
ESTADO DE GOIÁS
GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO

 
 
 

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº    11/2022-GOIÁS TURISMO

PROCESSO Nº 202200027000707

A GOIÁS TURISMO - AGÊNCIA ESTADUAL DE TURISMO DO ESTADO DE GOIÁS, por intermédio de seu Pregoeiro e
Equipe de Apoio designados pela Portaria nº 36/2022, torna público, para conhecimento dos interessados, que
realizará licitação na modalidade Pregão (Eletrônico), �po MENOR PREÇO POR LOTE (LOTE ÚNICO), em sessão
pública eletrônica a par�r das 09h00min (horário de Brasília-DF) do dia 16 de novembro de 2022, através do
site www.comprasnet.go.gov.br, obje�vando 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, (exceto placa eletrônica,  cooler dos chillers, inversor de frequência para motor,
fornecimento de motores elétrico novos e so� starter para motor), pelo período de 12 (doze) meses, conforme
condições, quan�dades e exigências estabelecida neste edital e seus anexos, rela�vo ao processo
nº. 202200027000707, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002, Lei Federal 8.666/93 e suas alterações e no que
couber a Lei Federal 14.133/2021 (notadamente quanto aos crimes em licitações e contratos administra�vos), Lei
Estadual n° 17.928/2012, Decreto Estadual Nº 9.666/2020, Lei Complementar nº 123 de 14/12/2006, alterada pela
Lei Complementar nº 147/14, sem prejuízo das demais normas aplicáveis à matéria. O Edital e seus anexos
encontram-se disponíveis no site www.comprasnet.go.gov.br e em sua sede, sito: RUA 30 , s/n, Bl. A, 2º Andar do
Centro de Convenções de Goiânia - Bairro SETOR CENTRAL - GOIANIA - GO - CEP 74015-180.

 

Antônio Marcos Ferreira Costa Pinto

Pregoeiro 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MARCOS FERREIRA COSTA PINTO, Pregoeiro (a),
em 31/10/2022, às 14:11, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº
8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador 000034985372 e o
código CRC 0C5588F4.

 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, CONTRATOS, CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS
CONGENERES 

RUA 30 , s/n, Bl. A, 2º Andar do Centro de Convenções de Goiânia - Bairro SETOR CENTRAL - GOIANIA -
GO - CEP 74015-180 - (62)3201-8115.
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