
 

 
 
 
Plantão Judiciário de 2º Grau
 
Agravo de Instrumento nº 0822232-85.2021.8.10.0000
 
Processo nº 0851633-29.2021.8.10.0001
 
Agravantes: Global Serviços & Comercio Ltda e Supritech Locação de Mão de Obra Ltda – ME
 
Advogados: Daniel de Faria Jerônimo Leite (OAB/MA nº 5.991) e Luiz Rodrigo de Araújo Fontoura
 
 (OAB/MA nº 14.891)
 
Agravado: Estado do Maranhão
 
Desembargador Plantonista: Des. Luiz Gonzaga Almeida Filho
 
 
 

DECISÃO
 

Trata-se de Agravo de Instrumento, distribuído no plantão judicial, interposto contra a decisão interlocutória

proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara da Fazenda Pública do Termo Judiciário de São Luís, Comarca da

Ilha de São Luís, que no mandado de segurança impetrado em face de ato praticado pela pregoeira da

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social – SEDES – da Comissão Setorial de Licitação do Estado do

Maranhão, indeferiu o pedido de liminar pleiteado.
 
Em síntese, alega a agravante que é participante do Pregão Eletrônico nº. 003/2021 – PO/SEDUC, cujo

objeto é o Registro de Preço para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de

serviços de limpeza, desinfecção, higienização e conservação das instalações físicas, mobiliário e jardinagem,

com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos nas escolas da rede estadual de ensino, no

valor total de referência para a contratação R$ 210.190.592,40 (duzentos e dez milhões, cento e noventa mil,

quinhentos e noventa e dois reais e quarenta centavos).
 
Informa que o ato ilegal objeto do mandado de segurança e, por consequência, do presente recurso, consiste

na decisão do Pregoeiro Oficial da Comissão Setorial de Licitação da Secretaria de Estado de Educação do

Maranhão que, ao analisar os documentos de habilitação da empresa impetrante, decidiu por realizar

diligência e inabilitar a empresa, por motivo diverso ao que dispõe o edital em relação ao tratamento de

condição como ME ou EPP das subcontratadas, em total desconformidade com o edital do certame,

representando violação aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia.
 
Destaca que a empresa Supritech Soluções Ambientais não quer ser subcontratada sem qualquer limitação,

pelo contrário, quer ser garantida a sua possibilidade de subcontratação, eis que preenche os requisitos

autorizadores, limite de 15% (quinze por cento) do valor global e categorizada como empresa de pequeno

porte.
 
Requer, ao final, seja concedida medida liminar recursal inaudita altera parte, em face da relevância da

fundamentação e do receio de ineficácia da decisão, para suspender a eficácia da decisão do Pregoeiro

Oficial da Comissão Setorial de Licitação da Secretaria de Estado de Educação do Maranhão, em virtude da

total desconformidade com o edital do certame e da Lei 123/2006, permitindo que a GLOBAL SERVIÇOS E
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COMÉRCIO LTDA subcontrate a empresa SUPRITECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, desde que

preenchido o limite de 15%, eis que é empresa de pequeno porte, e seja novamente concedida à primeira

agravante o status de vencedora da licitação referente ao Grupo 3, até o trâmite final processual.
 
É o relatório. Passo a apreciar o pedido liminar.
 
Com efeito, a apreciação do presente pedido em regime de plantão judiciário está compatível às hipóteses

previstas no art. 22 do Regimento Interno desta Corte, que estabelece o seguinte:
 

Art. 22. O plantão judiciário de 2° Grau destina-se a conhecer, exclusivamente:
 
I - dos pedidos de liminares em habeas corpus e mandados de segurança 

impetrados contra atos e decisões proferidas no 1º Grau;
 
[…]
 
VIII – da medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser

realizada no horário normal de expediente ou de caso em que da demora
possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação.
 
§ 1º Verificada urgência que imponha atendimento fora do expediente

forense, poderá o desembargador de plantão apreciar, em caráter
excepcional, tutelas ou medidas prementes, mesmo fora das hipóteses
enumeradas no caput deste artigo.
 

Por sua vez, o agravo de instrumento tem cabimento contra decisões interlocutórias que apreciam os pedidos

de tutelas provisórias, conforme o art. 1.015, I, do CPC, in verbis:
 

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que

versarem sobre:
 
I - tutelas provisórias;
 

No que diz respeito ao pedido de tutela antecipada formulado no presente agravo, conforme prescreve o art.

1.019, I, do CPC, cabe analisar, ainda que superficialmente, a existência de dois elementos: o fumus boni iuris

 (fumaça do bom direito) e o periculum in mora (perigo da demora).
 
Dispõem os dispositivos da lei adjetiva:
 

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído

imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o

relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
 
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de
tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz

sua decisão;
 

A questão posta nesta fase preliminar recursal, cinge-se em analisar se estão presentes os requisitos para o

deferimento de tutela antecipada ao agravo de instrumento, com o fim de suspender a eficácia da decisão do

Pregoeiro Oficial da Comissão Setorial de Licitação da Secretaria de Estado de Educação do Maranhão,

tornando novamente a GLOBAL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA vencedora da licitação referente ao Grupo

3 e autorizando a subcontratação da empresa SUPRITECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA, até o trâmite

final processual.
 
De início, esclareço que a elaboração do edital pela Administração pública é livre e discricionária, com o fim

de satisfazer os interesses da coletividade. Todavia, com base no princípio da vinculação do instrumento
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convocatório, após a regular publicação do edital a Administração fica vinculada àquilo que foi publicado,

encerando-se a discricionariedade administrativa. Ou seja, uma vez publicado o edital seu cumprimento é

imperativo.
 
Em vista disso, nas palavras do administrativista Matheus Carvalho, pode-se dizer que o instrumento

convocatório estabelece normas que obrigam os licitantes, bem como a própria Administração Pública,

inclusive no que tange ao critério de escolha do vencedor a ser utilizado nas licitações.
 
Pois bem. Analisando cuidadosamente a norma editalícia, em especial o item nº 4 – que trata das condições

para participação no certame licitatório -, observo que poderão participar do referido Pregão interessados cujo

ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação, qualidade que não se discute em face da

agravante/impetrante.
 
Nada obstante, a reclamação diz respeito a exigência de que a empresa indicada como subcontratada

(SUPRITECH SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA), na qualidade de Empresa de Pequeno Porte – EPP, tenha

quer cumprir os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar nº 123/2006 (item 4.2.1 do Edital).
 
A meu sentir, a exigência acima relatada deve ser imputada tão somente a empresa que participa diretamente

do certame licitatório, não se podendo ampliar a interpretação da norma editalícia para atingir a

subcontratada, diante da falta de previsão no edital.
 
Saliento que até seria razoável constar no edital referida exigência para a subcontratada, contudo, é princípio

básico da hermenêutica jurídica que norma limitadora de direitos, como é o caso específico do item em

discussão, deve ser interpretada restritivamente, não podendo o alcançar do comando editalício (direcionada

a participante direta do certame) ser ampliado para alcançar a subcontratada indicada pela vencedora da

licitação (participante direta).
 
Por sua vez, ao tratar especificamente da subcontratada, o item 4.4 do edital do certame exige tão somente

que a empresa participante deverá indicar para fins de subcontratação Microempresas-ME ou Empresas de

Pequeno Porte-EPP ou Microempreendedores Individuais–MEI, no percentual de 2% a 15% (dois a quinze

por cento), considerando o valor total da sua proposta, exigência também satisfeita pela participante, já que

não fora o motivo que levou a sua exclusão.
 
Dada a importância, transcrevo os citados itens do edital licitatório:
 

4. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO
 
4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja

compatível com o objeto desta licitação e que:
 
4.1.1. Comprovem o atendimento às condições de habilitação deste edital e de

seus anexos;
 
4.1 .2 .  Este jam dev idamente  credenc iadas no s í t io  e le t rôn ico

www.comprasnet.gov.br, na forma do Item 5. Do Credenciamento e

Representação Junto ao Provedor do Sistema e com o certificado digital para

acesso ao Sistema.
 
4.2. Como condição para participação neste Pregão, o licitante assinalará

“sim” ou “não” em campo próprio do Sistema eletrônico, relativo às seguintes

declarações:
 
4.2.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei

Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento

favorecido estabelecido em seus artigos. 42 a 49; [ITEM REFERENTE A
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PARTICIPANTE DIRETA DO CERTAME] – grifo nosso
 
4.2.1.1. As Microempresas - ME e Empresas de Pequeno Porte - EPP que

pretendem participar desta licitação deverão comprovar seu enquadramento e

condição através de Declaração Especifica registrada em campo específico do

Sistema.
 
[…]
 
4.4. A empresa participante do certame, de grande porte, ou seja, não

enquadrada como ME e EPP, deverá indicar para fins de subcontratação 

M ic roempresas-ME ou  Empresas  de  Pequeno  Por te -EPP ou

Microempreendedores Individuais–MEI, no percentual de 2% a 15% (dois a
quinze por cento), considerando o valor total da sua proposta.
 

Ademais, mostra-se razoável a tese levantada pela agravante de que as microempresas e empresas de

pequeno porte existem independentemente de tratamento diferenciado, sendo este apenas uma faculdade a

estas empresas em caso de preenchimento de certos requisitos, razão pela qual não sendo a referida

exigência direcionada à subcontratada, estando a mesma regularmente invertida dos requisitos legais, não há

porque convalidar a decisão administrativa que excluiu a agravante do certame licitatório.
 
Ao encontro do entendimento acima, cito os seguintes precedentes jurisprudenciais do TJMA e STJ:
 

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE

SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. LICITAÇÃO. PREENCHIMENTOS

DOS REQUISITOS DO EDITAL. ATESTADO SEM CARIMBO DO ÓRGÃO DE

REPRESENTAÇÃO DE CLASSE. DECLARAÇÃO DO REFERIDO ÓRGÃO

COM INFORMAÇÃO DE QUE NÃO LANÇA CARIMBO EM ATESTADOS DE

EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS. DECISÃO LIMINAR MANTIDA.

AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE. 1.Mandado de

segurança impetrado em face de ato ilegal de exclusão do procedimento

licitatório. 2. A licitação é um instrumento que visa primordialmente à

Administração Pública contratar a partir de uma proposta mais vantajosa, e

assim se verifica não somente no aspecto do menor preço, como também no

aspecto da qualidade daquele que participa do certame. 3. Comprovação dos
documentos exigidos no edital. 4. Princípio da vinculação ao instrumento
convocatório. Observância. 5. Requisitos legais: prova inequívoca da
verossimilhança da alegação e fundado receio de dano irreparável ou de
difícil reparação. Preenchidos. 6. Decisão agravada mantida. 7.Agravo

conhecido e improvido. Unanimidade. (TJ-MA - AI: 0163832015 MA 0002715-

40.2015.8.10.0000, Relator: RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, Data de

Julgamento: 17/08/2015, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:

18/08/2015) 
 
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIAS PREVISTAS NO
EDITAL. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. INEXISTÊNCIA NO CASO

DOS AUTOS. I - A jurisprudência do STJ é no sentido de que o edital é a
norma que vincula o concurso. Assim, tanto os candidatos como a
administração devem respeito as normas ali dispostas. Nesse sentido:

AgRg no RMS 10.798/PR,  Rel .  Min is t ra  MARILZA MAYNARD

(DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado

em 27/03/2014, DJe 14/04/2014; RMS 36.278/SP, Rel. Ministro MAURO

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/12/2011, DJe

09/12/2011). […] IV - Assim, o acórdão recorrido contraria a jurisprudência

Num. 14406857 - Pág. 4Assinado eletronicamente por: LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO - 18/12/2021 16:26:10
https://pje2.tjma.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121816261010700000013741200
Número do documento: 21121816261010700000013741200



majoritária do STJ pois não se comprovou a existência de disposição
legal a amparar a exigência editalícia. […] VII - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 959.084/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO,

SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2018, DJe 02/04/2018)
 

Por fim, examinando a ratio decidendi da decisão recorrida, destaco a necessidade de sua revisão, uma vez

que se utilizou de argumentos genéricos que se prestariam para fundamentar qualquer decisão, inclusive a

rejeição liminar da petição inicial – já que deixou claro que no seu entendimento não há direito líquido e certo -

sem apreciar os fatos relevantes suscitados pelo impetrante que poderiam (ou não) autorizar a concessão da

tutela antecipada requerida, a exemplo, fez consignar que a decisão se baseou nas provas constantes dos

autos, mas não as identificou, impedindo a análise necessária de ideias entre aquelas e o parecer que opinou

pela exclusão do agravante. Transcrevo trecho da decisão:
 

Em sede de mandado de segurança não pode haver a dedução através de um

juízo de cognição sumária dos fatos e das provas coligidas aos autos que o

suposto direito alegado pelo autor resta comprovado. É inconteste a

comprovação de direito líquido e certo, o qual não restou evidenciado neste

momento processual.
 
Noutro giro, é sabido que os atos da Administração Pública, até prova em

contrário, gozam de presunção de legalidade e legitimidade e, no evento em

apreço, as provas constantes, no processo em epígrafe, não foram aptas a

expungir as aludidas presunções.
 
Ressalto que a decisão que declarou a inabilitação da empresa impetrante, ou

seja, o parecer da assessoria jurídica da Secretaria de Estado da Educação

está devidamente fundamentado, não sendo identificado, de plano, nenhuma

espécie de ilegalidade.
 

Em vista do raciocínio acima transcrito, justifica-se a concessão da liminar requerida, uma vez que presente a

probabilidade do direito alegado, bem como o evidente dano ao direito subjetivo da agravante, acaso não se

permita a sua participação no certame licitatório, mantendo-se o status quo, qual seja, de vencedora da

licitação referente ao Grupo 3 e autorizando a subcontratação da empresa SUPRITECH SOLUÇÕES

AMBIENTAIS LTDA, ao menos até o trâmite final processual.
 
Ante o exposto, num juízo sumário da causa, DEFIRO A LIMINAR requerida, concedendo a tutela antecipada

recursal, para, até o trâmite final processual: a) suspender a eficácia da decisão do Pregoeiro Oficial da

Comissão Setorial de Licitação da Secretaria de Estado de Educação do Maranhão; b) retornar a a GLOBAL

SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ao status de vencedora da licitação referente ao Grupo 3; c) permitir a

GLOBAL SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA que subcontrate a empresa SUPRITECH SOLUÇÕES

AMBIENTAIS LTDA, desde que preenchido o limite de 15% (quinze por cento), considerando o valor total da

sua proposta.
 
Em caso de descumprimento desta decisão, fixo multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor da

agravante.
 
Notifique-se o Juízo de origem para tomar ciência desta decisão, ficando desobrigada de prestar informações.
 
Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer contrarrazões no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art.

1.019 c/c art. 183, ambos do CPC.
 
CÓPIA DESTA DECISÃO SERVIRÁ DE MANDADO.
 
Distribuam-se normalmente após o fim do Plantão Judicial.
 

Num. 14406857 - Pág. 5Assinado eletronicamente por: LUIZ GONZAGA ALMEIDA FILHO - 18/12/2021 16:26:10
https://pje2.tjma.jus.br:443/pje2g/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21121816261010700000013741200
Número do documento: 21121816261010700000013741200



Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.
 
São Luís (MA), 18 de dezembro de 2021.
 

 
 

Desembargador LUIZ GONZAGA Almeida Filho
 

Plantonista
 

A1
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