
Comissao Permanente de Licitação CPL / ESMPU - Re: RES: Questionamento Pregão 
Eletrônico 10/2018 

Prezados Senhores,

Venho informar que a licitação que ocorreria amanhã será alterada em razão de erro no site comprasnet.
Houve um erro no evento alteração e não foi retirada a exclusividade para ME e EPP. 
Apensar de termos todos os registros do aviso de alteração com reabertura de prazo, não é possível dar 
prosseguimento ao certame.
Como a presente licitação visa a ampla concorrência, não há outra alternativa a não ser a alteração com novo 
prazo.

Atenciosamente,

Flávia Tegoshi
Presidente da CPL
Pregoeira da Escola Superior do MPU
SGAS Av. L2 Sul, Qd. 604 l 23
Fone 3313-5311
Brasília - DF
CEP: 70200-640

>>> Olegário Junio Pereira Marinho<olegario.marinho@brasoftware.com.br> 21/01/2019 18:06 >>>
Boa tarde,

Em razão da impossibilidade de cadastrarmos a nossa proposta, gostaríamos de solicitar o adiamento do 
Pregão Eletrônico 10/2018, com o objetivo de sanar esses problemas já mencionados em e-mails 
anteriores junto a ferramenta Comprasnet.

Caso necessitem de maiores informações, por favor fico à disposição.

Abraços.
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De: Olegário Junio Pereira Marinho 
Enviada em: segunda-feira, 21 de janeiro de 2019 17:38
Para: 'cpl@escola.mpu.mp.br' <cpl@escola.mpu.mp.br>
Cc: Operações Governo <operacoesgoverno@brasoftware.com.br>; Marcelo Gonçalves de Oliveira 
<marcelo.oliveira@brasoftware.com.br>; Marcus Leal <marcus.leal@brasoftware.com.br>
Assunto: RES: Questionamento Pregão Eletrônico 10/2018

De: Comissao Permanente de Licitação CPL / ESMPU
Para: Olegário Junio Pereira Marinho
Data: 21/01/2019 18:29
Assunto: Re: RES: Questionamento Pregão Eletrônico 10/2018
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Flávia boa tarde,

Como falamos a pouco ao telefone, o site do comprasnet está dando a seguinte mensagem em anexo.

Isso está impedindo de cadastrarmos a proposta para o pregão.

Obrigado.

Olegario Marinho | Brasoftware | Tel: +55 61 3044-1619

De: Olegário Junio Pereira Marinho 
Enviada em: segunda-feira, 21 de janeiro de 2019 10:52
Para: cpl@escola.mpu.mp.br
Cc: Operações Governo <operacoesgoverno@brasoftware.com.br>; Marcelo Gonçalves de Oliveira 
<marcelo.oliveira@brasoftware.com.br>; Marcus Leal <marcus.leal@brasoftware.com.br>
Assunto: Questionamento Pregão Eletrônico 10/2018

Bom dia,

Venho por meio desse, questionar a respeito da participação a exclusividade de empresas caracterizadas 
como ME/EPP. O presente edital não limita a participação, porém no momento do cadastro da proposta no 
portal Comprasnet, essa opção fica exclusiva a empresas desse porte.

Dessa forma gostaríamos de solicitar a possibilidade de liberação do cadastro de proposta no portal, para 
empresas com o porte diferente do acima mencionado.

Qualquer dúvida ou maiores informações fico à disposição.

Abraços,

Olegario Marinho
Comercial
Fone: +55 61 3044-1619 | 61 99998-9782   |   olegario.marinho@brasoftware.com.br   |   www.brasoftware.com.br
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