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Despacho de Revogação do PE 003/2021 
Data 

01/03/2021 

Assunto: 

Revogação do Pregão Eletrônico n.º 003/2021 – Aquisição de 03 (três) transformadores trifásicos para atender 

os serviços auxiliares nas subestações Fernão Dias, Araraquara 2 e Itatiba com potência de 112,5 kVA, 112,5 

kVA e 400 kVA, conforme especificado no Edital MSG 003/2021. 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021.01006 

 

A Mata de Santa Genebra Transmissão S.A. (MSG), por meio de seu Diretor-Presidente e seu Diretor Técnico, 

resolvem: 

CONSIDERANDO que a Diretoria Requisitante entendeu que, por se tratar de equipamento elétrico que deverá 

dar sustentação aos Serviços auxiliares das Subestações da MSG, os fabricantes não devem ser privados de 

participar do certame optando-se pela ampla concorrência, visando aumentar a competitividade das propostas e 

a garantia técnica necessária para os referidos equipamentos;  

CONSIDERANDO que na data de abertura da sessão pública foi constatado pela Pregoeira que no momento do 

cadastro da licitação no sistema “Comprasnet”, o sistema equivocadamente incluiu o “Tratamento Diferenciado 

Tipo I: Participação Exclusiva de ME/EPP/Equiparada”, em razão do valor estimado para a presente contratação; 

CONSIDERANDO que a presente licitação recebeu 5 (cinco) propostas, sendo 3 (três) desclassificadas por 

apresentarem valor acima do preço máximo estimado; 

CONSIDERANDO que ao reconhecer o equívoco do sistema que incluiu tratamento diferenciado em licitação que 

seria por ampla concorrência, a Equipe de Pregão entrou em contato com o suporte do “Comprasnet” para receber 

orientações e realizar a exclusão do tratamento diferenciado, procedendo a suspensão da sessão para o dia 

seguinte uma vez que o prazo de resposta seria em até 2 (duas) horas; e 

CONSIDERANDO que no dia seguinte a sessão foi novamente suspensa devido à falta de suporte para resolução 

do problema e até o presente momento não houve qualquer resposta da equipe suporte do “Comprasnet”; 

DECIDEM REVOGAR o Pregão Eletrônico MSG n.º 003/2021, o qual tem por objeto a aquisição de 03 (três) 

transformadores trifásicos para atender os serviços auxiliares nas subestações Fernão Dias, Araraquara 2 e Itatiba 

com potência de 112,5 kVA, 112,5 kVA e 400 kVA, conforme especificado no Edital MSG n.º 003/2021, nos termos 

do Art. 62 da Lei 13.303/16, tendo em vista a necessidade de nova inclusão no “Comprasnet” para realização da 

Licitação no modo ampla concorrência. 

 

Jundiaí, 01 de março de 2021. 

 

JOSÉ JURHOSA JUNIOR JOERLEI CARVALHO ALVES 
Diretor-Presidente Diretor Técnico 
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