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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL

Gerência de Compras e Contratos

Coordenação de Compras

 

Memorando Nº 651/2020 - IGESDF/DILOG/GECOC/COPRA Brasília-DF, 07 de abril de 2020.

ERRATA

 

Trata-se do Ato Convocatório nº 014/2020, que tem como objeto a contratação de empresa
especializada para prestação de serviço con�nuo de manutenção corre�va e preven�va, com
fornecimento de peças incluso, nos sistemas de Aquecimento, Ven�lador, Exaustor e Ar Condicionado
(HVAC), Bebedouros, Geladeiras e Freezers, conforme condições previstas no Ato Convocatório e seus
anexos, para atender às necessidades do Ins�tuto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal
- IGESDF.

Iden�ficada a necessidade de ajuste na informação sobre as datas de acolhimento de
propostas e realização do pregão, informamos que:

 

1.1.a) Período de acolhimento das propostas: Onde se lê "07/04/2019 às 09 horas até o dia
17/04/2019 às 09h59min", leia-se 07/04/2020 às 09 horas até o dia 17/04/2020 às 09h59min.

1.1.b) Data do Pregão: "Onde se lê 17/04/2019", leia-se 17/04/2020.

 

Feitas as considerações, reiteramos que não houve qualquer alteração na estrutura do Ato
Convocatório e que não será a formulação de propostas afetada, razão pela qual não haverá necessidade
de nova divulgação ao Ato Convocatório, em conformidade com o disposto no ar�go 11, §2 do
Regulamento Próprio de Compras e Contratos-IGESDF: "§ 2º Caso o Ato Convocatório sofra qualquer
modificação, deverá haver divulgação pela mesma forma, reabrindo-se o prazo inicialmente
estabelecido, exceto quando a alteração não afetar a formulação das propostas."

 

Respeitosamente,

 

VICTOR HUGO SOUSA MELLO

Comprador Especializado

Documento assinado eletronicamente por VICTOR HUGO SOUSA MELLO - Matr.0000021-0,
Comprador(a) Especializado(a), em 07/04/2020, às 12:35, conforme art. 6º do Decreto n°
36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180,
quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
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