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PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2022 
 

PROCESSO Nº 22531/2022 
 

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE SÃO CARLOS, PELO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

Aos 17 (dezessete) dias do mês de novembro do ano de 2022, às 14h30, reuniu-se, na Sala de Licitações a Equipe de Apoio 
ao Pregão Presencial para responder ao pedido de esclarecimento enviado por e-mail pela empresa C6 JUNIOR CONFECÇÕES 
referente à licitação em epígrafe. 

 
QUESTIONAMENTO: 

 
- No item 8 – DA PROPOSTA, subitem 8.7, diz:  
O licitante que arrematar o Pregão deverá apresentar 01 (uma) unidade de cada um dos produtos nos tamanhos constantes no Anexo VII 
deste Edital e juntamente com as amostras, 1,00 m linear de cada tecido do corpo principal, sem a necessidade de personalização, no 
prazo máximo de 15 dias corridos, podendo o município, enviar para análise em um laboratório acreditado pelo INMETRO. A entrega das 
amostras deverá conter juntamente um recibo, em papel timbrado e entregue na Secretaria Municipal de Educação, situada à Rua: Treze 
de maio, 2000 – Centro – São Carlos-SP e ficarão retidas para comparativos futuros. A amostra deve ser da mesma marca constante da 
proposta do licitante.  
Pergunta: A empresa vencedora da etapa de lances deverá apresentar juntamente com as amostras, os laudos mencionados no Anexo X 
– DESCRITIVO TÉCNICO? A pergunta se faz necessária, pois, para a comprovação das exigências, somente através da apresentação 
de laudos, a análise poderá ser conclusiva.. 

  
RESPOSTA DA EQUIPE DE APOIO:  
Os laudos deverão ser entregues juntamente com as amostras no prazo do edital. 
 
 

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

conhecimento público. 
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Pregoeiro  
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Membro 
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