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RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 

 
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO INFANTIS PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO 
CARLOS.  
 

Aos 07 (sete) dias do mês de agosto do ano de 2020, às 12h00, reuniu-se, na Sala de Licitações a Equipe de Apoio ao Sistema 
Informatizado de Licitações – Pregçao Eletrônico, para responder ao pedido de esclarecimentos enviado por e-mail pela 
empresa DISK KANARO, referente à licitação em epígrafe. 
 
QUESTIONAMENTO 
REFERENTE AOS LOTES 02 E LOTE 04 - ITEM 02 (TOALHA DE BANHO COM CAPUZ) 
• A toalha pode ser estampada? 
• A – CONSIDERAÇÕES GERAIS: Subitem A.5. O licitante que arrematar o Pregão deverá apresentar 01 (uma) unidade de cada um dos 
produtos em embalagem original como amostras, no prazo de 03 (três) dias após a arrematação do Pregão Eletrônico junto à relação de 
entrega de amostras em papel timbrado, na Secretaria Municipal de Educação, sita a Rua: Treze de Maio, No 2000 – Centro – São 
Carlos-SP. As amostras ficarão retidas para comparativos futuros e não deverão ser contabilizadas do total do número de materiais a ser 
entregues. Solicitamos que seja revisto o prazo de entrega das amostras, ressalto que para as empresas que não são localizadas no estado 
de São Paulo, a chegada da amostra no prazo estipulado fica totalmente inviável. Ressalto, ainda, que para o endereço indicado no Edital 
não existe a possibilidade de utilizar o serviço do correio SEDEX 10, o qual as entregas são realizas em tempo mais curto, e, também, o 
serviço do correio SEDEX, a entrega pode ser realizada em até 06 dias úteis. Ou seja, não existe garantia para as empresas localizadas fora 
do estado de São Paulo de conseguirem entregar dentro do prazo de 03 dias as amostras solicitadas. 
 
RESPOSTA  
 
• A toalha pode ser estampada, desde que a estampa seja UNISSEX e os desenhos/ estampas sejam direcionados ao infantil. 
 
• O prazo para apresentação das amostras será de 10 dias corridos. 
 

Tendo em vista que tais informações ensejam em alteração de proposta, atendendo ao prinicpio da isonomia e da ampla 
concorrência, o edital será suspenso para readequação 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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