NÚCLEO DE LICITAÇÃO, CONTRATOS E CONVÊNIOS - NULIC

AVISO SUSPENSÃO DA SESSÃO PÚBLICA E
ABERTURA DA SALA DE DISPUTA
PREGÃO ELETRÔNICO N.º018/2017-CAESA
Processo Administrativo nº 5343/2017-CAESA
A Companhia de Água e Esgoto do Estado do Amapá - CAESA, através
de sua Pregoeira e equipe de apoio, designada pela Portaria nº
182/2017-CAESA de 12/06/2017, COMUNICA aos licitantes
interessados no processo licitatório Pregão Eletrônico nº 018/2017,
cujo objeto visa AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS MOTOBOMBA
SUBMERSAS COM QUADRO DE ENERGIA, a fim de atender as
necessidades das atividades técnicas e operacionais da Companhia de
Água e Esgoto do Amapá - CAESA, com previsão de entrega parcelada,
através de REGISTRO DE PREÇO, por um período de 12 (doze) meses,
conforme especificação e quantitativo constante no Anexo I do Termo de
Referencia, Anexo I do Edital, sob o critério de julgamento de MENOR
PREÇO GLOBAL POR LOTE, que a SESSÃO PÚBLICA ESTÁ
SUSPENSA por falha de conectividade ao site do Portal de Licitações do
Banco do Brasil (www.licitacoes-e.com.br), vez que o sistema encontrase fora do ar, impedindo o acesso para providencia dos demais
procedimentos licitatórios quanto à abertura da sala de Disputa para
oferta de lances aos Lotes do certame.
Deste modo, a Pregoeira comunica aos interessados que a
REABERTURA DO CERTAME OCORRERÁ ÀS 15HS30MIN
(HORÁRIO DE BRASÍLIA), DE HOJE, DIA 31/01/2018. Momento em
que será verificado se o sistema Licitações-e retornou a
operacionalizar normalmente, para então se dar início à fase de
disputa, com a inserção de mensagem em campo próprio do
sistema, a fim de comunicar o horário de início da abertura da sala
de disputa dos lotes.
Licitação n.º 703682
Macapá-AP, 31 de janeiro de 2018.
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