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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 agosto do ano de 2021, às 16h15, 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 SELETO 
ATACADISTA EIRELI - ME para o pregão em epígrafe. 
 
QUESTIONAMENTO 
1) “APONTADOR: o edital diz aço inoxidável temperado, ou é uma coisa ou é outra. Ou é aço inoxidável ou é aço carbono temperado. O 
de aço inoxidável evita oxidação, o de aço carbono temperado mantém o corte por mais tempo. Qual utilizar?; 
2) CADERNOS:  as características deverão estar escritas na contra capa? Deverá ter selo do INmetro ou seguir alguma Norma ABNT? 
Deverão ser apresentados os certificados FSC/Cerflor?; 
3) CANETA ESFEROGRÁFICA: O descritivo é direcionado à marca Faber Castell, em especial pelo formato. Serão aceitas canetas 
sextavadas? ( ex: BIC, Compactor) Não há exigência mínima de rendimento?; 
4) COLA LÍQUIDA: Não é exigido o laudo de teor de sólidos? o que evita a ofertada de colas com baixa qualidade; 
5) GIZÃO DE CERA: Qual o peso mínimo exigido? Pois tal exigência interfere diretamente na qualidade do produto; 
6) CANETA HIDROGRÁFICA: o comprimento será aferido com ou sem a tampa?; 
7) LÁPIS DE COR: Será aceito somente lápis de madeira reflorestada colada entre faces, ou será aceito Lápis de farinha de madeira 
reflorestada ( ex: Ecole)?;  
8) LÁPIS GRAFITE: Será aceito somente lápis de madeira reflorestada colada entre faces, ou será aceito Lápis de farinha de madeira 
reflorestada ( ex: Ecole)?; 
9) MASSA DE MODELAR: Deverá ser massa de modelar a base de carboidrato de cereais (não reutilizável) ou a base de cera ( 
reutilizável)? Tal diferença impacta diretamente nos custos dos produtos.; 
10) TESOURA: Os olhais devem ser emborrachados? Deve haver local para o nome do aluno?”  
 

RESPOSTA DA UNIDADE SOLICITANTE: 

1) Aço inoxidável 
2) As informações devem estar descritas na contra capa. Deve ter INMETRO e o selo FSC, Cerflor ou similar. 
3) Serão aceitas canetas sextavadas. 
4) Não será exigido laudo de teor sólidos. 
5) O peso aproximado considerado é de 110 gramas. 
6) O Comprimento deve ser considerado com sua respectiva tampa. A tampa deve estar protegendo a ponta da caneta. 
7) A madeira utilizada para confecção dos lápis deve ser reflorestada e este fator deve ser descrito na embalagem que justifique que a 
madeira é de origem de reflorestamento com a indicação das certificações FSC, CERFLOR ou similar. 
8) A madeira utilizada para confecção dos lápis deve ser reflorestada e este fator deve ser descrito na embalagem que justifique que a 
madeira é de origem de reflorestamento com a indicação das certificações FSC, CERFLOR ou similar. 
9) Carboidrato de cereais 
10) Os olhais da tesoura devem ter formato anatômico e serem emborrachados. Não precisa ter local para nome do aluno. 
 
     Considerando as alterações apresentadas pela Unidade solicitante, o edital será devidamente readequado e republicado 
pelos meios e formas legais. 

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

Daniel M. Carvalho 
Membro 
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