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de Conservação e Regularização Ambiental, para exercer a 

trata de todos os procedimentos para formação e funcionamento do 

indicados por suas entidades / instituições em conformidade com 

cronograma do Edital de Convocação nº 003/2017, conforme segue:

Entidade / 
Instituição

Menezes

Cristiano Evangelista 

Cavalcante
Jorge Elias Ferreira 

Campos Junior

Astrogildo Ferreira 
Gomes

Moura

Bernardo Alves de 
Ramos Caiado

de Turismo de 
Ricardo da Cruz 
Infante

Entidade / Instituição

Luz Marina de 
Alcantara

José Estevão 

Fundação Cultural 
Freitas

Cristian Farias 
Martins

Econômico 
Altamiro Mendes 
Ferreira 

Márcio Rivetti 

publicação.

do mês de fevereiro de 2020.

ANDRÉA VULCANIS
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ERRATA AO EDITAL DE LICITAÇÃO

CONCORRÊNCIA Nº 01/2019

dos interessados, que foi realizada  no Edital de Licitação 

da Concorrência 01/2019, assim como se segue:

XXIII - DAS OBRIGAÇÕES, acrescentados o item:

23.01.05 - Nos termos da Lei nº 20.489/2019, a Contratada 

se compromete a implementar o Programa de Integridade 

(conjunto de mecanismos e procedimentos internos de 

integridade, auditoria, controle e incentivo à denúncia 

de irregularidades e na aplicação efetiva de códigos de 

ética e de conduta, políticas e diretrizes com o objetivo 

de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e 

atos ilícitos praticados contra a administração pública 

do Estado de Goiás), que deve ser estruturado, aplicado 

e atualizado de acordo com as características e riscos 

atuais da atividade da pessoa jurídica, a qual, por sua vez, 

deve garantir o constante aprimoramento e adaptação do 

referido programa, visando garantir sua efetividade.

Tendo em vista que a alteração  não afetará a formulação das 

propostas por parte dos licitantes, a licitação ocorrerá em 27 de 

. Licitação 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSULTORIA ESPE-

CIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS NO ÂMBITO DO 

PROGRAMA DE REVISÃO E APRIMORAMENTO DA GESTÃO 

DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE GOIÁS, conforme espe-

presente licitação e consequente contratação em conformidade com 

as disposições da Lei Federal nº. 8.666/1993 e suas alterações, e 

Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas vigentes à matéria.

Goiânia, 17/02/2020
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