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Terceiro Termo de Esclarecimento referente a Concorrência Pública n. 004/2011 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, através da Secretaria 

Municipal de Compras e Licitações, tendo em vista o que consta do Processo nº: 

44105659/2011 – 44102927/2011 – 44101254/2011, oriundo da Secretaria Municipal 

de Administração e Recursos Humanos - SMARH e nos termos da Lei Federal nº 

8.666/93, Decreto Federal n° 3.931/2011, Decreto Municipal n° 612/2007, Lei 

Complementar n° 123/2006 e alterações posteriores, presta esclarecimentos, 

conforme segue: 

 

Pergunta: 

1) A referida licitação trata-se de Registro de Preços, com validade de 12 meses, 

para locação de equipamentos em geral, na qual entendemos que a prefeitura, 

dentro do período de validade da Ata, poderá contratar os serviços de locação 

por um período de 48 (quarenta e oito) meses ININTERRUPTOS, com 

previsibilidade de prorrogação por mais 12 (doze) meses, perfazendo no 

máximo 60 (sessenta meses) de locação CONTÍNUA. ESTÁ CORRETO 

NOSSO ENTENDIMENTO? 

 

Resposta: 

2) O prazo de validade da ata de registro de preços é de 12 meses e dos 

respectivos contratos dela decorrentes de 48 meses, podendo ser prorrogado a 

critério da administração, conforme dispõe as cláusulas do edital, in verbis: 

“7- DO REGISTRO DE PREÇOS 

(...) 

7.5 - O registro formalizado na ata a ser firmada entre o órgão gerenciador 

e as empresas que apresentarem as propostas classificadas em primeiro 

lugar no presente certame, terá validade de 12 (doze) meses, a partir da 

data de sua publicação. 

12– DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS /CONTRATAÇÃO 

(...) 

12.4 - O registro de preços terá vigência pelo prazo de 12 (doze) meses, 

contados da data de assinatura da respectiva ata, a partir da data de sua 
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publicação, prorrogável nos termos do §2°, art. 4° do Decreto Municipal 

n°612/2007. 

15- DO CONTRATO E GARANTIA 

(...) 

15.3 - O contrato entrará em vigor na data da sua assinatura e terá 

vigência por 48 (quarenta e oito) meses.” 

 

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 Compras e Licitações, Paço 

Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Pilotis/Torre Sul - Goiânia-GO. 

FONE/FAX: (62) 3524-6320/6315. 

 

Secretaria Municipal de Compras e Licitações, aos 23 dias do mês de janeiro de 2011. 

 
 

(assinatura no original) 
Andrey Sales de Souza Campos Araújo 

Secretário 
 

 

 


