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TERMO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 037/2013 –  
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

   

 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 45618170/2011 e outros, e nos 
termos da Lei Federal nº. 10.520/2002 Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores, diante da dúvida 
expressa pela empresa Vivo encaminhada a esta Secretaria, esclarece:  
 
Pergunta: 
 

1 ) QUANTO AO AGRUPAMENTO DO CONTRATO E SERVIÇO INTRAGRUPO PREVISTOS NO 
EDITAL 

  
O item 7.13 do Anexo I – Termo de Referência dispõe que: “O contrato será agrupado 

através do CNPJ da Prefeitura de Goiânia, sendo a SETEC o órgão gestor do contrato” (grifos de nossa 

autoria). 
  
Ademais, o Anexo I prevê que o serviço intragrupo seja disponibilizado para todos os 

órgãos agrupados no contrato, conforme se observa na definição do serviço disposta no item 6 do Anexo: 
“INTRAGRUPO - Todos os telefones celulares dos órgãos da Prefeitura de Goiânia agrupado através 

deste contrato”. 

  

No entanto, não ficou claro a que se referem os pretendidos serviços, o que impossibilita a 

análise da operadora quanto à possibilidade de atendimento ao almejado pela contratante. 

  
À primeira vista, entende-se que a Prefeitura almeja que todos os órgãos sejam atendidos 

com um único contrato no CNPJ da Prefeitura de Goiânia, o que poderia ser atendido com o serviço 

intragrupo. 
  

Neste ponto, requer-se sejam esclarecidos tais pontos para que seja sanada a 
obscuridade do edital e possível análise de possibilidade de participação das operadoras no certame. 

 
  

Resposta: 
  

1) O contrato será pactuado para todos os órgãos integrantes da Planilha ESTIMATIVA DE CONSUMO 
POR PERFIL (item 22 do Termo de Referência) através da SETEC, ficando os demais órgãos não 
integrantes da planilha integrante do Edital instituídos no direito de adesão à Ata de Registro de Preços 

 
 
 
 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. 

        
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 28 
dias do mês de junho de 2013.    

        
                 

 
                                             Jacqueline Evangelista Mendonça                      

                                                                                       Pregoeira                                     
Valdi Camarcio Bezerra 
           Secretário 

 


