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ERRATA  
 

PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2013  
 

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. 52117739/2013, 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 PRESENCIAL Nº. 044/2013, 
conforme item abaixo: 
 

Onde se lê: 
 
“DA VISITA TÉCNICA 

Os participantes do processo licitatório mediante prévio agendamento em dia útil e horário de 
funcionamento da Administração Municipal poderão realizar visita técnica, por representante legal da empresa 
interessada, devidamente por ela credenciado, onde conste, obrigatoriamente, que o ramo de atividade da 
licitante é compatível com o objeto desta licitação. A licitante interessada deverá realizar a visita técnica em até 
um dia de antecedência à data da abertura da sessão pública.   

Serão expressamente proibidas visitas de um mesmo representante para mais de uma empresa. A 
não apresentação da credencial conforme acima descrito impossibilitará a realização da visita técnica.  

A COMURG expedirá comprovação de realização de visita técnica, devidamente atestado pelo 
representante legal do Aterro Sanitário. 

Os interessados deverão agendar a visita técnica por meio do telefone (62) 3524-4341 (Sr. 
Nelson), e realizar a visita no endereço GO-060, saída para Trindade, KM 3,5, Chácara São Joaquim, Goiânia – 
Goiás.” 
 

Leia-se: 
 

“DA VISITA TÉCNICA 
Os participantes do processo licitatório mediante prévio agendamento em dia útil e horário de 

funcionamento da Administração Municipal poderão realizar visita técnica, por representante legal da empresa 
interessada, devidamente por ela credenciado, onde conste, obrigatoriamente, que o ramo de atividade da 
licitante é compatível com o objeto desta licitação. A licitante interessada deverá realizar a visita técnica em até 
um dia de antecedência à data da abertura da sessão pública.   

Serão expressamente proibidas visitas de um mesmo representante para mais de uma empresa. A 
não apresentação da credencial conforme acima descrito impossibilitará a realização da visita técnica.  

A COMURG expedirá comprovação de realização de visita técnica, devidamente atestado pelo 
representante legal do Aterro Sanitário. 

Os interessados deverão agendar a visita técnica por meio do telefone (62) 3524-3410 (Sr. 
Nelson), e realizar a visita no endereço GO-060, saída para Trindade, KM 3,5, Chácara São Joaquim, Goiânia – 
Goiás.” 

 
 
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 13 
dias do mês de novembro de 2013. 
 
 
 

                                             Jacqueline Evangelista Mendonça                     
                                                                                       Pregoeira                                    

Valdi Camarcio Bezerra 
       Secretário 

 


