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TERMO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2013 
 
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, por intermédio de sua Pregoeira e 
do Secretário Municipal de Administração, tendo em vista o que consta do Processo nº 
49575777/2012 e nos termos da Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Federal 8.666/93 e 
alterações posteriores, diante das dúvidas expressas em documentos eletrônicos encaminhados 
a esta Secretaria, esclarecemos:  
 
Perguntas:  
 

1. As folhas de respostas normalmente são produzidas com papel off set 90 gramas 
devido a leitura digital. O edital menciona off set 75 gramas. Está correta essa 
gramatura do papel?  

2. Normalmente as folhas de respostas tem dados variáveis com o nome dos alunos. O 
edital não menciona DV. Podemos planilhar sem o custo dos dados variáveis?  

3. Os diversos modelos de provas deverão ser intercalados para montar os pacotes de 30 
jogos ou os pacotes de 30 jogos serão com modelos únicos de provas?  

4. As provas serão impressas em evento único? Caso negativo, há uma estimativa da 
quantidade de eventos durante o ano? 

 
Respostas:  
  

1. As folhas de respostas deverão ser em papel off set 75 gramas, conforme está descrito no 
edital.  

2. Vão ter dado variáveis, porém ainda não estão definidos quais serão os dados variáveis;  
3. Os pacotes com 30 jogos serão de modelo único de prova;  
4. As provas não serão impressas em evento único, a estimativa é de 04 a 07 eventos ao ano.  

 
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 Administração, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque 
Lozandes, Bloco B, Térreo - Goiânia-GO. FONE/FAX: (62) 3524-6320/6315. 

      
 

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, aos 
13 dias do mês de março de 2013.    

        
 
 

 
VALDI CAMARCIO BEZERRA 

Secretário                  


