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PARECER NP. 314/2020 

1— DO RELATÓRIO 

Trata-se de Recurso Administrativo (fls. 749/752) interposto pela 

licitante Stefanini Consultoria e Assessoria em Informática S/A contra a decisão 

da Pregoeira que classificou e considerou vencedora do certame a licitante Meta 

Serviços em Informática S/A. 

A recorrente argumentou, em síntese, a ausência de comprovação 

da regularidade fiscal e da qualificação técnica. Em contrarrazões (fls. 757/764), a 

licitante declarada vencedora rebateu as alegações da licitante recorrente. 
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Em seguida, a Diretoria de Tecnologia da Informação se manifestou 

tecnicamente sobre a qualificação técnica (fls. 769/770). Por sua vez, a Pregoeira 

se manifestou pela existência de circunstância prejudicial à análise do mérito 

recursal, ante a constatação de possível vício na análise técnica empreendia pela 

Diretoria de Tecnologia da Informação, razão pela qual entendeu por bem 

consultar esta Assessoria Técnico-Jurídica. 

II— DA ANULAÇÃO PARCIAL 

Analisando os autos, verifica-se que o recurso não pode ser 

analisado, uma vez que existe um fato anterior que prejudica tal análise, qual 

seja, a existência de vício perpetrado pela Diretoria de Tecnologia da Informação, 

exigindo, assim, a anulação parcial do certame. 

Com efeito, é possível extrair dos autos que a Diretoria de 

Tecnologia da Informação, ao realizar a análise técnica dos documentos de 

habilitação da licitante declarada vencedora, validou a documentação 

apresentada, em especial a qualificação técnica, conforme se pode observar do 

documento de fl. 708. 

Tratando-se de um requisito técnico, a Pregoeira, verificando o 

cumprimento dos demais requisitos de habilitação, declarou a licitante Meta 

Serviços em Informática S/A vencedora. Após a interposição do recurso, 

contudo, a Diretoria de Tecnologia da Informação afirmou o seguinte: 

Ato contínuo, ao analisar a comprovação dos artefatos entregáveis 
exigidos, dentro das fases comprovadas, verificou-se que a licitant 
apresentou como documentação complementar ao atestado 685 
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supracitado, a proposta técnica número P673.020.2014-118.91 referente 
ao serviço do "Projeto de Gestão da Frota Ligth" ora atestado pela 
empresa Liht, proposta que demonstra o detalhamento do serviço 
realizado, bem como as faes do projeto previstas e os respçctivos 
artefatos entregáveis. Por tal razão, a análise técnica entendeu por 
plenamente atendidas as exigências editalícias e validou a comprovação 
de qualificação técnica ofertada. Contudo, após recebimento da peça 
recursal para análise, realizamos reanálise minuciosa da documentação 
apresentada pela empresa META frente a todas as exigências de 
qualificação previstas em edital. Como resultado, verificamos' que o 
documento acima referido (proposta técnica número P673.020.2014-
118.91) não está expressamente referido no atestado técnico  
correspondente, apesar de haver clara correlacão entre o objeto do  
atestado e o objeto da proposta. [...] Assim sendo, apesar dos atestados 
apresentados pela licitante META demonstrarem a aplicação de forma 
satisfatória do ciclo de vida RUI' no desenvolvimento de software, 
inclusive no tocante às fases exigidas em edital, após rean alise da 
documentação apresentada, verificou-se que houve um equivoco na  
análise técnica inicial pois entendemos que deveríamos ter solicitado a 
realização de diligência para comprovação para a comprovação acima 
indicada, nos termos do item 28 da PARTE IV do edital. (sem gritos no 
original) (fl. 770) 

Houve, portanto, vicio no ato administrativo que declarou a 

licitante Meta Serviços em Informática S/A vencedora, ocasionado pelo vicio na 

análise técnica referente à qualificação técnica. Dessa forma, é dever da 

Administração Pública restaurar a legalidade do certame. 

Com efeito, é cediço que a Administração Pública possui a 

obrigação de restaurar a legalidade de seus atos, quando eivados de vícios, em 

decorrência do dever-poder da autotutela. Não pode o Estado, diante de 

situações irregulares, eximir-se do encargo de reparar o equivoco cometido e 

permanecer inerte, permitindo que perdurem atos ilegais. 

Esta prerrogativa decorre do poder de fiscalização e controle que a 

Administração Pública exerce sobre sua própria atuação, sob o prisma da 
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legalidade e do mérito administrativo propriamente dito, conforme 

entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal: 

Súmula n°. 473: A Administração pode anular seus próprios atos, 
quando eivados de vícios que os tomam 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. 

Dispõe de maneira semelhante o art. 122, caput, da Lei Estadual ri°. 

9.433/20051. Segue a mesma orientação o Colendo Superior Tribunal de Justiça: 

A licitação, como qualquer outro procedimento administrativo, é 
suscetível de anulação, em caso de ilegalidade, e revogação, por 
conveniência e oportunidade, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93 e das 
Súmulas 346 e 473/5TF.1  

Nada obstante, como o vício não afeta integralmente o 

procedimento licitatório, em obediência ao principio do aproveitamento dos atos 

processuais, da economia processual, da economicidade (na medida em que evita 

a realização de novo certame) e da eficiência, a Administração Pública deve 

aproveitar os atos regularmente produzidos, anteriores à ocorrência do vicio, 

consoante art. 111 da Lei Estadual n°. 12.209/20113 e entendimento da Egrégia 

Corte de Contas da União: 

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em 
Sessão Plenária, em: 9.1. conhecer da presente consulta, uma vez que 
preenche os requisitos de admissibilidade, nos termos do art. 264, inciso 
VI, do Regimento Interno do TCU, e esclarecer ao consulente que: 9.2. é 
possível, nos termos do art. 49 da Lei n° 8.666/93, a anulação de ato ou 
fase da licitação, inquinado de vício que não afete a totalidade do 
certame, bem como dos atos e fases subsequentes, operada pela 
autoridade competente para a homologação, a qualquer tempo. Como 

1 
STJ. RMS 28.927/R5, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2009, Ene02/02/2010. 
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consequência, o procedimento licitatório deverá ser devolvido para a 
comissão de licitação, a fim de que refaça os atos anulados, 
aproveitando-se os atos regulares e não afetados pelo vicio já praticados; 
(TCU. Acórdão n°.1.904/2008 — Plenário. Rel. Min. Raimundo Carreiro. 
Data da sessão: 03/09/2008.) 

Nessa vereda, recomenda-se a anulação parcial do certame e a 

respectiva retomada da fase de análise dos documentos de habilitação da licitante 

declarada vencedora, para que seja realizada a diligência suscitada pela Diretoria 

de Tecnologia da Informação. 

É importante destacar, nesse ponto, que o erro cometido pela 

Diretoria de Tecnologia da Informação não impactou na eliminação da primeira 

licitante - hipótese que demandaria solução distinta - já que sua eliminação 

decorreu de outros motivos, consoante consta dos autos. 

A Diretoria de Tecnologia da Informação, após ter confessado o 

equívoco na análise técnica, entendeu que, caso tivesse, à época da manifestação 

sobre a qualificação técnica, realizado análise mais aprofundada e minuciosa, 

teria solicitado a realização de diligência. 

Nesse sentido, afigurar-se-ia ilegal e irrazoável prejudicar a licitante 

pela não realização de diligência. Por outro lado, tal medida não afeta os 

interesses da recorrente, uma vez que nova decisão deverá ser proferida pela 

Administração acerca de qual licitante será declarada vencedora, hipótese em 

que será cabível, novamente, a interposição de recurso administrativo. 

Conforme item 28, Parte IV, do instrumento convocatório, é 

possível a realização de diligência para esclarecimento de dúvidas sobr a 
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documentação apresentada. De igual modo, o Egrégio Tribunal de Contas da 

União possui diversas decisões no mesmo sentido: 

É adequada a diligência efetuada para esclarecimento de atestado de 

capacidade técnica. Acórdão 747/2011-Plenário I Relator: ANDRÉ DE 

CARVALHO 

As informações demandadas nos atestados a serem apresentados por 

licitantes, para o fim de comprovação de capacidade técnica, devem ser 

dotadas de clareza, sendo que, no caso de dúvidas, cabe ao gestor 

público valer-se da faculdade contida no § 32  art. 43 da Lei 8.666/1993, 

promovendo diligências, para saneamento dos fatos, se necessário. 

Acórdão 1924/2011-Plenário I Relator: RAIMUNDO CARREIRO 

Na condução de licitações, falhas sanáveis, meramente formais, 

identificadas na documentação das proponentes não devem levar 

necessariamente à inabilitação ou à desclassificação, cabendo à comissão 

de licitação promover as diligências destinadas a esclarecer dúvidas ou 

complementar o processamento do certame (art. 43, § 32, da Lei 

8.666/1993). Acórdão 3340/2015-Plenário 1 Relator: BRUNO DANTAS 

Não cabe a inabilitação de licitante em razão de ausência de informações 

que possam ser supridas por meio de diligência, facultada pelo art. 43, § 

30, da Lei 8.666/1993, desde que não resulte inserção de documento novo 

ou afronta à isonomia entre os participantes. Acórdão 2873/2014-

Plenário 1 Relator: AUGUSTO SHERMAN 

A inabilitação de licitante em virtude da ausência de informações que 

possam ser supridas por meio de diligência, de que não resulte inserção 

de documento novo ou afronta à isonomia entre os participantes, 
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caracteriza inobservância à jurisprudência do TCU. Acórdão 918/2014-

Plenário 1 Relator: AROLDO CEDRAZ 

E irregular a inabilitação de licitante em razão de ausência de informação 

exigida pelo edital, quando a documentação entregue contiver de 

maneira implícita o elemento supostamente faltante e a Administração 

não realizar a diligência prevista no art. 43, § 32, da Lei 8.666/1993, por 

representar formalismo exagerado, com prejuízo à competitividade do 

certame. Acórdão 1795/2015-Plenário 1 Relator: JOSÉ fvllJCIO 

MONTEIRO 

É irregular a inabilitação ou a desclassificação de empresa licitante por 

não ter indicado os seus dados bancários, pois tal informação, além de 

não estar prevista no rol taxativo dos arts. 27 a 31 da Lei 8.666/1993, que 

estabelecem os documentos que podem ser exigidos na fase de 

habilitação, pode ser obtida mediante simples diligência. Acórdão 

5883/2016-Primeira Câmara 1 Relator: BRUNO DANTAS 

Ao constatar incertezas sobre o cumprimento de disposições legais ou 

editalícias, especialmente dúvidas que envolvam critérios e atestados 

que objetivam comprovar a habilitação das empresas em disputa, o 

responsável pela condução do certame deve promover diligênçias para 

aclarar os fatos e confirmar o conteúdo dos documentos que servirão de 

base para a tomada de decisão da Administração (art. 43, § 32, da Lei 

8.666/1993). Acórdão 3418/2014-Plenário 1 Relator: MARCOS 

BEMQUERER 

Antes, contudo, da anulação parcial do certame, o art. 122, 3°, da 

Lei Estadual rt°. 9.433/2005, demanda que seja ofertado o contraditório e ampla 

defesa. Nada obstante, o Tribunal de Contas da União adotou o ség-uinte 

entendimento acerca do tema: 
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REPRESENTAÇÃO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES NA 

REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO E NA INABILITAÇÃO DE 

LICITANTE. AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA NO 

PEDIDO DE ANULAR A REVOGAÇÃO DO CERTAME, POR 

EXISTIREM FUNDAMENTOS PARA A DECISÃO. CONHECIMENTO 

DA REPRESENTAÇÃO E IMPROCEDÊNCIA. PREJUDICIALIDADE 

NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO DE ADOÇÃO DE MEDIDA 

CAUTELAR E DAS ALEGAÇÕES A RESPEITO DA INABILITAÇÃO 

DO CONSORCIO REPRESENTANTE. 1. Somente é exigível a 

observância das disposições do art. 49, § 3Q, da Lei 8.666/1993 quando o 

procedimento licitatório, por ter sido concluído com a adjudicação do 

objeto, gera direitos subjetivos ao licitante vencedor ou em casos de 

revogação ou de anulação em que o licitante seja apontado, de modo  

direto ou indireto, como o causador do desfazimento do certame. 2. 

Diante da ausência de interesse público na apuração de indícios de 

irregularidade em processo de representação, não compete a este 

Tribunal tutelar direitos subjetivos de licitante ou contratado, os quais 

devem recorrer à via administrativa ou judicial para buscar a satisfação 

de eventuais direitos. (TCU. Acórdão 2656/2019 — Plenário, Relator 

Ministra Ana Arraes, data da sessão: 30/10/2019) 

Não se tratando, portanto, de hipótese que geraria direito subjetivo 

a algum licitante ou que os aponte, de modo direto ou indireto, como causadores 

da anulação parcial do certame, afigura-se desnecessário o contraditório prévio, 

sem prejuízo, contudo, da possibilidade de recorrer da decisão administrativa, 

nos termos do art. 202, I, alínea "c", da Lei Estadual n°. 9.433/2005. 

III — DA CONCLUSÃO 
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Ante o exposto, esta Assessoria Técnico-Jurídica opina: 

pela anulação parcial do certame, com prejuízo do 

enfrentamento do recurso administrativo; 

uma vez anulada parcialmente a licitação, pela intimação das 
licitantes, mediante publicação na imprensa oficial, para que, 
querendo, interponham RECURSO da decisão de anulação 
parcial, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, consoante art. 202, inciso 
I, alínea "c" da Lei Estadual nQ. 9.433/2005; 

Decorrido o prazo recursal in albis, pelo retorno dos autos à 
Coordenação de Licitações, para que realize a diligência suscitada 
pela Diretoria de Tecnologia da Informação e dê continuidade ao 
certame. 

É o parecer, s.m.j. Encaminhe-se à Superintendência de 	stão 

Administrativa. 

Salvador, 21 de Maio de 2020. 

Bela. Maria Paula Simões Silva 
Assessora/SGA 

Mat. 351.869 

Bel. E duard 	vais de Paula 
Analista Técnico uridico/SGA 

Mat. 353.707 
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res 

stao Administrativa 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA 
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA 

Sup 

Fr 
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Ref.: 003.0.42122/2019 

DESPACHO 

Acolho o Parecer ne 314/2020 da Assessoria Técnico-Jurídica desta 

Superintendência, pelos seus fundamentos, e decido pela anulação do Pregão Eletrônico 

n° 06/2020, relativa aos atos praticados a partir do julgamento dos documentos de 

habilitação dos participantes do certame, com aproveitamento das demais etapas da 

licitação. 

Publique-se extrato da decisão e edital de intimação na imprensa 

oficial. 

Após, aguarde-se o transcurso do prazo de 05 (cinco) dias úteis, 

conforme art. 202, inciso I, alínea "c" da Lei Estadual n°. 9.433/2005. 
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