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ERRATA  
 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 041/2013 
 

A PREFEITURA DE GOIÂNIA, por intermédio de sua Pregoeira Geral e do Secretário Municipal de 
Administração, tendo em vista o que consta no Processo nº. 51691610/2013, e nos termos da Lei 
10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto Municipal nº 2.968/2008, aplicando-se 
subsidiariamente no que couber a Lei 8.666/93 e suas alterações e demais legislações pertinentes, retifica 
o Anexo I - Termo de Referência do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 041/2013, conforme item 
abaixo: 
 

Onde se lê: 
... 

“Lote 03 
Item Unid. Quant. Especificação Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 

01 Unid. 03 

Tenda Piramidal 10 x 10m PVC: 
 Lona laminada em PVC 0,55 mm formada pôr 3 

filmes calandrados;  
 Poly Vinil Choloride; 
 Calandrado com reforço de tecido em fibras de 

poliéster; 
 Impermeável; 
 Revestimento com black-out solar; 
 Anti-sujeira; 
 Emendas e barras acabadas em sistema de 

solda eletrônica (vulcanização) de alta 
resistência; 

 Sistema de fixação através de aplicação de 
“velcros” nas barras lateral inferiores e sem 
costura mecânica; 

 Estrutura metálica em chapa de ferro tubular em 
chapa 14 e 16 galvanizada, com as partes 
soldadas em sistema MIG, unidas por encaixe 
e fixadas com parafusos e conexões em aço 
galvanizadas antiferrugem, conexões em aço 
pés de sustentação em tubo; 

 Unidades por encaixe e fixadas através de 
parafusos e conexões em aço galvanizado; 

 Certificado de qualidade do INMETRO; 
 Deverá ser acondicionada de forma apropriada a 

garantir recebimento em perfeito estado. 
Fabricado de acordo com as normas vigentes; 

 Medindo no máximo de 10m x 10m, conforme 
tabela abaixo; 

 MEDIDAS: 
 Tamanho(m): 10x10; 
 Pé direito(m): 3,5; 
 Altura Total(m): 5,5; 
 Prolongador Pé Direito(m): de 1 a 3 

Deverá ser indicada a marca 

  

“ 
... 

Leia-se: 
... 

“Lote 03 
Item Unid. Quant. Especificação Valor Unitário (R$) Valor Total (R$) 

01 Unid. 03 

Tenda Piramidal 10 x 10m PVC: 
 Lona laminada em PVC 0,55 mm formada pôr 3 

filmes calandrados;  
 Poly Vinil Choloride; 

  



 
Secretaria Municipal de Administração  

 
 
 

 
Palácio das Campinas - Venerando de Freitas Borges (Paço Municipal) 
Avenida do Cerrado nº 999, Bloco B, Térreo. Park Lozandes – Goiânia - GO - CEP: 74884-900 
Fone: (62) 3524-6320 / (62) 3524-6321 Fax: (62) 3524-6315 
Y:\2013\Publicação\Errata\Errata PE n° 041-13-hmt.doc 

2 

 Calandrado com reforço de tecido em fibras de 
poliéster; 

 Impermeável; 
 Revestimento com black-out solar; 
 Anti-sujeira; 
 Emendas e barras acabadas em sistema de 

solda eletrônica (vulcanização) de alta 
resistência; 

 Sistema de fixação através de aplicação de 
“velcros” nas barras lateral inferiores e sem 
costura mecânica; 

 Estrutura metálica em chapa de ferro tubular em 
chapa 14 e 16 galvanizada, com as partes 
soldadas em sistema MIG, unidas por encaixe 
e fixadas com parafusos e conexões em aço 
galvanizadas antiferrugem, conexões em aço 
pés de sustentação em tubo; 

 Unidades por encaixe e fixadas através de 
parafusos e conexões em aço galvanizado; 

 Deverá ser acondicionada de forma apropriada a 
garantir recebimento em perfeito estado. 
Fabricado de acordo com as normas vigentes; 

 Medindo no máximo de 10m x 10m, conforme 
tabela abaixo; 

 MEDIDAS: 
 Tamanho(m): 10x10; 
 Pé direito(m): 3,5; 
 Altura Total(m): 5,5; 
 Prolongador Pé Direito(m): de 1 a 3 

Deverá ser indicada a marca 

“ 
... 
 
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 - Park 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 21 dias do 
mês de novembro de 2013. 
 
 

 
                                       Lucíula Santana dos Santos Ferreira                     

                                                                                       Pregoeira Geral (interina)                                    
Valdi Camarcio Bezerra 

       Secretário 
 


