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ESTADO DE GOIÁS
FUNDAÇÃO DE AMPARO A PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS

 
 
 

JUSTIFICATIVA

1. Conforme relatado na MANIFESTAÇÃO Nº 1/2020 - GEALSL- 14518 (000012344142), nos autos administrativos nº
201810267000037, está em curso nesta Fundação os procedimentos administrativos para a realização do Pregão Eletrônico 001/2020, no dia 23 de abril de
2020, para a contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, conservação e higienização, com fornecimento de
materiais e equipamentos, de garçom e de copeiragem.

 
2. Em 28 de outubro de 2019 entrou em vigor o Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, que regulamenta a licitação, na modalidade

pregão, na forma eletrônica, para a aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de engenharia, e dispõe sobre o uso
da dispensa eletrônica, no âmbito da administração pública federal.

 
3. A despeito de o Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, ser federal, o mesmo impactará de modo definitivo o sistema virtual de

aquisição de bens e serviços para a Administração Pública do Estado de Goiás – ComprasNet.GO, bem como, de outros entes federados.  
 
4. Sendo assim, surgiu a necessidade de todos os órgãos do Estado de Goiás que têm aquisições programadas informarem a área técnica do

ComprasNet.GO previamente à “virada da chave” do sistema e se adequarem às novas ferramentas.
 
5. Diante da proximidade da data do Pregão Eletrônico nº 001/2020-FAPEG (23 de abril de 2020) e da instabilidade da presente situação, a

Gerência de Apoio Administrativo, juntamente com a Comissão de Licitações da FAPEG, decidiu pelo adiamento da data do Pregão Eletrônico nº 001/2020
para o dia 21 de maio de 2020.

Documento assinado eletronicamente por SOLANGE MARIA SILVA, Gerente, em 22/04/2020, às 19:53, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010
e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.
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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 000012618123 e o código CRC 7A97C4A0.
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