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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 10 (dez) dias do mês de setembro do ano de 2021, às 11h15, 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. 
 
“CADERNOS: Os fabricantes de cadernos não têm FSC em seu nome, tem em nome dos fornecedores de papel e de papelão, estes 
serão aceitos? Não bastaria que os cadernos atendessem às normas ABNT, já que não são itens de certificação compulsória do 
INMETRO? 
 
APONTADOR: o mesmo poderá ser de material reciclado? 
 
CANETA HIDROGRÁFICA: é solicitado pavio com aproximadamente 1ml de tinta por hidrográfica. Ora tal exigência ex-legis esbarra na 
mesma dificuldade criada anteriormente nas canetas esferográficas, onde somente as canetas da marca Faber Castell possuem. 
Entretanto não há em nenhum local esta informação disponível, sequer em caneta com laudo de rendimento tem tal informação. 
 
COLA BRANCA 110 GRAMAS -  Neste item é solicitada viscosidade entre 4000 a 6000 cP (centipoise), tal característica somente pode 
ser aferida mediante laudo, Será exigido laudo? Em que momento? 
 
GIZÃO DE CERA -  Neste item, apesar de estarem as medidas aproximadas, não consta o peso mínimo, visto que vários fabricantes 
retiram peso e mantêm medidas. Qual o peso mínimo? Qual o formato? 
 
LÁPIS DE COR; Neste item temos que ter atenção especial, pois existem várias formas de entender "MADEIRA", Existe madeira 
reflorestada, colada entre faces ( Faber Castell, Labra, Master); Existe pó de madeira com resina ( Ecole, Ebras, Kaz, Onda, Serelepe, 
etc...), O que será aceito? Pois as diferenças de preços são exorbitantes. 
 
MASSA DE MODELAR 6 CORES: A massa deverá ser a base de cera (reaproveitável) ou a base de amido (descartável)? 
 
RÉGUA DE 30 CM, Este produto deverá vir em embalagem individual ou poderá ser adquirido de forma a granel para a montagem dos 
kits? 
 
TESOURA SEM PONTA: Não é mencionado o comprimento mínimo e se é para três dedos, precisamos desta informação para calcular 
custos? Este produto deverá vir em embalagem individual ou poderá ser adquirido de forma a granel para a montagem dos kits? 
 
CANETA ESFEROGRÁFICA: Poderá ser Octagonal (Injexpen) e/ou Triangular (Faber Castell) ? Qual o rendimento mínimo exigido?” 
 

RESPOSTA DA UNIDADE SOLICITANTE: 

“CADERNOS: A Certificação FSC, CERFLOR ou similar deve vir estampado no produto comprovando sua origem florestal. A certificação 
vai estar em nome de quem fornece o papel para que sejam confeccionados os produtos. É obrigatória a certificação descrita no certame; 
 
APONTADOR: Não poderá ser de material reciclado; 
 
CANETA HIDROGRÁFICA: JOGO DE CANETA HIDROGRÁFICA COM 12 CORES VIVAS (rosa claro, rosa, amarelo, laranja, vermelho, 
azul, azul claro, violeta ou roxa, verde, verde claro, marrom e preto). dimensões aproximadas: 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 aproximadamente 70 mm de comprimento x 5,6 mm de diâmetro. 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”; 
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COLA BRANCA 110 GRAMAS: O descritivo de acordo com o FNDE (Fundo Nacional para Desenvolvimento da Educação). Não será 
exigido laudo; 
 
GIZÃO DE CERA: O peso mínimo consta na embalagem e é de aproximadamente 110 gr e formato redondo; 
 
LÁPIS DE COR: Será aceito lápis que seja utilizado madeira reflorestada e que seja indicado na embalagem este fato. Caso contrário o 
produto será reprovado; 
 
MASSA DE MODELAR 6 CORES: A base será de carboidrato de cereais; 
 
RÉGUA DE 30 cm: A prefeitura vai adquirir o kit montado. Portanto a régua deverá estar dentro do kit. 
 
TESOURA SEM PONTA: TESOURA SEM PONTA cabo 100% polipropileno ou material similar e lâmina de corte produzida em aço 
inoxidável; comprimento aproximado da tesoura entre 12 e 13cm; espessura mínima de chapa: 1,2mm. A tesoura deve possuir corte 
limpo e eficiente, devendo vir afiada de fábrica. Os olhais da tesoura devem ter formato anatômico. Lâminas fixadas por meio de parafuso 
metálico ou outro sistema de fixação que assegure o perfeito ajuste entre as lâminas, sem folgas e sem prejuízo de sua função. A marca 
do fabricante deve ser gravada no corpo do produto. Lâminas aço inoxidável. Certificado pelo INMETRO.  A prefeitura vai adquirir o kit 
montado. Portanto a tesoura deverá estar dentro do kit; 
 
CANETA ESFEROGRÁFICA: Poderá ser aceito a caneta no formato triangular desde que seja respeitado o descritivo do certame. Não 
será aceito caneta octagonal. O rendimento mínimo está sendo determinado pelo volume de tinta em termos da altura da tinta; 
 
     Estes esclarecimentos foram encaminhados ao licitante e serão disponibilizados no portal desta Administração, para 
conhecimento público. 
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