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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS 
Departamento de Procedimentos Licitatórios 

São Carlos, Capital da Tecnologia 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2021 
 

PROCESSO Nº 1717/2021 
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO CARLOS, PELO SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS. 
 

 
Aos 28 (vinte e oito) dias do mês de abril do ano de 2021, às 09h35, 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 
MASTER INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA para o pregão em epígrafe. 
 
 
QUESTIONAMENTO 
“Solicitamos esclarecimento referente ao Pregão Presencial 11/2021 - Materiais Escolares. 
 
Nos itens abaixo são solicitados cores especificas que direciona para marca da Faber Castell conforme demonstrado abaixo: 
 
LÁPIS DE COR COM 12 CORES VIVAS (rosa claro, rosa chiclete, vermelho, laranja, amarelo canário, verde claro, verde folha, azul, azul 
cobalto, carmin, marrom e preto). 
Serão aceito cores diferentes do especificado? Como por exemplo (2 tons de rosa, 2 tons de azul, 2 tons de verde, marrom, preto, laranja, 
vermelho, roxo, amarelo) que são comuns de mercado? 
 
JOGO DE CANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES VIVAS (rosa claro, rosa, amarelo canário, laranja, vermelho, azul, azul escuro, 
violeta, verde, verde claro, marrom e preto). 
Serão aceito cores diferentes do especificado? Como por exemplo (2 tons de rosa, 2 tons de azul, 2 tons de verde, marrom, preto, laranja, 
vermelho, roxo, amarelo) que são comuns de mercado? 
 
LÁPIS DE COR JUMBO COM 12 CORES VIVAS triangular (rosa claro, rosa, vermelho, laranja, amarelo canário, verde claro, verde, azul, 
azul escuro, violeta, marrom e preto). 
Serão aceito cores diferentes do especificado? Como por exemplo (2 tons de rosa, 2 tons de azul, 2 tons de verde, marrom, preto, laranja, 
vermelho, roxo, amarelo) que são comuns de mercado? 
 
Prazo de entrega 10 dias é exíguo para o volume de itens dos lotes que serão licitados. 
 
Solicitamos urgência na resposta para não ser necessário impugnar o certame e prejudicar o seu andamento.” 
 
 
RESPOSTA  
Questionamento encaminhado para a Unidade Responsável (SME), que revisou e adequou o descritivo de cores no Termo de Referência 
do Edital. 
Com relação ao prazo de entrega, o Termo de Referência aponta o prazo de 20 (vinte) dias úteis a partir do recebimento da Ordem de 
Fornecimento e não os 10 dias informado no questionamento. 
 
 

Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para 
conhecimento público. 
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