DECISÃO DO PREGOEIRO – ANULAÇÃO DO PREGÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 08/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1310/2020
OBJETO: Registro de preços, para fornecimento de água mineral sem gás, acondicionada em
garrafões retornáveis de 20 (vinte) litros, com cessão de 35 (trinta e cinco) garrafões em
regime de comodato, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste
Edital e seus anexos.

1.

DAS PRELIMINARES

1.1.
O Pregão Eletrônico nº 08/2020 foi agendado para o dia 10/07/2020 às 10h,
conforme comprovante de cadastro no comprasnet, Edital, extrato do DOU e portal do CFMV
e a sessão inicial transcorreu normalmente.
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1.2.
Após a fase de lances no pregão, no mesmo dia (10/07/2020) recebemos um email
registrando uma possível falha no sistema comprasnet no momento dos lances das empresas,
conforme abaixo:
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1.3.
No mesmo dia, 10/07/202, recebemos outro e-mail registrando vícios no edital do
pregão eletrônico nº 08/2020, mais especificamente no Termo de Referência, conforme
abaixo:

2.
2.1.

DA SESSÃO PÚBLICA – POSSÍVEIS FALHAS NO SISTEMA COMPRASNET
A sessão foi iniciada pontualmente às 10h do dia 10/07/2020.

2.2.
A princípio a sessão estava sendo processada normalmente, contudo, um licitante
apresentou a este pregoeiro uma possível falha no momento dos lances, conforme relatado
nas preliminares acima.
2.3.
Diante desta situação, fizemos abertura de vários chamados na Central de
Atendimento do Sistema Integrado de Administração de Serviços Gerais do Ministério da
Economia através do link: portaldeservicos.planejamento.gov.br
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2.4.
Entre os dias 12 a 27 de julho, realizamos a abertura de 14 chamados/reiterações
para obtenção da resposta, conforme protocolos e datas abaixo:

As respostas que recebíamos da Central de Atendimento eram as seguintes:
Solicitação 1690032
Prezado (a), informamos que sua solicitação foi encaminhada ao grupo de especialistas
para tratativa, gerando um novo protocolo para acompanhamento. Número do protocolo:
1690156
Solicitação 1690156
Informamos que sua solicitação foi encaminhada a equipe de desenvolvimento do sistema
para análise e correção, gerando um novo protocolo para acompanhamento: 1702367.
Solicitamos que aguarde ao parecer técnico.
Solicitação 1692296
Em atenção à sua demanda, informo que o referido chamado está em andamento com a
área técnica responsável. Foi solicitada urgência na tratativa da ocorrência.
Solicitação 1695858
Prezado(a) usuário(a), Sua solicitação foi encaminhada ao grupo de especialistas para
tratativa. Dessa forma, orientamos que aguarde a finalização do referido protocolo.
Solicitação 1701696
Informamos que sua solicitação está em analise junto ao grupo de especialistas para
tratativa. Número do protocolo: 1690156
Solicitação 1702367
Informamos que sua demanda está sendo analisada e corrigida pelo parceiro tecnológico
responsável pelo desenvolvimento e manutenção do sistema. Esclarecemos que tão logo
exista um parecer técnico, será realizado o contato via e-mail informando neste chamado.
Demanda n° 2249666.
Solicitação 1711583
Em atenção à sua demanda, que trata de problema no envio de mensagens via chat,
informamos que o incidente é de conhecimento do parceiro tecnológico do Ministério da
Economia o qual atua na solução. Ante o exposto, solicitamos a gentileza de aguardar a
normalização. Demanda em análise junto ao parceiro tecnológico: 2020SS/0000736143.
Solicitação 1719815
Prezado (a), informamos que sua solicitação foi encaminhada ao grupo de especialistas
para tratativa, gerando um novo protocolo para acompanhamento. Número do protocolo:
1721049
Solicitação 1721049
Em atenção à sua demanda, que trata de erro na condução de pregão, informamos que
sua solicitação foi encaminhada ao grupo de especialistas para tratativa, gerando um novo
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2.5.

protocolo para acompanhamento. Número do protocolo: 1731393.
Solicitação 1731087
Em atenção à sua demanda, informo que o referido chamado está em tratativa com a área
técnica responsável. Informamos ainda que poderá acompanhar os status de suas
requisições e/ou respostas por meio do Portal.

2.6.

Por final, recebemos a seguinte resposta como solução para o caso:
Solução/Resposta - Solicitação 1714506
Em atenção à sua solicitação, que trata de possível problema na fase de lances,
esclarecemos que a resposta dada à Demanda 2249666 informa que a diferença mínima
se aplica em relação ao lance vencedor ou ao seu próprio lance, não se trata de erro, mas
de regra de sistema.

2.8.
Portanto, não foi detectado nenhuma falha no sistema durante a sessão de lances,
tampouco, não é possível nenhuma interferência do Pregoeiro no momento dos lances
1

https://www.gov.br/economia/pt-br/acesso-a-informacao/institucional/quem-e-quem/secretaria-especialde-desburocratizacao-gestao-e-governo-digital/secretaria-de-gestao
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2.7.
Paralelamente encaminhei diversos e-mails, pedindo ajuda a vários servidores da
Secretaria de Gestão1 do Ministério de Economia e a resposta foi similar, conforme abaixo:

realizada pelos licitantes, tendo em vista que o Sistema de Pregão Eletrônico é quem controla
essa ação automaticamente. Este, apenas informa, em campo próprio, o intervalo mínimo
entre lances e o tipo de variação, ainda no cadastramento da licitação.
3.

POSSÍVEL VÍCIO NO EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA

3.1.
Conforme já relatado na preliminar, no dia 10/07/202 (mesmo dia de abertura da
sessão) recebemos e-mail de uma licitante registrando vícios no edital do pregão eletrônico nº
08/2020, mais especificamente no Termo de Referência.
3.2.

O item 4.5 do termo de referência foi descrito da seguinte forma:
4.5.
Apresentar autorizações necessárias à atuação e comercialização, atestado de
capacidade técnica, laudo de análise química, Manual de Procedimentos, inclusive quanto
ao envasamento da água.

3.3.

A licitante fez vários questionamentos, conforme abaixo:
A Lei 8.666/93, art 40, inciso VII determina que o edital deve ser claro e objetivo, contudo,
da maneira que se encontra, está confuso e dando espaço para várias interpretações
distintas, quais sejam:
I - A documentação taxada no termo de referência deve ser apresentada em qual
momento, uma vez que não se encontra no rol das cláusulas de Habilitação do edital?
II - Do que se trata a apresentação das autorizações necessárias? Licença de
Funcionamento, Licença Sanitária?
III - Qual laudo de análise química deve ser apresentado?
IV - Qual Manual de Procedimentos deve ser apresentado, existe algum modelo padrão
para tal documento? Tal Manual é regido por alguma lei ou deve ser aprovado por algum
órgão de controle? Distribuidores não possuem tal documento.

3.4.
Considerando o caráter técnico das alegações, este pregoeiro solicitou
manifestação da área demandante (responsável pela elaboração do Termo de Referência-TR).
3.5.

Em resposta, a área demandante assim se pronunciou:
Sr. Pregoeiro, conforme bem informado pela empresa denunciante, a Lei 8.666/93, art 40,
inciso VII determina que o edital deve ser claro e objetivo, portanto o TR foi analisado,
estudado com modelo de editais existentes e alterado, de forma a ficar claro para as
empresas que prestam o serviço objeto do mesmo.
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V - Além do art. 40, inciso VII, da Lei 8.666/93, que determina a clareza e objetividade das
normas vinculadas ao edital, há de falar sobre o princípio da legalidade, onde é previsto
que a Administração Pública não pode exigir o que não há previsão em lei. Pergunto:
Existe norma que regulamente o Manual de Procedimentos Técnicos apresentados?

3.6.
Observa-se que a área demandante, após análise, informou da necessidade de
alteração do TR, para correção das falhas apontadas.
3.7.
Em sendo assim, acompanho o entendimento da área, quanto aos termos de sua
manifestação.
4.

DA ANÁLISE DO PREGOEIRO

4.1.
Imperioso ressaltar que todos os julgados da administração pública estão
embasados nos princípios insculpidos no art. 3º da Lei nº 8.666/93, conforme segue:
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade,
da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.

4.2.
Ressalte-se que tal disposição é corroborada pelo disposto no art. 2º, do Decreto
nº 10.024/2019:
Art. 2º O pregão, na forma eletrônica, é condicionado aos princípios da legalidade, da
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da probidade
administrativa, do desenvolvimento sustentável, da vinculação ao instrumento
convocatório, do julgamento objetivo, da razoabilidade, da competitividade, da
proporcionalidade e aos que lhes são correlatos.

4.3.
Com relação a possível falha do sistema, não foi detectado nenhuma falha no
sistema durante a sessão de lances, tampouco, não há nenhuma interferência do Pregoeiro no
momento dos lances realizada pelos licitantes, tendo em vista que o Sistema de Pregão
Eletrônico é quem controla essa ação automaticamente. Este, apenas informa, em campo
próprio, o intervalo mínimo entre lances e o tipo de variação.

4.5.
As licitantes foram induzidas a erro com relação a quais atestados, laudos e
manuais deveriam ser apresentados, conforme item 4.5 no Termo de Referência do edital em
apreço. Tal erro passou despercebido tanto para parte dos licitantes quanto para a
Administração até a sua abertura.
4.6.
Ainda que o erro fosse material simples, o Termo de Referência induziu grande
parte das participantes da licitação a encaminharem quaisquer documentos que achassem
suficientes, causando prejuízos que não podem ser mantidos em detrimento do tratamento
isonômico entre as licitantes.
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4.4.
Com relação as condições do Termo de Referência, o mesmo sofrerá as devidas
correções.

4.7.
Cabe inferir que o procedimento licitatório se realiza mediante uma série de atos
administrativos, pelos quais a entidade que pretende contratar, analisa as propostas
efetuadas pelos que pretendem ser contratados e escolhe, dentre elas, a mais vantajosa para
os cofres públicos.
4.8.
Em razão disso, uma série de atos administrativos sofre um controle por parte do
poder público. Esse controle que a administração exerce sobre os seus atos caracteriza o
princípio administrativo da autotutela administrativa. Esse princípio foi firmado legalmente
por duas súmulas:
Súmula 346 do Supremo Tribunal Federal
"A administração pode declarar a nulidade dos seus próprios atos"
Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal
"A administração pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que o tornam
ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência
e oportunidade, rejeitando os direitos adquiridos e ressalvada, em todos os casos, a
apreciação judicial". (grifo nosso).

4.9.
Essas súmulas estabeleceram então que a Administração poderá revogar, por
motivo de interesse público, ou anular, em de ilegalidade, seus atos.
4.10.

Acerca da anulação da licitação, dispõe a Lei no 8.666/93:
"Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá
revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo
anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito devidamente fundamentado. (grifo nosso)

4.11.
Ressalte-se que tal disposição é corroborada pelo disposto no art. 50, do Decreto
nº 10.024/2019:

4.12.
Como prevê nos artigos em questão, a autoridade pública deverá anular o
procedimento licitatório por ilegalidade. O ato administrativo quando realizado em
discordância com o preceito legal é viciado, defeituoso, devendo assim, ser anulado. Neste
caso não há margem para a Administração deliberar sobre o atendimento ao interesse
público; a mera quebra de premissa da lei ocasiona o vício, sendo passível de anulação,
suscitada de ofício pela autoridade ou por terceiros interessados.
4.13.

In casu, consoante relatado, apenas após a fase de lances, foi constatada
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Art. 50. A autoridade competente para homologar o procedimento licitatório de que trata
este Decreto poderá revogá-lo somente em razão do interesse público, por motivo de fato
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a
revogação, e deverá anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer
pessoa, por meio de ato escrito e fundamentado. (grifo nosso)

irregularidade no edital regente do procedimento licitatório, e não foi possível mantê-lo com
o simples saneamento.
4.14.
Por todas as lições aqui colacionadas, claro está que a Administração Pública não
pode se desvencilhar dos princípios que regem a sua atuação, principalmente no campo das
contratações públicas onde se deve buscar sempre o interesse coletivo, obedecendo os
princípios previstos no art. 37 da Constituição Federal e no art. 3º da lei 8.666/93; devendo,
portanto, anular o procedimento licitatório ante a existência de vício insanável.
5.

DA DECISÃO DO PREGOEIRO

5.1.
Diante de todo o exposto e com fulcro no inciso I, do art. 17, do Decreto
10.024/2019, este Pregoeiro encaminha os autos à autoridade com as seguintes sugestões:
5.1.1. Autorizar a ANULAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 08/2020, em razão
da redação dada ao item 4.5. do termo de referência, no qual as licitantes
foram induzidas a erro com relação a quais atestados, laudos e manuais
deveriam ser apresentados.
5.1.2. Autorizar a realização de novo certame, na urgência que o caso
requer.
5.1.3. É importante destacar que a presente justificativa não vincula a
decisão superior acerca do ato de anulação. Contudo, vem somar no sentido
de fornecer subsídios à Autoridade Administrativa Superior, a quem cabe a
análise desta e a decisão pela anulação.
Brasília, 30 de julho de 2020.

Vitor Hugo da Silva Ramos
Pregoeiro do CFMV
Mat. nº 0345

Date: 2020.07.30 14:29:46 -03'00'
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