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GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 
INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL 

Núcleo de Compras Diversas

Informa�vo - IGESDF/UNAP/SUNAP/GCOMP/NUCCD  

 

INFORMATIVO

 

Trata-se do processo de Mercado Digital, por meio de Registro de Preços, para contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de manutenção predi�va, preven�va e corre�va dos
sistemas, dos equipamentos e das instalações prediais, com fornecimento de mão de obra, ferramentas,
equipamentos e materiais necessários para execução dos serviços, a serem executados de forma con�nua e
por demanda, referente ao Ato Convocatório 221/2020, 55375630 , conforme especificado no Elemento
Técnico 004/2020 - GEROB, 55042447.

Informa-se que houve a necessidade de suspender a fase de disputa de lances, ante as
peculiaridades de seu andamento devido a apresentação de valor inexequível por um dos fornecedores
par�cipante do certame.

Procedeu-se com a abertura de chamado junto à plataforma PUBLINEXO, a fim de ajustar o
"status" para a realização da seleção de fornecedores, cuja requisição foi registrada através do número
2021.03.727835, conforme doc SEI 57283331.

Diante do informe apresentado pelo suporte técnico da referida plataforma, o qual apresenta
a sugestão do cancelamento do certame e a promoção de um novo, conforme doc SEI 57924409, realizar-se-
á de tal forma.

Faz-se necessário, portanto, informar aos par�cipantes a abertura da fase de acolhimento das
propostas em novo Mercado Digital, a qual seguirá conforme o cronograma:

a) Data da retomada: 17/03/2021; 

b) Período de acolhimento das propostas: De 17/03/2021 às 09h30 até o dia 19/03/2021 às
14h29;

c) Data do certame: 19/03/2021; 

d) Horário: a par�r das 14h30 (horário de Brasília-DF);

e) Local: Plataforma Publinexo Público – www.bionexo.com, Ato Convocatório 221/2020 - ID:
24316.

f) Os contatos deverão ser estabelecidos com a Gerência de Compras do IGESDF, endereço TR
SIA TRECHO 17 RUA 06 LOTE 115 - ZONA INDUSTRIAL (GUARA) - BRASÍLIA - DF CEP 71.200-216 - Telefone (61)
3550-8900 ramal (8849); correio eletrônico: compras.servicos@igesdf.org.br/ miguel.teixeira@igesdf.org.br

Inserido este informa�vo no campo de "DOCUMENTOS"  do pregão ID 24176 da plataforma
Publinexo, os fornecedores par�cipantes receberão e-mail com a no�ficação deste anexo. Assim, respalda-se
no que preconiza o art. 22º, Parágrafo Único do Regulamento Próprio de Compras e Contratações do IGESDF
e item 24.8 do Ato Convocatório, quais sejam:

 

RPCC - "art. 22º, Parágrafo Único - No Mercado Digital ou Cotação Digital os
par�cipantes serão considerados comunicados das decisões a par�r do momento
em que vierem a ser disponibilizadas no sistema eletrônico". 
 

Ato Convocatório - "Item 24.8 - As decisões referentes a este processo de Seleção
de Fornecedores poderão ser comunicadas aos interessados/par�cipantes via
Sistema Eletrônico, e-mail ou por qualquer meio de comunicação que comprove o
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recebimento ou, ainda, outros meios estabelecidos no Regulamento de Compras e
Contratações do IGESDF".

 

Feitas as considerações, reitera-se que não houve alteração na formulação de propostas, razão
pela qual não haverá necessidade de nova divulgação do Ato Convocatório, em conformidade com o disposto
no art. 11º, §2º do Regulamento Próprio de Compras e Contratos-IGESDF:

 

"art. 11º, § 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,

 

MIGUEL GOMES TEIXEIRA

Especialista em Compras e Contratos

 

Documento assinado eletronicamente por MIGUEL GOMES TEIXEIRA - Matr.0000137-4,
Comprador(a) Especializado(a), em 17/03/2021, às 10:21, 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.

A auten�cidade do documento pode ser conferida no site:
h�p://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 
verificador= 58001058 código CRC= 4F0C5551.
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