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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:  

 
Pergunta: 
 
 

1. Na descrição dos itens 1, 2 e 3 do referido edital diz: 

“Estampa em frente total”. Entende-se que na parte da frente da camiseta deverá ter uma 

estampa. Porém, na descrição não menciona as medidas da mesma. 

Pergunta-se: Quais são as medidas exatas da estampa que deverá ter na parte da frente 

das camisetas? 

 
Resposta: 
 

1. Importa esclarecer que, conforme consta dos autos, estas camisetas visam atender as 

necessidades dos Departamentos da Secretaria Municipal de Educação por um período de 

12 meses, não sendo assim possível definirmos a arte e/ou as medidas exatas das estampas 

antecipadamente. Contudo, conforme também consta nos autos, na descrição das estampas 

das camisetas temos "estampa em frente total", ou seja, podemos ter a frente da camiseta 

toda "silkada", da gola até a barra. Assim, sugerimos aos licitantes elaborarem suas 

propostas pensando nesta possibilidade, ou seja, poderão haver estampas pequenas ou 

frente total, conforme as necessidades dos Departamentos solicitantes. 

 

 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 17 dias do mês de outubro de 2012.    

                                                
                                                 
 

Fradique Machado de Miranda Dias 
Secretário 


