
SEMAD 

FLS._________ 

 
Secretaria Municipal de Administração 

 
 

 
 

Palácio das Campinas - Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) 
Avenida do Cerrado nº 999, Bloco B, Térreo. Park Lozandes – Goiânia – GO 

CEP: 74884-900 - Fone: (62) 3524-6320 / (62) 3524-6321 Fax: (62) 3524-6315 
 
 

1 

TERMO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL  
PREGÃO ELETRÔNICO 038/2014  

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, por intermédio de sua Pregoeira e do 

Secretário Municipal de Administração, tendo em vista o que consta nos Processos nº 

53446191/2013 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:  

Pergunta:  
No descritivo do anexo 1 é apresentado dois miolos para o livro, um colorido e outro preto 
e branco. Gostaria de saber se estes miolos serão intercalados ou separados conforme é 
apresentado na descrição do edital? 
Resposta:  

O Livro possui uma parte colorida e uma parte PB, o livro será montado com os 2 miolos. 
Sim, os miolos são intercalados. 
 
Pergunta:  
No tamanho do miolo apresentado (21 x 27) entendemos que essa medida é fechada, de 
maneira que aberta seria (42 x 27), ao verificar isso encontramos uma diferença de 21,3cm 
para a capa (63,3 x 27). Gostaríamos de saber se essa diferença será compensada como 
forma de orelha nas capas? 
Resposta:  

Sim, a diferença são as orelhas do livro. 
 

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 

30 dias do mês de janeiro de 2014.  

 

Lucíula Santana dos Santos Ferreira 
Pregoeira Geral Interina 

 
 
 

VALDI CAMARCIO BEZERRA 
Secretário 


