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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 06 (seis) dias do mês de agosto do ano de 2021, às 08h15, 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. 
 
“No edital os valores estimados dos lápis de cor, apesar de ser o mesmo produto em todos os lotes, estão estimados com valores 
diferente nos lotes, e os valroes estimados estão aquém da realidade de mercado, em função dos aumentos que ocorreram neste ano. 
Sugerimos que seja suspenso o certame para a retificação do estimado de cada lote, bem como seja efetuada nova pesquisa 
mercadológica para atualizar os valores, pois não é só o produto que subiu, os tributos com ST e os derivados como logística e frete” 
 

RESPOSTA DA UNIDADE SOLICITANTE: 

“As cotações foram realizadas com os fornecedores que atuam no mercado e a média foi consolidada com os valores fornecidos por seus 
representantes. ” 
 
     Com relação à divergência de preços do mesmo produto em lotes diferentes, as devidas alterações foram efetuadas e o edital 
já foi readequado e republicado pelos meios e formas legais. 

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

 
 
 
 

 
 
 
 

Hicaro Alonso 
Pregoeiro 

Leonardo C. Rodrigues 
Membro 

Fernando Campos 
Membro 

 


