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INTENÇÃO DE RECURSOS – Pregão Eletrônico nº 29/2011 
 
Senhores licitantes. Conforme informado via chat esta administração estava no 
aguardo de resposta para então decisão sobre as intenções de recursos. A 
reposta foi enviada conforme descrito abaixo. 
 
Dados de seu acionamento: 
Nro do Acionamento: 2 011/001660327 
Data/Hora Acionamento (dd/mm/aaaa hh:mm:ss): 05/12/2011 17:21:10 
Data/Hora limite para retorno: 3 Dias Úteis após a Data de Envio desse e-mail 
Demanda: A pregoeira deseja saber por que que na hora que estava realizando o 
pregão(29/2011), o sistema comprasnet estava totalmente operante para ela e para 
os licitantes, estes não conseguiram enviar seus lances para o sistema, alegando que 
ligaram no CompraNet e foram informados que o sistema encontrava-se em 
manutenção, uma vez que o sistema está em manutenção para os licitantes, por que 
então para o pregoeiro estava operante, usuária deseja resposta o mais urgente 
possível. Favor verificar. N° UASG 330005. 
 
Complementar ou esclarecer as seguintes Informações: 
Informamos que ocorreu problema ref.registro de LANCES em 05/12/2011, sendo 
solucionado às 09:40hs da mesma data, via incidente de alta severidade 802178. 
O problema afetou todos os fornecedo res de forma isonômica, ou seja, nenhum 
fornecedor conseguiu enviar lances. 
Os pregões que foram abertos e encerrados pelos pregoeiros sem perceberem que 
não houve lances, não terão como serem retornados à fase de lances. 
Devido à impossibilidade de retorno à fase de lances, o pregoeiro poderá decidir ou 
não com o prosseguimento dos 
itens sem lances, podendo optar pelo cancelamento justificado do item se não 
houver prejuízo para administração pública e repetí-lo em outra licitação OU 
ainda pela aceitação/habilitação/negociação da proposta do fornecedor melhor 
classificado, desde que o valor da proposta esteja menor que o estimado, isso 
considerando que todos os fornecedores não enviaram lances e 
nesse caso, as propostas são julgadas como lance inicial na fase de aceitação. 
 
Atenciosamente, 
Atendimento Comprasnet – SUNMP. 
 
Diante do exposto e por entendermos que a etapa para lances encontrava-se 
disponível a todos os licitantes desde a publicação do Edital, optamos por dar 
continuidade ao certame, adjudicando a proposta vencedora do menor lance, 
porquanto a proposta aceita na fase inicial está menor que o valor estimado. 
Assim, decidimos rejeitar as intenções de recursos apresentadas, pois mesmo 
aceitando-as, ainda assim, haveria inviabilidade de retornamos a fase de 
lances, e a publicação de um novo Edital trariam grandes prejuízos a 
Administração. 
 


