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[Suporte] Abertura de Chamado - Assunto: INCONSISTÊNCIA NA PLATAFORMA PUBLINEXO - IGESDF - N°: 2020.06.599800 ref:_00DE0Itax._5000L1Sv89C:ref

noreply@salesforce.com <noreply@salesforce.com>
em nome de
Suporte Publinexo <suporte@publinexo.com.br>
Qua, 17/06/2020 12:36
Para:  ERICK LIMA RODRIGUES <erick.rodrigues@igesdf.org.br>

INCONSISTÊNCIA NA PLATAFORMA PUBLINEXO - IGESDF

Prezada/o Erick Lima

Obrigado por contatar o Suporte da Bionexo. 

A sua requisição foi registrada através do caso número 2020.06.599800

Um especialista irá analisá-lo, e se necessário, entrará em contato para
obter maiores informações . 

Caso necessite atenção imediata durante o horário comercial,
não hesite em nos ligar. 

E-mail origem:

Assunto: INCONSISTÊNCIA NA PLATAFORMA PUBLINEXO - IGESDF

Conteúdo do email:
Prezados, boa tarde

Informo que nesta data as 9:00 estava agendado o início da disputa de lances, referente ao Mercado Digital 062/2020 ID 22516. Durante a disputa pelo tempo randômico a
plataforma apresentou inconsistências, o que impediu de continuar a disputa, os participantes começaram a ligar para nós informando o mesmo impedimento de acessar a
plataforma, logo fomos informados que a inconsistência foi geral e que ocasionou nos logins dos usuários.
Houve o andamento do tempo randômico normalmente, porém sem os acessos dos participantes, impedindo que realizassem alterações nos valores, o que provavelmente possa
ter gerado prejuízos aos mesmos.

Como devemos proceder?

Informo que a sessão está suspensa para almoço pelo período 12:00 as 14:00.

Atenciosamente

--
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[cid:905e5a0d-9700-4265-b9cf-83833b8a2c44]

Erick Lima
Comprador Especializado
Núcleo de Compras de Insumos
Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal
erick.rodrigues@igesdf.org.br

* 61 3550-8900 R 9113

-- 
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "Suporte Publinexo" group.
To unsubscribe from this group and stop receiving emails from it, send an email to suporte+unsubscribe@publinexo.com.br.
To view this discussion on the web visit
https://groups.google.com/a/publinexo.com.br/d/msgid/suporte/CP2P15201MB232477D74DAA1B34BD100DC0B49A0%40CP2P15201MB2324.LAMP152.PROD.OUTLOOK.COM.

Esta é uma resposta automática a um e-mail enviado originalmente por suporte@bionexo.com.br

ref:_00DE0Itax._5000L1Sv89C:ref
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Bi
o

nexo

Re: INCONSISTÊNCIA NA PLATAFORMA PUBLINEXO - IGESDF

André Luiz Alves de Souza Junior <asouza@bionexo.com>
Qua, 17/06/2020 17:21
Para:  ERICK LIMA RODRIGUES <erick.rodrigues@igesdf.org.br>
Cc:  Francis Willian Calvo Borges <fborges@bionexo.com>

Prezado Erick

Boa tarde

Informamos que a inconsistência foi identificada às 09:58 e imediatamente nossa Equipe de Tecnologia foi comunicada e a plataforma foi restabelecida às 10:11 desta data
(17/06/2020). 
Verificamos o referido pregão e durante a instabilidade, o pregão encontrava-se em disputa, já em tempo randômico. 
A impossibilidade de acesso à Solução Publinexo, os licitantes e pregoeiros não conseguiam logar-se e inserir seus lances nesta fase do pregão. 
Frente ao exposto, habilitamos em seu acesso a possibilidade de disputar novamente o pregão. Recomendamos verificarem a possibilidade de uma nova disputa, e caso
positivo, entrar em contato com os fornecedores participantes para agendamento a nova fase de disputa dos itens. . 

Atenciosamente

 
André Souza
Customer Development | +55 11 96846-3243

Em qua., 17 de jun. de 2020 às 12:35, ERICK LIMA RODRIGUES <erick.rodrigues@igesdf.org.br> escreveu:
Prezados, boa tarde

Informo que nesta data as 9:00 estava agendado o início da disputa de lances, referente ao Mercado Digital 062/2020 ID 22516. Durante a disputa
pelo tempo randômico a plataforma apresentou inconsistências, o que impediu de con�nuar a disputa, os par�cipantes começaram a ligar para nós
informando o mesmo impedimento de acessar a plataforma, logo fomos informados que a inconsistência foi geral e que ocasionou nos logins dos
usuários. 
Houve o andamento do tempo randômico normalmente, porém sem os acessos dos par�cipantes, impedindo que realizassem alterações nos valores,
o que provavelmente possa ter gerado prejuízos aos mesmos. 

Como devemos proceder? 
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Informo que a sessão está suspensa para almoço pelo período 12:00 as 14:00.

Atenciosamente
--

Erick Lima
Comprador Especializado
Núcleo de Compras de Insumos
Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal
erick.rodrigues@igesdf.org.br
( 61 3550-8900 R 9113
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