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TERMO DE ESCLARECIMENTO DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2013 –  

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

 

 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 52252121/2013 – 51911881/2013 
– 51913191/2013, e nos termos da Lei Federal nº. 10.520/2002 Lei Federal 8.666/93 e alterações 
posteriores, diante da dúvida expressa pela empresa Ita – Empresa de Transportes Ltda.  encaminhada 
a esta Secretaria, esclarece:  
 
Pergunta: 
 

1) Para efeito de cálculo de custo de mão de obra, com o pagamento dos adicionais de insalubridade 
e periculosidade, estamos entendendo que o preço ofertado deve prever o trabalho nas seguintes 
condições: 

a. O caminhão pipa (truck), lote 01, item 01, trabalhará no aterro sanitário 
transportando chorume. 

b. Os caminhões caçamba basculante (truck), lote 02, item 3, e lote 04, item 7, 
trabalharão na pedreira. 

c. Os motoristas dos caminhões guindauto, lote 03, itens2, 3 e 4 operarão o 
guindauto. 

d. Os caminhões cavalo mecânico (5ª roda) com carreta de 50m3 trabalharão no 
transbordo do aterro sanitário. 

e. Os caminhões tapa-buraco, objeto do lote 04, itens 5 e 8, acessarão e/ou 
permanecerão de forma habitual em área considerada de risco (pedreira). 

Está correto este entendimento? 

 

Resposta: 
  

1) As necessidades de utilização dos motoristas/ operadores ficará a cargo do MUNICIPIO DE 
GOIÂNIA, o qual, através da Secretaria Municipal de Administração informará formalmente a 
CONTRATADA com antecedência mínima de 48 (quarenta e oito) horas quanto à grade de horário(s) de 
utilização dos caminhões/ veículos/ equipamentos. 

 
 

 
 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, Sala – Secretaria 
Municipal de Compras e Licitações, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Bloco B, 
Térreo - Goiânia-GO. FONE/FAX: (62) 3524-6320/6315. 

        
 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 13 
dias do mês de maio de 2013.    

  
        
                 
 

 
                                             Jacqueline Evangelista Mendonça                      

                                                                                       Pregoeira                                     
Valdi Camarcio Bezerra 
           Secretário 

 


