À PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA – SP
PREGÃO: 22/2022
Prezada, Daniela
Inicialmente, cumpre esclarecer a plataforma BLL COMPRAS possui uma
série de recursos que visam facilitar as ações e operações inerentes ao processo licitatório
para os usuários, sejam estes vinculados a órgãos públicos ou a fornecedores participantes.
Estes incluem dispositivos que se destinam a garantir a segurança e o bom andamento dos
processos operados em nossa plataforma.
Diante dos questionamentos, sobre o possível travamento na plataforma na
hora da disputa do processo da Prefeitura Municipal de Fartura – PR, nº 22/2022 ocorrido
na data de 22/07/2022, buscamos as informações dentro de nosso servidor e constatamos
que, não houve nenhuma instabilidade do sistema visto que, consultamos nosso banco de
dados e encontramos diversos registros de usuários que utilizaram a plataforma e suas
funcionalidades do período de disputa, em processos distintos, em diferentes lotes no
mesmo período referente a alegação. Os mesmos registros citados anteriormente podem ser
consultados dentro do Acesso Público nas telas de lances, mensagens e sessão.
Se realmente houvesse algum tipo de indisponibilidade do sistema no período
mencionado, não haveriam tais registros em processos oficiais de qualquer órgão.
Portanto, nota-se que pode ter se tratado de algum problema técnico ou de qualquer outra
natureza que ocorreu exclusivamente e localmente com o usuário que operava o sistema,
como por exemplo: problemas de conexão com a internet, com o dispositivo utilizado,
entre outros.
Para fins de comprovação de nossa constatação, segue anexo uma lista de todos
os registros de lances realizados nos processos licitatórios, próximo ao horário informado,
com todas as referências necessárias para que se possa verificá-los em nosso acesso
público e confirmar que a plataforma estava em perfeito funcionamento, no horário
solicitado.
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Diante dos esclarecimentos apresentados, a plataforma da BLL Compras se
coloca a disposição para eventuais dúvidas.

Pinhais/PR, 29 de julho de 2022.
Matheus Buss Pereira
BLL Compras
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