
 

 
PREFEITURA DE GOIÂNIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 
Palácio das Campinas - Venerando de Freitas Borges - Avenida do Cerrado nº 999 Park Lozandes – 74884-900 

Fones: (62) 3524-6320 / (62) 3524-6321 Fax: (62) 3524-6319 
Email: secol@secol.goiania.go.gov.br 

 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

Z:\2012\Ata\BID\Ata LPN  001-2012.doc 
1  

 

 

ATA DA SESSÃO DE ABERTURA DOS TRABALHOS LICITATÓRIOS REFERENTE À  

LICITAÇÃO PUBLICA NACIONAL Nº 001/2012 

 

 

Aos 27 (vinte e sete) dias do mês de Março de 2013, às 14h30min, sendo concedido 10 (dez) minutos 

de tolerância, reuniu-se a Subcomissão, constituída pela Portaria n° 002/2013, conforme disposto nos 

arts. 1° e 3° e seu Parágrafo único, do Decreto Municipal nº 794, de 07/02/2013, para proceder à 

sessão de abertura dos trabalhos licitatórios da Licitação Pública Nacional n.º 001/2012, objeto dos 

processos n.º 40938443/2010, 41423749/0210, 41228644/2010 e 48022081/2012, oriundos da 

Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo, destinado selecionar a melhor proposta para a 

Construção da UABSF Rodoviário, Construção da UABSF São Francisco e Construção da Escola 

Municipal de Tempo Integral Itamaracá. A presente Licitação teve sua divulgação realizada através de 

publicação nos jornais: Diário Oficial da União, edição do dia 22/02/2013; Diário Oficial do 

Município de Goiânia, edição do dia 22/02/13; jornal “O Popular”, edição do dia 21/02/13; no 

Development Business, postado no dia 20/02/13 e no site desta Prefeitura. No endereço, prazo e 

horário estabelecidos nos Dados do Edital, a Subcomissão deu início aos trabalhos, entretanto, 

nenhuma empresa apresentou proposta. Desta forma, a Subcomissão, impossibilitada de dar 

continuidade aos trabalhos, declara a sessão DESERTA e a encerra, sugerindo a realização de um 

novo procedimento licitatório para aquisição do objeto em questão. Nada mais havendo a relatar, esta 

Subcomissão encerra os trabalhos com a lavratura desta ata que após lida e achada em conforme, vai 

assinada por seus membros. Esta ata será afixada no quadro próprio de avisos dos procedimentos 

licitatórios desta Secretaria, e disponibilizada no site desta Prefeitura, para conhecimento dos 

interessados e para que surta os efeitos de publicação conforme determina a lei. 

 

 

(assinaturas no original) 
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