MANDADO DE SEGURANÇA Nº 0804575-38.2018.8.10.0000

Impetrante: Planova Planejamento e Construções S.A

Advogados: Luiz Henrique Alves Bertodi (OAB/SP n° 247.472 e Renato Frederico (OAB/SP n° 335.485)

Impetrados: Secretário de Infraestrutura do Estado do Maranhão – Clayton Noleto Silva e Presidente da Comissão Setorial de Licitação – Rosane Maria de Carvalho
Ramos

Relator: Desembargador Marcelino Chaves Everton

DECISÃO

Planova Planejamento e Construções S.A. impetrou o presente mandado de segurança, com pedido liminar, contra ato praticado por Rosane Maria de
Carvalho Ramos, Presidente da Comissão Setorial de Licitação – CSL, bem assim por Clayton Noleto Silva, Secretário de Infraestrutura do Estado do
Maranhão, por encampar entendimento da presidente da CSL.

Argumenta que os impetrados violaram direito líquido e certo ao inabilitar a empresa impetrante na Licitação n.º 130/2017, na modalidade
concorrência, tipo menor preço, em razão de suposto descumprimento de itens do edital.

Segue alegando que o citado certame licitatório possui como objetivo a contratação de empresa especializada de engenharia para a construção de um
hospital de urgência na cidade de São Luís (MA)e que a impetrante, em 24/01/2018, bem como as demais empresas licitantes procederam à entrega à Comissão Setorial
de Licitação – CSL-SINFRA dos envelopes contendo seus documentos de habilitaçãoe propostas de preços, contudo, em face do descumprimento a 03 (três) itens do
edital de Licitação, a impetrante foi declarada inabilitada pela citada Comissão.

Alega, ainda, que foi indevidamente considerada inabilitadapara prosseguir no certame porquê teria supostamente apresentado documentação incompleta
por ocasião da fase de habilitação.

Ao final, após colacionar jurisprudência, bem assim apresentado, em 11/06/2018, petição informando que foi publicado no Diário Oficial da
União o julgamento da proposta de preço do único consórcio habilitado na mencionada concorrência, em face da concessão da liminar no Mandado de Segurança n°
0803817-59.2017.8.10.0000, da Relatoria da Desembargadora Cleonice Freire, requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão do ato coator
praticado e o afastamento da sua inabilitação no certame licitatório, de forma a prosseguir na segunda etapa do procedimento de abertura, classificação e julgamento de
sua proposta de preços até o final desta ação.

Considerando as peculiaridades do presente caso, entendi por postergar a análise do pedido de liminar, consistente na habilitação da empresa, para
momento posterior à juntada das informações pelos impetrados, uma vez que a eventual habilitação da empresa neste momento processual teria caráter de
irreversibilidade.
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Assim, proferi o despacho de ID: 2048294.

Ato contínuo, a empresa impetrante atravessou petição requerendo a suspensão do certame até que seja apreciado o pedido liminar.

Para tanto, argumenta a circunstância relativa à publicação, no Diário Oficial da União, do dia 8 de junho de 2018, do julgamento de proposta de
preço apresentada pelo único consórcio habilitado na Concorrência n.º 130/2017, que concedeu 2 (dois) dias para que esta apresente sua proposta readequada.

Assim, pondera que, com a apresentação da proposta readequada pelo único consórcio habilitado, caberá à Comissão de Licitação classificá-lo e
declará-lo vencedor, o que certamente irá ocorrer antes da apresentação das informações pelas autoridades coatoras, no prazo de 10 (dez) dias concedidos para tanto, o
que traria danos irreversíveis ao impetrante, inclusive com a perda de objeto do presente mandamus.

É o relato do necessário para este momento processual.

Decido.

Embora tenha notificado as autoridades coatoras para prestarem as informações de estilo antes da apreciação do pedido liminar, entendo razoável
o pleito do impetrante de suspensão do referido certame licitatório.

Não adentrando no mérito da habilitação ou não da empresa, referida medida se mostra necessária, uma vez que a concorrência encontra-se em
fase de adjudicação de empresa vencedora, o que poderá ensejar a perda do objeto desta demanda, sem a devida apreciação judicial do que foi posto em juízo pelo
impetrante.

Do exposto, defiro o pedido formulado na petição de ID: 2048685, edetermino a imediata suspensão da Concorrência n.º 130/2017, até
ulterior deliberação.

Publique-se. Intimem-se.

Cumpra-se, sem prejuízo do que foi anteriormente determinado no despacho de ID: 2048294.

São Luís, 13 de junho de 2018.

DesembargadorMarcelino Chaves Everton

Relator
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