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Erratas

ERRATA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022

O MUNICÍPIO DE LENÇÓIS, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, torna
público aos interessados, através do Pregoeiro Oficial, devidamente designado por meio do Decreto n°. 06/2022,
torna público para conhecimento dos interessados a RETIFICAÇÃO ao edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº
02/2022, tipo Menor Preço, relativo ao Processo Administrativo n.º 038/2022 - OBJETO: REGISTRO DE
PREÇOS para aquisição parcelada de móveis para escritório, eletrodomésticos, eletrônico e correlatados para
atender as necessidades das diversas Secretarias do Município de Lençóis/BA, contendo as seguintes
alterações ao instrumento convocatório:
ONDE SE LÊ:
HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES E DA SESSÃO DE JULGAMENTO.
1.1.
Até às 09:30 horas, do dia 22/02/2022, no endereço da sede desta Prefeitura constante acima, serão
recebidos os ENVELOPES N° 01, com a proposta de preço, e N° 02, com os documentos de habilitação, além
das DECLARAÇÕES complementares.
1.2.
Às 09:30 horas, do 22/02/2022, no setor de licitações e contratos localizado na sede desta Prefeitura e
no endereço relacionado acima terá início a sessão de julgamento, prosseguindo-se com o credenciamento
dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação.

LEIA-SE:
HORÁRIO, DATA E LOCAL PARA ENTREGA DOS ENVELOPES E DA SESSÃO DE JULGAMENTO.
1.1.
Até às 09:30 horas, do dia 28/02/2022, no endereço da sede desta Prefeitura constante acima, serão
recebidos os ENVELOPES N° 01, com a proposta de preço, e N° 02, com os documentos de habilitação, além
das DECLARAÇÕES complementares.
1.2. Às 09:30 horas, do 28/02/2022, no setor de licitações e contratos localizado na sede desta Prefeitura e
no endereço relacionado acima terá início a sessão de julgamento, prosseguindo-se com o credenciamento
dos participantes e a abertura dos envelopes contendo a documentação de habilitação

Tendo em vista que a alteração supracitada NÃO interfere na elaboração da proposta, fica mantida a data de
realização do Pregão, no dia 28/02/2022, às 9:30h na sede da Prefeitura Municipal, bem como todos os demais
termos e condições estabelecidas no edital de Licitação e seus anexos, permanecem inalterados.
Esta
errata
está
disponível
no
endereço
da
prefeitura
ou
através
dos
https://sai.io.org.br/ba/lencois/Site/DiarioOficial e https://lencois.ba.gov.br/moradores/ através do link, Diário
Oficial ou na sede desta Prefeitura. Informações: (77) 3334-1121 ou licitacaopmlencois@gmail.com.
Lençóis, 16 de fevereiro de 2022.

WENILSON DIAS DE ALMEIDA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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ERRATA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 04/2022

O MUNICÍPIO DE LENÇÓIS, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, torna
público aos interessados, através do Pregoeiro Oficial, devidamente designado por meio do Decreto n°. 06/2022,
torna público para conhecimento dos interessados a RETIFICAÇÃO ao edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº
04/2022, tipo Menor Preço, relativo ao Processo Administrativo n.º 040/2022 - OBJETO: REGISTRO DE
PREÇOS para aquisição parcelada de gêneros alimentícios perecíveis (hortifrutigranjeiros, proteína animal, ovos,
laticínios, pães) para atender às necessidades das Secretarias deste Município de Lençóis/BA, contendo as
seguintes alterações ao instrumento convocatório:
ONDE SE LÊ:
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 05/2022

LEIA-SE:
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 04/2022

Tendo em vista que a alteração supracitada NÃO interfere na elaboração da proposta, fica mantida a data de
realização do Pregão, no dia 28/02/2022, às 15:00h na sede da Prefeitura Municipal, bem como todos os demais
termos e condições estabelecidas no edital de Licitação e seus anexos, permanecem inalterados.
Esta
errata
está
disponível
no
endereço
da
prefeitura
ou
através
dos
https://sai.io.org.br/ba/lencois/Site/DiarioOficial e https://lencois.ba.gov.br/moradores/ através do link, Diário
Oficial ou na sede desta Prefeitura. Informações: (77) 3334-1121 ou licitacaopmlencois@gmail.com.
Lençóis, 16 de fevereiro de 2022.

WENILSON DIAS DE ALMEIDA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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