
INFORMAÇÃO SELIC Nº 002/2021

Em  relação  ao  Pregão  Eletrônico  nº  335/2021,  que  trata  da  contratação  de 
empresa para prestação de serviço contínuo de desenvolvimento de software utilizando 
metodologias ágeis com medição em Unidades de Serviço Técnico (UST), informa-se o 
que segue.

A data da sessão do Pregão estava agendada para o dia 26 de abril de 2021, a  
partir das 13:30h, conforme edital (documento 49) e aviso publicado no Diário Oficial da 
União (documento 51).

Conforme informações disponibilizadas no Portal Comprasnet (documento 53), 
onde seria realizada a licitação, entre os dias 23 e 26 de abril  houve uma atualização 
significativa no sistema, com mudança na sistemática da sessão pública, demandando 
algumas  adaptações  por  parte  dos  usuários,  mas  a  princípio  sem  prejuízo  para  as 
licitações. Nas instruções para a transição, a previsão era de que as licitações agendadas 
ocorreriam normalmente.

No entanto, na manhã do dia 26, data da sessão do Pregão em questão, vários 
foram os e-mails recebidos com relatos de licitantes sobre a impossibilidade do cadastro 
de propostas no sistema (documento 54), inclusive com o relato de registro de chamado 
no próprio sistema e da confirmação da falha por parte da equipe técnica do Comprasnet.

Como o edital previa a possibilidade de cadastro de propostas até o momento 
da  abertura  da  sessão,  às  13:30h  do  dia  26,  constatou-se  que  houve  prejuízo  aos 
potenciais participantes, com a redução inesperada e indevida no prazo para cadastro das 
propostas por razão da limitação imprevista ocasionada por falha do próprio sistema.

Diante desse cenário, foram juntadas as informações do ocorrido ao processo, e 
procedeu-se à devida suspensão da licitação. Assim, a publicação da suspensão será 
efetivada no DOU do próximo dia útil, 27 de abril. Após isso, será efetuada a republicação  
da licitação, com o envio do aviso ao DOU e o agendamento da sessão respeitando o 
prazo legal de publicidade.

Era o que cabia informar.

Em 26/04/2021

Alex Wagner Zolet
Pregoeiro
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