
                                                                                             
 

Ata de licitação pública referente ao edital da TOMADA DE PREÇO DE n° 001/2022 da 

Fundação de Ensino Superior de Goiatuba, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob empreitada 

por Preço Global,  contratação de empresa do ramo para a execução da reforma da sala dos 

professores, atendendo as necessidades da FESG/Unicerrado conf. detalhamentos técnicos 

constantes dos Memoriais Descritivos e Projetos, referente processo de nº 2022018034 em 

conformidade com a Lei n.º 8.666/93 e alterações posteriores. A presente licitação teve sua 

publicação divulgada através do jornal: “O Popular”, no Diário Oficial do Estado (DOE), no site da 

AGM www.agm-go.org.br e site da Unicerrado www.unicerrado.edu.br. Aos 13 (treze) dias do mês 

de julho de 2022 às 14h00min no prédio da Fundação de Ensino Superior de Goiatuba, situado à Rod. 

GO 320, km 01 – Jardim Santa Paula – Goiatuba - GO reuniram os membros da Comissão de 

Licitação. Aberta a sessão pública pela presidente, ficou constatada o não comparecimento de 

proponentes interessados em participar da presente licitação, caracterizando desta forma, nos termos 

da Lei Federal Nº 8.666/93, alterada pela Lei 8.883/94, uma licitação deserta, isto é, não houve 

apresentação de proposta à presente licitação, mesmo levando em consideração a efetiva e ampla 

publicação do aviso licitatório, conforme exigência contida na referida legislação. Diante da falta de 

interesse de eventual participantes, essa presidência declara encerrado este processo licitatório, 

sugerindo ao Senhor Presidente da FESG que ordene o arquivamento deste processo, procedendo-se 

os registros legais no órgão competente. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual 

lavrou-se a presente ata, que vai assinada pela presidente e membros da comissão. Goiatuba, GO 13 

de julho de 2022.   
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