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O PROCURADOR GERAL DO ESTADO, no exercicio das
atribui4ôes que Ihe confere a Lei Complementar nO 58, de 3t de março de
2006_ CONSIDERANDO o disposto na Lei Complementar nO 65, de 03 de
janeiro de 2008; CONSIDERANDO o disposto no Decreto Estadual nO 28.089,
de 10 de janeiro de 2006; CONSl0ERANDO a necessidade de estabelecer
normas para regular o funcionamento do Sistema de Licitaçóes do Estado do
Cear�  - CentraI de Licita4ões,

RESO LVE:

A_. 10 fica vedada a antecipação das sessões de abertura de
propostas e realização das licitaçóes da modaIidade Pregão, na forma
eletrônica, processadas pela Central de Licitações do Estado do Cear�  nos
termos da Lei Complementar nO 65, de 03 de janeiro de 2008.
§10 Excetuam-se da vedac_o prevista neste artigo as
antecipações autorizadas por despacho motivado da autoridade competente.
§20 As autorizacões de que tratam o par_grafo anterior deverâo
ser anexadas ao processo licitat�rio  por meio fisico, e no sistema eIetrônico em
que é processada a Licitacão.

Art. 20 Havendo a antecipacão ou adiamento da sessáo do
processo licitatório pela autoridade competente, dever6 ser garantida a
reposição de prazo de_ no mínimo, 8 (oito) dias úteis, entre a data da
antecipa4âo ou adiamento e a realização da sessão.
_10 No caso de adiamento, o prazo de que trata o caput deste
a_igo poderá ser reduzido por solicitação da autoridade superior do órgão ou
entidade interessado na licitac_o.
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_20 A redução prevista no parágrafo anterior não poderá ser para
prazo inferior a 3 (três) dias úteis.

_ROCURA_ORIA GERAL DO ESTADO DO CEARA, aos 20 (vinte) dias do
mês de Ju_ho de 2o12. O
_ ?
_,
fernando A tônio Costa 00e Oliveira
PROCURAD 0 R GER 0 L DO ESTADO _
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