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ERRATA  

 

 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 040/2014 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

 
A PREFEITURA DE GOIÂNIA, por intermédio de sua Pregoeira Geral e do Secretário Municipal de 
Administração, tendo em vista o que consta nos Processos nº 53235701/2013 e 53521380/2013, e nos termos da 
Lei 10.520/2002, Lei Complementar nº 123/2006, 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. 040/2014 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS, 
conforme item abaixo: 
 

Onde se lê: 
... 

6. PROVA DE CONCEITO - HOMOLOGAÇÃO TÉCNICA PRÉVIA À ADJUDICAÇÃO: 
... 

A proponente deverá apresentar o produto ofertado (apenas o software de busca corporativa), instalado e 
operacional, para fins de comprovação de atendimento das especificações e funcionalidades. Os recursos de hardware 
e software necessários à realização desta prova de conceito serão de responsabilidade da proponente, que deverá, 
assim, disponibilizar nas dependências da CONTRATANTE, o ambiente necessário para que seja homologado. 
... 

 
Leia-se: 

 
... 

6. PROVA DE CONCEITO - HOMOLOGAÇÃO TÉCNICA PRÉVIA À ADJUDICAÇÃO: 
... 

A proponente deverá apresentar o objeto, instalado e operacional, para fins de comprovação de atendimento 
das especificações e funcionalidades. Os recursos de hardware e software necessários à realização desta prova de 
conceito serão de responsabilidade da proponente, que deverá, assim, disponibilizar nas dependências da 
CONTRATANTE, o ambiente necessário para que seja homologado. 
... 
 
 
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 28 dias do mês de 
março de 2014. 
 
 
 
 

                                       Lucíula Santana dos Santos Ferreira                     
                                                                                       Pregoeira Geral (interina)                                    

Valdi Camarcio Bezerra 
     Secretário   

 


