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PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS 
Equipe de Apoio ao Pregão Presencial 

São Carlos, Capital da Tecnologia 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/2021 
 

PROCESSO Nº 1717/2021 
 

ERRATA 
 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE SÃO CARLOS, PELO SISTEMA 
DE REGISTRO DE PREÇOS.  
 
No edital do Pregão em epígrafe, na página 26 onde se lê: 
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JOGO DE CANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES VIVAS (rosa claro, rosa, amarelo, laranja, 
vermelho, azul, azul escuro, 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 em cartão contendo 12 hidrográficas e 
tabela de cores impresso na embalagem ou visor que permita a rápida visualização. Embalagem com 
espaço para colocar nome do aluno. Composição: água, corantes e umectantes. Produto certificado 
pelo INMETRO. Prazo de validade de no mínimo 01 ano a partir da data de fabricação impressos na 
embalagem. 

10000 cx. 

 
Leia-se: 
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JOGO DE CANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES VIVAS (rosa claro, rosa, amarelo, laranja, 
vermelho, azul, azul escuro, 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 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 em cartão contendo 12 hidrográficas 
e tabela de cores impresso na embalagem ou visor que permita a rápida visualização. Embalagem com 
espaço para colocar nome do aluno. Composição: água, corantes e umectantes. Produto certificado 
pelo INMETRO. Prazo de validade de no mínimo 01 ano a partir da data de fabricação impressos na 
embalagem. 

10000 cx. 

 
 
Ficam ratificados os demais itens que não conflitarem com este. 
 
 
 

São Carlos, 11 de maio de 2021 
 
 
 

Hicaro L. Alonso 
Pregoeiro 


