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TERMO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL  
PREGÃO ELETRÔNICO 237/2013 

 
 

   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 
53005659/2013 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: 

No referido edital item 8 (oito) Cadeirinha + blocos de encaixe esta sendo descrido o seguinte: 
“Descrição: cadeirinha confeccionada em plástico resistente contendo em seu interior 
aproximadamente 21 peças (blocos, rodinhas e decoradas) com cores e formas diferentes para 
encaixar”; neste caso a empresa Dismat fabricante exclusiva deste material nos repassa a 
informação que é fabricado e distribuído com a seguinte especificação: “Cadeirinha 
confeccionada em plástico resistente contendo em seu interior com 8 peças (blocos, rodinhas e 

decoradas) com cores e formas diferentes para encaixar”. 

 

RESPOSTA AO QUESTIONAMENTO 

Conforme esclarecimentos da Divisão de Educação Infantil, informamos que o produto  
especificado no item 8: "Cadeirinha confeccionada em plástico resistente contendo em seu 
interior aproximadamente 21 peças( blocos, rodinhas e decoradas) com cores e formas diferentes 
para encaixar", encontra-se disponível no mercado, oferecido pela referida empresa com 24 
peças. O referido objeto inclusive é fornecido por outras empresas, com 21, 24 ou 28 peças. 
Considerando que é vedada a indicação de marca e de especificações excessivas que possam 
limitar ou direcionar a competição, solicitamos a cadeirinha com aproximadamente 21 peças, o 
que significa que um produto com apenas 8 peças não atende as necessidades desta 
Administração. 

 

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 28 dias do 

mês de novembro de 2013.  

 

 

 

Lucíula Santana dos Santos Ferreira 

Pregoeira Geral Interina 

 
 

 
VALDI CAMARCIO BEZERRA 

SECRETÁRIO 
 


