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TERMO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL  
PREGÃO ELETRÔNICO 099/2014  

 
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 
52629969/2013 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:  
 
Os lotes de n. 37 e 38, ao que me parece são os mesmos produtos. O lote de n. 38 
especifica bem a descrição da mangueira e como ela é conhecida no mercado.  
 
Agora, o item 37 parece tratar do mesmo objeto, pois uma mangueira cristal trançada de 
3/4" é o mesmo que uma mangueira SPT 250 de 3/4".  
 
Seria possível elucidar qual seria a aplicação e/ou uso das mangueiras para o saneamento 
desta questão? 
 
Resposta:  
 
Esclarecemos que, os lotes 37 e 38, são os mesmos produtos, diferenciando apenas pela 
quantidade. Somadas as duas, dará da um total de 6.500 (seis mil e quinhentos) metros de 
mangueira traçada branca ¾, que serão utilizadas no sistema de irrigação as praças e viveiros, 
em um período de um ano. 
 

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 

19 dias do mês de março de 2014.  
 
 
 

Lucíula Santana dos Santos Ferreira 
Pregoeira Geral Interina 

 
 
 

VALDI CAMARCIO BEZERRA 
Secretário 


