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TERMO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL  
PREGÃO ELETRÔNICO 079/2013 

 
 

   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 
52501016/2013 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: 
 

QUESTIONAMENTOS: 

Gostaríamos de questionar o motivo de as especificações supracitadas estarem exigindo que as 

dimensões do equipamento não sejam superiores a 1,15m  x  1,15m  x  0,15m  (LxHxP), uma vez 

que a justificativa  apresentada no edital é que as dimensões impostas  são  para que caiba mais 

de um grupo focal no mesmo braço projetado sem o risco de problemas operacionais ou de 

segurança não é plausível, ou seja, ficou muito subjetiva. 

 

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO 

Acerca da solicitação de esclarecimento quando a dimensão do Grupo Focal 

Veicular com Repetidora e Indicador Regressivo de Tempo informa que: 

 

• Os Braços Projetados possuem projeção sobre a via de 4,70 m, mas com 

segmento horizontal, onde são fixados os Grupos Focais, de apenas 

2,10m; 

 

• Em Goiânia utilizamos até 4 Grupos Focais em um único segmento de 

2,10, conforme figuras abaixo: 

Daí, como demonstram as figuras, a necessidade de se utilizar as dimensões 

máximas estipuladas no edital, para que possamos ter a possibilidade de colocar mais de um 

Grupo Focal em um mesmo segmento horizontal de 2,10m. 

 

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. 
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GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, aos 27 dias do 

mês de novembro de 2013.  

 

 

 

Lucíula Santana dos Santos Ferreira 

Pregoeira Geral Interina 

 
 

 
VALDI CAMARCIO BEZERRA 

SECRETÁRIO 
 


