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AVISO

AVISO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº11/2022.

 

O Pregoeiro designado pela Portaria n.º 36/2022, torna público aos licitantes interessados em par�cipar da sessão do Pregão Eletrônico nº 11/2022 - Goiás Turismo, que visa a contratação de 
empresa especializada em prestação de serviços de assistência técnica com operação, controle, manutenção predi�va, preven�va e corre�va, com subs�tuição de peças por conta da contratada, incluindo a
manutenção predi�va dos compressores dos chillers, análise e tratamento químico preven�vo e corre�vo da água gelada, nos equipamentos que compõe o sistema de ar condicionado central do Centro Cultural
Oscar Niemeyer, compreendendo: eletrobombas, ven�ladores, bombas d’água, fancoils, fancoletes, splits e chillers, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições, quan�dades e exigências estabelecida
neste edital e seus anexos, informa:

Considerando que a publicação do Decreto governamental nº10.162, de 7 de novembro de 2022 no Diário Oficial do Estado de Goiás (000035230174), decretando ponto faculta�vo nas repar�ções
públicas estaduais em 14 de novembro de 2022 deu-se após ao envio do aviso de licitação ao Diário Oficial do Estado de Goiás(000035018362);

Considerando tratar-se de fato superveniente que impede a realização do certame na data anteriormente marcada, em razão do prazo legal mínimo de 8(oito) dias úteis inteiramente reservados à
publicidade e ao recebimento das propostas, nos termos do art. 4º, V, da Lei 10.520/02; e

Considerando o disposto no item 2.5 do Edital: "2.5 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será
automa�camente transferida para o primeiro dia ú�l subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, independentemente de nova comunicação, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em
contrário.";

Fica a sessão automa�camente transferida para o primeiro dia ú�l subsequente, qual seja, dia 17 de novembro de 2022 - quinta-feira, no mesmo horário e local (endereço eletrônico) estabelecido
no preâmbulo do referido edital.

Goiânia, 11 de novembro de 2022.

 

Antônio Marcos Ferreira Costa Pinto

Pregoeiro
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