
 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 
TOMADA DE PREÇO Nº. 002/2017 

 
O MUNICÍPIO DE SÃO SIMÃO, Estado de Goiás, torna público que em virtude de alterações 
no edital TOMADA DE PREÇO nº. 002/2017, a sessão de licitação pública que será realizada 
no dia 04/10/2017, às 09:00h, objetivando a Contratação de Empresa para a Construção de 
Trincheira de Resíduos Sólidos (DDRS), conforme projeto básico, atendendo as 
necessidades da Secretaria Municipal de Turismo e Meio Ambiente/Secretaria de 
Infraestrutura.  
 
Onde: no Preâmbulo do Edital  
 
Onde se lê: 
No que se refere à data da abertura dos envelopes: onde se lê 04 de setembro de 2017. 
 
Deverá se lê: 04 de outubro de 2017. 
 
Onde: No ítem 1.2  
 
Onde se lê:  
 
Prazo de recebimento dos ENVELOPES nº 01 e 02 – DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA e 

início da abertura dos envelopes: dia 04 de setembro de 2017 às 09h00min. 

 

Deve se lê: 

Prazo de recebimento dos ENVELOPES nº 01 e 02 – DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA e 

início da abertura dos envelopes: dia 04 de outubro de 2017 às 09h00min. 

 
Onde: No ítem 1.4  
 
Onde se lê:  
 
Início da abertura do ENVELOPE nº 01 – DOCUMENTAÇÃO ocorrerá logo após as 09h00min 

do dia 04 de setembro de 2017, na Sala da Comissão de Licitação no endereço acima 

mencionado, seguindo-se após a abertura do envelope nº 02 – PROPOSTA, desde que ocorra 

desistência expressa de interposição de recursos, de acordo com o inciso III, art. 43 da Lei nº 

8.666/93. 

 

Deve se lê: 

Início da abertura do ENVELOPE nº 01 – DOCUMENTAÇÃO ocorrerá logo após as 09h00min 

do dia 04 de outubro de 2017, na Sala da Comissão de Licitação no endereço acima 

mencionado, seguindo-se após a abertura do envelope nº 02 – PROPOSTA, desde que ocorra 

desistência expressa de interposição de recursos, de acordo com o inciso III, art. 43 da Lei nº 

8.666/93. 

 
Glenea de Brito Costa – Presidente da Comissão Permanente de Licitação. São Simão, 20 de 
setembro de 2017. 


