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Dom Macedo Costa

Atos Administrativos

CERTIDÃO
CERTIFICA-SE, a quem possa interessar e para todos os fins de direito,
que hoje às 11h40min, durante a Sessão Pública Eletrônica do Pregão
Eletrônico nº 012/2020/SRP [Licitação nº 830569, no Sistema Licitações-e do
Banco do Brasil], este Pregoeiro Leonardo de Jesus Santos e a equipe de
apoio representada peloLucileide Rebouças Lemos Rangel (Portaria nº
001/2020) e pela Autoridade Competente Maria Rita Mendes Pereira (Decreto
nº 040/2020), quando na fase de lances do lote 10,11, 12, 14, 16, 17, 19, 20,
21, 22 , e 23houve a 1ª desconexão que durou cerca de 10(dez) minutos. No
momento, não se verificou queda de energia ou interrupção da Internet. Em
seguida, conseguimos retornar ao sistema e retomar a licitação quanto a itens
cuja a disputa ainda não havia se iniciado. Até que houve a 2ª Desconexão do
Sistema esta tendo durado mais de 10 (dez) minutos para novo acesso à sala.
Ao retornar ao ambiente eletrônico estava exibida a mensagem "A sessão
pública somente pode ser reiniciada após 2508/2020, ". O ocorrido tem
previsão no Edital no item 76. que diz que "no caso da desconexão do
Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão
será suspensa automaticamente e terá reinício somente após decorridas doze
horas da comunicação expressa do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no
sitio eletrônico utilizado para divulgação". Assim sendo, comunico a todos os
interessados que a Sessão e Disputas de Lances dos Itens licitados retornará
amanhã dia 25/08/2020, às 10h50min.
É a verdade.
Leonardo de Jesus Santos, 24de agosto de 2020.
LEONARDO DE JESUS SANTOS
Pregoeiro
LUCILEIDE REBOUÇAS LEMOS RANGEL
Membro
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CERTIDÃO
CERTIFICA-SE, a quem possa interessar e para todos os fins de direito,
que hoje às 09h00min, durante a Sessão Pública Eletrônica deDispensa
Eletrônico nº 003/2020/[Licitação nº 800944, no Sistema Licitações-e do Banco
do Brasil, este CoordenadorLeonardo de Jesus Santos e a equipe de apoio
representada peloLucileide Rebouças Lemos Rangel quando na fase de lances
do item 01, 03, 04, houve a 1ª desconexão que durou cerca de 10(dez)
minutos. No momento, não se verificou queda de energia ou interrupção da
Internet. Em seguida, conseguimos retornar ao sistema e retomar a dispensa
quanto a itens cuja a disputa ainda não havia se iniciado. Até que houve a 2ª
Desconexão do Sistema está tendo durado mais de 10 (dez) minutos para novo
acesso à sala.. Assim sendo, comunico a todos os interessados que a Sessão
e Disputas de Lances dos Itens licitados retornará amanhã dia 25/08/2020, às
09h00min.
É a verdade.
Dom Macedo Costa, 24de agosto de 2020.
LEONARDO DE JESUS SANTOS
coordenador
LUCILEIDE REBOUÇAS LEMOS RANGEL
Membro
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