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GABINETE DO PREFEITO
 
 
 

DECRETO    Nº  2126,   DE  27  DE  JUNHO  DE  2011.
 

Altera a redação do Decreto n.º 
2968, de 17 de dezembro de 2008. 

 
O PREFEITO DE GOIÂNIA, no uso de suas atribuições legais que  

lhe confere o art. 115, inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Goiânia e tendo 
em vista o disposto nos Decretos n.ºs 1691 e 1692, ambos de 20 de julho de 2010, 

 
D E C R E T A: 

 
Art. 1º O art. 4º, do Decreto n.º 2968, de 17 de dezembro de 2008, 

que dispõe sobre normas e procedimentos da licitação denominada pregão 
presencial e eletrônico, no âmbito do Poder Executivo do Município de Goiânia, 
passa a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 4º As obras e serviços de engenharia, de natureza comum, 

que não demandam especificações técnicas com grau elevado de 
complexidade, podem ser licitados através da modalidade Pregão. 

 
§ 1º A fim de considerar-se a obra ou serviço de engenharia como 

sendo de natureza comum, cada caso concreto deverá ser avaliado 
isoladamente, de acordo com as suas peculiaridades, especialmente quanto 
a análise dos requisitos mínimos de técnica ou de qualidade do objeto 
licitado demandar verificação mais cuidadosa por parte do gestor público 
licitante. 

 
§ 2º Quando imperioso ao caso concreto, o edital deverá prever a 

necessária habilitação técnica por parte dos licitantes, dentro dos limites 
estabelecidos no art. 30, da Lei n.º 8666/93. 

 
§ 3º O termo de referência ou o projeto básico constantes do edital 

deverão prever, minuciosamente, as características do objeto contratual, de 
forma clara e precisa, a fim de não suscitar dúvidas aos licitantes no 
momento da elaboração das propostas. 

 
§ 4º Quando o volume, a quantidade, os prazos necessários à 

execução das obras e serviços de engenharia, ou ainda outras exigências 
tais como logística, métodos construtivos, equipamentos especiais, etc., 



PREFEITURA DE GOIÂNIA 2 

imprimirem ao objeto a ser contratado, inicialmente tido como comum, um 
nível de complexidade tal que elimine a possibilidade de considerá-lo como 
comum, ficará afastada a possibilidade de utilização do Pregão. 

 
§ 5º O prazo mínimo de 08 (oito) dias úteis entre a publicação do 

ato convocatório e a apresentação das propostas previsto na Lei n.º 
10.520/2002 deverá ser ampliado, adotando-se no mínimo os prazos de 
tomada de preços ou concorrência para as contratações de obras e serviços 
de engenharia, de forma a possibilitar um tempo maior para os licitantes 
elaborarem as propostas de forma adequada. 

 
§ 6º É vedada a aplicação da modalidade pregão às locações 

imobiliárias e locações em geral.” 
 
Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.   

 

GABINETE DO PREFEITO DE GOIÂNIA, aos 27  dias  do  mês  
de  junho  de  2011. 
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