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Prefeitura Municipal de
Lençóis publica:
x Despacho Administrativo Pregão Eletrônico Nº 001/2022 - Objeto:
Contratação de pessoa física ou jurídica para prestação de serviços de
transporte escolar, destinado ao transporte dos alunos do município de
Lençóis.
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Licitações

DESPACHO ADMINISTRATIVO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022.

Versam os autos sobre processo licitatório, adotado na modalidade de Pregão
Eletrônico nº 001/2022, cujo objeto se refere sobre contratação de pessoa física ou jurídica
para prestação de serviços de transporte escolar, destinado ao transporte dos alunos do
município de Lençóis, cuja sessão de abertura das propostas estava prevista para dia
28/02/2022 às 13:00h e a disputa às 14:00 horas.
Ocorre, todavia, que na data e horário agendado, dia 28/02/2022 às 13:00h, se
constatou a indisponibilidade da abertura das propostas no sistema eletrônico Licitações-e,
tentando contato telefônico ao Banco do Brasil, porém, sem sucesso, não conseguindo
resolver o problema operacional, o qual o sistema impôs, sendo assim, como normatiza o
edital: “23.2 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça
a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não
haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.” Ficando designado para o dia 02 de março
de 2022, às 13:00 horas, para a abertura das propostas.
Porém, no horário designado para a disputa, às 14:00, hoje dia 02 de março de 2022, o
sistema eletrônico Licitações-e, não disponibilizou os lotes para a disputa, apresentando a
mensagem: “Você não possui lotes aguardando disputa no momento”, apesar de já estar no
horário, apresentando erro, conforme imagens abaixo:
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Em sendo assim, fica designado o próximo dia útil, amanhã dia 03 de março de 2022, às 09:00 horas,
para se dar continuidade aos trabalhos do certame epigrafado.

Lençóis-BA, 02 de março de 2022..

WENILSON DIAS DE ALMEIDA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação
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