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MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO , DESENVO LVIMENTO E GESTÃO
Secretaria de Ges tão
Departamento de Normas e Sis temas de Logís tica
Coordenação-Geral dos Sis temas de Compras Governamentais
Es planada dos Minis térios , Bloco C, 3º Andar.
CEP 70046-900 - Bras ília - DF
Fone: (61) 2020-1545

Ofício nº 9084 8/2018-MP

Brasília - DF, 15 de outubro de 2018.
Ao Senhor
UBIRATÃ BARTOLOMEU PICKRODT SOARES
Superintendente de Licitações e Controle de Contratos e Convênios
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL
SGAN - Quadra 603 / Módulo "l" e "J"
CEP: 70830-110, Brasília - DF
Telefone: (61) 2192-8600
Assunto: Solicita informações sobre a indisponibilidade do sistema Comprasnet

Senhora Responsável Legal,
1.
Cumprimentando-o cordialmente, reporto-me ao Ofício n° 174/2018-SLC/ANEEL, de
25 de setembro de 2018, por meio do qual vossa senhoria solicita auditoria e averiguação quanto a
indisponibilidade do sistema Comprasnet no Pregão Eletrônico nº 20/2018 realizado pela UASG
323028 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL.
2.
Informo que, após análise e verificação aos "logs" do servidor web com as requisições
do fornecedor FULBLESS EVENTOS EIRELI, CNPJ nº 11.200.051/0001-83, no dia
13/09/2016 entre 10:00 e 11:00 horas, foi possível identificar que o usuário utilizado pela reclamante
(bencao) estava logado no sistema no período reclamado (10 às 11). Contudo, conforme os dados
obtidos nos registros dos servidores dessa aplicação, 585 lances foram apresentados para este pregão
nos itens 1, 2 e 3 nesta mesma data e horários, não havendo registro de lances da parte da empresa
reclamante, apesar de estar logada no sistema. Por conseguinte, é possível afirmar que não ocorreram
erros ou falhas em seu processamento que enseje prejuízos ao fornecedor reclamante.
3.

Ademais, coloco-me à disposição para eventuais esclarecimentos.
Atenciosamente,

Assinado Eletronicamente
DANIEL MIRANDA PONTES ROGÉRIO

Coordenador-Geral
Documento assinado eletronicamente por DANIEL MIRANDA PONTES ROGERIO,
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