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ERRATA  
 

CONVITE N° 001/2013 
 

A PREFEITURA DE GOIÂNIA, por intermédio do Presidente da Comissão Geral de Licitação da Secretaria 
Municipal de Administração, tendo em vista o que consta nos Processos nº. 52574412/2013, e nos termos da 
Lei 8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes e Lei Complementar nº 123/2006, retifica o 
Item 04 – DA DOCUMENTAÇÃO/ HABILITAÇÃO do Edital de CONVITE Nº. 001/2013, conforme itens 
abaixo: 
 

Onde se lê: 
 

04 - DA DOCUMENTAÇÃO / HABILITAÇÃO 

 
4.1.6 - RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 
4.1.6.1 - Atestado de Capacitação técnico-operacional cuja comprovação se fará 

através de Atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa(s) 

jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA ou 

CAU, que comprove(m) aptidão da pessoa jurídica para o desempenho de 

atividade(s) pertinente(s) em característica(s) com o objeto da licitação, 

referente(s) à execução de serviços análogos àqueles da presente licitação. 

 

Leia-se: 
 

4.1.6 - RELATIVAMENTE À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
 

4.1.6.1 - Atestado de Capacitação técnico-operacional cuja comprovação se fará 

através de Atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa(s) 

jurídica(s) de direito público ou privado, devidamente registrado(s) no CREA ou 

órgão competente, que comprove(m) aptidão da pessoa jurídica para o 

desempenho de atividade(s) pertinente(s) em característica(s) com o objeto da 

licitação, referente(s) à execução de serviços análogos àqueles da presente 

licitação. 

 
As demais condições permanecem inalteradas, bem como o horário de abertura da licitação. 

 
Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, nos dias normais de expediente, obter 
demais informações na PREFEITURA DE GOIÂNIA, Secretaria Municipal de Administração, Paço Municipal - 
Av. do Cerrado, nº 999 - Parque Lozandes, Térreo, Bloco B - Goiânia-GO. FONE/FAX: (62) 3524-6320 e site 
www.goiania.go.gov.br. 

 
           SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 17 dias do 
mês de junho de 2013. 
 

Valdi Camarcio Bezerra 
Presidente da Comissão Geral de Licitação 

 


