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1º TERMO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL 

CONCORRÊNCIA N° 026/2014 

 

                 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, por intermédio do Secretário Municipal de 

Administração, bem como da Comissão Geral de Licitação, designados pelo Decreto Municipal nº 

152/2013, Decreto Municipal 794/2013, Decreto Municipal nº 1333/2014, Decreto Municipal nº 

1427/2014, Decreto Municipal nº 1544/2014 e Portaria 007/2014 no uso de suas atribuições, tendo em 

vista o que consta do Processo nº 53243924/2013 e nos termos da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações 

posteriores, diante da dúvida expressa em documento eletrônico encaminhado a esta Secretaria, 

esclarecemos:  

Pergunta: Gostaria de saber se para comprovação da capacidade técnico-operacional do item descrito na tabela 

no edital como item 1 – 600 m² de Cobertura em telha cerâmica, se poderei apresentar como atestado 1.800,00 m² 

de Cobertura em telha térmica constituída de núcleo de EPS revestido com chapas de aço trapezoidal cromatizada 

com primer epóxi e pintura com acabamento em poliéster. 

  

Resposta: Esclarecemos que devem ser utilizados os materiais que foram estabelecidos nos projetos,  nas 

especificações técnicas, no orçamento e no edital. Sendo assim, deve ser apresentado comprovação de capacidade 

técnica-operacional para cobertura em telha cerâmica. 

Pergunta: Na planilha orçamentária disponibilizada no site da Prefeitura de Goiânia (www.goiania.go.gov.br) 

consta que o orçamento foi feito em outrubro de 2012 e atualizado com base nas tabelas do SINAPI de 

janeiro/2014 e AGETOP de junho/2013, só que a licitação está com data marcada para ocorrer no dia 

09/02/2015, logo a execução da obra se iniciará após esta data, o que faz com que este orçamento esteja 

desatualizado. Houve uma nova atualização da planilha orçamentária ou vai haver? Ou a licitação ocorrerá com 

o orçamento global sendo este mesmo? 

  

Resposta: Esclarecemos que não será realizada nova atualização. Devendo ser mantida a mesma planilha 

orçamentária realizada em 2014, com base nas tabelas vigentes no mês de janeiro do mesmo ano. Época em que 

foi solicitada a atualização, objetivando a elaboração e abertura do edital de licitação. 

 

                           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 23 dias 

do mês de janeiro de 2015. 

 

 

VALDI CAMARCIO BEZERRA 

Secretário 

http://www.goiania.go.gov.br/

