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TERMO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 123/2013 
 
 
 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 

48207065/2013 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:  

 

Perguntas:  
 

1. Sobre o lote 02, qual é o respectivo pantone para a cor verde solicitada na peça? 

2. Para o lote 04 e 05, qual é o respectivo pantone da cor cinza?   

3. O CA da camisa e calça dos lotes 04 e 05 respectivamente, deverá ser bordado nas peças? 

Uma vez que o logo da prefeitura será em silk-screen.  

4. É possível disponibilizar a imagem do logo da Prefeitura de Goiânia?  

5. Para o lote 04 e 05 (camisa e calça), a linha de costura e o botão perolizado deverão ser 

materiais anti-chama?  

6. È necessária a apresentação de laudos? Caso necessário e se for de responsabilidade do 

fornecedor, em quais materiais deverão ser realizados, quais ensaios e normas?  

Resposta ao questionamento Lote 1: 
Onde se lê: “Amarrilho plástico K-12, tipo "enforca gato" para amarração de 
mangueira luminosa 20 cm de comprimento, cor branca ou transparente.”. 
 
Lê-se: “Amarrilho plástico K-12, tipo “enforca gato”, 20cm de comprimento, 
cor branca ou transparente, para amarração de mangueira luminosa.”. 
 
Resposta ao questionamento Lote 2: 
Onde se lê: “Amarrilho plástico K-12, tipo “enforca gato” para amarração de 
mangueira luminosa 30cm de comprimento, cor branca ou transparente.”. 
 
Lê-se: “Amarrilho plástico K-12, tipo “enforca gato”, 30cm de comprimento, 
cor branca ou transparente, para amarração de mangueira luminosa.”. 
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Resposta ao questionamento Lote 3: 
 
Onde se lê: “Amarrilho plástico K-12, tipo “enforca gato” para amarração de 
mangueira luminosa 50cm de comprimento, cor branca ou transparente.”. 
 
Lê-se: “Amarrilho plástico K-12, tipo “enforca gato”, 50cm de comprimento, 
cor branca ou transparente, para amarração de mangueira luminosa.”. 
 

Aproveitamos a oportunidade para esclarecer também 
dúvidas quanto ao Lote 107. 

 
Onde se lê: 

Lote 107 
ITEM UNID QTDE ESPECIFICAÇÃO VALOR 

UNIT (R$) 
VALOR 
TOTAL (R$) 
 

01 UN 200 
 

Corda Nylon, torcida (poliamida) com 3 pernas, 
carga de ruptura de 2040Kgf 3/8”. 
 

  

 
Lê-se: 

Lote 107 
ITEM UNID QTDE ESPECIFICAÇÃO VALOR 

UNIT (R$) 
VALOR 
TOTAL (R$) 
 

01 M 200 
 

Corda Nylon, torcida (poliamida) com 3 pernas, 
carga de ruptura de 2040Kgf 3/8”. 
 

  

 
 

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 18 

dias do mês de outubro de 2013.  

 

 

VALDI CAMARCIO BEZERRA 
Secretário 


