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SEGUNDO TERMO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 179/2012 

 

 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 50306119/2012 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, esclarece:  

 
Perguntas: 
 

1) Senhores do CPL - comissão permanente de licitação, preciso confirmar algumas informações 

que estão no item 6 VALOR ANUAL ESTIMADO DO CONTRATO pagina 21, se está correto o 

valor anual de R$331.200,00. 

2) E o item 1 - especificação técnica da pagina 22, o total é de 3 faxineiras e 1copeira, pois está 

estranho se pegar o valor anual dividir por doze meses e dividir pela quantidade de cabeça (04), 

que está dando um valor mensal por funcionário de R$6.900,00. Está correto? 

 

 

Respostas: 
 

1) O valor anual estimado é R$ 331.200,00, conforme consta nas páginas 20 e 21 do Edital. 

2) Conforme especificações técnicas constantes na página 22, o total de Postos de Trabalho é: 

03 para serviços gerais e 01 para copeiragem. A quantidade de trabalhadores por posto de 

trabalho, bem com a carga horária de cada um será estabelecida pela empresa contratada, uma 

vez que a ela é atribuído o gerenciamento da mão de obra.  

 

 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 20 dias do mês de novembro de 2012.    

                     

 

                                                                    (assinatura no original)            
Fradique Machado de Miranda Dias 

           Secretário 


