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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 11h35, 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 ONIX BRASIL 
COMERCIAL LTDA para o pregão em epígrafe. 
 
 
QUESTIONAMENTO 
“Bom dia, tudo bem? 
  
Venho por meio deste pedir esclarecimento referente ao pregão presencial nº 05/2021. 
  
LOTE 01 – KIT INFANTIL - ITEM 04 
JOGO DE CANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES VIVAS (rosa claro, rosa, amarelo canário, 
laranja, vermelho, azul, azul cobalto, violeta, verde, verde claro, marrom e preto). dimensões mínimas: 9 mm (diâmetro) e 142 mm 
(comprimento). tinta lavável e atóxica. corpo e tampa injetados em poliestireno cristal nas cores da tinta. ponta de poliéster no 
formato ogiva de 2 mm de diâmetro. nome do fabricante impresso no corpo da hidrográfica. cada hidrográfica deve ter tampa 
antiasfixiante e oitavada. pavio de acetato de celulose medindo 70 mm de comprimento x 5,6 mm de diâmetro. pavio com 
aproximadamente 1 ml de tinta por hidrográfica. embalagem do conjunto em plástico transparente com sistema de lacre contendo 12 
hidrográficas. produto certificado pelo INMETRO. prazo de validade de no mínimo 01 ano a partir da data de fabricação impressos na 
embalagem. 
  
Corpo e tampa injetados em poliestireno cristal nas cores da tinta. 
  
Gostaria de entender qual o produto que vocês estão solicitando, pois não estou encontrando no mercado. Vocês querem corpo e tampa 
na cor da tinta mas que sejam “cristal” (aquele meio transparente) ou apenas na cor mesmo? 
  
EXEMPLO DA CANETINHA COM CORPO E TAMPA NA MESMA COR: 
 

 
 
EXEMPLO DE CANETINHA COM TAMPA CRISTAL: 
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Procurei o produto com fabricantes nacionais (Acrilex, Faber Castell, Compactor e Bic) e nenhum deles atende essa especificação “cristal 
na cor da tinta”, gostaria de saber qual produto vocês levaram como base por favor.” 
 
RESPOSTA: 
 
Questionamento encaminhado para a Unidade Responsável (SME), que revisou e adequou o descritivo de cores no Termo de Referência 
do Edital. 
 
 

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 

 


