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DECISÃO – REVOGAÇÃO 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2019 
 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 3645/2019 
 
OBJETO: Contratação de empresa para Prestação dos serviços de plano de assistência 
médica, hospitalar e ambulatorial para todos os servidores ativos do CFMV e demitidos, bem 
como seus respectivos dependentes diretos, conforme Termo de Referência, Anexo I. 
 

1. DA SESSÃO PÚBLICA – FALHAS NO SISTEMA COMPRASNET    

1.1. A sessão foi iniciada pontualmente às 10h do dia 20/12/2019. 

1.2. A princípio a sessão estava sendo processada normalmente, contudo, o sistema 
começou a apresentar falhas e instabilidade. 

1.3. Este pregoeiro tentou por diversas vezes realizar a abertura do lance para disputa, 
que ao final restou infrutífera as tentativas. 

1.4. Aparecia a seguinte mensagem: "Operação não realizada. Ocorreu um problema 
na integração entre sistemas. Tente novamente mais tarde. (500)", conforme pode ser visto 
nos prints das telas abaixo: 
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1.5. Liguei na Central de atendimento do Compranet e o atendente confirmou a 
instabilidade no sistema, não sendo possível dar andamento no pregão, tanto o pregoeiro, 
como os fornecedores. 

1.6. O número da Central de Atendimento é o 0800 978 9001 e o protocolo de 
atendimento foi o 1259355. 

1.7. Neste ínterim, um fornecedor encaminhou expediente ao CFMV no email 
(pregao@cfmv.gov.br), relatando o mesmo problema com o sistema comprasnet. 

1.8. O fornecedor comprovou a abertura do chamado, conforme Protocolo de 
Atendimento: 1259415. 

1.9. Como podemos observar não foi possível dar prosseguimento ao pregão em razão 
de falhas no sistema comprasnet. 

1.10. Todas as informações foram registradas no chat do pregão. 

2. DÁ ANÁLISE DO PREGOEIRO 

2.1. Esclarecemos que o procedimento licitatório é instruído por princípios que visam 
atender a finalidade precípua da licitação que é a obtenção da melhor proposta, com mais 
vantagens, e prestações menos onerosas para a Administração. Dentre os ditames licitatórios 
encartados na legislação licitatória estão os princípios da isonomia e da competitividade. 

2.2. A Administração deve, sempre, decidir em favor da ampla concorrência, tendo em 
vista que perquire a proposta mais vantajosa. 

2.3. Este pregoeiro tentou por diversas vezes realizar a abertura do lance para disputa, 
que ao final restou infrutífera as tentativas. 

2.4. O CFMV apresentou o protocolo de abertura do chamado junto ao Comprasnet, 
sob o protocolo nº 1259355, que comprovou a instabilidade no sistema. 

2.5. Um fornecedor também registrou e comprovou a abertura do chamado, conforme 
Protocolo de Atendimento: 1259415. 

2.6. A instabilidade do sistema pode ter prejudicado a participação de outros licitantes. 

2.7. Mister salientar que a Administração Pública tem o poder-dever de controlar seus 
próprios atos, revendo-os e anulando-os quando houverem sido praticados com alguma 
ilegalidade. Dessa forma, a autotutela funda-se no princípio da legalidade administrativa: se a 
Administração Pública só pode agir dentro da legalidade, é de se considerar que os atos 
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administrativos eivados de ilegalidade devem ser revistos e anulados, sob pena de afronta ao 
ordenamento jurídico. 

2.8. Assim sendo, a autotutela abrange o poder de anular, convalidar e, ainda, o poder 
de revogar atos administrativos. A autotutela está expressa no art. 53 da Lei nº 9.784/99, 
assim como nas Súmulas nºs 346 e 473 do STF: 

Art. 53 da Lei: 
A Administração deve anular seus próprios atos, quando eivados de vício de 
legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, 
respeitados os direitos adquiridos. 
 
Súmula 346: 
Administração Pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos. 
 
Súmula 473: 
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que 
os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por 
motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e 
ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. 

 

3. DA DECISÃO DO PREGOEIRO 

3.1. 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: 

3.1.1. REVOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 16/2019, em razão das falhas no 
sistema comprasnet, conforme relatado acima, no qual prejudicou a participação 
de outro licitante no pregão, ou seja, não houve a ampla concorrência, bem como 
limitação de atuação deste pregoeiro. 

3.1.2. Agendamento imediato de nova data para a sessão pública. 

Brasília, 06 de janeiro de 2020. 
 

Vitor Hugo da Silva Ramos 
Pregoeiro do CFMV 

Mat. nº 0345 
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