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Procedimento nº.: 003.0.8936/2020 

Interessado(a): Diretoria de Engenharia e Arquitetura 

Espécie: Pregão Eletrônico 

Assunto: Recurso Administrativo 

Recorrente: AR Project Comercial e Serviços LTDA 
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I – DO RELATÓRIO 

 

  Trata-se de Recurso Administrativo (fls. 132/137) interposto pela 

licitante AR Project Comercial e Serviços LTDA contra a decisão do Pregoeiro 

que classificou e considerou vencedora do certame a licitante EFL Silva 

Manutenção de Nobreaks e Geradores - ME. 

 

  A recorrente argumentou, em síntese, que a certidão do CREA da 

licitante declarada vencedora está em desconformidade com a legislação, 

especialmente por conter divergência no objeto social em relação à última 

alteração contratual registrada.  

 

Antes de findar o prazo de contrarrazões, o Pregoeiro solicitou, no 

dia 13/08/2020, que a área técnica se manifestasse novamente sobre a 

documentação técnica solicitada em edital, apontando que a licitante declarada 

vencedora não teria enviado a indicação de responsável técnico, questionando, 

inclusive, se haveria outro documento que suprisse o referido requisito. 

 

No dia 14/08/2020, a área técnica, após reanalisar a documentação 

habilitatória, constatou a ausência de declaração ou indicação formal de 

responsável técnico.  

 

Em seguida, no dia 20/08/2020, o Pregoeiro emitiu Parecer de 

saneamento, explicando as razões do erro ocorrido, bem como pugnando pela 

anulação parcial do certame, em razão da ausência de comprovação, pela licitante 

declarada vencedora, do requisito de qualificação técnica previsto na Parte III, 
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Seção I, item 1, alínea “d.2.2.1”, do edital, que consistia na indicação de  

responsável técnico. 

 

 Entendeu, assim, que tal circunstância seria   prejudicial à 

análise do mérito recursal, 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 causado pela área técnica e pelo Pregoeiro, exigindo, 

assim, a anulação parcial do certame. 

 

Com efeito, é possível extrair dos autos que a área técnica, 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. 126. 

 

Tratando-se de um requisito técnico, o Pregoeiro, verificando o 

cumprimento dos demais requisitos de habilitação, declarou a licitante EFL Silva 

Manutenção de Nobreaks e Geradores - ME vencedora. Após a interposição do 

recurso, contudo, impulsionado pelo apontamento, de ofício, do Pregoeiro, a área 

técnica afirmou o seguinte: 

 

Após nova análise foi constatada a ausência de declaração ou indicação 

formal de responsável técnico, conforme item de capacitação técnico-

profissional. (fls. 138) 
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Houve, portanto, vício no ato administrativo que declarou a 

licitante EFL Silva Manutenção de Nobreaks e Geradores - ME vencedora, 

ocasionado pelo erro na análise técnica referente à qualificação técnica, ante a 

constatação do não cumprimento do requisito de qualificação técnica previsto na 

Parte III, Seção I, item 1, alínea “d.2.2.1” do edital: 

 

1. Para habilitação dos interessados, exigir-se-ão os documentos 

relativos a: 

d) QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, contendo: 

d.2.2) Capacitação técnico-profissional, composta por 03 (três) 

requisitos: 

d.2.2.1) indicação de responsável(eis) técnico(s); 

 

Mais adiante, no item 4.3, alínea “b.2.1.1”, o instrumento 

convocatório destrincha a exigência: 

 

b.2) CAPACITAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL, composta pelas 03 

(três) exigências a seguir indicadas (b.2.1 a b.2.3): 

b.2.1) Indicação de responsável(eis) técnico(s): 

b.2.1.1) Indicação formal de responsável(eis) técnico(s) pela futura  

execução contratual, o(a) qual deverá(ão): 

I – Ser profissional(ais) de nível superior nas áreas de engenharia; E 

II – Detentor(es) de atestado ou registro de responsabilidade técnica por 

execução de serviço de MANUTENÇÃO DE GERADORES. 

 

Verifica-se, assim, que o instrumento convocatório exige a 

indicação formal do responsável técnico, vale dizer, a licitante deve declarar que 

o responsável técnico, detentor de atestado ou registro de responsabilidade 

técnica, será, de fato, o responsável pela futura execução contratual. 

 

Essa exigência não foi demonstrada nos autos. É importante 

destacar que tal exigência não se confunde com o atestado de capacidade técnico-
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profissional, que visa comprovar a experiência do profissional, logo, um fato 

passado, já que a indicação formal do responsável técnico visa assegurar um 

compromisso futuro de que o referido profissional indicado será, de fato, o 

responsável pela execução do objeto. 

 

Ainda que se trate de uma declaração, a Administração Pública está 

adstrita ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, expressamente 

previsto no art. 3º, da Lei Estadual nº. 9.433/2005 e assim explicitado pela 

doutrina: 

 

Os licitantes, ao analisarem o instrumento convocatório, devem ter 

condições de precisar tudo o que serão obrigados a fazer, caso saiam 

vencedores do certame. E, por outro lado, a Administração Pública só 

pode exigir aquilo que efetivamente estiver no instrumento 

convocatório, salvo, futuramente, se alterar o contrato, dentro das 

balizas legais, restabelecendo o equilíbrio econômico-financeiro. Demais 

disso, o instrumento convocatório deve indicar os documentos a serem 

apresentados pelos licitantes para que eles sejam habilitados no certame. 

E, ainda, em linha geral, deve enunciar os critérios objetivos levados em 

conta para cotejar as propostas. 1 

 
O edital é a “lei” interna da licitação e deve definir tudo o que for 

importante para o certame, vinculando os licitantes e a Administração 

Pública à sua observância. […] A elaboração do edital pela 

Administração Pública é livre e discricionária, na busca por satisfazer os 

interesses da coletividade; todavia, após sua publicação, a 

Administração fica vinculada àquilo que foi publicado. Com efeito, a 

discricionariedade administrativa se encerra com a elaboração do edital 

e, uma vez publicado, seu cumprimento é imperativo.2 

 

 Dessa forma, é dever da Administração Pública restaurar a 

legalidade do certame. É cediço que a Administração Pública possui a obrigação 

 
1 NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação pública e contrato administrativo. 4 ed., rev., e ampl. Belo Horizonte: Fórum, 

2015, p. 59/60. 
2 CARVALHO, Matheus. Manual de Direito Administrativo. 4 ed., rev., ampl., e atual. Salvador: JusPodivm, 2017, p. 

444/445. 
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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 equívoco 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 

legalidade e do mérito administrativo propriamente dito, conforme 

entendimento sedimentado pelo Supremo Tribunal Federal: 

 

Súmula nº. 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. 

 

Dispõe de maneira semelhante o art. 122, caput, da Lei Estadual nº. 

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/STF.3 

 

Nada obstante, como o vício não afeta integralmente o 

procedimento licitatório, em obediência ao princípio do aproveitamento dos atos 

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

 
3 STJ. RMS 28.927/RS, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2009, DJe 02/02/2010. 
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a realização de novo certame) e da eficiência, a Administração Pública deve 

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

consoante art. 111 da Lei Estadual nº. 12.209/2011 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 nº 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 

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 vício já praticados; 

(TCU. Acórdão nº. 1.904/2008 – Plenário. Rel. Min. Raimundo Carreiro. 

Data da sessão: 03/09/2008.) 

 

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

consequente inabilitação da licitante EFL Silva Manutenção de Nobreaks e 

Geradores – ME, ante a não comprovação de cumprimento do requisito de 

qualificação técnica previsto na Parte III, Seção I, Item 1, alínea “d.2.2.1” e Item 

4.3, alíneas “b.2.1” e “b.2.1.1” do instrumento convocatório. 

  

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

Lei Estadual nº. 9.433/2005, demanda que seja ofertado o contraditório e a ampla 

defesa. Nada obstante, o Tribunal de Contas da União adotou o seguinte 

entendimento acerca do tema: 

 

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 
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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 CONSÓRCIO REPRESENTANTE. 1. Somente é exigível a 

observância das disposições do art. 49, § 3º, 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 gerou direito subjetivo 

a algum licitante – mesmo porque houve a interposição de recurso administrativo 

- 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 nº. 9.433/2005. 

 

III – DA AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO 

 

Considerando que a área técnica afirmou (fls. 138) que, após nova 

análise, constatou a ausência de declaração ou indicação formal de responsável 

técnico, admitindo o erro na manifestação técnica apresentada anteriormente (fl. 

126), bem como que compete ao Pregoeiro verificar a regularidade da 

documentação habilitatória apresentada e declarar o licitante vencedor (art. 112, 

XI, Lei Estadual nº. 9.433/2005), cumpre tecer considerações acerca do erro 

praticado pelos agentes públicos. 
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O art. 28, do Decreto-Lei nº. 4.657/1942, incluído pela Lei nº. 

13.655/2018, dispõe que o agente público responderá pessoalmente por suas 

decisões ou opiniões técnicas em caso de dolo ou erro grosseiro. 

 

De acordo com o art. 18, inciso I, do Código Penal Brasileiro, aqui 

utilizado apenas como norma explicativa, ocorre o dolo quando o agente quer o 

resultado ou assume o risco de produzi-lo, vale dizer, quando há vontade 

consciente de praticar o ato proibido pela norma. 

 

De logo, é possível descartar indícios de dolo no comportamento 

tanto da área técnica quanto do Pregoeiro. Resta analisar, portanto, se teria 

havido no caso concreto eventual erro grosseiro, conceito jurídico indeterminado. 

 

O Tribunal de Contas da União possui diversos acórdãos acerca do 

tema, no entanto, nenhum deles, em nosso sentir, é capaz de fornecer um 

parâmetro objetivo de responsabilização dos agentes públicos.  

 

Nada obstante, um importante balizador de condutas foi o Acórdão 

nº. 2.391/2018-Plenário, que tipificou “erro grosseiro” como sendo aquele que 

decorre de grave inobservância do dever de cuidado, isto é, que foi praticado 

com culpa grave: 

 

82. Dito isso, é preciso conceituar o que vem a ser erro grosseiro para o 

exercício do poder sancionatório desta Corte de Contas. Segundo o art. 

138 do Código Civil, o erro, sem nenhum tipo de qualificação quanto à 

sua gravidade, é aquele “que poderia ser percebido por pessoa de diligência 

normal, em face das circunstâncias do negócio” (grifos acrescidos). Se ele for 

substancial, nos termos do art. 139, torna anulável o negócio jurídico. Se 

não, pode ser convalidado. 83. Tomando como base esse parâmetro, o 

erro leve é o que somente seria percebido e, portanto, evitado por pessoa 
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de diligência extraordinária, isto é, com grau de atenção acima do 

normal, consideradas as circunstâncias do negócio. O erro grosseiro, por 

sua vez, é o que poderia ser percebido por pessoa com diligência  

abaixo do normal, ou seja, que seria evitado por pessoa com nível de 

atenção aquém do ordinário, consideradas as circunstâncias do negócio. 

Dito de outra forma, o erro grosseiro é o que decorreu de uma grave 

inobservância de um dever de cuidado, isto é, que foi praticado com 

culpa grave. (TCU. Acórdão nº. 2.391/2018-Plenário. Rel. Min. Benjamin 

Zymler, data da sessão: 17/10/2018). 

 

Nesse julgado, a Egrégia Corte de Contas, inclusive, forneceu uma 

tabela de gradação dos tipos de erros, na tentativa de diferenciar as situações em 

que haveria ou não erro grosseiro e, portanto, responsabilização de agentes 

públicos: 

 

Gradação do Erro 
Pessoa que seria capaz 

de perceber o erro 

Efeito sobre a validade 

do negócio jurídico (se 

substancial) 

Erro grosseiro 
Com diligência abaixo 

do normal 
Anulável 

Erro (sem qualificação) Com diligência normal Anulável 

Erro leve 

Com diligência 

extraordinária - acima 

do normal 

Não anulável 

 

Esse entendimento foi corroborado no Acórdão nº. 3.327/2019-

Primeira Câmara, também do Tribunal de Contas da União, ao considerar como 

“erro grosseiro” aquele que pode ser percebido por pessoa com diligência abaixo 

do normal ou que pode ser evitado por pessoa com nível de atenção aquém do 

ordinário, decorrente de grave inobservância de dever de cuidado. 

 

Ainda assim, constitui tarefa difícil para o intérprete identificar 

aquilo que configuraria, na prática, um “erro leve”, “erro normal” ou “erro 
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grosseiro”. De qualquer sorte, no caso concreto, esta Assessoria Técnico-Jurídica 

entende não ter havido “erro grosseiro”. Assim se manifestou o Pregoeiro: 

 

Neste sentido, observa-se que, dada a natureza estritamente técnica de 

tais documentações e a quantidade expressiva de requisitos contida em 

cada exigência editalícia, o pregoeiro se encontra limitado na sua 

capacidade de análise e verificação de envio integral e 

adequação/atendimento das mesmas, haja vista que, muitas vezes, uma 

determinada informação exigida em um item editalício pode estar 

contida (ou não) em documento relativo a outro item, fato que costuma 

ser percebido somente por quem tem expertise técnica sobre o objeto 

licitado. Tal circunstância foi justamente verificada no certame sob 

comento, especialmente no que se refere à exigência de qualificação 

técnica contida no item 1, subitem d.2.2.1, combinado com o item 4.3, 

subitem b.2.1.1, ambos da referida PARTE III do edital, qual seja: 

indicação formal de responsável(eis) técnico(s) pela futura execução 

contratual. Isto porque, o pregoeiro, ao receber e realizar análise 

preliminar dos documentos, verificou não haver um documento 

declaratório específico de indicação de responsável técnico pelo futuro 

contrato, entretanto constatou, em diversos documentos técnicos, a 

indicação do sr. Bruno Rocha Pinto como responsável técnico da 

empresa EFL SILVA MANUTENCAO DE NO-BREAKS E GERADORES 

– ME. Em assim sendo, ponderou sobre a possibilidade da exigência de 

indicação de responsável supra referida poder ser suprida por algum 

dos documentos recebidos. [...] Ante o exposto, entende-se pela 

ocorrência de um erro de interpretação na análise da documentação 

técnica apresentada, a qual, frisa-se, é revestida de diversas exigências e 

regramentos correlacionados. Ressalta-se, neste diapasão, a preocupação 

deste pregoeiro e da área técnica de rever seus atos com a maior 

celeridade possível, de modo que ambas as áreas buscaram corrigir, de 

imediato, o erro procedimental cometido conjuntamente, visando 

resguardar a Administração e impedir a configuração posterior de 

nulidade processual, a qual poderia gerar diversos prejuízos, inclusive 

financeiros, para o Erário. 

 

 

Como primeiro argumento, verifica-se que a correção da conduta 

partiu do próprio Pregoeiro, em clara demonstração de sua boa-fé, diligência e 

eficiência no cumprimento escorreito da legalidade do certame, apontamento 

anuído pela área técnica. 
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Como segundo argumento, ao menos no que concerne ao 

Pregoeiro, ainda que, de fato, a competência para julgar a habilitação seja sua, a 

qualificação técnica, in casu, envolve conhecimentos técnicos, razão pela qual sua 

decisão estava lastreada em manifestação da área técnica. 

 

Como terceiro argumento, válido tanto para o Pregoeiro quanto 

para a área técnica, verifica-se não ter havido nenhum indício de dano ao erário, 

vale dizer, o erro cometido não foi capaz de gerar prejuízo ou desfalque de 

recursos públicos ou violação substancial a princípios da Administração Pública. 

 

Como quarto argumento, é imperioso destacar que a presente 

licitação ocorre enquanto a humanidade vive um estado de calamidade pública 

em decorrência do novo coronavírus (COVID-19), fato público e notório que, 

embora não constitua salvo-conduto, impacta diretamente na vida das pessoas, 

afetando, inclusive, o ambiente de trabalho. 

 

Como quinto argumento, embora a Instituição já tenha 

patrocinado, de forma esparsa, alguns cursos de capacitação para os servidores 

que atuam com licitações e contratos administrativos, o Tribunal de Contas da 

União aponta para a necessidade de capacitação contínua desses servidores, ante 

a complexidade e a importância do tema para a Administração Pública: 

 

É recomendável à Administração implementar Plano Anual de 

Capacitação, contemplando ações de capacitação voltadas para gestão 

de tecnologia da informação, observando as práticas contidas no Cobit 

4.1, processos PO7.2 - Competências Pessoais e PO7.4 - Treinamento do 

Pessoal.  Acórdão 2612/2011-Plenário | Relator: AROLDO CEDRAZ  

 

É recomendável à Administração contemplar ações de capacitação em 

gestão de tecnologia da informação na elaboração do plano anual de 
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capacitação, com observância do Cobit 4.1, processos PO7.2 - 

Competências Pessoais e PO7.4 - Treinamento do Pessoal. Acórdão 

2746/2010-Plenário | Relator: AROLDO CEDRAZ 

 

1.7.1 Recomendar ao omissis, com fundamento no art. 250, inciso III, do 

Regimento Interno do TCU, que: 1.7.1.1 promova a capacitação 

continuada dos agentes responsáveis pela elaboração de procedimentos 

licitatórios e adote, formalmente, medidas administrativas que coíbam a 

restrição à competitividade na elaboração de procedimentos licitatórios;  

Acórdão nº 3.707/2015 – TCU – 1ª Câmara 

 

Acórdão (...) 9.1.3. institua política de capacitação para os profissionais 

do (omissis), de forma regulamentada , com o objetivo de estimular o 

aprimoramento de seus recursos humanos, especialmente aqueles 

correlacionados com as áreas de licitações e contratos, planejamento e 

execução orçamentária, acompanhamento e fiscalização contratual e 

outras áreas da esfera administrativa, de modo a subsidiar melhorias no 

desenvolvimento de atividades nas áreas de suprimentos/compras, 

licitações/contratos e recebimento e atesto de serviços.” (Grifamos.) 

Acórdão nº 1.709/2013 – TCU – Plenário 

 

1.7. Dar ciência à (...) sobre as seguintes impropriedades: (...) 1.7.3 não 

realização, para os servidores que atuam na área de licitações e 

contratos, de treinamentos sobre licitações sustentáveis, fiscalização de 

contratos, serviços contínuos e outros correlatos, conforme 

recomendado no Acórdão 4.529/2012-TCU-1ª Câmara; (Grifamos).  

Acórdão nº 8.233/2013 – TCU – Primeira Câmara 

 

(Representação. Informática. Contrato de produtos e serviços de suporte 

técnico para internalização da tecnologia. Obrigatoriedade de 

designação formal de servidores qualificados para fiscalização 

contratual) (RELATÓRIO) (...) 5.7.6. Acerca das incumbências do fiscal 

do contrato, o TCU entende que devem ser designados servidores 

públicos qualificados para a gestão dos contratos, de modo que sejam 

responsáveis pela execução de atividades e/ou pela vigilância e garantia 

da regularidade e adequação dos serviços (item 9.2.3 do Acórdão nº 

2.632/2007-P). 5.7.7. O servidor designado para exercer o encargo de 

fiscal não pode oferecer recusa, porquanto não se trata de ordem ilegal. 

Entretanto, tem a opção de expor ao superior hierárquico as deficiências 

e limitações que possam impedi-lo de cumprir diligentemente suas 
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obrigações. A opção que não se aceita é uma atuação a esmo (com 

imprudência, negligência, omissão, ausência de cautela e de zelo 

profissional), sob pena de configurar grave infração à norma legal (itens  

31/3 do voto do Acórdão nº 468/2007-P). (TCU, Acórdão nº 2.917/2010, 

Plenário, Rel. Valmir Campelo, DOU de 09.11.2010.) (Grifamos). 

Acórdão nº 2.917/2010 – Plenário - TCU 

 

Convênio. Fraude na comprovação de que os serviços foram executados) 

(VOTO) 13. Outra ocorrência grave foi a emissão dos Pareceres 

Técnicos de nº 01 a 04/2005 por funcionário não qualificado e 

competente para atestar os serviços prestados , haja vista que tal 

empregado só possuía formação de nível fundamental e, de fato, não 

acompanhou ou fiscalizou a execução do contrato. O próprio 

funcionário, Sr. [omissis], confirma a irregularidade, conforme 

depoimento colhido nos autos (fls. 118/119 - VP): (...). (TCU, Acórdão nº 

2.997/2009, Plenário, Rel. Valmir Campelo, DOU de 11.12.2009.) 

(Grifamos.) Acórdão nº 2.997/2009 – Plenário - TCU 

 

Por derradeiro, considerando que a iniciativa de correção do erro 

partiu do próprio Pregoeiro e da área técnica, não se pode negar que eventual 

conclusão no sentido da existência de indícios de responsabilidade causaria um 

efeito não desejado pela Administração Pública, consistente na omissão em 

apontar os próprios erros em tempo, na tentativa de fazer com que estes 

passassem despercebidos, situação que não deve ser incentivada pela 

Administração. 

 

Em assim sendo, esta Assessoria Técnico-Jurídica entende não ter 

havido erro grosseiro no presente caso concreto, mas um erro normal, que 

poderia ter ocorrido com qualquer agente público com nível de atenção e 

diligência dentro dos parâmetros de normalidade.  

 

No entanto, recomenda que a área técnica e o Pregoeiro reforcem o 

cuidado, o zelo e a atenção na análise dos documentos de habilitação, cabendo, 
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especialmente à área técnica, maior aprofundamento na análise dos documentos 

técnicos durante o certame, preferencialmente pela emissão de Parecer Técnico. 

 

IV – DA CONCLUSÃO 

 

  Ante o exposto, esta Assessoria Técnico-Jurídica opina:  

 

a) pela anulação parcial do certame e inabilitação da licitante 

inabilitação da licitante EFL Silva Manutenção de Nobreaks e Geradores – ME, 

ante o descumprimento do requisito de qualificação técnica previsto na Parte 

III, Seção I, Item 1, alínea “d.2.2.1” e Item 4.3, alíneas “b.2.1” e “b.2.1.1” do 

instrumento convocatório, com prejuízo do enfrentamento do recurso 

administrativo interposto, ante a perda do objeto; 

 

b) 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 nº. 9.433/2005; 

 

c) Decorrido o prazo recursal in albis, pelo retorno dos autos ao 

Pregoeiro, para que dê continuidade ao certame; 

 

d) por recomendar que a área técnica e o Pregoeiro reforcem o 

cuidado, o zelo, a atenção e o aprofundamento na análise dos documentos 

técnicos, optando, preferencialmente, pela emissão de Parecer Técnico; 
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e) recomendar que a Instituição, dentro da realidade financeira e 

orçamentária, verifique a possibilidade de promover a capacitação continuada 

de todos os servidores que atuam com licitações e contratos administrativos. 

 

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

Administrativa. 

 

Salvador, 11 de Setembro de 2020. 

 

 

 

Belª. Maria Paula Simões Silva 

Assessora/SGA 
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