
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO

TERMO DE ALTERAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2018 – SAÚDE

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA,  através da Comissão Especial de Licitação, tendo em
vista o que consta do Processo nº Bee 4735, oriundo da Secretaria Municipal de Saúde – SMS e nos termos
da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal nº 8.666/93, Decreto Municipal nº 2578/2011, Portaria n° 230/2017,
Decreto  Municipal  nº  2914/2014,  Lei  Complementar  n°  123/2006  e  alterações  posteriores, AVISA  aos
interessados no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 102/2018 – SAÚDE, com data de abertura prevista para o dia
03/12/2018 as 09h00min na Plataforma licitacoes-e – Banco do Brasil, com ID nº. 747065, que no intuito de
preservar  a  ampla  participação  de  fornecedores  e  com  o  objetivo  de  assegurar  a  melhor  proposta  para
administração conforme artigo 3º, 23 § 1º da Lei 8.666/93, resolve:

    
 Acrescentar ao edital o subitem   9.6.3  :  

9.6.3   -  Será  exigido  Declaração  de  Visita  Técnica    in  loco  ,   responsável  pela  empresa  
participante do certame; com intuito de preservar o que preconiza o art. 3º caput, e § 1º, inciso
I,  da Lei 8.666/93, será facultada a apresentação desta declaração de visita técnica    in loco  
constante no Anexo II (pg.142) do Edital  , desde que a licitante apresente uma outra declaração  
assumindo total responsabilidade sobre todas as peculiaridades e condições do local do que se
trata no objeto desta licitação, não podendo, futuramente, opô-lo contra a Administração para
eximir-se de qualquer obrigação assumida ou para rever os termos do contrato que vier a
firmar.

 Retifica-se também o erro de digitação na sequencia da numeração do item 9.6 e subitens:

 As demais descrições do Edital permanecem inalteradas.

Os interessados poderão no horário das 08 h às 12 h e das 14 h às 18 h, nos dias normais de expediente,
obter demais informações na PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIÂNIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE
SAÚDE, Comissão Especial de Licitação, Paço Municipal - Av. do Cerrado, nº 999, Bloco D, Térreo -  Parque
Lozandes - Goiânia-GO – Fone: (0xx62) 3524-1628 ou pelo email: celsms.goiania@gmail.com  .   

COMISSÃO  ESPECIAL  DE  LICITAÇÃO  DA  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE  SAÚDE  DA
PREFEITURA DE GOIÂNIA, aos 06 dias do mês de novembro de 2018.

Pollyanna Allen Gomes de Jesus
Pregoeira
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