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TERMO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 122/2012 – SISTEMA DE 
REGISTRO DE PREÇOS 

 

 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 45361381/2011 – 
45361284/2011 – 46682980/2011, e nos termos da Lei Federal nº. 10.520/2002 Lei Federal 8.666/93 
e alterações posteriores, diante da dúvida expressa pela empresa CIMASP Com. Ind. de 
Equipamentos Serviços e Peças Ltda.  encaminhada a esta Secretaria, esclarece:  
 
Pergunta: 
 

1) O edital em seu Anexo I – Termo de referência – Lote 2 – itens 1 e 2 (compactadores de 15 e 
19m3 ) – página 31 e 35, determina: 

• Bomba hidráulica de acionamento poderá ser da seguinte forma: 

• Bomba hidráulica frontal ou bomba hidráulica acoplada diretamente na tomada de força do 
caminhão (REPTO) ou bomba hidráulica acoplada diretamente na tomada de força do 
caminhão (PTO) para câmbio Allison. 

Para cada caso (frontal / Repto ou PTO) o custo da bomba hidráulica é diferente. Para que 
possamos cotar a bomba hidráulica ideal, é necessário que as especificações dos chassis (toco e 
trucado) informem que tipo de tomada será fornecida (frontal / Repto ou PTO). 

Nas especificações dos chassis está descrito apenas: - “Chassi/ caminhão deverá ser entregue já 
com preparação para a instalação de bomba hidráulica próprio para operação de coleta de lixo”. 
Não especifica se deverá ser frontal/ Repto ou PTO. 

 
Resposta: 
  

1) O referido edital não especifica se deverá ser frontal/ Rpto ou PTO uma vez que para a 
definição em questão seria necessário a confirmação das marcas e modelos dos caminhões 
da licitante vencedora do Lote 01, itens 1 e 2.  

 
 

 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 27 dias do mês de julho de 2012.    

        
                 
 

 
        Marcela Araújo Teixeira                                       Fradique Machado de Miranda Dias 

      Pregoeira                                 Secretário 
 
 


