1- Sobre as amostras:
a. À PAGINA 30, NO Anexo VII - item A "Considerações Finais", é citado que a licitante ...
A.5. O licitante que arrematar o Pregão deverá apresentar 1 (um) kit escolar completo, por nível de ensino, em
embalagem original como amostra, no prazo de 05 (cinco) dias após a arrematação do Pregão junto à relação de entrega
de amostras em papel timbrado, na Secretaria Municipal de Educação, que se situa na Rua Treze de Maio, nº 2000,
Centro - CEP 13.560-647, São Carlos (esquina com a Avenida São Carlos) e ficarão retidas para comparativos futuros e,
somente serão liberados para retiradas das amostras após a finalização do prazo de vigência da Ata de Registro de
Preços (ARP) e não deverão ser contabilizadas do total do número de materiais a ser entregues.
A.6. Deverá ser apresentado junto com as amostras laudos, certificados e documentos emitidos por laboratórios
creditados pelo Inmetro para comprovação de qualidade e de segurança dos seguintes produtos:
- Estojo escolar, kit geométrico, régua 30cm, pasta plástica e maleta plástica: laudo atestando conformidade com a norma
ABNT NBR 15.236:2012 (toxicologia), ABNT NBR 16.040:2012 (isenção de ftalatos) e laudo atestando níveis aceitáveis
de Bisfenol-A.
- Giz de cera, massa para fazer modelagem e pintura a dedo: laudo de estudo de irritabilidade e corrosão dérmica primária
e laudo de conformidade com os requisitos de ftalatos (NBR 15.236/2016).
- Tempera guache: laudo de estudo de irritabilidade e corrosão dérmica primária e laudo de conformidade com os
requisitos de ftalatos (NBR 15.236/2016).
- Cadernos brochura, cartografia e universitário: certificado de conformidade do papel reciclado, conforme ABNT NBR
15.755:2009 e Certificado FSC ou similar.
Perguntamos, pois:
a.1- Os dias podem ser considerados "dias uteis"?
a.2- De qualquer forma, o prazo de "05 dias", sejam eles uteis ou não, nesta época do ano (onde a sazonalidade deste
tipo de artigos esta em seu pico), para a confecção de produtos complexos e personalizados, bem como Laudos
Laboratoriais (a maioria dos fornecedores e laboratórios estão em férias coletivas devido as festas de final de ano) torna a
apresentação das amostras e laudos como se pede quase que impossível em apenas 05 dias. Perguntamos, pois, se
mesmo assim os prazos serão mantidos?
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a.3- Existem produtos que se repetem em mais de um lote e, como a apuração é por lotes no caso de uma mesma
empresa ser a vencedora de mais de um lote será exigido dela a apresentação de itens repetidos ? Salientamos que
existe jurisprudência e determinação do Ministério Publico de Contas do Estado de São Paulo no sentido de não se exigir
como amostras mais de um item do mesmo produto.
2- Sobre os Lotes:
a.1- Os lotes 05 e 06, são destinados a COTA RESERVADA e tem valores estimados em R$ 121.638,00, o que
corresponde somente a 6% do total. Esta proporção será mantida ?
RESPOSTA DE ACORDO COM A UNIDADE RESPONSÁVEL
a.1- Resposta: Os dias considerados serão dias úteis.
a.2- Resposta: Os prazos serão mantidos em 05 dias úteis.
a.3- Resposta: Neste certame, para o vencedor do lote, será necessário encaminhar o kit completo referente ao lote
arrematado, independente dos itens serem ou não repetidos.
2- Sobre os Lotes:
a.1- Resposta: A proporção será mantida conforme descrito no edital.
Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para
conhecimento público.
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