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TERMO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2012 

 

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, por intermédio de sua Pregoeira e do Secretário 

Municipal de Compras e Licitações, tendo em vista o que consta do Processo nº 48291431/2012 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, e através de resposta do 

órgão interessado, esclarece:  

 
Perguntas: 
 
Referente ao lote 1 do presente edital: 
 

1. Será utilizado algum pantone têxtil de referencia para as cores branca, preta, vermelha, 

amarela, azul e verde? 

2. A Ribana utilizada nas camisetas será da mesma composição da malha? 

3. Será disponibilizado tanto a estampa quanto o bordado das camisetas para que sejam 

mensurados seus custos de produção? 

4. A gola das camisetas pólo (item 4 e 5) serão em ribana retilínea ou ribana de poliéster 

simples? 

5. Seria possível nos disponibilizar fotos, imagens ou croqui das peças? 

 
Respostas: 
 

1. Não há necessidade de pantone têxtil de cores, apenas exigimos que sejam cumpridas todas 

as especificações contidas nas ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS encaminhadas e constates dos 

autos, inclusive com a garantia de qualidade. 

2. Sim, a ribana utilizada nas camisetas será da mesma composição da malha. 

3. Não será possível disponibilizarmos a estampa e/ou o bordado cas camisetas uma vez que 

esta contratação visa atender as necessidades desta Secretaria durante 12 meses por 

ocasião de eventos diversos e interesse da Administração. As licitantes deverão mensurar os 

custos de produção e, consequentemente, encaminhar suas propostas baseando-se nas 

especificações já fornecidas (quantidade de cores, tamanho, etc.) 

4. As golas das camisetas pólo (itens 4 e 5) serão tipo retilínea. 

5. Não há fotos, imagens ou croquis das peças, apenas as especificações e desenhos 

ilustrativos já constantes dos autos. 

 

 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, Sala – Secretaria 

Municipal de Compras e Licitações, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, 

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

        

SECRETRAIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE 

GOIÂNIA, aos 10 dias do mês de outubro de 2012.    

                                                
                                                (assinatura no original) 

Fradique Machado de Miranda Dias 
Secretário 


