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PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DA SECRETÁRIA 
DE  ADMINISTRAÇÃO.  INOCORRÊNCIA.  EXEGESE 
DO ART.  49, § 2º, DA LEI 8.666/93. REJEIÇÃO DA 
QUESTÃO PRÉVIA. 

- No caso em tela, a nulidade da licitação induz a do 
contrato,  não  há  que  se  falar  em  ilegitimidade  da 
autoridade  coatora  que  formalizou  o  pregão  em 
decorrência  da  superveniente  homologação  e 
assinatura do pacto, uma vez que o vício decorrente do 
procedimento  seletivo  atinge  o  firmamento  eivando-o 
de nulidade.

PREFACIAL DE FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO E 
AUSÊNCIA  DE  INDICAÇÃO  DE  LITISCONSORTE 
NECESSÁRIO.  LEGITIMIDADE  DAS  PARTES, 
INTERESSE DE AGIR E POSSIBILIDADE JURÍDICA 
DO  PEDIDO  EVIDENCIADOS.  SUPRIMENTO  DA 
IRREGULARIDADE  DA  AUSÊNCIA  DE  INCLUSÃO 
DE  PARTE  OBRIGATÓRIA.  COMPARECIMENTO 
ESPONTÂNEO.  AUSÊNCIA  DE  PREJUÍZOS. 
DESACOLHIMENTO DAS TESES.

-  O  comparecimento  espontâneo  de  litisconsorte 
necessário  supre  eventual  irregularidade,  esvaziando 
qualquer potencial prejuízo.

-  Verificada a legitimidade das partes, o interesse de 
agir  e  a  possibilidade  jurídica  do  pedido,  atendidas 
restam as condições da ação. 
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PERDA DO OBJETO  DA DEMANDA EM VIRTUDE 
DA HOMOLOGAÇÃO  DA LICITAÇÃO.  INCIDÊNCIA 
DO ART.  49, § 2º, DA LEI 8.666/93. REJEIÇÃO DA 
MATÉRIA ARTICULADA. 

-  A  homologação  do  certame  não  prejudica  o 
prosseguimento  da  lide,  uma  vez  que  os  vícios 
decorrentes da licitação geram a nulidade do pacto.

-  Conforme  pacífico  entendimento  jurisprudencial  do  
STJ,  "a  superveniente  adjudicação  não  importa  na  
perda de objeto do mandado de segurança, pois se o  
certame  está  eivado  de  nulidades,  estas  também 
contaminam a adjudicação e posterior  celebração do  
contrato"  (AgRg  na  SS  2.370/PE,  Rel.  Min.  Ari  
Pargendler, Corte Especial, DJe 23.9.2011). No mesmo  
sentido: AgRg no AREsp 141.597/MA, Rel.
Ministro  Herman  Benjamin,  Segunda  Turma,  DJe  
31/10/2012;  REsp  1.128.271/AM,  Rel.  Min;  Castro  
Meira,  Segunda  Turma,  DJe  25.11.2009;  e  REsp  
1.059.501/MG,  Rel.  Min;  Mauro  Campbell  Marques,  
Segunda Turma, DJe 10.9.2009.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  REsp  1223353/AM,  Rel.  Ministro  BENEDITO 
GONÇALVES,  PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/03/2013,  DJe 
18/03/2013)

MANDADO  DE  SEGURANÇA.  IMPUGNAÇÃO  À 
LICITAÇÃO.  MODALIDADE  PREGÃO.  NÃO 
APRESENTAÇÃO  DE  ÍNDICE  DE  SOLVÊNCIA  E 
DESCLASSIFICAÇÃO DO CERTAME. DOCUMENTO 
ABRANGIDO PELA DISPENSA LEGAL DO ART. 4º, 
XIV, DA LEI 10.520/2002. EMPRESA CADASTRADA 
NO SICAF. BENESSE ADVINDA DIRETAMENTE DA 
NORMA  GERAL  DISCIPLINADORA  DO  PREGÃO. 
EDITAL  QUE  DEVE GUARDAR  SINTONIA  COM  O 
NORMATIVO.  SERVIÇO  ESSENCIAL  NÃO 
PREJUDICADO.  POSSIBILIDADE  DE 
CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL. DIREITO LÍQUIDO 
E  CERTO  VERIFICADO.  ANULAÇÃO  DO  ATO  DE 
EXCLUSÃO  E  SUBSEQUENTES. 
PROSSEGUIMENTO  NAS  DEMAIS  FASES  DO 
PROCEDIMENTO  LICITATÓRIO.  CONCESSÃO  DA 
ORDEM MANDAMENTAL.

-  “Os  licitantes  poderão  deixar  de  apresentar  os  
documentos de habilitação que já constem do Sistema  
de Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf e  
sistemas  semelhantes  mantidos  por  Estados,  Distrito  
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Federal  ou  Municípios,  assegurado  aos  demais  
licitantes  o  direito  de  acesso  aos  dados  nele  
constantes”. (art. 4º, XIV, da Lei 10.520/2002)

-  A  prerrogativa  trazida  pela  norma  geral  de  pregão 
consagra  um privilégio  legal,  em que  se  dispensa  a 
apresentação  de  documentos  constantes  no  Sistema 
de Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf e 
sistemas  semelhantes  mantidos  por  Estados,  Distrito 
Federal ou Municípios. Dessa forma, o edital licitatório 
deve  guardar  sintonia  com  as  normas  cogentes 
previstas na lei geral citada.

- “(…) O parágrafo único do artigo 13, do Decreto nº  
3.555/00,  ao  dispor  que  a  documentação  exigida  
para  comprovação  da  qualificação  econômico-
financeira será substituída pelo registro cadastral  
do  SICAF,  concedeu  ao  licitante  devidamente  
registrado  neste  sistema  cadastral,  desde  que  
regular  e  ativo,  o  benefíco  de  não  ter  que  
apresentar  a  documentação  pertinente  a  este  
tópico.  5.  A  desclassificação  de  empresa  
impetrante  afronta  o  princípio  da  razoabilidade  
tendo  em  vista  que  o  artigo  13,  do  Decreto  nº  
3.550/00,  facultou  ao  licitante  devidamente  
registrado no SICAF, desde que regular e ativo, o  
benefício  de  não  ter  que  apresentar  a  
documentação exigida para a comprovação de sua  
qualificação  econômico-financeira. 6.  Remessa 
necessária conhecida e improvida.”
(TRF  2ª  R.;  REO-MS  2006.50.01.006659-5;  Sexta  Turma 
Especializada; Rel. Des. Fed. Guilherme Calmon Nogueira da 
Gama; Julg. 12/07/2010; DEJF2 09/08/2010) 

-  REPRESENTAÇÃO.  LICITAÇÃO.  VEDAÇÃO  DE 
EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES JÁ 
CONSTANTES DO SICAF. RESPONSABILIDADE DE 
PREGOEIRO  PELAS  EXIGÊNCIAS  DO  EDITAL.  
FIXAÇÃO  DE  PRAZO  PARA  ADOÇÃO  DE 
PROVIDÊNCIAS.  1.  É  vedada  a  exigência,  em 
procedimentos  licitatórios  na  modalidade  pregão,  
da apresentação de documentos e informações que  
já constem do sistema de cadastramento unificado  
de  fornecedores  ou  de  sistemas  semelhantes  
mantidos  por  estados,  distrito  federal  ou  
municípios.  (...) (TCU;  Repres  020.747/2005-3;  Ac. 
2389/2006;  Tribunal  Pleno;  Rel.  Min.  Ubiratan  Aguiar;  Julg. 
06/12/2006; DOU 13/12/2006) 

Desembargador José Ricardo Porto
 3



Mandado de Segurança nº 2004434-19.2014.815.0000

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acima identificados:

ACORDA a Colenda Primeira Seção Especializada Cível desta Egrégia 
Corte de Justiça da Paraíba, por unanimidade, REJEITAR AS PRELIMINARES. NO 
MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, CONCEDER A SEGURANÇA.

RELATÓRIO

Trata-se  de  Mandado  de  Segurança  originário  impetrado  pela 

Borborema Mudanças e Transportes Ltda em face de ato supostamente ilegal 

perpetrado através da Secretária de Administração do Estado da Paraíba.

A  impetrante  narra  que  fora  aberto  Pregão,  registrado  sob  o  nº 

481/2013,  para a celebração de contrato administrativo objetivando a prestação de 

serviços de transporte rodoviário de cargas em caminhão, para atender a demanda 

no âmbito da Secretaria de Estado da Administração.

Quando do oferecimento das propostas, segue aduzindo que se sagrou 

vencedora, porém, restou inabilitada em virtude da “não apresentação” do índice de 

solvência, conforme previsto no edital no item 9.2.3, alínea b3, oportunidade na qual 

foi negociado com a segunda colocada a prestação do labor nos termos da proposta 

vencedora, o que fora prontamente aceita pela adversária.

De  tal  ato  de  exclusão,  fora  interposto  recurso  administrativo  (fls. 

355/357), todavia, a empresa não obteve êxito, tendo em vista que a autoridade ora 

declinada como coatora (Secretária de Administração) homologou o parecer jurídico 

e manteve a decisão da comissão de licitação (fls. 395/400). 

Em sua tese, argumenta que deixou de apresentar o documento haja 

vista existência de dispensa legal, prevista na Lei Disciplinadora do Pregão (Lei nº  

10.520/2002, art. 4º, XIV).

Desembargador José Ricardo Porto
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Também afirma que sua exclusão se deu por  exigência meramente 

formal,  não  essencial,  posto  que  passível  de  obtenção  por  simples  consulta  ao 

SICAF.

Formulou pedido liminar. 

Acostou documentos – fls. 12/401.

Deferido  o  pleito  de  urgência,  conforme  se  verifica  às  fls.  404,  in 

verbis:“defiro a medida liminar, para determinar a suspensão da tramitação do  

processo  administrativo  nº  22.000.263801.2013,  ou,  acaso  já  finalizado,  o  

contrato de prestação de serviços que versa o Pregão nº 481/2013, até ulterior  

deliberação judicial.”

Irresignado, o Estado da Paraíba interpôs o presente Agravo Interno 

(fls. 413/422). Argumenta encontrar-se em grande prejuízo, haja vista o decisum ora 

questionado ter  paralisado prestação de serviço essencial  por tempo indefinido - 

contrato de transporte rodoviário de cargas -, afetando o princípio da continuidade 

do serviço público, pelo que entende decorrer perigo da demora inverso. 

Defende que a empresa impetrante desobedeceu a item editalício, ao 

não apresentar o documento no momento oportuno, razão pela qual sua exclusão foi 

realizada de forma correta. 

Igualmente  insatisfeito,  José  Pereira  de  Lima  Transporte-EPP,  na 

qualidade de terceiro prejudicado, também ofertou recurso regimental – fls. 442/458.

Em  preliminar,  suscita  a  nulidade  do  decisório,  a  ser  proferida, 

inclusive, de ofício, em razão da falta de condição da ação, bem como devido à 

legitimidade passiva necessária, inobservada pela Borborema. 

Desembargador José Ricardo Porto
 5



Mandado de Segurança nº 2004434-19.2014.815.0000

Narra  que logrou êxito  no  certame,  uma vez que cumpriu  todos os 

requisitos do edital, tendo sido surpreendida com a presente liminar que suspendeu 

a prestação de serviço.  Informa que teve notícia  que a  Secretaria  de  Educação 

firmará  contrato  emergencial  para  satisfação  urgente  do  objeto  questionado  na 

presente ação, de forma a exaurir todo o certame anterior.

Também agita outra prefacial, a perda do objeto da demanda em razão 

da homologação do certame em favor da ora agravante, de modo que entende haver  

o mandamus perdido sua utilidade, devendo ser extinto sem resolução de mérito.

Pugna pela consideração da ausência de prova pré-constituída, uma 

vez que o edital  prevê no item 9.3 apenas a dispensa,  com a apresentação da 

inscrição no órgão aduzido pelo impetrante, dos documentos relativos à habilitação 

jurídica (9.2.1) e regularidade fiscal (9.2.2), não incluindo a qualificação econômico-

financeira  -  a  exemplo  do  índice  de insolvência  -,  razão da  desclassificação do 

concorrente.

Ademais,  aponta  que  a  autora  do  remédio  constitucional,  em  seu 

recurso  administrativo  (fls.  356),  confessou  não  ter  apresentado  o  índice  de 

insolvência por falha própria. 

Ainda, enfatiza que, mesmo considerando válida a certidão estadual, 

esta teria que ser apresentada no momento da sessão pública, e não a posterior. 

Por fim,  menciona que a certidão trazida nos autos às fls.  367 não 

contem carimbo ou assinatura de servidor, pelo que, por mais um motivo, deve ser 

desconsiderada. 

Contrarrazões às fls. 520, pugnando pela manutenção da liminar. 

Ofício  da  Secretaria  de  Estado  da  Administração  às  fls.  424, 

informando que o pregão foi homologado em 05.03.2014, e que não possui mais 
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legitimidade para sustar o ato, pois já fora formalizado o contrato com a empresa 

vencedora, cabendo, agora, tal  providência, a repartição interessada pelo serviço 

(Secretaria de Educação), nos termos do art. 60 da Lei nº 8666/93. Assim, finaliza 

sugerindo a esta relatoria a notificação da mencionada secretaria para cumprimento 

da ordem.

Informações às  fls.  432,  suscitando a  preliminar  de  ilegitimidade da 

Secretária  de  Estado  da  Administração  e,  no  mérito,  a  regularidade  da 

desclassificação da concorrente, por expressa desrespeito a norma do edital. 

Petição às fls. 483, encaminhada pela empresa José Pereira de Lima, 

informando  a  realização  de  nova  licitação,  através  do  processo  nº 

22.000.332278.2013 (Pregão Presencial nº 551/2013), marcada para acontecer no 

dia 24 de abril  de 2014, com o mesmo objeto e finalidade da licitação suspensa 

nestes autos.  

Despacho às fls. 526/527, intimando a parte requerente a emendar a 

inicial.

Resposta às fls. 531.

Agravos Internos rejeitados às fls. 535/5541v.

Instado a manifestar-se, o Ministério Público entendeu não ser o caso 

de pronunciamento (555/559).

É o Relatório.

VOTO

A matéria discutida já fora enfrentada de forma exaustiva quando da 

análise dos Agravos Internos interpostos,  razão pela qual  mantenho os mesmos 
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fundamentos esposados naquela ocasião,  uma vez que suficientes a elucidar as 

questões postas em juízo, in verbis:

Não  merece  razão  os  agravantes,  motivo  pelo  qual  
mantenho  o  posicionamento  esposado  por  ocasião  da 
apreciação  da  medida  liminar,  repetindo-o,  na  parte  que  
importa:

“Com  efeito,  segundo  a  Norma  Geral  do  Pregão,  “os  
licitantes poderão deixar de apresentar os documentos de 
habilitação que já constem do Sistema de Cadastramento  
Unificado de Fornecedores – Sicaf e sistemas semelhantes  
mantidos  por  Estados,  Distrito  Federal  ou  Municípios,  
assegurado aos demais  licitantes o direito  de acesso aos 
dados nele constantes” (art. 4º, XIV, da Lei 10.520/2002)

Partindo de um exame de cognição sumária, tal prerrogativa  
trazida  pela  norma  supramencionada,  trata-se  de  um 
privilégio  legal  concedido  diretamente  pela  legislação,  em 
que se dispensa a apresentação de documentos constantes  
no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –  
Sicaf e sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito  
Federal ou Municípios.

Dessa forma, o edital  licitatório  deve,  a princípio,  guardar  
sintonia  com  as  normas  cogentes  previstas  na  lei  geral  
citada.    

Sendo  assim,  neste  momento,  entendo  plausível  a 
argumentação da instituição suplicante.

Quanto ao perigo da demora, este se mostra presente em 
face da iminência da contratação do segundo colocado para  
adjudicar o objeto da licitação.” (fls. 404/406)

Quanto às questões novas trazidas  nos agravos internos,  
passo ao exame:

O  argumento  trazido  pelo  Estado  da  Paraíba  de  que  a  
paralisação de um serviço essencial - contrato de transporte  
rodoviário de cargas - por tempo indefinido, afeta o princípio  
da  continuidade  do  serviço  público,  pelo  que  entende  
decorrer perigo da demora inverso, não merece prosperar.

O  sobrestamento  diz  respeito  estritamente  ao  objeto  do  
certame  aqui  discutido,  podendo  o  Estado  da  Paraíba,  
através de contrato emergencial e precário, enquanto não se 
finaliza  a  discussão  aqui  travada,  dar  continuidade  ao 
serviço em espeque.  Todavia,  ao fim da celeuma jurídica  
sob  análise,  o  mesmo  deverá  adjudicar  ao  vencedor  do  
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procedimento licitatório o objeto do certame, encerrando o  
pacto emergencial. 

Portanto,  não  há  que  se  falar  em  prejuízo  da  atividade  
essencial.

No  ponto  relativo  à  vinculação  aos  termos  do  edital,  as  
razões dispendidas quando da liminar e repetidas no início  
deste pronunciamento são suficientes. 

No  que  se  refere  às  razões  de  José  Pereira  de  Lima  
Transporte-EPP (terceiro prejudicado), no que diz respeito à 
falta de condição da ação, bem como devido à legitimidade  
passiva  necessária  inobservada,  igualmente  deve  ser  
rechaçada.

Em primeiro  lugar,  visualizo  preenchidas as condições da  
ação.  Em  especial,  destaco  a  legitimidade  passiva  
necessária levantada, entretanto, entendo diversamente ao  
proposto (extinção do remédio constitucional), uma vez que,  
com o comparecimento espontâneo do terceiro prejudicado  
que, inclusive, defendeu o ato de exclusão da administração  
e  rebate  todas  as  teses  presentes  do  mandado  de 
segurança,  quando  do  oferecimento  do  presente  agravo 
regimental, fora convalidado qualquer vício nesse sentido.

Assim, se o litisconsorte necessário, a par de não ter sido  
incluído  na  petição  inicial  do  mandado  de  segurança,  
comparece  espontaneamente  não  só  para  arguir  a  
irregularidade, mas também para defender o ato atacado e  
repelir ponto a ponto a tese dispendida no mandamus, não  
há razão para se fulminar a ação, devendo, pelo contrário, a  
partir de agora, ser considerado parte na ação, devendo ser  
intimado  de  todos  os  atos,  uma  vez  que  prejuízo  algum 
restou verificado.

Quanto  ao  outro  argumento,  de  que  ocorrera  a  perda 
superveniente  do  objeto  da  ação  constitucional,  também 
entendo de forma oposta, pois a homologação do certame  
não induz a tal consequência, por expressa previsão legal:

“Art. 49.  A autoridade competente para a aprovação do 
procedimento somente poderá revogar a licitação por razões 
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.
§ 1o  A anulação do procedimento licitatório por motivo de 
ilegalidade não gera obrigação de indenizar, ressalvado o 
disposto no parágrafo único do art. 59 desta Lei.
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§ 2o  A nulidade do procedimento licitatório induz à do  
contrato, ressalvado o disposto no parágrafo único do 
art. 59 desta Lei.” (Lei Geral de Licitação)

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO.  PROCESSUAL.  CIVIL.  LICITAÇÃO.  
TÉCNICA  E  PREÇO.  JULGAMENTO.  RECURSO 
ADMINISTRATIVO.  PROJETO  EXECUTIVO  NA 
TRANSPOSIÇÃO  DO RIO SÃO FRANCISCO.  MINISTRO 
DE  ESTADO  DA  INTEGRAÇÃO  NACIONAL.  
CONSULTORIA.  PRELIMINAR  DE  ILEGITIMIDADE 
PASSIVA  AD  CAUSAM  REJEITADA.  PRELIMINAR  DE 
DECADÊNCIA. REJEITADA. PRELIMINAR. DE PERDA DE 
OBJETO.  NÃO ACOLHIDA.  PRELIMINAR DE AUSÊNCIA  
DE  DIREITO  LÍQUIDO  E  CERTO.  NÃO  ACATADA.  
ALEGADAS  INFORMAÇÕES  PRIVILEGIADAS.  NÃO 
COMPROVAÇÃO.  PRETENSA  SUBJETIVIDADE  DO 
EDITAL.  JULGAMENTO  MOTIVADO.VIOLAÇÃO  À 
ISONOMIA. INOCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 9º, I, DA 
LEI  8.666/93.  INEXISTENTE.  AUSÊNCIA  DE  DIREITO 
LÍQUIDO E CERTO.
1.  Cuida-se  de  mandado  de  segurança  impetrado  contra  
decisão  de  Ministro  de  Estado  que  negou  provimento  ao  
recurso  administrativo  interposto  contra  o  julgamento  de  
proposta técnica de licitação para contratação de consultoria  
para formulação de parte de projeto executivo para obra de  
grande escala (Transposição do Rio São Francisco).
2.  A  autoridade  coatora  possui  legitimidade  passiva  ad  
causam, uma vez que consta dos autos a sua decisão que  
negou  provimento  ao  recurso  (fls.  197-198)  e,  assim,  
também é firmada a competência  do STJ,  nos termos da 
Constituição Federal. Rejeitada a preliminar.
3. É somente a partir da concretização das normas do edital,  
com o julgamento das propostas, que pode ser considerada  
atingida  a  esfera  jurídica  individual  do  impetrante.  Assim,  
não  há  falar  em  decadência  para  a  via  mandamental.  
Precedente:  MS 17.433/DF, Rel.  Ministro Arnaldo Esteves 
Lima, Primeira Seção, DJe 5.12.2012. Preliminar rejeitada.
4.  A  Corte  Especial  do  STJ  já  acordou  que  "a  
superveniente  adjudicação  não  importa  na  perda  de 
objeto  do  mandado  de  segurança,  pois  se  o  certame 
está eivado de nulidades, estas também contaminam a 
adjudicação e posterior celebração do contrato" (AgRg 
na SS 2.370/PE, Rel. Min. Ari Pargendler, Corte Especial,  
DJe 23.9.2011).
No mesmo sentido:  REsp 1.128.271/AM, Rel.  Min;  Castro  
Meira,  Segunda  Turma,  DJe  25.11.2009;  e  REsp 
1.059.501/MG,  Rel.  Min;  Mauro  Campbell  Marques,  
Segunda Turma, DJe 10.9.2009. Rejeitada a preliminar.
5. Não é possível alegar a inexistência do direito líquido e  
certo  postulado  no presente  mandado de segurança sem 
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que  seja  apreciado  o  seu  mérito,  uma  vez  que  sua 
postulação  central  versa  sobre  a  pretensa  ilicitude  na  
participação  como  licitante  das  demais  empresas  e  
consórcios. Preliminar rejeitada.
6. No mérito, tem-se quatro alegações de nulidade sobre o  
julgamento  das  propostas  técnicas:  que  as  notas  das  
demais licitantes seriam maiores em razão de informações 
privilegiadas;  que  os  itens  do  edital  seriam  subjetivos  e,  
assim, estaria violado o art. 44, § 1º, da Lei n. 8.666/93; que  
teria  havido  violação  aos  princípios  constitucionais  da  
isonomia, legalidade, impessoalidade e vinculação ao edital;  
e,  por  fim,  que  o  art.  9º,  I,  da  Lei  n.  8.666/93 vedaria  a  
participação das demais licitantes no certame, uma vez que 
participaram da produção parcial do projeto básico.
6.1.  Não  foi  devidamente  comprovado  que  as  demais  
licitantes  teriam  sido  beneficiadas  com  informações  que 
pudessem  se  traduzir  em  vantagem  em  relação  aos 
detalhes técnicos que compunham o edital;
ao  contrário,  a  documentação  pública  era  composta  de 
amplo  material,  que  foi  ofertado  para  todas,  em  12  CD-
ROM.
6.2.  O  julgamento  de  propostas  técnicas  foi  realizado  na  
forma do art. 46 da Lei n. 8.666/93, e não se demonstra que  
o  edital  tenha violado  o  art.  44,  § 1º,  da  mesma Lei;  ao  
contrário,  a  análise  dos  documentos  de  julgamento  
acostados aos autos (fls. 94-177) evidencia um julgamento  
motivado e objetivo, bem como está descrito nas razões que 
embasaram  a  negativa  de  provimento  ao  recurso 
administrativo (fls. 198-204).
6.3. Não é razoável postular que as demais licitantes, que  
atuaram como consultoras em partes usadas na formulação  
do projeto básico devem ser tratadas de forma desigual  -  
com  mais  rigor  -  para  pretensamente  homenagear  o  
princípio da isonomia.
6.4. O inciso I do art. 9º da Lei n. 8.666/93 é claro ao indicar  
a vedação de participação na licitação para obra ou serviço  
de  licitante  que  tenham  atuado  na  produção  do  projeto  
básico e executivo; não é o caso dos autos, no qual se trata  
da licitação para produção - fracionada em lotes - do projeto  
executivo,  quando  as  demais  licitantes  atuaram  para 
formulação de algumas partes do projeto básico.
7.  Não  sendo  comprovadas  ou,  ainda,  evidenciadas  as 
aludidas máculas e nulidades, não é possível considerar a  
existente  o  direito  líquido  e  certo  de  anular  o  processo  
licitatório.
Segurança denegada.
(MS  12.892/DF,  Rel.  Ministro  HUMBERTO  MARTINS,  
PRIMEIRA  SEÇÃO,  julgado  em  26/02/2014,  DJe 
11/03/2014)

Com efeito, se o vício licitatório atinge o contrato, eivando-o  
de nulidade, por razões lógicas depreende-se que ingressar  
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com  a  ação  em  face  da  autoridade  responsável  pelo  
certame é suficiente, pois todos os atos subsequentes serão  
atingidos. 

Veja-se:

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSO  CIVIL.  OMISSÃO.  
INEXISTÊNCIA.  LICITAÇÃO.  CONTRATO 
ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO. POSSIBILIDADE.
1. Não há que se falar em omissão no julgado impugnado se 
este,  apesar  de  deixar  de  fazer  menção  expressa  ao 
argumento  levantado  pela  parte,  adota  posicionamento  
contrário à tese por ela exposta.
2. A licitação pública caracteriza-se como um procedimento  
administrativo que possui dupla finalidade, sendo a primeira  
a  de  escolher  a  proposta  mais  vantajosa  para  a  
Administração e a segunda, a de estabelecer a igualdade  
entre os participantes.
3.  A  possibilidade  de  anulação  do  procedimento  
licitatório após celebrado o contrato administrativo não 
suscita  maiores  dúvidas,  porquanto  a  própria  Lei  
8.666/93  dispõe  que  a  nulidade  do  procedimento  
licitatório induz à do contrato dele decorrente.
4.  Não  observadas  as  regras  legais  que  regulam  tal  
procedimento, de modo a causar prejuízo à Administração 
Pública  ou  a  qualquer  das  partes,  impõe-se  o 
reconhecimento da nulidade.
5. A exegese do § 3º, do art. 49, da Lei 8.666/93, mostra  
que  a  redação  do   mesmo   é  dirigido  à  autoridade  
administrativa e não à judiciária.
6. Recursos conhecidos, porém, desprovidos.
(REsp  447.814/SP,  Rel.  Ministro  JOSÉ  DELGADO,  
PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em  17/12/2002,  DJ 
10/03/2003, p. 112)

ADMINISTRATIVO  E  PROCESSUAL  CIVIL.  AGRAVO 
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.  MANDADO DE 
SEGURANÇA.  LICITAÇÃO.  PREGÃO.  SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS  DE  CONSERVAÇÃO,  LIMPEZA  E 
MANUTENÇÃO.  MUNICÍPIO  DE  MANAUS-AM.  
DESCLASSIFICAÇÃO DE LICITANTE EM RAZÃO DA NÃO 
APRESENTAÇÃO DA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 
DO  EXERCÍCIO  FINANCEIRO.  PERDA  DO  INTERESSE  
DE AGIR EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DO SERVIÇO 
LICITADO. NÃO OCORRÊNCIA. 
1. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial do STJ,  
"a  superveniente  adjudicação  não  importa  na  perda  de 
objeto do mandado de segurança, pois se o certame está  
eivado  de  nulidades,  estas  também  contaminam  a 
adjudicação e posterior  celebração do contrato" (AgRg na 
SS 2.370/PE, Rel. Min. Ari Pargendler, Corte Especial, DJe  
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23.9.2011).  No  mesmo  sentido:  AgRg  no  AREsp 
141.597/MA, Rel.
Ministro  Herman  Benjamin,  Segunda  Turma,  DJe 
31/10/2012;  REsp  1.128.271/AM,  Rel.  Min;  Castro  Meira,  
Segunda Turma, DJe 25.11.2009;
e REsp 1.059.501/MG, Rel. Min; Mauro Campbell Marques,  
Segunda Turma, DJe 10.9.2009.
2. Agravo regimental não provido.
(AgRg  no  REsp  1223353/AM,  Rel.  Ministro  BENEDITO 
GONÇALVES,  PRIMEIRA  TURMA,  julgado  em 
12/03/2013, DJe 18/03/2013)

O Supremo Tribunal Federal já assentou  ser nulo o contrato  
decorrente  de vícios insanáveis praticados no procedimento  
licitatório:

Mandado  de  segurança.  Ato  do  Tribunal  de  Contas  da 
União. Competência prevista no art. 71, IX, da Constituição  
Federal. Termo de sub-rogação e rerratificação derivado de  
contrato de concessão anulado. Nulidade. Não configuração  
de  violação  dos  princípios  do  contraditório  e  da  ampla  
defesa.  Segurança  denegada.  1.  De  acordo  com  a 
jurisprudência  do  STF,  "o  Tribunal  de  Contas  da  União,  
embora  não  tenha poder  para  anular  ou sustar  contratos  
administrativos,  tem competência,  conforme o  art.  71,  IX,  
para determinar à autoridade administrativa que promova a  
anulação do contrato e, se for o caso, da licitação de que se  
originou"  (MS  23.550,  redator  do  acórdão  o  Ministro  
Sepúlveda  Pertence,  Plenário,  DJ  de  31/10/01).  Assim,  
perfeitamente legal a atuação da Corte de Contas ao assinar  
prazo ao Ministério  dos Transportes para garantir  o exato 
cumprimento da lei. 2. Contrato de concessão anulado em  
decorrência  de  vícios  insanáveis  praticados  no 
procedimento  licitatório.  Atos  que  não  podem  ser  
convalidados  pela  Administração  Federal.  Não  pode 
subsistir  sub-rogação  se  o  contrato  do  qual  derivou  é  
inexistente. 3. Não ocorrência de violação dos princípios do 
contraditório e da ampla defesa. A teor do art. 250, V, do  
RITCU, participaram do processo tanto a entidade solicitante  
do  exame  de  legalidade,  neste  caso  a  ANTT,  órgão 
competente  para  tanto,  como  a  empresa  interessada,  a 
impetrante (Ecovale S.A.). 4. Segurança denegada.
(STF:  MS  26000,  Relator(a):   Min.  DIAS  TOFFOLI,  
Primeira  Turma,  julgado  em  16/10/2012,  ACÓRDÃO 
ELETRÔNICO DJe-224  DIVULG 13-11-2012  PUBLIC 14-
11-2012) 

De igual forma, a nulidade contratual opera, em via reflexa,  
retroativamente.

“Art.  59.   A  declaração  de  nulidade  do  contrato  
administrativo  opera  retroativamente  impedindo  os  efeitos  
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jurídicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de 
desconstituir os já produzidos.
Parágrafo único.  A nulidade não exonera a Administração  
do dever de indenizar  o contratado pelo que este houver  
executado até a data em que ela for declarada e por outros  
prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe  
seja imputável, promovendo-se a responsabilidade de quem 
lhe deu causa.” (Lei Geral de Licitações)

Ora,  se  o  vício  da  licitação  afeta  o  contrato,  é  de  se  
consignar  legítima a Secretária de Estado da Administração  
da Paraíba, mesmo após a homologação do procedimento. 

Ademais,  o  fato  do  edital  prever  no  item  9.3  apenas  a  
dispensa  dos  documentos  relativos  à  habilitação  jurídica  
(9.2.1)  e  regularidade  fiscal  (9.2.2),  não  incluindo  a 
qualificação  econômico-financeira,  bem  como  em  recurso 
administrativo a parte impetrante haver  confessado a não 
apresentação  do  índice  em discussão,  é  irrelevante,  uma 
vez  estar  se  discutindo  justamente  a  regularidade  da  
omissão  da  cláusula  editalícia  que  possibilitaria  a  não  
apresentação de documentos de habilitação que já constem 
do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores –  
Sicaf e sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito  
Federal ou Municípios, a teor do que prescreve o citado art.  
4º, XIV, da Lei 10.520/2002.

A  supracitada  lei  instituiu  a  modalidade  de  licitação  
denominada de pregão, estabelecendo em seu artigo 4º o 
procedimento e exigências da fase externa, ou seja, aquela  
destinada aos participantes. Dentre elas, vale frisar as dos  
incisos XIII e XIV, in verbis:

“XIII  -  a  habilitação  far-se-á  com  a  verificação  de  que  o  
licitante  está  em  situação  regular  perante  a  Fazenda  
Nacional,  a  Seguridade Social  e  o Fundo de Garantia  do  
Tempo  de  Serviço  -  FGTS,  e  as  Fazendas  Estaduais  e  
Municipais,  quando for o caso, com a comprovação de  
que atende às exigências do edital quanto à habilitação  
jurídica e qualificações técnica e econômico-financeira;

XIV  -  os  licitantes  poderão  deixar  de  apresentar  os 
documentos de habilitação que já constem do Sistema 
de Cadastramento Unificado de Fornecedores – Sicaf e 
sistemas  semelhantes  mantidos  por  Estados,  Distrito  
Federal  ou  Municípios,  assegurado  aos  demais  
licitantes  o  direito  de  acesso  aos  dados  nele  
constantes;  ”  

Como se vê, o inciso XIII não estabeleceu expressamente  
exigências acerca da qualificação econômico-financeira dos  
licitantes,  limitando-se  a  dispor  que  o  edital  do  certame 
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disporá  sobre  os  requisitos  necessários  à  habilitação.  
Todavia, no inciso XIV, existe a previsão de dispensa, dos  
licitantes, da apresentação de documentos que já constem 
no SICAF, sendo assegurados aos demais licitantes o direito  
de acesso a esses dados.

Assim, em que pese a vinculação da Administração Pública  
aos termos do edital,  este deve obediência a norma geral  
maior sobre a matéria, a Lei Geral de Licitação e a Lei do  
Pregão.

Destaco,  ademais,  que  o  fato  da  empresa  ter  juntada  a 
certidão  (fls.  367)  apenas  quando  da  impetração  do 
mandamus e sem carimbo ou assinatura de servidor,  não  
implica em sua invalidade, até porque não tenho notícia de 
qualquer  incidente  de  falsidade  documental  a  derruir  sua 
força probandi. E mais, tal regularidade cadastral pode ser  
consultada pela própria administração,  sendo tal rigorismo 
uma verdadeira afronta ao princípio da razoabilidade.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO.  MANDADO  DE  SEGURANÇA.  
LICITAÇÃO.  COMPROVAÇÃO  DE  SITUAÇÃO 
ECONOMICO-FICANCEIRA.  REGISTRO  NO  SICAF 
REGULAR E ATIVO. FACULDADE. DECRETO Nº 3.550/00.  
1. Trata-se de remessa necessária determinada na sentença 
da lavra da MM Juíza Federal da 6ª Vara Federal da Seção  
Judiciária  do  Espírito  Santo,  em  mandado  de  segurança  
objetivando  que  a  autoridade  impetrada  se  abstenha  de  
inabilitar  a  impetrante  em  processo  licitatório  pela  
inobservância do item 4.3.2 "a" (relativo à apresentação de  
balanço  patrimonial  e  demais  demonstrações  contábeis,  
hábeis a demonstrar a sua situação financeira) do Edital do  
certame. 2. Há de ser mantida a sentença do juízo a quo. O 
edital  determina  que  para  a  habilitação  do  licitante,  este  
deverá apresentar documentos relativos a sua qualificação 
econômica financeira,  dentre eles o balanço patrimonial  e  
demais demonstrações contábeis, hábeis a demonstrar sua 
boa  situação  financeira.  O  documento  de  fl.  93,  
contemporâneo à data de realização do pregão, demonstra  
os  seguintes  dados,  de  relevância  ao  deslinde  desta 
demanda, quais sejam: Situação: "ativo"; Ocorrências: "nada 
consta"; Balanço: "30/04/2007"; Habilitação Parcial:"válida".  
4.  O  parágrafo  único  do  artigo  13,  do  Decreto  nº  
3.555/00,  ao dispor  que  a  documentação  exigida  para  
comprovação da qualificação econômico-financeira será 
substituída pelo registro cadastral do SICAF, concedeu 
ao  licitante  devidamente  registrado  neste  sistema 
cadastral, desde que regular e ativo, o benefíco de não  
ter  que  apresentar  a  documentação  pertinente  a  este  
tópico.  5.  A  desclassificação  de  empresa  impetrante 
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afronta o princípio da razoabilidade tendo em vista que  
o artigo 13, do Decreto nº 3.550/00, facultou ao licitante  
devidamente registrado no SICAF, desde que regular e  
ativo,  o  benefício  de  não  ter  que  apresentar  a  
documentação  exigida  para  a  comprovação  de  sua 
qualificação  econômico-financeira. 6.  Remessa 
necessária  conhecida  e  improvida.  (TRF  2ª  R.;  REO-MS 
2006.50.01.006659-5;  Sexta  Turma  Especializada;  Rel.  
Des.  Fed. Guilherme Calmon Nogueira da Gama; Julg.  
12/07/2010; DEJF2 09/08/2010) 

Nesse aspecto, veja-se importante reclamação realizada ao  
Tribunal de Contas da União:

REPRESENTAÇÃO.  LICITAÇÃO.  VEDAÇÃO  DE 
EXIGÊNCIA  DE  DOCUMENTOS  E  INFORMAÇÕES  JÁ 
CONSTANTES  DO  SICAF.  RESPONSABILIDADE  DE 
PREGOEIRO PELAS EXIGÊNCIAS DO EDITAL. FIXAÇÃO 
DE  PRAZO  PARA  ADOÇÃO  DE  PROVIDÊNCIAS.  1.  É 
vedada  a  exigência,  em procedimentos  licitatórios  na  
modalidade pregão, da apresentação de documentos e 
informações  que  já  constem  do  sistema  de 
cadastramento  unificado  de  fornecedores  ou  de  
sistemas  semelhantes  mantidos  por  estados,  distrito  
federal  ou  municípios.  2.  O  pregoeiro  não  pode  ser  
responsabilizado por irregularidade em edital de licitação, já  
que sua elaboração não se insere no rol de competências  
que  lhe  foram  legalmente  atribuídas.  (TCU;  Repres 
020.747/2005-3; Ac. 2389/2006; Tribunal Pleno; Rel. Min.  
Ubiratan Aguiar; Julg. 06/12/2006; DOU 13/12/2006) 

PEDIDO  DE  REEXAME.  LICITAÇÃO.  VEDAÇÃO  DE 
EXIGÊNCIA  DE  DOCUMENTOS  E  INFORMAÇÕES  JÁ 
CONSTANTES  DO  SICAF.  PROCESSUAL.  
CONHECIMENTO  EM  CARÁTER  EXCEPCIONAL.  
ARGUMENTOS INCAPAZES DE JUSTIFICAR A REVISÃO 
DO ACÓRDÃO.  NEGADO PROVIMENTO.  1.  É vedada a  
exigência,  em  procedimentos  licitatórios  na  modalidade  
pregão, da apresentação de documentos e informações que 
já  constem  do  sistema  de  cadastramento  unificado  de 
fornecedores. Sicaf ou sistemas semelhantes mantidos por  
estados,  distrito  federal  ou  municípios.  2.  É  possível,  em 
caráter  excepcional,  relevar  a  intempestividade  na 
interposição de recurso, com fundamento nos princípios do  
formalismo  moderado  e  da  verdade  material,  a  fim  de  
afastar  qualquer  alegação  de  cerceamento  de  defesa.  3.  
Nega-se provimento à peça recursal cujos argumentos não  
são  suficientes  para  elidir  as  irregularidades  apontadas,  
mantendo-se  o  acórdão  recorrido. (TCU;  PedReex 
020.747/2005-3; Ac. 1564/2006; Tribunal Pleno; Rel. Min.  
Benjamin Zymler; Julg. 30/08/2006; DOU 01/09/2006) 
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Por fim, quanto à petição às fls. 483, da lavra da empresa  
José  Pereira  de  Lima,  informando  a  realização  de  nova 
licitação,  através  do  processo  nº  22.000.332278.2013  
(Pregão Presencial  nº 551/2013),  marcada para acontecer  
no dia 24 de abril de 2014, com o mesmo objeto e finalidade  
da licitação suspensa nestes autos, entendo que tal ato foge 
da abrangência deste mandado de segurança, devendo ser  
atacado por novo remédio constitucional.(fls. 535/541v.)

Acrescente-se,  todavia,  que  o  pedido  meritório  do  impetrante  é  a 

anulação do ato de exclusão da licitação, bem assim os posteriores e decorrentes, 

para considerá-lo habilitado no prosseguimento do procedimento.

Dessa forma, por considerar aceitáveis as razões mandamentais, 
caminho na direção da concessão da segurança, ressaltando que a ordem aqui 
emanada  se  refere  única  e  exclusivamente  a  dispensa  da  apresentação 
material do documento em discussão, não garantindo o êxito do impetrante 
nas  demais  fases  posteriores  do  procedimento  licitatório,  que  deverá  ser 
analisado pela administração, sob pena de invasão ao mérito administrativo.

Por  fim,  destaque-se,  mais  uma vez,  que a  informação trazida pela 

petição  de  fls.  483,  da  lavra  da  empresa  José  Pereira  de  Lima,  informando  a 

realização de nova licitação, através do processo nº 22.000.332278.2013 (Pregão 

Presencial nº 551/2013), marcada para acontecer no dia 24 de abril de 2014, com o 

mesmo objeto e finalidade da licitação suspensa nestes autos, foge da abrangência 

deste  mandado  de  segurança,  devendo  ser  atacado  por  remédio  constitucional 

próprio.   

Por  todo  o  exposto,  REJEITOS  AS  PRELIMINARES  suscitadas  e 
CONCEDO  A  SEGURANÇA  pretendida  para,  anulando  o  ato  de  exclusão  do 

impetrante, garantir sua participação na fase posterior do procedimento licitatório, 

nos termos declinados na presente decisão.

É o meu voto.
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Presidiu  a  sessão  o  Excelentíssimo  Senhor  Desembargador  José 
Ricardo Porto.  Relator: Excelentíssimo Des. José Ricardo Porto.  Participaram 
ainda do julgamento os senhores Desembargadores Leandro dos Santos,  Oswaldo 
Trigueiro do Valle Filho, Marcos Cavalcanti de Albuquerque e Maria das Neves do 
Egito de Araújo Duda Ferreira. Ausente, justificadamente, o Exmo. Des. Abraham 
Lincoln da Cunha Ramos,

Presente  à  sessão  a  Exmª.  Drª.  Vanina  Nóbrega  de  Freitas  Dias 
Feitosa, Promotora de Justiça convocada. 

Sala de sessões da Primeira Seção Especializada Cível  do Egrégio 
Tribunal  de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa,  03 de setembro de 
2014. 

             
Des. José Ricardo Porto

RELATOR

J11R07 

Desembargador José Ricardo Porto
 18


	GAB. DES. JOSÉ RICARDO PORTO

