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TERMO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA 002/2013 

 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, por intermédio do Secretário 

Municipal de Administração, bem como da Comissão Geral de Licitação, designados pelos 

Decreto Municipal n° 152, de 10 janeiro de 2013, Decreto Municipal n° 794, de 13 de fevereiro 

de 2013 e Decreto Municipal n°2.915, de 15 de maio de 2013 no uso de suas atribuições, tendo 

em vista o que consta do Processo nº 52769035/2013 e nos termos da Lei Federal nº. 

10.520/2002, Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, diante da dúvida expressa em 

documento eletrônico encaminhado a esta Secretaria, esclarecemos:  

 

 

QUESTIONAMENTO: 

*PERGUNTA = 01 – REFERENTE:  Apresentação dos itens da IDEIA CRIATIVA  

* No item 6.2.4.1 – Estabelece que os exemplos de peças da ideia criativa devem adequar-se às 

dimensões do envelope fornecido por está secretaria. A nossa dúvida é:  

* Qual o tipo e gramatura de papel que podemos imprimir as 10 peças do item ideia criativa? 

Podemos colocar paspatur ou imprimir as peças em papel (gloss 180g) para uma melhor 

visualização dos layouts? 

 

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO 

Deve-se utilizar a seguinte gramatura: 75 gr/m² a 90 gr/m². Pode ser utilizado paspatur nos 

termos do item 6.3.3.3.4 do edital, mas não é possível a impressão em papel gloss 180g. 

 

QUESTIONAMENTO: 

*PERGUNTA = 02 – REFERENTE: ITEM 6.7 - REPERTÓRIO 

No item 6.7 – Repertório – Menciona que as peças do Repertório deverão ser apresentadas em 

(caderno especifico)  

No item 6.7.1 – Menciona que as informações do repertório poderão ser apresentados em papel 

A3 dobrado. 
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No item 6.8.1.2 Menciona que as peças gráficas que integram o (caderno específico), podem ser 

apresentadas em papel A4 ou a3 dobrado. No item 6.8.1.2.1 – Menciona que as peças gráficas 

poderão ser apresentadas soltas, e que poderão ter qualquer formato, dobradas ou não? 

A nossa dúvida é: Se optarmos por apresentar as peças no formato A3 soltas, as mesmas 

deixarão de ser um (caderno específico) concorda? 

Podemos apresentar as peças gráfica do repertório no formato A3 com espiral e não dobrar? 

Formando assim o caderno específico, estabelecido no item 6.7? 

 

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO 

Não. As peças gráficas poderão integrar o caderno específico previsto no item 6.7 ou serem 

apresentadas soltas. 

 

QUESTIONAMENTO: 

*PERGUNTA = 03 – REFERENTE: ITEM 6.7 – RELATOS DE SOLUÇÕES DE 

PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO 

No item 6.9 – Repertório – Menciona que as peças do Repertório deverão ser apresentadas em 

(caderno especifico)  

No item 6.9.1 – Menciona que as informações do repertório poderão ser apresentados em papel 

A3 dobrado 

No item 6.10.3 –(I) Menciona que as peças gráficas que integram o (caderno específico), podem 

ser apresentadas em papel A4 ou a3 dobrado 

No item 6.10.3.1 – Menciona que as peças gráficas poderão ser apresentadas soltas, e que 

poderão ter qualquer formato, dobradas ou não? 

A nossa dúvida é:  Se optarmos por apresentar as peças no formato A3 soltas, as mesmas 

deixarão de ser um (caderno específico) concorda? 

Podemos apresentar as peças gráfica do RELATO DE SOLUÇÕES no formato A3 com espiral e 

não dobrar? Formando assim o caderno específico, estabelecido no item 6.9? 

 

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO 

Não. As peças gráficas poderão integrar o caderno específico previsto no item 6.9 ou serem 

apresentadas soltas. 
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Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 17h, nos dias 

normais de expediente, obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE 

GOIÂNIA, Secretaria Municipal de Administração, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - 

Parque Lozandes, Bloco B, Térreo - Goiânia-GO. FONE/FAX: (62) 3524-6320/6315. 

      

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, aos 07 dias do 

mês de novembro de 2013.  

 

 

 
 

 
VALDI CAMARCIO BEZERRA 

SECRETÁRIO 
 


