
 

 

 

AVISO DE ALTERAÇÃO  

PREGÃO Nº 01/2021 

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia – CAU/BA, autarquia 
federal, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 15.158.665/0001-03, por intermédio 
de sua Pregoeira, designada pela Portaria de nº 01, de 05 de janeiro de 
2021, considerando que o Edital do Pregão Eletrônico nº 01/2021, que 
objetiva contratar empresa especializada para prestação de serviços de 
administração, gerenciamento, emissão e fornecimento de cartões 
alimentação e refeição na modalidade eletrônica e respectivas recargas 
de créditos mensais, para utilização em estabelecimentos 
especializados de rede credenciada, para o quadro funcional do 
CAU/BA, conforme especificações e quantidades descritas no Termo de 
Referência, Anexo I deste Edital, embora publicado no Diário Oficial da 
União (DOU), em 15/03/2021, também publicado na página oficial do 
CAU/BA na Internet, link (https://cauba.gov.br/wp-
content/uploads/2021/03/PREGAO-ELETRONICO-01.2021-TICKET-
ALIMENTACAO-E-REFEICAO.pdf), na mesma data, por razão 
desconhecida da Administração, até ulterior resposta do Suporte do 
Portal de Compras do Governo Federal - Comprasnet, a questionamento 
encaminhado por sinalização de licitante interessado, que acessando o 
Sistema Comprasnet, UASG nº 927692 do CAU/BA, sinalizou a 
indisponibilidade do pregão no sistema, para apresentação da proposta; 
considerando que não houve a sinalização necessária de pendência por 
parte do sistema que viabilizasse à administração o saneamento,  em 
tempo hábil; considerando a resposta oriunda do setor de suporte do 
Comprasnet, quando instado a se manifestar sobre o questionamento da 
Pregoeira do CAU/BA sobre o que havia ocorrido diante da 
indisponibilidade do edital em questão no Comprasnet; considerando, 
por fim, o quanto disposto no artigo 4º, inciso V, da Lei nº 10.520 de 
2002, bem como disposto nos artigos 22 e 25 do Decreto nº 10.024 de 
2019 altera o Edital do Pregão nº 01/2021, apenas no que se refere à 
data de abertura do pregão, passando da data do dia 26/03/2021 para a 
data de 09/04/2021, mantendo-se as demais condições do Edital. O 
extrato do edital está programado para ser publicado no Diário Oficial da 
União amanhã, 26/03/2021. 
 

Salvador, 25 de março de 2021.  

 

Ana Paula Couto Alves 
Pregoeira  

https://cauba.gov.br/wp-content/uploads/2021/03/PREGAO-ELETRONICO-01.2021-TICKET-ALIMENTACAO-E-REFEICAO.pdf
https://cauba.gov.br/wp-content/uploads/2021/03/PREGAO-ELETRONICO-01.2021-TICKET-ALIMENTACAO-E-REFEICAO.pdf
https://cauba.gov.br/wp-content/uploads/2021/03/PREGAO-ELETRONICO-01.2021-TICKET-ALIMENTACAO-E-REFEICAO.pdf

		2021-03-25T16:37:57-0300
	ANA PAULA COUTO ALVES:80369154568




