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ERRATA 001 AO EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS N° 001/2021 

 

 

 

 

A FUNDAÇÃO INTEGRADA MUNICIPAL DE ENSINO SUPERIOR – FIMES, 

mantenedora do CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MINEIROS - UNIFIMES, pessoa 

jurídica de direito público, inscrita no CNPJ sob o nº 01.465.988/0001-27, com sede na 

Rua 22 s/nº - Setor Aeroporto, Mineiros - GO, CEP: 75.833-130, por meio da comissão 

de licitação torna público que: 

CONSIDERANDO, erro no arquivo de Excel disponibilizado ao licitante através do 

site www.unifimes.edu.br, denominado ORÇAMENTO E CRONOGRAMA PRAÇA 

DE ALIMENTAÇAO E SALAS DE ATENDIMENTO, onde o licitante tem acesso à 

planilha orçamentária, que também compõe cláusula 3.1 do Anexo I- Termo de 

Referência do Edital, para que assim possa formular sua proposta; 

CONSIDERANDO, ausência de publicação do aviso de sessão no Diário Oficial do 

Estado, conforme inciso II, e Parágrafo 2°, inciso III ambos do artigo 21, Lei 8.666/93. 

 Fica retificada a cláusula 2.1 do Edital e 3.3 do Anexo I- Termo de Referência do 

Edital de Tomada de Preços 001/2021, cujo objeto é a contratação de empresa de 

engenharia para construção de uma edificação, destinada para instalação de uma 

praça de alimentação da UNIFIMES e a criação de um espaço para coordenação e 

atendimento aos alunos, com área total de 729,20 m², situada na Fundação 

Integrada Municipal de Ensino Superior, ficando os demais itens inalterados, 

conforme abaixo exposto. 

 

Onde se lê: “… 

2. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 

 

2.1. Às 08h15, do dia 13 de abril de 2021, no Auditório Central da 

FIMES/UNIFIMES, localizada na Rua 22, 356, Setor Aeroporto, Mineiros – GO, CEP: 

http://www.unifimes.edu.br/
https://unifimes.edu.br/filemanager_uploads/files/documentos/licitacoes/2021/Tomadadepre%C3%A7o001de2021/01-OR%C3%87AMENTO%20E%20CRONOGRAMA%20PRA%C3%87A%20DE%20ALIMENTA%C3%87AO%20E%20SALAS%20DE%20ATENDIMENTO.xlsx
https://unifimes.edu.br/filemanager_uploads/files/documentos/licitacoes/2021/Tomadadepre%C3%A7o001de2021/01-OR%C3%87AMENTO%20E%20CRONOGRAMA%20PRA%C3%87A%20DE%20ALIMENTA%C3%87AO%20E%20SALAS%20DE%20ATENDIMENTO.xlsx
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75.833-130, terá início a sessão, prosseguindo-se com o credenciamento dos 

participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação...” 

Leia-se: “… 

2. HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA 

 

2.1. Às 08h15, do dia 27 de abril de 2021, no Auditório Central da 

FIMES/UNIFIMES, localizada na Rua 22, 356, Setor Aeroporto, Mineiros – GO, CEP: 

75.833-130, terá início a sessão, prosseguindo-se com o credenciamento dos 

participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação...” 

 

Onde se lê: “… 

ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA 

 

3.3. O valor total estimado para o presente processo licitatório é de R$ 1.039.105,43 

(Um milhão trinta e nove mil cento e cinco reais e quarenta e três centavos).  

 

 

Leia-se: “… 

 

ANEXO I- TERMO DE REFERÊNCIA 

 

3.3. O valor total estimado para o presente processo licitatório é de R$ 1.120.987,54 

(Um milhão cento e vinte mil novecentos e oitenta e sete reais e cinquenta e quatro 

centavos).  

 

Fica retificada de forma integral a Planilha que consta no arquivo de Excel, 

disponibilizada ao licitante através do site www.unifimes.edu.br, denominada 

ORÇAMENTO E CRONOGRAMA PRAÇA DE ALIMENTAÇAO E SALAS DE 

ATENDIMENTO...” 

 

Quaisquer outros elementos, informações e esclarecimentos adicionais relativos a 

presente Tomada de preços, bem como das condições para atendimento das obrigações 

necessárias ao cumprimento de seu objeto serão prestados junto à Comissão de 

http://www.unifimes.edu.br/
https://unifimes.edu.br/filemanager_uploads/files/documentos/licitacoes/2021/Tomadadepre%C3%A7o001de2021/01-OR%C3%87AMENTO%20E%20CRONOGRAMA%20PRA%C3%87A%20DE%20ALIMENTA%C3%87AO%20E%20SALAS%20DE%20ATENDIMENTO.xlsx
https://unifimes.edu.br/filemanager_uploads/files/documentos/licitacoes/2021/Tomadadepre%C3%A7o001de2021/01-OR%C3%87AMENTO%20E%20CRONOGRAMA%20PRA%C3%87A%20DE%20ALIMENTA%C3%87AO%20E%20SALAS%20DE%20ATENDIMENTO.xlsx
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Licitação, no seguinte endereço: Rua 22, nº 356, Setor Aeroporto, Mineiros - GO, ou 

através do telefone (64) 3672- 5119. 

 

 

Mineiros/GO, 07 de abril de 2021. 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Joice Aparecida Souza Figueiredo 

Pregoeira 


