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ERRATA  

PREGÃO ELETRÔNICO N° 105/2012 
 

          A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, por intermédio do Secretário Municipal de Compras e 
Licitações, tendo em vista o que consta do Processo nº. 48250475/2012, e nos termos da Lei Federal n° 
10.520/2001, Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores; 
 
Retifica o Anexo I, no tópico abaixo especificado: 
 

Onde se lê: 
 
• No ato da entrega do gênero alimentício no DALE, caso o produto não apresente características 
sensoriais (cor, odor, sabor, textura e peso) que estejam de acordo com a amostra apresentada junto 
à proposta (fotografada e salva em arquivo eletrônico para comparação com o produto a ser 
entregue) e especificações do edital, o produto não será aceito. Cabendo ao fornecedor efetuar nova 
entrega que atenda ao especificado em edital. A data de fabricação e/ou embalagem do produto 
entregue deverá ser, de no máximo, 30 dias anteriores à chegada no armazém 
 
Leia-se: 
 
• No ato da entrega do gênero alimentício no DALE, caso o produto não apresente características 
(cor, odor, sabor, textura e peso) que estejam de acordo com à proposta e especificações do edital, o 
produto não será aceito, cabendo ao fornecedor efetuar nova entrega que atenda ao especificado em 
edital. A data de fabricação e/ou embalagem do produto entregue deverá ser, de no máximo, 30 
dias anteriores à chegada no armazém. 

 
 
Acrescenta ao Anexo I, na especificação do produto Mistura para mingau – sabor chocolate: 
 

• O produto deverá conter em sua formulação mistura de vitaminas e minerais (Vitamina A, B1, B6 e 
C, ferro e zinco). Em 100 g do pó deverá conter, aproximadamente: Vitamina A – 240 mcg RE, 
Vitamina B1 0,40mg; Vitamina B6 a,60 mg; Vitamina C 18MG; Ferro 5,4 mg e Zinco 4,6 mg. 

 
       
    Os interessados poderão no horário das 08h às 12h e das 14h às 18h, 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, Bl. B, Térreo - Goiânia-
GO. FONE/FAX: (62) 3524-6320 e site www.goiania.go.gov.br. 

 
          
  SECRETRAIA MUNICIPAL DE COMPRAS E LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 26 dias 
do mês de julho de 2012. 
 
 
 
 
 
 
         Marcela Araújo Teixeira                                       Fradique Machado de Miranda Dias 

      Pregoeira                                 Secretário 
 

                                                              
 


