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DECISÃO 

 

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº 15/2021 PMT 

MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS 

TIPO: MENOR PREÇO 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE 

SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO A FIM DE ELABORAR O PROGRAMA DE 

GERENCIAMENTO DE RISCOS (PGR), PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE 

OCUPACIONAL (PCMSO) E LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DO TRABALHO 

(LTCAT), ATRAVÉS DE AVALIAÇÕES QUANTITATIVAS E QUALITATIVAS DOS DIVERSOS 

SETORES DA PREFEITURA, ATENDENDO TAMBÉM AS FUNDAÇÕES E SECRETARIAS 

VINCULADAS, FORNECIMENTO DE SISTEMA OPERACIONAL CAPAZ DE ATENDER AS 

DEMANDAS DO E-SOCIAL, BEM COMO PRESTAR CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA 

DO TRABALHO NAS DEMANDAS INTERNAS 

RECORRENTES: MEDIPRIME MEDICINA DO TRABALHO LTDA 

 

I. RELATÓRIO 

 

Trata-se de recurso intentado pela empresa MEDIPRIME MEDICINA DO TRABALHO LTDA, 

contra a decisão proferida pela comissão permanente de licitações que, após decisão proferida por 

esta Secretária acerca da admissibilidade/exequibilidade da proposta, julgou vencedora do certame a 

empresa SERVMED CLINICA DE MEDICINA DO TRABAHO LTDA.  

 

Em suas razões de recurso, repisa a Recorrente o conteúdo das alegações apresentadas 

quando do recurso anterior, aduzindo, em síntese, a obrigatoriedade no cumprimento da literalidade do 

item 8.4, o qual impunha como critério para desclassificação da licitante a proposta inferior a 70% do 

valor orçado para a execução do objeto ou da média aritmética dos valores das propostas superiores a 

50% do valor orçado pela administração. Aduz que fora mitigado indevidamente as regras do edital e 

que, ademais, o edital traz em seu objeto serviço de engenharia, pelo que seria aplicável o critério 

mencionado. Alega também que a planilha de custos apresentada pela SERVMED não atendeu às 

diligências realizadas pela comissão de licitações.  

 

A Recorrida SERVMED apresentou contrarrazões. 

 

É o relatório. 
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Verifica-se que a Recorrente repisa as alegações já trazidas com o recurso anterior, não 

havendo razões para modificação da realidade já analisada.  

 

Neste sentido, reitera-se a fundamentação da decisão anterior, no sentido de que a redação 

do item 8.4 do Edital traz equivocadamente critério objetivo estabelecido pelo art. 48, II, §1º, alíneas “a” 

e “b”, já que tal critério é expressamente aplicado para certames cujo objeto é obra e serviço de 

engenharia, que não é o caso presente. 

 

Sendo assim, não cabe à administração impor critério mais restrito à competição de forma 

desnecessária, mormente se tal critério é contrário ao que dispõe a legislação de regência, tratando-se, 

assim, de equívoco redacional, e não tentativa de beneficiamento ou de flexibilização das regras 

editalícias como pretende fazer crer a Recorrente.  

 

Tanto é assim que no despacho da Comissão de Licitações que oportunizou à empresa 

SERVEMD a apresentar planilha de composição de custos, esta mencionou como critério de aferição 

da exequibilidade tão somente o art. 48, II da Lei nº 8.666/93, o qual estabelece como critério para ter 

demonstrada a viabilidade “documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes 

com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto 

do contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação”. 

 

Ainda que se considere imodificável o contido no item 8.4 do Edital – o que não é o correto, 

conforme já se afirmou, por se tratar de critério contra legem -, é certo que tal critério não pode ser um 

fim em si mesmo, e pode e deve ser flexibilizado em prol de se perquirir a seleção da proposta mais 

vantajosa para a administração, que é, afinal, o objetivo maior da licitação.  

 

Nesse sentido, aliás, é o entendimento doutrinário, dentre os quais destacamos a cátedra de 

Joel de Menezes Niebuhr: 

 

“Em relação ao critério de identificação de proposta inexequível em licitações que não 

tenham por objeto obra e serviço de engenharia, o autor entende que: "se a operação 

aritmética delineada no § 1º do artigo 48 da Lei nº 8.666/93 é razoável para identificar 

proposta inexequível em licitação de obra e serviço de engenharia, ela também o é 

para as demais licitações. No entanto, a operação aludida não pode ser levada em 

consideração como se fosse algo absoluto. Ela presta-se apenas a oferecer 
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subsídios para identificar proposta inexequível, já que, como visto à exaustão, 

gera apenas presunção relativa". (NIEBUHR, Joel de Menezes. Licitação pública e 

contrato administrativo. Curitiba: Zênite, 2008. p. 306.) 

 

Fica evidente do exposto, que, ainda que se considere a literalidade do dispositivo, ela, por si 

só, não seria motivo suficiente para invalidar toda e qualquer proposto, mormente quando demonstrado 

pelo licitante, como no caso dos autos, a exequibilidade de sua proposta, fato, inclusive, corroborado 

pela comissão de licitação que, após as diligencias e análise das manifestações, decidiu por validar a 

proposta declarando-a vencedora do certame. 

 

A presunção relativa da inexequibilidade, também é pacifica em nossa egrégia corte 

catarinense, consoante  se infere dos seguintes julgados:  

 

“APELAÇÃO. AÇÃO PRINCIPAL. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. TÉCNICA E 

PREÇO. PROPOSTA VENCEDORA EM VALOR INFERIOR ÀQUELE 

PROVISIONADO PELA ADMINISTRAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE. 

DEMONSTRAÇÃO DE CUSTOS POR PLANILHAS, SEM QUESTIONAMENTO. 

PROPOSTA VÁLIDA.   AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. 

SENTENÇA QUE, A DESPEITO DA JUNTADA DOS DOCUMENTOS DURANTE A 

INSTRUÇÃO, SEM JUSTIFICATIVA DA MORA EM FACE DE REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO, DEIXA DE FIXAR A SUCUMBÊNCIA. IMPROPRIEDADE. 

OBSERVÂNCIA AO PRIMADO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO.   VALOR DA CAUSA. DEMANDA DE CONTEÚDO ECONÔMICO BEM 

DEFINIDO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO 

DE OFÍCIO, PELO TRIBUNAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO.   A inobservância do disposto no art. 48 da Lei n.º 

8.666/93, consistente na apresentação de proposta com preço muito inferior 

àquele inicialmente imposto pela Administração, induz à presunção relativa de 

inexequibilidade, podendo ser elidida por prova bastante. No caso, a empresa 

vencedora, cuja proposta revelou-se muito aquém do valor orçado pela 

Administração, deduziu em planilha de custos as variáveis de sua proposta, sem 

pontual impugnação, o que em si é suficiente para firmar sua exequibilidade.   

Por força do primado da causalidade, a parte que der causa a litígio judicial sujeita-se 

aos encargos de sucumbência, quer seja vencida após resistir, quer reconheça o direito 

reclamado. Na espécie, negou-se à recorrente documento, em via administrativa, 
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sujeitando-a ao manejo da ação exibicional, contexto em que é irrelevante que a 

demandada tenha providenciado a juntada do documento reclamado ao longo do 

processo. A desídia administrativa é suficiente para ensejar a imposição dos ônus 

sucumbenciais ( TJSC, Agr (§ 1º art. 557 do CPC) em AC n. 2009.042451-3, Rel. Des. 

Cláudio Valdyr Helfenstein).   Nas hipóteses em que a demanda encerrar conteúdo 

econômico palmar, é vedada a valoração aleatória da causa. Independe, pois, a 

natureza de ação, aplicando-se a regra, também, àquelas ações em que se persegue a 

anulação de ato administrativo (REsp 513.466/RS, Rel. Min. José Delgado). Posto que 

a dissonância entre o proveito econômico da demanda e o valor tributado à causa 

tenha passado em branco no juízo de origem, nada impede que o Tribunal faça o 

ajuste, mesmo que de ofício (REsp 784.857/SP, Rel. Min. Jorge Scartezzini; AgRg no 

REsp 286.161/SP, Rel. Min. Milton Luiz Pereira; REsp 572.536/PR, Rel. Min. João 

Otávio de Noronha; REsp 231.363/GO, Rel. Min. Carlos Alberto Menezes Direito; REsp 

652.697/RJ, Rel. Min. Castro Meira). (TJSC, Apelação Cível n. 2009.060427-6, de 

Criciúma, rel. Ricardo Roesler, Segunda Câmara de Direito Público, j. 18-05-2010). 

 

Aliás, o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais1, em situação análoga a dos autos, 

decidiu que não pode a comissão de licitações desclassificar proposta pelo simples método 

comparativo, eis que, se o fizesse, estaria contrariando ao que dispõe o art. 44, §1° da Lei 8.666/93, 

mormente quando esclarecida pela empresa a composição de sua proposta.  

 

Extrai-se do referido julgado o seguinte excerto:  

  

“(...) 

Com efeito, a licitação visa a selecionar a proposta mais vantajosa à Administração 

Pública, como corolário do Princípio da República, nos termos dos artigos 3º, caput, da 

Lei Federal 8.666/93 e 1º, 4º e 37, XXI, da Constituição Federal, de maneira que a 

inexequibilidade deve ser vista com ressalvas, ou seja, não pode ser avaliada de forma 

absoluta e rígida. 

Ao contrário, deve ser examinada em cada caso, averiguando-se se a proposta 

apresentada, embora enquadrada em alguma das hipóteses de inexequibilidade, 

pode ser, concretamente, executada pelo proponente. 

                                                           
1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.0000.18.017602-6/001 - COMARCA DE BELO HORIZONTE RELATOR: DES.(A) 
JUDIMAR BIBER AGRAVANTE(S): CDN COMUNICAÇÃO CORPORATIVA LTDA AGRAVADO(A)(S): GOVERNO DO 
ESTADO DE MINAS GERAIS, MÁQUINA DA NOTÍCIA COMUNICAÇÃO LTDA, ESTADO DE MINAS GERAIS DATA DO 
JULGAMENTO: 21/02/0019 DATA DA PUBLICAÇÃO: 22/02/2019 
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A interpretação realizada pela Administração de fato, me parece ter equivocada, na 

medida em que, não fosse o fato de a empresa agravada já estar prestando serviços 

para o Estado, a questão da lucratividade empresarial é de interesse e 

responsabilidade da empresa licitante, e não do Estado, de modo que se aquela 

apresenta proposta em valor inferior a 70% do valor orçado pela Administração, 

certamente verificou, previamente, a possibilidade de percepção de lucro ou decidiu 

correr o risco de eventual prejuízo. 

Nas palavras de Marçal Justen Filho, a questão da inexequibilidade "comporta uma 

ressalva prévia sobre a impossibilidade de eliminação de propostas vantajosas para o 

interesse sob tutela do Estado. A desclassificação por inexequibilidade apenas 

pode ser admitida como exceção, em hipóteses muito restritas. Nesse ponto, 

adotam-se posições distintas das anteriormente perfilhadas. O núcleo da concepção 

ora adotado reside na impossibilidade de o Estado transformar-se em fiscal da 

lucratividade privada e na plena admissibilidade de propostas deficitárias." (in 

Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 12ª ed., São Paulo: 

Dialética, 2008, p. 601). 

Acrescenta, ainda, o doutrinador, que: 

(...) 

 

5.1) A distinção entre inexequibilidade absoluta (subjetiva) e relativa (objetiva). 

Discorda-se do entendimento de que todas as hipóteses de inexequibilidade 

comportam tratamento jurídico idêntico. Ao contrário, deve impor-se uma diferenciação 

fundamental, destinada a averiguar se a proposta pode ou não ser executada pelo 

licitante, ainda que seu valor seja deficitário. A questão fundamental não reside no valor 

da proposta, por mais ínfimo que o seja - o problema é a impossibilidade de o licitante 

executar aquilo que ofertou. A formulação desse juízo envolve uma avaliação da 

capacidade patrimonial do licitante. Se ele dispuser de recursos suficientes e resolver 

incorrer em prejuízo, essa é uma decisão empresarial privada. Sob esse ângulo, chega 

a ser paradoxal a recusa da Administração em receber proposta excessivamente 

vantajosa. 

 

5.2) A imposição constitucional: admissibilidade de benefícios em prol do Estado. 

Enfim, seria inconstitucional o dispositivo legal que vedasse a benemerência em prol do 

Estado. Impor ao Estado o dever de rejeitar proposta gratuita é contrário à 

Constituição. Se um particular dispuser-se a aplicar seus recursos para auxiliar o 
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Estado, auferindo remuneração irrisória, isso não pode ser vedado por dispositivo 

infraconstitucional. Cabe admitir, portanto, que o Estado perceba vantagens e 

benefícios dos particulares. 

 

(...) 

7) A natureza das regras dos §§ 1º e 2º. 

Por tudo o que se disse, as regras contidas no § 1º autorizam mera presunção 

relativa de inexeqüibilidade. Essa é a única interpretação cabível, sob pena de 

reintroduzir-se, disfarçadamente, a licitação de preço-base. Uma formulação 

hipotética evidencia os riscos produzidos através da inovação legislativa. 

Suponha-se que diversos licitantes tenham (indevida e reprovavelmente) realizado 

composição para obter vitória em uma licitação. Poderiam valer-se da regra do § 1º 

para obter uma fórmula destinada a excluir outros licitantes. Fariam o seguinte: 

produziriam a participação de inúmeros licitantes, todos com propostas próximas do 

valor orçado. Isso permitiria presumir que o limite da inexeqüibilidade passaria a ser de 

70% do referido valor. Logo, os licitantes cartelizados formulariam propostas próximas 

a isso. Todos os que tivessem propostas menores seriam excluídos do certame. Como 

é vedado licitação de preço-base, não pode admitir-se que 70% do preço orçado seja o 

limite absoluto de validade das propostas. Tem de reputar-se, também por isso, que o 

licitante cuja proposta for inferior ao limite do § 1º disporá da faculdade de provar à 

Administração que dispõe de condições materiais para executar sua proposta. Haverá 

uma inversão do ônus da prova, no sentido de que se presume inexeqüível a proposta 

de valor inferior, cabendo ao licitante o encargo de provar o oposto. 

Por outro lado, é perfeitamente possível que a Administração desclassifique 

como inexeqüível proposta de valor superior a 70% do valor orçado. Isso 

dependerá das circunstâncias, dos preços de mercado, do tipo de objeto. Em 

determinados setores, a elevada competição faz com que as margens de lucro 

sejam extremamente reduzidas e muito menores do que a regra do § 1º induz. 

Nesse caso, o ônus é da Administração, a quem caberá expor os fundamentos da 

decisão de desclassificação. 

Por outro lado, as regras dos §§ 1º e 2º podem ser incluídas em editais cujo objeto não 

seja obras e serviços de engenharia. Tal conclusão decorre do reconhecimento da 

natureza da disposição. Como se trata de mera presunção relativa, pode aplicar-se a 

todos os setores e objetos." (ob. cit., pp. 601/610) 
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O próprio Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que a análise 

global de preços e comparativos para fins de análise de inexequibilidade de proposta 

deve ser relativa: 

 

RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PROPOSTA INEXEQUÍVEL. 

ART. 48, I E II, § 1º, DA LEI 8.666/93. PRESUNÇÃO RELATIVA. POSSIBILIDADE DE 

COMPROVAÇÃO PELO LICITANTE DA EXEQUIBILIDADE DA PROPOSTA. 

RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão controvertida consiste em saber se o não 

atendimento dos critérios objetivos previstos no art. 48, I e II, § 1º, a e b, da Lei 

8.666/93 – para fins de análise do caráter exequível/inexequível da proposta 

apresentada em procedimento licitatório – gera presunção absoluta ou relativa de 

inexequibilidade. 2. A licitação visa a selecionar a proposta mais vantajosa à 

Administração Pública, de maneira que a inexequibilidade prevista no mencionado art. 

48 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos não pode ser avaliada de forma 

absoluta e rígida. Ao contrário, deve ser examinada em cada caso, averiguando-se se 

a proposta apresentada, embora enquadrada em alguma das hipóteses de 

inexequibilidade, pode ser, concretamente, executada pelo proponente. Destarte, a 

presunção de inexequibilidade deve ser considerada relativa, podendo ser afastada, 

por meio da demonstração, pelo licitante que apresenta a proposta, de que esta é de 

valor reduzido, mas exequível. 3. Nesse contexto, a proposta inferior a 70% do 

valor orçado pela Administração Pública (art. 48, § 1º, b, da Lei 8.666/93) pode ser 

considerada exequível, se houver comprovação de que o proponente pode 

realizar o objeto da licitação. Nas palavras de Marçal Justen Filho, "como é vedado 

licitação de preço-base, não pode admitir-se que 70% do preço orçado seja o limite 

absoluto de validade das propostas. Tem de reputar-se, também por isso, que o 

licitante cuja proposta for inferior ao limite do § 1º disporá da faculdade de provar à 

Administração que dispõe de condições materiais para executar sua proposta. Haverá 

uma inversão do ônus da prova, no sentido de que se presume inexeqüível a proposta 

de valor inferior, cabendo ao licitante o encargo de provar o oposto" (in Comentários à 

Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 12ª ed., São Paulo: Dialética, 2008, p. 

610). 4. Na hipótese dos autos, conforme se pode constatar na r. sentença e no v. 

acórdão recorrido, houve demonstração por parte da empresa classificada em primeiro 

lugar (LEÃO & LEÃO LTDA) e por parte do MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO de que 

a proposta apresentada por aquela era viável e exequível, embora em valor inferior ao 

orçado pela Administração. Conforme informações apresentadas pelo ora recorrido, a 
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vencedora do certame "demonstrou que seu preço não é deficitário (o preço ofertado 

cobre o seu custo), tendo inclusive comprovado uma margem de lucratividade". Além 

disso, a empresa vencedora vem prestando devidamente o serviço contratado, o que 

demonstra a viabilidade da proposta por ela apresentada durante o procedimento 

licitatório (fls. 92/109, 170/172, 195/200 e 257/261). Assim, considerando que as 

instâncias ordinárias, com base na interpretação do contexto fático-probatório dos 

autos, entenderam que houve a devida comprovação da viabilidade da proposta 

apresentada pela empresa classificada em primeiro lugar, não há como elidir a referida 

conclusão, sob pena de incorrer-se no óbice da Súmula 7/STJ. 5. O Superior Tribunal 

de Justiça, no julgamento do RMS 11.044/RJ, de relatoria do Ministro Humberto Gomes 

de Barros (1ª Turma, DJ de 4.6.2001), consagrou entendimento no sentido de que, "se 

a licitante vitoriosa cumpriu integralmente o contrato objeto de licitação, afasta- se 

logicamente a imputação de que sua proposta era inexeqüível". 6. Recurso especial 

desprovido. (REsp 965.839/SP, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 15/12/2009, DJe 02/02/2010) 

 

MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – SUPOSTA INEXEQÜIBILIDADE DA 

PROPOSTA VITORIOSA – EXECUÇÃO INTEGRAL DO CONTRATO LICITADO. - Se 

a licitante vitoriosa cumpriu integralmente o contrato objeto de licitação, afasta-

se logicamente a imputação de que sua proposta era inexeqüível. (RMS 

11.044/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 13/03/2001, DJ 04/06/2001, p. 61) 

 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO PÚBLICA. 

TRANSPORTES TERRESTRES. CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITO. EQUIVALÊNCIA 

À CND. INEXEQUIBILIDADE DO CONTRATO E FORMAÇÃO DE CARTEL. 

INEXISTÊNCIA DE PROVA. CARÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1 - 

Certidão positiva de dívida garantida por depósito judicial, emitida na forma do art. 

206/CTN, tem o mesmo efeito da certidão negativa de débitos comprobatória da 

regularidade tributária, para fins de habilitação em processo licitatório. 2 - Em face do 

disposto no art. 16, I, II e III, e no art. 17, § único, do Decreto 2.521/98, não visam as 

arguições quanto à exequibilidade das propostas vencedoras e ao abuso de poder 

econômico. 3 - A concorrência pública obedece a regras pré-estabelecidas no edital, 

objetivando preservar e manter a igualdade entre os concorrentes com a finalidade 

última de encontrar-se a proposta que melhor atenda aos interesses da administração. 
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4 - Não comprovada a inviabilidade do contrato com a empresa vencedora, nem a 

formação de cartel, inexiste direito líquido e certo a ser garantido via "mandamus". 5 - 

Segurança denegada. (MS 6.253/DF, Rel. Ministro FRANCISCO PEÇANHA MARTINS, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/02/2000, DJ 08/05/2000, p. 51) 

No caso dos autos, volto a ressaltar, a questão motivacional que levou à 

desclassificação da proposta da agravada é ainda mais grave já que, tal como 

ponderei, além da empresa já prestar serviços à Administração em razão de ser 

vencedora de certame anterior, a metodologia comparativa de contrato existente 

entre o licitante e outro órgão da Administração não suporia condição 

metodológica compatível com a inexequibilidade, já que a vedação legal faz 

específica alusão a proposta de preço global ou unitário, simbólico, irrisório, ou 

de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos sendo a desqualificação produzida por 

metodologia diversa daquela imposta na legislação. 

Daí porque, numa visão perfunctória, não vislumbrei a legitimidade das condições 

fundamentais que conduziram à desclassificação, pelo contrário, neste momento, a só 

ausência de transparência da própria decisão e dos elementos de convicção reunidos 

sustenta, numa visão perfunctória, real discrepância objetiva entre o ato administrativo 

e a legalidade esperada, o que é consistente com o deferimento da tutela recursal para 

impor a suspensão do procedimento licitatório”. 

 

De outro lado, desconsiderar proposta válida por força de interpretação literal dos termos edital, 

é que pode caracterizar ilegalidade, passível de revisão, conforme, mutatis mutandis, já decidiu nosso 

egrégio tribunal de justiça, donde destacamos o seguinte julgado:  

 

“CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO (MODALIDADE 

CONCORRÊNCIA). MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR EMPRESA 

DESCLASSIFICADA DO CERTAME POR NÃO TER ATENDIDO EXIGÊNCIA DO 

EDITAL. PROCESSO LICITATÓRIO ENCERRADO E CONTRATO CELEBRADO COM 

A EMPRESA VENCEDORA DO CERTAME. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS QUE 

IMPÕEM A EXTINÇÃO DO PROCESSO ANTE A PERDA SUPERVENIENTE DO 

OBJETO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. 01. De 

ordinário, se o processo licitatório produziu todos os seus efeitos e o contrato que dele 

decorre já foi executado ou se encontra em execução, consolidando-se situação fática 

irreversível ou de difícil reversão, deve ser extinto o mandado de segurança impetrado 
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por licitante excluído do certame. Os prejuízos que possam ter advindo da exclusão do 

certame poderão ser reclamados em demanda própria (TJSC, 1ª CDP, ACMS n. 

2009.046085-6, Des. Newton Trisotto; 2ª CDP, ACMS n. 2009.017575-1, Des. Cid 

Goulart; 3ª CDP, ACMS n. 2008.052560-9, Des. Luiz Cézar Medeiros; 4ª CDP, AI n. 

2011.064174-5, Des. Rodrigo Collaço). Todavia, se o contrato objeto da licitação pode 

ser prorrogado e sendo de fácil reversão os efeitos decorrentes da sua anulação, não 

há como extinguir o processo. 02. No expressivo dizer de Cândido Rangel 

Dinamarco "as exigências legais hão de ser interpretadas por critérios presididos 

pela razoabilidade e não se pode perder de mente que a lei é feita com vistas a 

situações típicas que prevê merecendo ser modelada, conforme o caso, segundo 

as peculiaridades de casos atípicos". E adverte Moniz de Aragão: A lei deve ser 

interpretada de modo a não "conduzir a absurdos". No processo licitatório, "o 

princípio do procedimento formal 'não significa que a Administração deva ser 

formalista a ponto de fazer exigências inúteis ou desnecessárias à licitação, 

como também não quer dizer que se deva anular o procedimento ou o 

julgamento, ou inabilitar licitantes, ou desclassificar propostas diante de simples 

omissões ou irregularidades na documentação ou na proposta, desde que tais 

omissões ou irregularidades sejam irrelevantes e não causem prejuízos à 

Administração ou aos concorrentes' (Hely Lopes Meirelles)" (MS n. 1997.008864-

7, Des. Newton Trisotto). Se em relação à "composição do preço" dos serviços fosse 

adotado o entendimento da Comissão de Licitação, a proposta apresentada pela 

impetrante teria o seu valor significativamente reduzido. Destarte, eventual prejuízo 

decorrente do alegado - mas inexistente - descumprimento do edital seria da própria 

licitante e não da administração pública e/ou dos demais concorrentes. Por isso, não 

pode subsistir ato administrativo consubstanciado na exclusão da impetrante do 

processo licitatório se o "motivo" determinante não viola cláusula do edital e o princípio 

da "igualdade entre os licitantes". (TJSC, Mandado de Segurança n. 2014.006552-8, da 

Capital, rel. Newton Trisotto, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 11-06-2014) 

 

 

Conforme dito, o Edital afirma que na proposta a empresa deverá considerar todos os custos 

e despesas decorrentes da execução do contrato, tais como responsabilidade técnica total, pessoal, 

encargos sociais, materiais, transporte, seguros e equipamentos necessários, incluindo tributos de 

qualquer natureza, bem como o prazo máximo de execução dos serviços (item 8.3 do edital). Assim, é 
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de responsabilidade da licitante, ao apresentar proposta e sagrar-se vencedora, executar o objeto 

licitado, arcando com as penalidades previstas em lei e no edital diante da constatação de falhas. 

 

Portanto, não há que se falar em inexequibilidade da proposta no presente caso, não tendo a 

Recorrente logrado comprovar tal alegação, não tendo o presente recurso o condão de modificar a 

realidade já analisada e devidamente fundamentada através da decisão que considerou válida a 

proposta e serviu com fundamento para a decisão da comissão ora recorrida.  

 

Ante o exposto, indefere-se o recurso, mantendo-se incólume a decisão proferida pela 

comissão de licitação ora recorrida.  

 

Publique-se, registre-se e intime-se.  

 

Timbó, 19 de agosto de 2021. 

 

 

 

MARIA ANGELICA FAGGIANI 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FAZENDA E ADMINISTRAÇÃO 


