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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: 

1) Em Repertorio, iten 6.8.1.2.1 e relatos de Solução de Problemas, item 6.10.3, diz que as 

peças podem ser apresentadas soltas, neste caso podemos encadernar estes exemplos de 

peças dos dois itens juntas em um caderno anexo? 

 

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO 

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

6.9 respectivamente, ou serem apresentadas soltas. 

 

QUESTIONAMENTO: 

1)      O item 3.9.1 diz que deve ser apresentado na parte externa do involucro dizeres como uma 

etiqueta, porém este é a via Não identificada do plano e assim não pode conter, marca, sinal ou 

etiqueta o que possibilita sua identificação, assim podemos desconsiderar a colocação destas 

informações no envelope apócrifo? 

 

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO 

Sim. AS informações previstas no item 3.9.1 para o invólucro nº 1 via-não identificada do 

Plano de Comunicação Publicitária já estão impressas no referido invólucro que está à 

disposição dos licitantes para retirada na SEMAD. 
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QUESTIONAMENTO: 

2)      As peças soltas referentes a ideia criativa devem ser apresentadas seguindo as 

especificações do item 6?  

 

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO 

Sim. 

 

QUESTIONAMENTO: 

3)      No item 6.3.3.3.4 diz que as peças podem ser apresentadas dobradas, assim faz-se entender 

que podem ser impressas em papel de qualquer formato? 

 

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO 

Não. O Edital contém previsão para utilização de papel formato A4 ou A3. 

 

QUESTIONAMENTO: 

4)      Ainda para as peças do item 6.3.3.3.4 quais tipos de impressão podem ser utilizados? Laser 

ou jato de tinta? 

 

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO 

Não há previsão no edital para o tipo de impressão (laser ou jato de tinta). Fica a critério 

do licitante o tipo de impressão a ser utilizado. 
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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 
 


