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TERMO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2013 

 
 
 
 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 

50846920/2012 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, esclarecemos:  

 
 
Pergunta:  
 

1. O referido pregão tem o seu regime de execução como menor preço por lote, e neste 

caso específico, a quantidade de um lote somente. Contudo solicitamos a possibilidade 

de dividir o Pregão em vários lotes, para que uma das vantagens seja o custo mais 

barato para o Poder Público. 

 

 

Resposta:  

 

1. A modalidade Pregão Eletrônico, tem sido a mais adotada com o intuito de garantir o 

princípio da igualdade, que dá oportunidades às todas empresas interessadas e que se 

enquadram nos requisitos exigidos pela Administração Pública. O Pregão Eletrônico 

possibilita vencedores de outras localidades, muitas vezes uma empresa de outra 

localidade traz maiores vantagens para a Administração, tanto nos casos de aquisição, 

quanto nos casos de prestação de serviços, porém algumas contratações podem gerar 

transtornos e até mesmo prejuízos para a Administração, haja vista, que muitas dessas 

empresas vencedoras de licitações que se localizam fora da cidade, para prestar os 

serviços precisam deslocar mão de obra no que traria mais despesas para tais 

empresas. Para tanto, estas tendem a terceirizar os serviços, e com isso a eficiência e 

qualidade do serviço deixa muito a desejar. Esclarecendo isso, entendemos ser o 

menor valor global o tipo de licitação mais adequado, pois alguns eventos não 
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programados podem surgir ao longo do ano e devido à complexidade do serviço a ser 

prestado, vários contratados dificultariam a efetiva realização das ações. 

 

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 15 

dias do mês de março de 2013. 

        

                                              (assinatura no original) 

VALDI CAMARCIO BEZERRA 
Secretário 


