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NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 020/2021 

PREGÃO ELETRÔNICO COM REGISTRO DE PREÇOS N° 013/2021 

 

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA 

ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAPORA. 

 

 

 

 

Comunicamos que, ao cadastrar o número do pregão eletrônico e processo licitatório, na 

plataforma do Comprasnet, houve um erro de digitação, sendo este pregão cadastrado como 

“Pregão Eletrônico com Registro de Preços nº020/2021”. 

 

Diante disso, o referido pregão foi revogado na plataforma do Comprasnet e será cadastrado com a 

numeração correta, com sessão que será reagendada em data oportuna. 

 

Justificamos que tal medida mostrou-se necessária, uma vez que as publicações realizadas nos 

diários oficiais, bem como edital disponibilizado no site oficial desta Prefeitura, ficaram 

incoerentes com o registrado na plataforma operacional do pregão eletrônico.  

 

Dessa forma, esta Pregoeira decidiu por revogar (no sistema) o “Pregão Eletrônico com Registro 

de Preços nº020/2021” e reagendar a sessão, cadastrando corretamente os números do pregão 

eletrônico e processo licitatório, para assim não cercear o direito de participação das empresas do 

ramo. 

 

Informamos ainda que em ligação telefônica à Central de Atendimento do ComprasNet 

(08009789001) às 11h10min, Lucas Ozório Paixão, membro da Equipe de Apoio ao Pregoeiro, 

confirmou com a Srª. Rosa (atendente) que o Sistema está passando por uma inconsistência em 

todo o território nacional e ainda não há uma previsão para correção do problema. Desse modo não 

há previsão para a inclusão de qualquer edital de licitação por qualquer órgão no Brasil que se 

utiliza do ComprasNet. 

 

Portanto, assim que o sistema voltar a sua operacionalidade, o Edital do Processo Licitatório 

epigrafado será reagendado. 

 

Pedimos desculpas pelo equívoco cometido. 

 

Pirapora, 21 de junho de 2021. 

 

 

 

Poliana Alves Araujo Martins 

Pregoeira 

http://www.pirapora.mg.gov.br/
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