Assunto:

RES: Diligência sobre provável falha na Plataforma BLL - PM
Fartura

De

André Carvalho <andre.carvalho@bll.org.br>

Para:

'Contratos * Prefeitura Municipal de Fartura/SP' <contratos@fartura.sp.gov.br>

Data

22/07/2022 14:07

Boa tarde Daniela,
A nossa programação já está ciente do ocorrido e está verificando o que de fato aconteceu na plataforma.
Assim que tivermos uma conclusão eu aviso você
Obrigado.

De: Contratos * Prefeitura Municipal de Fartura/SP <contratos@fartura.sp.gov.br>
Enviada em: sexta-feira, 22 de julho de 2022 11:28
Para: andre.carvalho@bll.org.br
Assunto: Fwd: Diligência sobre provável falha na Plataforma BLL - PM Fartura

---

Favor confirmar o recebimento.
Qualquer dúvida estou à disposição.
At.te,

Daniela Midéa
Setor de Licitações/Contratos
(14) 3308-9344
AVISO LEGAL: Esta mensagem, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é
dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário, desde já fica
notificado de abster-se de utilizar a informação contida nesta mensagem de qualquer forma, limitando-se sob as penas
da lei a notificar o remetente e eliminar o seu conteúdo de forma definitiva. Informações transmitidas por e-mail
podem ser alteradas por terceiros, não havendo garantia de que sua integridade foi mantida e que esteja livre de
vírus, interceptação ou interferência, não podendo ser imputada qualquer responsabilidade com relação ao seu
conteúdo.

-------- Mensagem original -------Assunto::Fwd: Diligência sobre provável falha na Plataforma BLL - PM Fartura
Data:22/07/2022 11:13
De:Contratos * Prefeitura Municipal de Fartura/SP <contratos@fartura.sp.gov.br>
Para::contatoorgaos@bll.org.br

Bom dia!
No certame do PE n° 22/2022, recebi diversas reclamações de licitantes sobre uma provável falha
da Plataforma na etapa de lances. Segue anexo as reclamações e print do chat da sessão. Por
algum motivo não é possível imprimir a conversa toda do chat, peço que analisem na Plataforma
as reclamações na íntegra.
Informo que a sessão foi suspensa para a verificação dos fatos, considerando a transparência do
processo e que nenhum participante ou mesmo a Prefeitura seja onerada com tais falhas.
Considerando que foram várias reclamações. não somente de um licitante, solicito que a
Plataforma analise os itens 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, e nos envie um Parecer
Técnico sobre o que houve.

Favor confirmar o recebimento.
Qualquer dúvida estou à disposição.
At.te,

Daniela Midéa
Setor de Licitações/Contratos
(14) 3308-9344
AVISO LEGAL: Esta mensagem, incluindo seus anexos, é destinada exclusivamente para a(s) pessoa(s) a quem é
dirigida, podendo conter informação confidencial e/ou privilegiada. Se você não for o destinatário, desde já fica
notificado de abster-se de utilizar a informação contida nesta mensagem de qualquer forma, limitando-se sob as penas
da lei a notificar o remetente e eliminar o seu conteúdo de forma definitiva. Informações transmitidas por e-mail
podem ser alteradas por terceiros, não havendo garantia de que sua integridade foi mantida e que esteja livre de
vírus, interceptação ou interferência, não podendo ser imputada qualquer responsabilidade com relação ao seu
conteúdo.

