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Registro e Publicação de Sentença
(Clique para resumir) IMPETRANTE: BARRADAS & QUEIROZ GUARDA E TRANSPORTE DE VEÍCULOS LTDA.
IMPETRADO: PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA SENTENÇA EMENTA: DIREITO
CONSTITUCIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA
COM PEDIDO LIMINAR. LEI Nº 12.016/09. INDEFERIMENTO DO REFERIDO PLEITO, NÃO CONSTANDO DOS AUTOS
INFORMAÇÕES QUANTO À INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS À SUPERIOR INSTÂNCIA. INFORMAÇÕES.
MANIFESTAÇÕES ÀS INFORMAÇÕES. COTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SEM PRELIMINARES. MÉRITO. PLEITO DE
SUSPENSÃO E ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE DESCLASSIFICOU A IMPETRANTE DO PROCESSO
LICITATÓRIO Nº 159/2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 115/2016. DESCLASSIFICAÇÃO REALIZADA NA
ETAPA DE DEMONSTRAÇÃO DO SOFTWARE A SER UTILIZADO PARA PRESTAR OS SERVIÇOS QUE ERAM OBJETO DO
CERTAME. ITEM 15 (QUINZE) DO ANEXO III DO EDITAL QUE NÃO FOI DEMONSTRADO. INCONGRUÊNCIA APONTADA
POR COMISSÃO TÉCNICA. ART. 26, §3º, DO DECRETO FEDERAL Nº 5.450/2005 QUE SOMENTE PODERIA SER
APLICADO NO MOMENTO DA APRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO OU REMARCAÇÃO DA
APRESENTAÇÃO, SOB PENA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. QUESTÃO DE MÉRITO UNICAMENTE DE DIREITO E DE
FATO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. Vistos, etc... 1. RELATÓRIO BARRADAS &
QUEIROZ GUARDA E TRANSPORTE DE VEÍCULOS LTDA., devidamente qualificada e representada, fls. 21, impetra
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR contra suposto ato da PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE PETROLINA, alegando, em breve síntese que: a) participou do Processo Licitatório nº 159/2016, modalidade
pregão, com o objetivo de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de remoção, guarda,
liberação e leilão de veículos apreendidos e em situação irregular; b) foi a vencedora da primeira etapa, com uma
proposta de repasse à Prefeitura de Petrolina de 18% (dezoito por cento) do total da receita auferida com a
prestação do serviço objeto da licitação; c) foi estabelecida a data de 09/06/2016 para apresentação da amostra
de so�ware a ser utilizado no serviço, etapa que antecederia a habilitação da empresa; d) na apresentação do
referido programa, após ter demonstrado 14 (quatorze) dos 18 (dezoito) itens exigidos, foi informado pelo
pregoeiro o não cumprimento do item 15 (quinze), razão pela qual foi desclassificado; e) o pregoeiro também
informou o descumprimento dos demais itens; f) apesar de ter corrigido o erro quanto a avaliação dos itens 16
(dezesseis), 17 (dezessete) e 18 (dezoito), conforme parecer elaborado por sua equipe técnica, o pregoeiro
manteve sua desclassificação; g) em verdade, o item 15 do edital, consistente no SAC (Serviço de Atendimento ao
Consumidor), existia dentro do sistema apresentado para o Pregoeiro e sua equipe de apoio, mas a alegação que
impediu a continuidade da apresentação foi de que o referido item deveria estar fora do sistema e não dentro; h)
o edital não fez a exigência imposta pelo pregoeiro e, de qualquer modo, bastaria interromper a apresentação
por 5 (cinco) minutos para migrar as informações e itens citados do sistema para o site; i) o art. 26, §3º, do
Decreto Federal nº 5.450/2005 dispõe que o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância
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das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado e registrado em ata;
j) pelo exposto, requer a concessão de medida liminar para garantir a suspensão do Pregão presencial nº
115/2016 (Processo Licitatório nº 159/2016), permitindo-lhe nova apresentação sem interrupções, e, no mérito, a
concessão da segurança para anular o procedimento administrativo que a desclassificou na referida licitação.
Instruiu a inicial com os documentos de fls. 21/92. Indeferimento do pleito liminar através da Decisão de fls.
93/95, não constando dos autos informações quanto à interposição de recursos à Superior Instância. Notificado,
o Impetrado prestou informações às fls. 97/100, acompanhada dos documentos de fls. 101/168, alegando, em
síntese, que: a) consoante relatado pela própria Impetrante, não foi apresentado 100% (cem por cento) das
informações exigidas nos requisitos de operação do sistema de gestão operacional; b) ao deixar de apresentar as
informações dos itens 15 (quinze) a 18 (dezoito), a Impetrante descumpriu exigência expressa do instrumento
convocatório, razão por si só suficiente para desclassifica-la; c) a decisão da Comissão Técnica da Autarquia
Municipal de Mobilidade de Petrolina - AMMPLA baseou-se na isonomia e teve por finalidade resguardar o
interesse público; d) a prova do conceito, ou seja, a demonstração do sistema pela empresa não ocorreu na fase
de habilitação dos licitantes e sim após a classificação da empresa, quando foi provisoriamente declarada
vencedora do certame, de modo que os trâmites ocorreram conforme preconiza a lei; e) pelo exposto, requer a
denegação da segurança pretendida, protestando ainda provar o alegado por todos os meios em direito
admitidos. Notificado, o Município de Petrolina, na condição de pessoa jurídica interessada, apresentou a
petição de fls. 170/174, acompanhada dos documentos de fls. 175/239, oportunidade na qual repetiu as mesmas
informações prestadas pelo Impetrado. Apesar de intimada, a Impetrante deixou de apresentar manifestação às
informações. Cota do Ministério Público às fls. 243/244. É o que basta relatar. Tudo bem visto e analisado, decido.
2. DOS FUNDAMENTOS Ante a ausência de preliminares, passo diretamente ao mérito. A Constituição Federal
prevê a concessão de mandado de segurança para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público1. Com o mandamus, pretende a
Impetrante a declaração de nulidade de ato administrativo que a desclassificou no processo Licitatório nº
159/2016, Pregão Presencial nº 115/2016, que tinha por objeto a contratação de empresa de prestação de
serviços de remoção, guarda, liberação e leilão de veículos apreendidos e que se encontrarem em situação
irregular. Segundo argumenta, apesar de ter se sagrado vencedora da primeira parte do certame a
desclassificação no momento da apresentação do so�ware objeto da licitação se deu de forma desarrazoada,
posto que não foi dada oportunidade para sanar pequena discrepância entre o sistema apresentado e os
interesses da equipe técnica da AMMPLA, discrepância esta que poderia ser resolvida com uma simples
interrupção de não mais que 5 (cinco) minutos. Sustenta, ademais, que esta exigência feita pelo pregoeiro e pela
comissão técnica da AMMPLA, consistente na alocação do SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), não foi
prevista expressamente no edital. De outro lado, a autoridade Impetrada e o Município de Petrolina alegam que
a desclassificação da Impetrante se deu pela inobservância de um dos requisitos - item 15 (quinze) - do so�ware
a ser utilizado na prestação do serviço licitado, sendo o ato que se pretende suspender e anular necessário à
preservação da isonomia e do interesse público. Pois bem, segundo José dos Santos Carvalho Filho, licitação é
"o procedimento administrativo vinculado por meio do qual os entes da Administração Pública e aqueles por ela
controlados selecionam a melhor proposta entre as oferecidas pelos vários interessados, com dois objetivos - a
celebração de contrato, ou a obtenção do melhor trabalho técnico, artístico ou científico."2 Trata-se, portanto, da
forma mais equânime que encontrou o Estado em contratar, de maneira sempre a buscar a melhor proposta para
a Administração Pública. Encontra-se a licitação prevista no art. 37, XXI, da Constituição Federal, que assim
dispõe: "XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão
contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações." É cediço, em nosso ordenamento jurídico, que a
Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade, previsto expressamente no art. 37, caput, da
Constituição Federal, segundo o qual ao Poder Público somente é permitido atuar em conformidade com a lei.
Quanto à vinculação ao edital, princípio este verificado no art. 41, caput, da Lei nº 8.666/93, temos que "a
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital ao qual se acha estritamente vinculada". O
edital, neste caso, torna-se lei entre as partes, assemelhando-se a um contrato de adesão cujas cláusulas são



elaboradas unilateralmente pelo Estado. Este mesmo princípio dá origem a outro que lhe é afeto, qual seja, o da
inalterabilidade do instrumento convocatório. Em sendo lei, o Edital com os seus termos atrelam tanto à
Administração, que estará estritamente subordinada a seus próprios atos, quanto às concorrentes - sabedoras do
inteiro teor do certame. A Administração e as licitantes ficam restritos ao que lhes é solicitado ou permitido no
Edital, quanto ao procedimento, à documentação, às propostas, ao julgamento e ao contrato. Todos os atos
decorrentes do procedimento licitatório, por óbvio, vincular-se-ão ao contrato. Ocorrendo a falta de vinculação
aos termos do Edital, justificável será a motivação do Judiciário através de ação movida pelos interessados, por
qualquer cidadão, ou até mesmo pelo Ministério Público, para apreciação de potencial desvio de conduta, para
que seja anulado e restabeleça-se a ordem no processo licitatório. Senão, vejamos o aresto adiante: "DIREITO
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EDITAL COMO INSTRUMENTO VINCULATÓRIO DAS PARTES. ALTERAÇÃO COM
DESCUMPRIMENTO DA LEI. SEGURANÇA CONCEDIDA. É entendimento corrente na doutrina, como na
jurisprudência, que o Edital, no procedimento licitatório, constitui lei entre as partes e é instrumento de validade
dos atos praticados no curso da licitação."3 In casu, verifico que não merecem prosperar as pretensões da
Impetrante, uma vez que o pleito de suspensão e anulação do ato que a desclassificou ou mesmo do próprio
certame licitatório em apreço representaria ofensa aos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento
convocatório. Ao compulsar os autos, verifico que a Impetrante foi desclassificada no momento da apresentação
do so�ware necessário à execução dos serviços que eram objeto do Edital de Licitação nº 159/2016, Pregão
Presencial nº 115/2016, cujo item 9.16 dispôs que a análise do sistema seria realizada por comissão da Autarquia
Municipal de Mobilidade de Petrolina (AMMPLA), principal interessada no certame, que deveria emitir relatório
em favor do Pregoeiro. Por oportuno, confira-se: "9.16 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será
analisada a amostra do so�ware do licitante que apresentar o menor lance dos serviços exigidos e julgados. A
mesma será analisada por servidores da AMMPLA, membros da comissão de recebimento dos serviços. Essa
comissão deverá analisar se a amostra está em consonância com o solicitado, e emitirá relatório para o
pregoeiro." Ocorre que, nos termos da Ata da Reunião para Demonstração de So�ware, juntada aos autos às fls.
34/35, a Impetrante não atendeu à exigência de nº 15 (quinze) contida no Anexo III do Edital em apreço, fls.
197/226, referente a um dos requisitos do SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) do sistema, razão pela
qual foi legitimamente desclassificada, senão vejamos: "(...) ficou constatado que a empresa BARRADAS &
QUEIROZ GUARDA E TRANSPORTE DE VEÍCULOS LTDA, não apresentou o sistema de acordo com o exigido no
Edital pelos motivos conforme se segue: No item 15: "comprovar capacidade de abertura e protocolagem
automática de contatos, através da emissão de protocolos, não foi apresentado no sistema a funcionalidade
exigida no edital, de forma que permita ao usuário registrar qualquer ocorrência junto ao prestador de serviços e
gerar o número de protocolo automaticamente; (...)" Com efeito, conquanto a Impetrante sustente que a
autoridade Impetrada poderia, com fulcro no art. 26, §3º, do Decreto Federal nº 5.450/2005, permitir que fossem
sanados "erros ou falhas" que não alterassem "a substância da proposta", a situação narrada por ambas as
partes não permitia a aplicação desta disposição legal. Outrossim, o representante da Impetrante, presente na
reunião de apresentação de so�ware, não manifestou inconformismo diante da desclassificação, ausentando-se
da sessão antes do término, conforme consignou a Autoridade Impetrada na Ata de fls. 34/35, de modo que
sequer demonstrou que seria possível, em "apenas 5 (cinco) minutos", como alegado na exordial, sanar a
incongruência entre o programa apresentado e a exigência técnica realizada pela comissão da AMMPLA. Nesse
contexto, considerando que a própria Impetrante não tentou contornar, no bojo da apresentação, a
incongruência apontada pela autoridade Impetrada e respectiva comissão técnica - mesmo porque, pelas
próprias circunstâncias desta peculiar etapa do procedimento, esta seria a única oportunidade que permitiria a
aplicação adequada do art. 26, §3º, do Decreto Federal nº 5.450/2005 -, tenho que não havia outra alternativa
senão dar seguimento ao certame, a fim de convocar a segunda colocada da primeira etapa. Note-se que, acaso
a autoridade Impetrada permitisse que a Impetrante sanasse a irregularidade que a desclassificou em outro
momento, estaria claramente beneficiando esta empresa, posto que o edital do certame não previu, no item
9.16, cujas exigências técnicas pormenorizadas encontram-se no seu Anexo III, fls. 197/226, a possibilidade de
extensão ou remarcação da apresentação. Dessa forma, a postura esperada pela Impetrante poderia redundar,
ao contrário do que sustenta, em ofensa aos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento
convocatório, expressamente consignados no art. 3º da Lei nº 8.666/1993. Nesse sentido, vejamos alguns
precedentes da jurisprudência pátria: "ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. EDITAL. EFEITO
SUSPENSIVO. DEFERIMENTO. 1. A autora não atendeu às exigências do edital, de modo que admitir que



permaneça no certame implicaria fragilização e ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório,
além de privilégio indevido a um dos concorrentes (com o afastamento de critério estabelecido objetivamente
no edital e aplicado a todos), o que fere o princípio da igualdade. 2. A jurisprudência do eg. Superior Tribunal de
Justiça é firme no sentido de que o princípio da vinculação restringe o próprio ato administrativo às regras
editalícias, impondo a desclassificação do licitante que descumprir as exigências previamente estabelecidas."4
"MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2010 - DESCLASSIFICAÇÃO DO AGRAVANTE
- PROPOSTA APRESENTADA SEM A INDICAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE - DESCUMPRIMENTO DO EDITAL -
"CONTER IDENTIFICAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS APRESENTADAS, INCLUSIVE NA
ETAPA DE LANCES VERBAIS DO PREGÃO, QUE SERÁ DE, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DA
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO" (ITEM 10.2.9) INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - DECISÃO
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não restando preenchido um dos itens do edital descabe a permanência
do agravante no certame licitatório, sob pena de violação dos princípios da isonomia, legalidade e
impessoalidade administrativa.2. Aceitar que seja suprida a apresentação de determinado requisito é privilegiar
um concorrente em detrimento de outros, o que feriria o princípio da igualdade entre os licitantes."5 Assim,
constatado que a desclassificação da Impetrante se deu de forma regular, em atenção aos princípios que regem o
procedimento licitatório, não resta outra alternativa a este juízo senão denegar a segurança pretendida. 3.
DISPOSITIVO Ante o exposto, considerando tudo o mais que dos autos consta e princípios atinentes à espécie,
mantenho a Decisão de fls. 93/95 e JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, em
conseqüência, DENEGO A SEGURANÇA pretendida, EXTINGUINDO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos
termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Condeno o Impetrante ao pagamento das custas
processuais, já satisfeitas, conforme documento de fls. 92. Sem honorários advocatícios, consoante art. 25 da Lei
nº 12.016/09. Sem reexame necessário. Cientifique-se o Ministério Público. Defiro desde já o desentranhamento
de documentos, acaso requerido, mediante a substituição nos autos por cópias autênticas. Transitada em
julgado esta decisão, com as cautelas de estilo, dê-se baixa na distribuição e arquive-se o processo. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Petrolina-PE, 26 de julho de 2017. Josilton Antonio Silva Reis Juiz de Direito 1 Art. 5º,
LXIX, da, Constituição Federal. 2 MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO, Lumen Juris, 7ª ed., Rio de Janeiro, 2001,
p. 188. 3 STJ, MS nº 5.597/DF, 1ª S., Rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU 01.06.1998. 4 TRF - 4ª Região, Quarta
Turma, AG 50270697920144040000 5027069-79.2014.404.0000, Rel. Des. VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA,
Julgamento em 14/04/2015 e Publicação no D.E. 16/04/2015. 5 TJPR, 4ª Câmara Cível Processo AI 6889003 PR
0688900-3, Rel. Des. LUÍS CARLOS XAVIER, Julgamento em 01/02/ 2011, Publicação no DJ: 579. --------------- ---------
--------------------------------------------------- --------------- ------------------------------------------------------------ PODER
JUDICIÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO JUÍZO DE DIREITO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE
PETROLINA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR Nº 0008367-14.2016.8.17.1130
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Extinção do processo com resolução do mérito por improcedência
(Clique para resumir) IMPETRANTE: BARRADAS & QUEIROZ GUARDA E TRANSPORTE DE VEÍCULOS LTDA.
IMPETRADO: PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PETROLINA SENTENÇA EMENTA: DIREITO
CONSTITUCIONAL, DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA
COM PEDIDO LIMINAR. LEI Nº 12.016/09. INDEFERIMENTO DO REFERIDO PLEITO, NÃO CONSTANDO DOS AUTOS
INFORMAÇÕES QUANTO À INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS À SUPERIOR INSTÂNCIA. INFORMAÇÕES.
MANIFESTAÇÕES ÀS INFORMAÇÕES. COTA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SEM PRELIMINARES. MÉRITO. PLEITO DE
SUSPENSÃO E ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE DESCLASSIFICOU A IMPETRANTE DO PROCESSO
LICITATÓRIO Nº 159/2016, MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 115/2016. DESCLASSIFICAÇÃO REALIZADA NA
ETAPA DE DEMONSTRAÇÃO DO SOFTWARE A SER UTILIZADO PARA PRESTAR OS SERVIÇOS QUE ERAM OBJETO DO
CERTAME. ITEM 15 (QUINZE) DO ANEXO III DO EDITAL QUE NÃO FOI DEMONSTRADO. INCONGRUÊNCIA APONTADA
POR COMISSÃO TÉCNICA. ART. 26, §3º, DO DECRETO FEDERAL Nº 5.450/2005 QUE SOMENTE PODERIA SER
APLICADO NO MOMENTO DA APRESENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO OU REMARCAÇÃO DA
APRESENTAÇÃO, SOB PENA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO
CONVOCATÓRIO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. QUESTÃO DE MÉRITO UNICAMENTE DE DIREITO E DE
FATO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. Vistos, etc... 1. RELATÓRIO BARRADAS &
QUEIROZ GUARDA E TRANSPORTE DE VEÍCULOS LTDA., devidamente qualificada e representada, fls. 21, impetra
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MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR contra suposto ato da PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE PETROLINA, alegando, em breve síntese que: a) participou do Processo Licitatório nº 159/2016, modalidade
pregão, com o objetivo de contratação de empresa especializada na prestação de serviços de remoção, guarda,
liberação e leilão de veículos apreendidos e em situação irregular; b) foi a vencedora da primeira etapa, com uma
proposta de repasse à Prefeitura de Petrolina de 18% (dezoito por cento) do total da receita auferida com a
prestação do serviço objeto da licitação; c) foi estabelecida a data de 09/06/2016 para apresentação da amostra
de so�ware a ser utilizado no serviço, etapa que antecederia a habilitação da empresa; d) na apresentação do
referido programa, após ter demonstrado 14 (quatorze) dos 18 (dezoito) itens exigidos, foi informado pelo
pregoeiro o não cumprimento do item 15 (quinze), razão pela qual foi desclassificado; e) o pregoeiro também
informou o descumprimento dos demais itens; f) apesar de ter corrigido o erro quanto a avaliação dos itens 16
(dezesseis), 17 (dezessete) e 18 (dezoito), conforme parecer elaborado por sua equipe técnica, o pregoeiro
manteve sua desclassificação; g) em verdade, o item 15 do edital, consistente no SAC (Serviço de Atendimento ao
Consumidor), existia dentro do sistema apresentado para o Pregoeiro e sua equipe de apoio, mas a alegação que
impediu a continuidade da apresentação foi de que o referido item deveria estar fora do sistema e não dentro; h)
o edital não fez a exigência imposta pelo pregoeiro e, de qualquer modo, bastaria interromper a apresentação
por 5 (cinco) minutos para migrar as informações e itens citados do sistema para o site; i) o art. 26, §3º, do
Decreto Federal nº 5.450/2005 dispõe que o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância
das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado e registrado em ata;
j) pelo exposto, requer a concessão de medida liminar para garantir a suspensão do Pregão presencial nº
115/2016 (Processo Licitatório nº 159/2016), permitindo-lhe nova apresentação sem interrupções, e, no mérito, a
concessão da segurança para anular o procedimento administrativo que a desclassificou na referida licitação.
Instruiu a inicial com os documentos de fls. 21/92. Indeferimento do pleito liminar através da Decisão de fls.
93/95, não constando dos autos informações quanto à interposição de recursos à Superior Instância. Notificado,
o Impetrado prestou informações às fls. 97/100, acompanhada dos documentos de fls. 101/168, alegando, em
síntese, que: a) consoante relatado pela própria Impetrante, não foi apresentado 100% (cem por cento) das
informações exigidas nos requisitos de operação do sistema de gestão operacional; b) ao deixar de apresentar as
informações dos itens 15 (quinze) a 18 (dezoito), a Impetrante descumpriu exigência expressa do instrumento
convocatório, razão por si só suficiente para desclassifica-la; c) a decisão da Comissão Técnica da Autarquia
Municipal de Mobilidade de Petrolina - AMMPLA baseou-se na isonomia e teve por finalidade resguardar o
interesse público; d) a prova do conceito, ou seja, a demonstração do sistema pela empresa não ocorreu na fase
de habilitação dos licitantes e sim após a classificação da empresa, quando foi provisoriamente declarada
vencedora do certame, de modo que os trâmites ocorreram conforme preconiza a lei; e) pelo exposto, requer a
denegação da segurança pretendida, protestando ainda provar o alegado por todos os meios em direito
admitidos. Notificado, o Município de Petrolina, na condição de pessoa jurídica interessada, apresentou a
petição de fls. 170/174, acompanhada dos documentos de fls. 175/239, oportunidade na qual repetiu as mesmas
informações prestadas pelo Impetrado. Apesar de intimada, a Impetrante deixou de apresentar manifestação às
informações. Cota do Ministério Público às fls. 243/244. É o que basta relatar. Tudo bem visto e analisado, decido.
2. DOS FUNDAMENTOS Ante a ausência de preliminares, passo diretamente ao mérito. A Constituição Federal
prevê a concessão de mandado de segurança para a proteção de direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público1. Com o mandamus, pretende a
Impetrante a declaração de nulidade de ato administrativo que a desclassificou no processo Licitatório nº
159/2016, Pregão Presencial nº 115/2016, que tinha por objeto a contratação de empresa de prestação de
serviços de remoção, guarda, liberação e leilão de veículos apreendidos e que se encontrarem em situação
irregular. Segundo argumenta, apesar de ter se sagrado vencedora da primeira parte do certame a
desclassificação no momento da apresentação do so�ware objeto da licitação se deu de forma desarrazoada,
posto que não foi dada oportunidade para sanar pequena discrepância entre o sistema apresentado e os
interesses da equipe técnica da AMMPLA, discrepância esta que poderia ser resolvida com uma simples
interrupção de não mais que 5 (cinco) minutos. Sustenta, ademais, que esta exigência feita pelo pregoeiro e pela
comissão técnica da AMMPLA, consistente na alocação do SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor), não foi
prevista expressamente no edital. De outro lado, a autoridade Impetrada e o Município de Petrolina alegam que
a desclassificação da Impetrante se deu pela inobservância de um dos requisitos - item 15 (quinze) - do so�ware



a ser utilizado na prestação do serviço licitado, sendo o ato que se pretende suspender e anular necessário à
preservação da isonomia e do interesse público. Pois bem, segundo José dos Santos Carvalho Filho, licitação é
"o procedimento administrativo vinculado por meio do qual os entes da Administração Pública e aqueles por ela
controlados selecionam a melhor proposta entre as oferecidas pelos vários interessados, com dois objetivos - a
celebração de contrato, ou a obtenção do melhor trabalho técnico, artístico ou científico."2 Trata-se, portanto, da
forma mais equânime que encontrou o Estado em contratar, de maneira sempre a buscar a melhor proposta para
a Administração Pública. Encontra-se a licitação prevista no art. 37, XXI, da Constituição Federal, que assim
dispõe: "XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão
contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações." É cediço, em nosso ordenamento jurídico, que a
Administração Pública está sujeita ao princípio da legalidade, previsto expressamente no art. 37, caput, da
Constituição Federal, segundo o qual ao Poder Público somente é permitido atuar em conformidade com a lei.
Quanto à vinculação ao edital, princípio este verificado no art. 41, caput, da Lei nº 8.666/93, temos que "a
Administração não pode descumprir as normas e condições do edital ao qual se acha estritamente vinculada". O
edital, neste caso, torna-se lei entre as partes, assemelhando-se a um contrato de adesão cujas cláusulas são
elaboradas unilateralmente pelo Estado. Este mesmo princípio dá origem a outro que lhe é afeto, qual seja, o da
inalterabilidade do instrumento convocatório. Em sendo lei, o Edital com os seus termos atrelam tanto à
Administração, que estará estritamente subordinada a seus próprios atos, quanto às concorrentes - sabedoras do
inteiro teor do certame. A Administração e as licitantes ficam restritos ao que lhes é solicitado ou permitido no
Edital, quanto ao procedimento, à documentação, às propostas, ao julgamento e ao contrato. Todos os atos
decorrentes do procedimento licitatório, por óbvio, vincular-se-ão ao contrato. Ocorrendo a falta de vinculação
aos termos do Edital, justificável será a motivação do Judiciário através de ação movida pelos interessados, por
qualquer cidadão, ou até mesmo pelo Ministério Público, para apreciação de potencial desvio de conduta, para
que seja anulado e restabeleça-se a ordem no processo licitatório. Senão, vejamos o aresto adiante: "DIREITO
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. EDITAL COMO INSTRUMENTO VINCULATÓRIO DAS PARTES. ALTERAÇÃO COM
DESCUMPRIMENTO DA LEI. SEGURANÇA CONCEDIDA. É entendimento corrente na doutrina, como na
jurisprudência, que o Edital, no procedimento licitatório, constitui lei entre as partes e é instrumento de validade
dos atos praticados no curso da licitação."3 In casu, verifico que não merecem prosperar as pretensões da
Impetrante, uma vez que o pleito de suspensão e anulação do ato que a desclassificou ou mesmo do próprio
certame licitatório em apreço representaria ofensa aos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento
convocatório. Ao compulsar os autos, verifico que a Impetrante foi desclassificada no momento da apresentação
do so�ware necessário à execução dos serviços que eram objeto do Edital de Licitação nº 159/2016, Pregão
Presencial nº 115/2016, cujo item 9.16 dispôs que a análise do sistema seria realizada por comissão da Autarquia
Municipal de Mobilidade de Petrolina (AMMPLA), principal interessada no certame, que deveria emitir relatório
em favor do Pregoeiro. Por oportuno, confira-se: "9.16 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será
analisada a amostra do so�ware do licitante que apresentar o menor lance dos serviços exigidos e julgados. A
mesma será analisada por servidores da AMMPLA, membros da comissão de recebimento dos serviços. Essa
comissão deverá analisar se a amostra está em consonância com o solicitado, e emitirá relatório para o
pregoeiro." Ocorre que, nos termos da Ata da Reunião para Demonstração de So�ware, juntada aos autos às fls.
34/35, a Impetrante não atendeu à exigência de nº 15 (quinze) contida no Anexo III do Edital em apreço, fls.
197/226, referente a um dos requisitos do SAC (Serviço de Atendimento ao Consumidor) do sistema, razão pela
qual foi legitimamente desclassificada, senão vejamos: "(...) ficou constatado que a empresa BARRADAS &
QUEIROZ GUARDA E TRANSPORTE DE VEÍCULOS LTDA, não apresentou o sistema de acordo com o exigido no
Edital pelos motivos conforme se segue: No item 15: "comprovar capacidade de abertura e protocolagem
automática de contatos, através da emissão de protocolos, não foi apresentado no sistema a funcionalidade
exigida no edital, de forma que permita ao usuário registrar qualquer ocorrência junto ao prestador de serviços e
gerar o número de protocolo automaticamente; (...)" Com efeito, conquanto a Impetrante sustente que a
autoridade Impetrada poderia, com fulcro no art. 26, §3º, do Decreto Federal nº 5.450/2005, permitir que fossem
sanados "erros ou falhas" que não alterassem "a substância da proposta", a situação narrada por ambas as
partes não permitia a aplicação desta disposição legal. Outrossim, o representante da Impetrante, presente na



reunião de apresentação de so�ware, não manifestou inconformismo diante da desclassificação, ausentando-se
da sessão antes do término, conforme consignou a Autoridade Impetrada na Ata de fls. 34/35, de modo que
sequer demonstrou que seria possível, em "apenas 5 (cinco) minutos", como alegado na exordial, sanar a
incongruência entre o programa apresentado e a exigência técnica realizada pela comissão da AMMPLA. Nesse
contexto, considerando que a própria Impetrante não tentou contornar, no bojo da apresentação, a
incongruência apontada pela autoridade Impetrada e respectiva comissão técnica - mesmo porque, pelas
próprias circunstâncias desta peculiar etapa do procedimento, esta seria a única oportunidade que permitiria a
aplicação adequada do art. 26, §3º, do Decreto Federal nº 5.450/2005 -, tenho que não havia outra alternativa
senão dar seguimento ao certame, a fim de convocar a segunda colocada da primeira etapa. Note-se que, acaso
a autoridade Impetrada permitisse que a Impetrante sanasse a irregularidade que a desclassificou em outro
momento, estaria claramente beneficiando esta empresa, posto que o edital do certame não previu, no item
9.16, cujas exigências técnicas pormenorizadas encontram-se no seu Anexo III, fls. 197/226, a possibilidade de
extensão ou remarcação da apresentação. Dessa forma, a postura esperada pela Impetrante poderia redundar,
ao contrário do que sustenta, em ofensa aos princípios da isonomia e da vinculação ao instrumento
convocatório, expressamente consignados no art. 3º da Lei nº 8.666/1993. Nesse sentido, vejamos alguns
precedentes da jurisprudência pátria: "ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. EDITAL. EFEITO
SUSPENSIVO. DEFERIMENTO. 1. A autora não atendeu às exigências do edital, de modo que admitir que
permaneça no certame implicaria fragilização e ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório,
além de privilégio indevido a um dos concorrentes (com o afastamento de critério estabelecido objetivamente
no edital e aplicado a todos), o que fere o princípio da igualdade. 2. A jurisprudência do eg. Superior Tribunal de
Justiça é firme no sentido de que o princípio da vinculação restringe o próprio ato administrativo às regras
editalícias, impondo a desclassificação do licitante que descumprir as exigências previamente estabelecidas."4
"MANDADO DE SEGURANÇA - LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 26/2010 - DESCLASSIFICAÇÃO DO AGRAVANTE
- PROPOSTA APRESENTADA SEM A INDICAÇÃO DE PRAZO DE VALIDADE - DESCUMPRIMENTO DO EDITAL -
"CONTER IDENTIFICAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS DE PREÇOS APRESENTADAS, INCLUSIVE NA
ETAPA DE LANCES VERBAIS DO PREGÃO, QUE SERÁ DE, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) DIAS, A CONTAR DA DATA DA
SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO" (ITEM 10.2.9) INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - DECISÃO
MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. Não restando preenchido um dos itens do edital descabe a permanência
do agravante no certame licitatório, sob pena de violação dos princípios da isonomia, legalidade e
impessoalidade administrativa.2. Aceitar que seja suprida a apresentação de determinado requisito é privilegiar
um concorrente em detrimento de outros, o que feriria o princípio da igualdade entre os licitantes."5 Assim,
constatado que a desclassificação da Impetrante se deu de forma regular, em atenção aos princípios que regem o
procedimento licitatório, não resta outra alternativa a este juízo senão denegar a segurança pretendida. 3.
DISPOSITIVO Ante o exposto, considerando tudo o mais que dos autos consta e princípios atinentes à espécie,
mantenho a Decisão de fls. 93/95 e JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL, em
conseqüência, DENEGO A SEGURANÇA pretendida, EXTINGUINDO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos
termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil. Condeno o Impetrante ao pagamento das custas
processuais, já satisfeitas, conforme documento de fls. 92. Sem honorários advocatícios, consoante art. 25 da Lei
nº 12.016/09. Sem reexame necessário. Cientifique-se o Ministério Público. Defiro desde já o desentranhamento
de documentos, acaso requerido, mediante a substituição nos autos por cópias autênticas. Transitada em
julgado esta decisão, com as cautelas de estilo, dê-se baixa na distribuição e arquive-se o processo. Publique-se.
Registre-se. Intimem-se. Petrolina-PE, 26 de julho de 2017. Josilton Antonio Silva Reis Juiz de Direito 1 Art. 5º,
LXIX, da, Constituição Federal. 2 MANUAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO, Lumen Juris, 7ª ed., Rio de Janeiro, 2001,
p. 188. 3 STJ, MS nº 5.597/DF, 1ª S., Rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU 01.06.1998. 4 TRF - 4ª Região, Quarta
Turma, AG 50270697920144040000 5027069-79.2014.404.0000, Rel. Des. VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA,
Julgamento em 14/04/2015 e Publicação no D.E. 16/04/2015. 5 TJPR, 4ª Câmara Cível Processo AI 6889003 PR
0688900-3, Rel. Des. LUÍS CARLOS XAVIER, Julgamento em 01/02/ 2011, Publicação no DJ: 579. --------------- ---------
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31/05/2017 09:35

Juntada de Petição - Petição

15/05/2017 12:01

Remessa Interna Manifestação Ministerial: 20177080017876 - Protocolo Geral do Fórum de Petrolina

15/05/2017 11:53

Recebidos os autos Ministério Público - Ministério Público

31/03/2017 10:46

Autos entregues em carga ao Ministério Público - Ministério Público

24/01/2017 08:40

Juntada de Informações Prévias - Informações Prévias

24/01/2017 08:36

Juntada de Mandado Cumprido - Mandado Cumprido

22/12/2016 14:11

Recebidos os autos Fazenda Pública Municipal - Fazenda Pública Municipal

10/08/2016 10:08

Autos entregues em carga ao Fazenda Pública Municipal - Fazenda Pública Municipal

09/08/2016 13:53

Juntada de Petição - Petição
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Não-concessão de liminar
(Clique para resumir) IMPETRANTE: BARRADAS & QUEIROZ GUARDA E TRANSPORTE DE VEÍCULOS LTDA
IMPETRADO: VANDERLEI NOGUEIRA SILVA, PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE PETROLINA D E C I S Ã O Vistos, etc.
BARRADAS & QUEIROZ GUARDA E TRANSPORTE DE VEÍCULOS LTDA, devidamente qualificado e representado, fls.
67, impetra Mandado de Segurança contra suposto ato de VANDERLEI NOGUEIRA SILVA, PREGOEIRO DO
MUNICÍPIO DE PETROLINA, alegando, em breve síntese que: a) foi publicado Edital de Licitação com o objetivo de
contratação de empresa especializada na prestação de serviços de remoção, guarda, liberação e leilão de
veículos apreendidos e em situação irregular; b) foi a vencedora da etapa, com uma proposta de 18% (dezoito
por cento) do total da receita auferida; c) foi estabelecido o dia 09/06/2016 para apresentação da amostra de
so�ware; d) na apresentação do so�ware, foi informado pelo pregoeiro o não cumprimento do item 15, razão
pela qual foi desclassificado; e) não pode ser mantida a decisão de desclassificar a Impetrante pois muitas
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confusões se fizeram ao longo da sessão; f) posto isso, pugna pela concessão de medida liminar para garantir a
suspensão da licitação pública pregão presencial nº 115/2016, até ulterior deliberação judicial. Instruiu a inicial
com os documentos de fls. 21/92. É o breve relatório. Pronuncio-me, assentando a minha decisão. A Constituição
Federal prevê a concessão de mandado de segurança para a proteção de direito líquido e certo, não amparado
por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade
pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público1. Para a concessão da medida
liminar em mandado de segurança devem concorrer dois requisitos legais, quais sejam, um fundamento
relevante, e que do ato impugnado possa resultar ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida (art. 7º, III,
da Lei nº 12.016/09). Sobre o tema, assim já decidiu o STF e o STJ: "Os dois requisitos previstos no inciso II são
essenciais para que possa ser concedida a medida liminar2". "Para a concessão da medida liminar, em mandado
de segurança, hão de concorrer dois requisitos indispensáveis ao procedimento cautelar destinado a assegurar o
possível direito do impetrante: a relevância dos fundamentos do pedido e a comprovação de que do ato
impugnado poderá resultar a ineficácia da medida acautelatória postulada, caso seja deferida a ordem no
julgamento definitivo do mandamus3". Em perfunctória apreciação da matéria, própria das medidas de
urgência, não considero satisfeitos os requisitos para a concessão de medida liminar. Compulsando os autos,
verifico que pretende o Impetrante, desclassificado em decorrência do não atendimento de item de
procedimento licitatório, a suspensão imediata da licitação pública pregão presencial nº 115/2016, sob o
fundamento de existência de ato ilegal praticado pelo pregoeiro ao efetuar a sua desclassificação. Inicialmente,
verifico que, no caso vertente, está presente o requisito do "perigo de dano irreparável ou de difícil reparação",
tendo em vista a continuidade do procedimento licitatório, já que a Administração Pública agendou para o dia
21/06/2016 a análise do so�ware pela empresa, Rodando Legal - Serviços e Transp. Rodov. Ltda., convocada após
a desclassificação da Impetrante. Contudo, paralelamente, inexiste nos autos prova inequívoca que convença
este magistrado da verossimilhança das alegações aduzidas pela Impetrante, aptas a autorizar a suspensão da
licitação pública pregão presencial nº 115/2016, porquanto como pode se extrair da Ata da Reunião para
Demonstração de So�ware, coligida aos autos às fls. 34/35, a Impetrante não atendeu os requisitos do
procedimento licitatório, razão pela qual foi legitimamente desclassificada. Por pertinente, confira-se. (...) ficou
constatado que a empresa BARRADAS & QUEIROZ GUARDA E TRANSPORTE DE VEÍCULOS LTDA, não apresentou o
sistema de acordo com o exigido no Edital pelos motivos conforme se segue: No item 15: "comprovar capacidade
de abertura e protocolagem automática de contatos, através da emissão de protocolos, não foi apresentado no
sistema a funcionalidade exigida no edital, de forma que permita ao usuário registrar qualquer ocorrência junto
ao prestador de serviços e gerar o número de protocolo automaticamente; (...) Ressalte-se, ademais, que o
representante da Impetrante, presente na reunião de apresentação de so�ware, não manifestou inconformismo
diante da desclassificação, ausentando-se da sessão antes do término, conforme consignou a Autoridade
Impetrada na Ata de fls. 34/35. Dessa forma, dos elementos constantes nos autos, não me convenço da
verossimilhança das presentes alegações, por não vislumbrar, em decorrência do não atendimento dos
requisitos constantes em edital, direito líquido e certo da Impetrante na suspensão do procedimento licitatório,
razão pela qual a tese apresentada na exordial não deve ser acolhida. Do exposto, no caso vertente, pelos
argumentos fáticos e fundamentos jurídicos constantes na prefacial, não estão atendidos os requisitos da lei,
pelo que INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR. Intimem-se as partes do teor desta decisão. Após, notifique-se a
autoridade impetrada para, no prazo de 10 (dez) dias, prestar as informações que julgar necessárias. Dê-se
ciência ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem
documentos, para que, querendo, ingresse no feito, art. 7º, da Lei nº 12.016/09. Se as informações vierem
acompanhadas de documentos, diga o impetrante, em 5 (cinco) dias (art. 218, §1º e §3º, do NCPC). Em seguida,
manifeste o Representante do Ministério Público no prazo improrrogável de 10 (dez) dias. Com ou sem
manifestação, sejam os autos remetidos à conclusão, art. 12, parágrafo único, da Lei nº 12.016/09. Cumpra-se.
Petrolina-PE, 20 de junho de 2016. Josilton Antonio Silva Reis Juiz de Direito 1 Art. 5º, LXIX, CF. 2 STF - Pleno; RTJ
91/67. 3 STJ - Primeira Seção - Classe: AGRMS - Agravo Regimental no Mandado de Segurança - 8176 - Processo:
200200117489 UF: DF - Relator (a) GARCIA VIEIRA - Data da decisão: 10/04/2002 - Fonte DJ Data: 29/04/2002
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