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TERMO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL  
PREGÃO ELETRÔNICO 059/2014  

 
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 51007085/2012 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:  
Relacionado aos itens 28, 29 e 30, sacos plásticos para lixo domiciliar, acredito que a especificação 
do mesmo esteja incorreta, pois está informando em todos os itens que deve pesar 1,3 kg, sendo 
que para os itens:  
28 – Saco plástico 50 litros (63 x 80 x 0,05) o peso do pacote com 100 unidades é de 
aproximadamente 2,34. 
29 – Saco plástico 100 litros (75 x 105 x 0,05) o peso do pacote com 100 unidades é de 
aproximadamente 3,66 kg. 
30 – Saco plástico 30 litros (59 x 62 x 0,05) o peso do pacote com 100 unidades é de 
aproximadamente 1,70 kg. Neste caso, devo considerar o peso do pacote, no caso 1,3 kg, ou a 
espessura de 0,05 mm? 
 
Resposta:  
As informações referente ao peso da embalagem e espessuras referem-se às quantitativas mínimas do 
edital. 
 
Pergunta:  
Está sendo informado no edital: “Para os lotes 28, 29 e 30, No ato da entrega, deverão ser 
apresentados Laudos de Estanqueidade; Queda livre; Capacidade Volumétrica; Dimensões; 
Perfuração Estática e de Transparência, conforme normas da ABNT NBR 9191”. Neste caso, o 
laudo deve estar condizente com as características do edital, como exemplo o lote 28 - saco 
plástico 50 litros (63 x 80 x 0,05) tendo como gramatura média descrita no laudo como 23,4 g, ou 
apenas um laudo informando que tenho independente da gramatura indicada no Laudo Técnico? 
 
Resposta:  
Os laudos a serem apresentados deverão atestar a conformidade do produto com as normas da ABNT 
NBR 9191:2008. 
 

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 25 dias 

do mês de março de 2014.  
 

 
Lucíula Santana dos Santos Ferreira 

Pregoeira Geral Interina 
 
 

VALDI CAMARCIO BEZERRA 
Secretário 


