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PROCESSO Nº 003.0.10486/2020 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2020  
ASSUNTO: AUTOTUTELA. NULIDADE PROCESSUAL. 
 
 
 

SANEAMENTO 
 

 
Em atenção ao princípio da autotutela, e consoante o art. 111 da Lei Estadual nº 12.209/2011, submetem-
se os autos à análise do assessoramento técnico-jurídico da Superintendência de Gestão Administrativa para 
análise e manifestação acerca da possível ocorrência de vício insanável no procedimento licitatório em 
epígrafe, pelas razões a seguir indicadas: 
 
1. DA VERIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE VÍCIO NA LICITAÇÃO 
 
A sessão pública da licitação em epígrafe fora realizada em 28/08/2020, contando com a participação de 
duas empresas, JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO ME (CNPJ 22.498.185/0001-49) e TACNC 
ENGENHARIA LTDA (CNPJ 36.229.179/0001-09) – primeira e segunda classificadas, respectivamente. 
 
Convocada pelo pregoeiro a empresa melhor classificada, esta remeteu a documentação relativa à proposta 
de preços e à habilitação, sob a forma e prazo determinados em edital. Entretanto, tal licitante foi 
inabilitada, com base na análise da documentação de qualificação técnica pela unidade solicitante 
(Coordenação de Manutenção Predial), a qual entendeu que os atestados de capacidade técnica 
apresentados não cumpriram os requisitos definidos no termo de referência e no edital. Ademais, tal 
empresa apresentou documentação de qualificação econômico-financeira vencida. 
 
Ato contínuo, convocada a próxima empresa a apresentar proposta ajustada e documentação de 
habilitação, a mesma se manteve silente, contrariando as exigências do Edital, no subitem 21.1, Seção IV - 
Parte IV. Por tal razão, a licitante foi desclassificada e, ante a ausência de outras licitantes, a licitação foi 
declarada fracassada por este pregoeiro. 
 
Ao final da sessão pública, a licitante JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO ME (CNPJ 22.498.185/0001-49), 
primeira convocada e inabilitada, manifestou intenção de recorrer da decisão final do certame, por 
discordar das razões de sua inabilitação. 
 
Acatada a intenção, foi aberto o prazo para a apresentação das razões recursais. 
 
Ocorre que, durante o decurso do prazo legal de apresentação do recurso, este pregoeiro, ad cautela, 
procedeu a revisão de todos os atos da fase externa do processo licitatório. 
 
Em resultado, foi verificado vício de procedimento, ocorrido na fase de classificação inicial de propostas, 
anterior à disputa de lances (PARTE IV, SEÇÃO III, SUBSEÇÃO I do edital). 
 
O vício consiste no fato de que o pregoeiro não observou que a licitante JOSE VIRGILIO DOS SANTOS 
FALCAO ME, ao realizar o cadastro eletrônico de sua proposta em sistema (antes da sessão pública), anexou 
documento um PDF, o qual continha os seus dados de identificação.  
 
Tal conduta da licitante deveria ter ensejado a sua desclassificação, conforme determina o edital: 
 

PARTE II 
SEÇÃO I 
(...) 2. Para cadastramento de proposta em sistema, a licitante deverá clicar na opção “OFERECER 
PROPOSTA” e preencher o formulário eletrônico apresentado na tela com os dados pertinentes à sua 
proposta de preços, vedada a identificação da proponente ou do seu(sua) representante legal, sob 
pena de desclassificação.  
(...) 
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PARTE IV 
SEÇÃO III – SUBSEÇÃO I 
11. A partir do horário previsto no edital, a sessão pública na internet será aberta por comando do(a) 
pregoeiro(a), a partir do que será feita a abertura das propostas recebidas, sem identificação dos 
respectivos proponentes, para fins de classificação/desclassificação inicial.  
11.1. As propostas deverão ser encaminhadas em sistema conforme disposto na PARTE I e PARTE II - 
Seção I deste Edital, até a data e hora marcadas como LIMITE PARA ACOLHIMENTO (RECEBIMENTO) DE 
PROPOSTAS, quando, então, encerrar-se-á, automaticamente, a fase de recebimento de propostas.  
11.2. Até a abertura da sessão, as licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 
apresentada. Após o início da sessão pública, não cabe desistência da proposta.  
11.3 Serão classificadas para a etapa de lances as propostas de preços recebidas que estejam em 
consonância com as especificações e condições estabelecidas no edital.  
11.3.1 Serão consideradas irregulares e desclassificadas, de logo, as propostas que não contenham 
informação que permita a identificação do objeto proposto, bem assim aquelas que divirjam ou não 
atendam, no todo ou em parte, às disposições contidas na PARTE II – Seção I deste edital.  
11.3.2 Havendo apenas uma oferta, esta poderá ser aceita, desde que atenda todas as condições do 
instrumento convocatório e seu preço seja compatível com o valor estimado para a contratação e dentro 
da realidade do mercado. (...)  
(GRIFOS NOSSOS) 

 
Acontece que, considerando que o edital do pregão eletrônico sob comento não exigia o envio de qualquer 
documento anexo ao cadastro da proposta em sistema, este pregoeiro não se atentou para a eventual 
(porém remota) hipótese de alguma licitante tê-lo feito. 
 
Esclarece-se, neste contexto, que o sistema eletrônico de licitações, no que tange à funcionalidade de 
abertura inicial de propostas cadastradas (para que seja procedida a classificação inicial, antes da disputa), 
não apresenta layout de fácil e imediata visualização de anexos pelo pregoeiro, como demonstrado a seguir: 

 
Para ter acesso às propostas cadastradas, ao abrir a sessão pública, o pregoeiro deve acessar a aba 
“opções” e clicar em abrir propostas, conforme tela a seguir:  
  

   
Após a abertura das propostas, o pregoeiro deve acessar novamente o campo opções e clicar em 
“Consultar lotes” para ter acesso à tela do lote cadastrado.  
 
Na tela do lote, para ter acesso às informações das propostas cadastradas, o pregoeiro deve clicar no 
campo “opções > Selecionar propostas”.  
  
Realizando tal conduta (licitante por licitante), o pregoeiro tem acesso às informações de proposta 
cadastradas pelos interessados, dados estes que ficam acessíveis na tela do sistema. 
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Por sua vez, para verificar se as empresas colocaram anexos em suas propostas (e, consequentemente, 
se estes estão identificados), faz-se necessário realizar mais uma etapa em sistema: o pregoeiro precisa 
acessar o campo “opções”, ao lado da informação de cada Fornecedor, e verificar se consta a 
informação da existência de anexo.   
  

  
Tendo sido apresentado anexo, o pregoeiro somente verifica a existência deste através da opção 
“anexo”, opção esta que somente aparecerá caso se acesse o campo “opções” existente ao lado de cada 
fornecedor (destacado na imagem acima). 
 
A informação de haver um anexo à proposta, portanto, não aparece na tela de análise das propostas 
cadastradas, demandando uma sequência de passos posteriores.    

 
Considerando que o edital não exigia o envio de qualquer documento anexo ao cadastro de proposta, este 
pregoeiro realizou apenas a conferência das informações inseridas pelas licitantes diretamente no sistema, 
mediante preenchimento de formulário eletrônico. Assim sendo, equivocadamente, entendeu não existir 
nenhuma irregularidade nas informações prestadas, pois analisou as telas do sistema, onde foram 
cadastradas as propostas dos licitantes, as quais estavam de acordo com as exigências do Edital.  
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Ressalta-se, neste diapasão, a preocupação deste pregoeiro de rever seus atos com a maior celeridade 
possível, de modo que pretende corrigir, de imediato, o erro procedimental cometido, visando resguardar 
a Administração e impedir a configuração posterior de nulidade processual, a qual poderia gerar diversos 
prejuízos, inclusive financeiros, para o Erário. 
 
Por fim, vale lembrar que a licitação restou fracassada. Caso a empresa JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO 
ME tivesse sido desclassificada, o certame teria apenas a empresa TACNC ENGENHARIA LTDA participando 
do pregão, empresa que foi convocada a apresentar proposta ajustada e documentos de habilitação em 
sistema, contudo foi desclassificada por não atender à convocação. 
 
 
2. DA EVENTUAL NULIDADE DA LICITAÇÃO 
 
O consagrado princípio da autotutela, que impera sobre os atos administrativos, basicamente orienta que 
a Administração Pública poderá anular seus atos quando eivados de vícios ou revogá-los por razões de 
oportunidade e/ou conveniência. 
 
Tal prerrogativa se encontra consagrada nas Súmulas nº 346 e nº 473 do Supremo Tribunal Federal, a saber: 
 

SÚMULA 346 
A 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 dêles 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. 
(GRIFOS NOSSOS) 

 
Por seu turno, semelhante concepção é definida no art. 49 da Lei Geral de Licitações (Lei Federal nº 
8.666/1993), e no art. 122 da Lei baiana de Licitações e Contratos Administrativos (Lei nº 9.433/2005), in 
verbis: 
 

Art. 122 - A autoridade superior competente somente poderá revogar a licitação por motivo 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 e devidamente fundamentado. 
(GRIFOS NOSSOS) 

 
No caso sob análise, aventa-se a ocorrência de vício no procedimento, hipótese que, caso confirmada, 
enseja à Administração o dever de restaurar a legalidade do certame, à luz do princípio da autotutela. 
 
Neste sentido, entende-se que a irregularidade ocorrida (vício) afeta a totalidade do certame. 
 
Isto porque o vício se configurou na fase de classificação inicial de propostas - após a abertura da sessão 
pública e antes da disputa de lances. Tal circunstância impede que sejam refeitos os atos nulos, com 
aproveitamento dos atos regulares, em razão da limitação imposta pelo sistema eletrônico de licitações, o 
qual somente admitir o reestabelecimento de fases posteriores à disputa de lances (mantendo esta 
inalterada).  
 
Por outro lado, considerando que não há qualquer vício relativo à fase interna, entende-se pela 
possibilidade de aproveitamento das peças processuais correspondentes, em novos autos de processo 
licitatório. 
 
3. CONCLUSÃO 
 
Diante do exposto, verifica-se a configuração de ocorrência de circunstância prejudicial à análise e decisão 
final acerca do recurso hierárquico interposto pela empresa JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO ME, qual 
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seja a constatação de vício procedimental na fase de classificação inicial das propostas, uma vez que fora 
indevidamente classificada empresa que descumpriu requisito editalício para tanto.  
 
Tratando-se de questão prejudicial ao andamento do feito, conquanto enseje deliberação superior acerca 
da eventual necessidade de anulação total do certame, tal decisão, caso tomada, implicará na perda de 
objeto da peça recursal interposta. 
 
Deste modo, deixa-se de apresentar manifestação acerca da reconsideração, ou não, das decisões de 
inabilitação e desclassificação da empresa JOSE VIRGILIO DOS SANTOS FALCAO ME, ao passo que, em 
atenção ao art. 111 da Lei Estadual nº 12.209/2011, submetem-se os autos à análise do assessoramento 
técnico-jurídico, para que, em sequência, faça o procedimento subir à Autoridade Competente Superior do 
Parquet, o Superintendente de Gestão Administrativa, a fim de que profira a decisão final acerca da 
anulação do procedimento licitatório sob comento. 
 

Salvador - BA, 11 de setembro de 2020. 
 

 
Gerson Adriano Yamashita 

Pregoeiro 
Coordenação de Licitações 

Diretoria de Contratos, Convênios e Licitações 
Fim do documento 

 


