ERRATA DE LICITAÇÃO
Prefeitura Municipal de Inaciolândia
Tomada de Preços nº 003/2018
Publicada no Jornal Diário da Manhã-Goiás-Dia 11/06/2018
A PREFEITURA MUNICIPAL DE INACIOLÂNDIA, por intermédio de seu Pregoeiro e do Departamento de
Compras e Licitações, tendo em vista o que consta do Processo nº. 2018004434, Tomada de Preços nº 003/2018
com objeto para recapeamento asfáltico, nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, retifica,
conforme abaixo, contudo sem alterar propostas/valores ou quantitativos à licitar, mantendo data e horário
para abertura da seção pública de recebimento de envelopes de habilitação e propostas, apontando a modificação
somente para efeito formal, publica a presente errata da seguinte forma, ao qual seja: item 23.1.: ONDE SE LÊ:
“...repasse efetuado pelo Governo Federal de acordo com as medições e análises da Caixa Econômica
Federal.”, LEIA-SE: “...repasse efetuado pelo Governo Estadual de acordo com as medições.” No Termo de
Referência, no ponto 2. Justificativa, ONDE SE LÊ: “..justifica-se em virtude da necessidade de Reforma e
Ampliação de um prédio destinado a atender as necessidades do Centro Administrativo da Câmara Municipal de
Inaciolândia e a Construção de um Auditório para as seções ordinárias dos Vereadores. Tal obra deverá trazer
benefícios aos vereadores e pessoas que atuam naquela casa de leis, que necessitam de um maior e melhor
espaço físico para proporcionar mais conforto e bem estar dos usuários daquele local.”. LEIA-SE: “...justificase em virtude da necessidade de realização de reestruturação da malha viária das vias urbanas bem como
readequação da sinalização tanto horizontal quanto vertical para atender as necessidades urgentes da
Prefeitura Municipal de Inaciolândia. Tal obra deverá trazer benefícios a população, haja vista a degradação
com que as visa urbanas estão, pelo fato de haver anos sem a devida manutenção das mesmas, vindo assim a
população urgentemente necessitar de tal restruturação e concertos de tais vias por meio de seu recapeamento
para proporcionar mais conforto e bem estar dos usuários.” Nada mais. DEPARTAMETNO DE COMPRAS E
LICITAÇÕES DA PREFEITURA DE INACIOLÂNDIA-GO, aos 12 dias do mês de junho de 2018.
REGIANE FRANCELINA FERREIRA
Presidente da CPL
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