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AVISO

AVISO DE ADIAMENTO DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº09/2022.

 

O Pregoeiro designado pela Portaria n.º 36/2022, torna público aos licitantes interessados em
par�cipar da sessão do Pregão Eletrônico nº 09/2022 - Goiás Turismo, que visa a contratação de empresa
especializada para a execução, transporte e instalação de estrutura metálica para frame decora�vo com balanço, no
Parque Estadual da Serra de Jaraguá (PESJ), no município de Jaraguá - GO, que faz parte do Caminho de Cora
Coralina, objeto do Contrato de Repasse Nº 888186/2019/MTUR/CAIXA - "IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO E
INFRAESTRUTURA TURÍSTICA NO CAMINHO DE CORA CORALINA", conforme exigências e especificações con�das no
Termo de Referência – Anexo I do referido Edital, informa:

Considerando que a publicação do decreto governamental nº10.155, de 11 de outubro de 2022 no
Diário Oficial do Estado de Goiás (SUPLEMENTO) (000034538436), transferindo o feriado do Dia do Servidor Público
de 28 para 25 de outubro de 2022, deu-se após ao envio dos avisos de licitação ao Diário Oficial do Estado de
Goiás(000034514779) e Diário Oficial da União(000034514836);

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;

Considerando o disposto no item 2.7 do Edital: "2.7. 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 da Pregoeira em contrário."

Fica a sessão automa�camente transferida para o primeiro dia ú�l subsequente, qual seja, dia 28 de
outubro de 2022 - sexta-feira, no mesmo horário e local (endereço eletrônico) estabelecido no preâmbulo do
referido edital.

Goiânia, 13 de Outubro de 2022.

 

Antônio Marcos Ferreira Costa Pinto

Pregoeiro

 

Documento assinado eletronicamente por ANTONIO MARCOS FERREIRA COSTA PINTO, Pregoeiro (a),
em 13/10/2022, às 14:17, 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 000034543072 e o
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