
 

                                                           ISSA  

                          INSTITUTO DE SEGURIDADE SOCIAL 

                       DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE ANÁPOLIS 
                                   Rua 15 de dezembro, nº 641 – Centro – 75.024-070 

                               (62) 3311-3411 email: presidencia@issa.go.gov.br 

 

 

Rua 15 de dezembro, nº 641 – centro – Anápolis - GO. 

FONE: (62) 3311-3411 – e-mail: presidencia@issa.go.gov.br 
1 

 

ERRATA 

EDITAL DE LICITAÇÃO – CARTA CONVITE Nº 001/2016 

PROCESSO: 000000064/2016 

 

ONDE SE LÊ: 1.4-  O Convite será entregue aos interessados, contra recibo (Anexo VII), pelo setor 

de Compras do ISSA à Rua 15 de dezembro nº 641 – Centro, Anápolis – Goiás, no horário 

compreendido entre 08:00 horas e 17:30 horas, horário de Brasília-DF, até o dia 08 de março de 2016. 

 

1.5- O envelope "B" contendo a proposta e o envelope "A" contendo a documentação, deverão ser 

entregues até às 13:30 hs do dia 09 de março de 2016, no Serviço de Protocolo do Instituto no 

endereço supra citado, e os envelopes com a inscrição “A” em sua face, contendo a documentação de 

habilitação, serão abertos em sessão pública no dia 09 de março de 2016, às 14:00 hs. 

 

 

LÊ-SE: 1.4-  O Convite será entregue aos interessados, contra recibo (Anexo VII), pelo setor de 

Compras do ISSA à Rua 15 de dezembro nº 641 – Centro, Anápolis – Goiás, no horário compreendido 

entre 08:00 horas e 17:30 horas, horário de Brasília-DF, até o dia 11 de março de 2016. 

 

1.5- O envelope "B" contendo a proposta e o envelope "A" contendo a documentação, deverão ser 

entregues até às 13:30 hs do dia 14 de março de 2016, no Serviço de Protocolo do Instituto no 

endereço supra citado, e os envelopes com a inscrição “A” em sua face, contendo a documentação de 

habilitação, serão abertos em sessão pública no dia 14 de março de 2016, às 14:00 hs. 

 

 

  Permanecem inalteradas as demais disposições previstas no Edital do Processo 

000000064/2016 – Carta Convite nº 001/2016 e seus anexos. 

 

 

Anápolis, 04 de março de 2016. 

 

 

 

          Kellen Lorrany Nunes de Souza                                        Elder dos Santos Silva 

   Comissão Permanente de Licitação/ISSA                     Comissão Permanente de Licitação/ISSA 

                             Presidente                                                                       Membro  

 

 

 

           Jefferson Santa Cruz Microni                                             Uiara Pereira de Pina 

 Comissão Permanente de Licitação/ISSA                       Comissão Permanente de Licitação/ISSA 

                            Membro                                                                            Membro 
 

 

 

                  Hamilton Carleto                                                  Lucylene Ribeiro Neto Rezende                                                                                                                                                                                                       

     Diretor Administrativo e Financeiro                                        Diretora – Presidente / ISSA 
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