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RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 48/2019 
 

PROCESSO Nº 23277/2019 
 
 
OBJETO: REGISTRAR PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE KITS ESCOLARES PARA ATENDER A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS. 
 
Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de novembro do ano de 2019, às 16h30, 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 GRAFICA MORAES para o pregão em epígrafe. 
 
QUESTIONAMENTO 
Item abaixo - Dimensiona o tamanho do lápis para o máximo, pergunta caso tenha um pais de 5cm de comprimento 
poderei entregar já que a dimensão máxima é de 127. Neste caso não seria mais indicado "dimensão aproximadas: 127 
mm. E no mesmo item vale salientar que o valor deste lápis por ser curto e exigir processo diferente torna-se mais caro 
que o lápis 170mm de comprimento.  
Não seria plausível - dimensões aproximadas de 170mm x 9,6 mm de diâmetro com mina de 4mm..., e todo o resto do 
descritivo idêntico.  
Nesta hora alguns órgão salienta que esta medida é para os alunos pré-escolar e infantil, não existe nenhum fundamento 
que o lápis menor facilita ou aprimora o desenvolvimento da coordenação motora e sim bem pelo contrário, as pedagogas 
preferem maior pois assim conseguem auxiliar a mão dos alunos juntamente com a sua pois tem mais espaço no corpo do 
mesmo.  
 
Item abaixo - Neste item pede-se que o mesmo venha com o Selo FSC no corpo do lápis, e se meu lápis tiver outra 
certificação que não seja FSC? Bem notamos direcionamento, seria compreensivo pedir somente comprovação via 
documentos que o lápis é produzido de madeira reflorestada com certificados equivalentes conforme o lápis de cor acima. 
 
Item abaixo - Neste item não tem nem o que comentar pois o mesmo é exclusivo de uma única empresa. Bem aqui 
notamos que realmente o descritivo fica atrelado a algumas marcas especificas.  
Fica uma pergunta, "porque exigência dos laudos, sendo que o inmetro faz seus relatórios nos produtos aferidos por eles? 
A exigência de laudos complementares seria para diminuir a concorrência??? 
 

RESPOSTA SEGUNDO A UNIDADE RESPONSÁVEL 

O descritivo readequado para os itens listados abaixo: 
 
- LÁPIS DE COR JUMBO COM 12 CORES VIVAS triangular (rosa claro, vermelho, laranja claro, amarelo canário, verde 
folha, verde, azul, azul cobalto, carmim, marrom claro, marrom e preto). Dimensões aproximadas: 127 mm de 
comprimento x 9,6 mm de diâmetro. mina centralizada de 4 mm de diâmetro. não aquarelável, próprio para colorir. 
desenha macio, não esfarela, resistente a quebras, desliza facilmente sobre o papel. corpo estampado e com fidelidade 
entre cor do verniz e a cor da mina, fácil de apontar, produzido com madeira 100% reflorestada. ecologicamente correto. 
resistência a quebras. Produto não perecível e atóxico. impressão do nome do fornecedor no corpo do lápis e selo FSC, 
CERFLOR ou equivalente.  embalagem em cartão contendo 12 lápis. selo do INMETRO. Certificação FSC, CERFLOR ou 
equivalente impresso na embalagem. 
 
- LÁPIS PRETO JUMBO GRAFITE inteiro triangular nº 2, com dimensões aproximadas de 10 mm de diâmetro e 
comprimento de 175 mm. Mina de grafite aproximada 4 mm de diâmetro, em material cerâmico, resistente, que desliza 
facilmente sobre o papel. Graduação = HB. Corpo com pintura semifosco perolado com verniz na cor preta. Escrita macia, 
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escura e de excelente apagabilidade. Fácil de apontar, produzido com materiais totalmente atóxicos e madeira 100% 
reflorestada. Lápis ecologicamente correto. Resistência a quebra da mina. nome do fabricante e selo FSC, CERFLOR ou 
equivalente impressos no corpo do lápis. Certificado pelo INMETRO. 
 
- ESTOJO ESCOLAR retangular, dimensões aproximadas 200mm x 65mm x 30mm (L x P x A) com tolerância de +/- 5% e 
espessura aproximada de 1,5mm, injetado em polipropileno (PP). Deverá apresentar superfície lisa, sem formas 
pontiagudas ou bordas cortantes, composto por duas tampas na cor branca translúcida. Os corpos são fixados um ao 
outro por espécie de dobradiça e com trava de fechamento. 
 
  - Sobre os laudos sugiro o texto a seguir: Os critérios de avaliação das amostras serão exclusivamente objetivos, 
seguindo as especificações dos produtos conforme indicados expressamente no Edital: (a) seus rótulos; (b) Medidas; (c) 
Atendimento do produto conforme Normas Técnicas ABNT NBR em vigor; (d) Composição, características técnicas e 
todas as demais. 

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

 
 

Hicaro L. Alonso 
Pregoeiro 

 
Fernando J. A. de Campos                                                                                               Guilherme Romano Alves 

Membro                                                                                                                              Membro 


