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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS 
Departamento de Procedimentos Licitatórios 

São Carlos, Capital da Tecnologia 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2021 
 

PROCESSO Nº 1642/2021 
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

OBJETO: AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA DISTRIBUIÇÃO AOS ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, ENSINO 
FUNDAMENTAL E ENSINO PARA JOVENS E ADULTOS (EJA) DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO CARLOS, PELO 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS. 
 

 
Aos 03 (três) dias do mês de maio do ano de 2021, às 11h40, 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 GRUPO 
BIGNARDI para o pregão em epígrafe. 
 
 
QUESTIONAMENTO 
“Boa tarde,  
 
Solicito esclarecimento referente ao pregão presencial nº 05/2021. 
Conforme descritivo abaixo, retirado do edital, o item Pincel nº 08, está sendo solicitado com a certificação INMETRO. Porém de acordo 
com a portaria nº 262, de 18 de Maio de 2012, o item não está na relação dos obrigatórios. 
 

PINCEL N° 08, com cabo de madeira longo, composto em cerda na cor branca ou bege, em formato chato, técnica óleo e acrílica, tecido 
e tela, com virola em alumínio polido, com certificado emitido pelo INMETRO. A numeração e o nome do fabricante deverão ser 
impressos no cabo. 

 
Em pesquisa aos principais fabricantes desse material, todos informam não terem a certificação. São eles? 
TIGRE 
PINCEIS CASTELO 
LEO&LEO 
CONDOR 
MASTER 
Pergunta: A prefeitura aceitará o material sem a certificação?” 
 
RESPOSTA DA UNIDADE SOLICITANTE: 
 
Realizei uma pesquisa com alguns representantes da marca tigre e informaram que as embalagens não estão com certificação do 
INMETRO. 
 
Portanto, o descritivo para o pincel terá seu descritivo modificado para: 
PINCEL N° 08, com cabo de madeira longo, composto em cerda na cor branca ou bege, em formato chato, técnica óleo e acrílica, 
tecido e tela, com virola em alumínio polido. A numeração e o nome do fabricante deverão ser impressos no cabo. 
 
 

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

Hicaro Alonso 
Pregoeiro 

Leandro Ferreira 
Membro 

Fernando Campos 
Membro 

 


