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D E C I S Ã O 
 
 
PROCESSO N° 000582/2019 

Assunto: registro de preços relacionados a bens com natureza de mobiliário 
 
Trata-se os autos administrativos de processo licitatório com fito ao registro de preços 
relacionados a bens com natureza de mobiliário, tais como, conjunto para professor (mesa e 
cadeira), cadeiras universitárias, longarinas, cadeiras (fixas, giratórias e plásticas). 
 
O Decreto n° 3.931/01, no inciso II, do artigo 1°, apresenta a definição de Ata de Registro de 
Preços, como segue: 
 

II – Ata de Registro de Preços – documento vinculativo, obrigacional, com 
característica de compromisso para futura contratação, onde se registram os 
preços, fornecedores, órgãos participantes e condições a serem praticadas, 
conforme as disposições contidas no instrumento convocatório e propostas 
apresentadas; 

 
O procedimento na fase interna ocorreu sem qualquer percalço. Já na fase externa, houve 
apresentação de recurso, com a devida intimação dos demais licitantes a apresentarem 
contrarrazões, mantidos inertes, sendo que, no mérito o recurso foi rejeitado pelas suas 
fundamentações que constam nos autos. 
 
Declarados os licitantes vencedores dos itens licitados, foram solicitadas amostras para 
avaliação da Comissão de Qualidade. Quase a totalidade das amostras foram rejeitadas, 
salvo 02 (duas) – cadeira universitária e cadeira fixa tipo secretária –, ante ao estado 
flagrancial de incompatibilidade com às características dos produtos constantes no edital. 
 
O resultado final do certame foi publicado no Diário Oficial do Estado, conforme fl. 676. 
 
A Procuradoria Fundacional manifestou-se pela normalidade e legalidade do certame até o 
momento, nos termos do Parecer constante às fls. 679/681-V. 
 
Proferi decisão às fls. 682/683 dos autos, homologando o certame e adjudicando os itens 01 
e 04 a licitante vencedora, qual seja, PC MIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP. 
Sendo a competente publicação do ato ocorrido na imprensa oficial, conforme fl. 684 dos 
autos. 
 
Determinei ao Setor de Contabilidade da Fundação a realização do prévio empenho da 
despesa para a aquisição de 100 (cem) unidades de carteira universitária e 20 (vinte) unidade 
de cadeira fixa tipo secretária, bem como a formalização e assinatura pelas partes da aludida 
Ata de Registro de Preços do certame. 
 
Em 11/02/2020, por meio do Setor de Compras, foi enviada a ata compilada para a empresa 
PC MIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP apor a assinatura do seu representante 
legal, posteriormente, devolvendo para assinatura do representante desta Fundação, 
devolvendo via assinatura a contratada. 
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Ocorre que, a empresa PC MIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI EPP em resposta ao e-
mail contendo a ata, alegou impossibilidade de assinatura e entrega dos produtos em que 
teve adjudicado em seu benefício, em decorrência de supostos aumentos da matéria prima, 
inviabilizando o preço final do produto ofertado no certame.  
 
Outrossim, alegou que a proposta já estava expirada, e que, diante disto, não possuía mais 
obrigatoriedade de firmar a ata (e o contrato). 
 
Como regra geral, a Lei do Pregão (Lei Federal n° 10.520/2002) determina no art. 6° que, 
verbis: 
 

Art. 6°. O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, se outro não 
estiver fixado no edital. 

 
Emerge do edital convocatório, precisamente do subitem 5.1.2, que: 
 

5.1.2 - INDICAÇÃO DA VALIDADE, cujo prazo não seja inferior a 90 (NOVENTA) DIAS 
corridos, a contar da data da apresentação da Proposta Comercial, sendo vedada 
simples manifestação "conforme o edital". Sob pena de desclassificação da 
Licitante que não informar a validade de sua proposta; 

 
Desta forma, nos termos do permissivo legal, o edital do certame previu proposta mínima 
de 90 (noventa) dias. 
 
Ainda, advém da Lei n° 10.520/2002 que: 
 

Art. 4°. A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados 
e observará as seguintes regras: 
XXIII - se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua 
proposta, não celebrar o contrato, aplicar-se-á o disposto no inciso XVI. (Destaca-
se) 

 
No entanto, a Lei Geral das Licitações e Contratos Administrativos (Lei Federal n° 8.666/1993) 
determina no § 3°, do art. 64, que, verbum ad verbum: 
 

Art. 64.  A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o 
termo de contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo 
e condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no art. 81 desta Lei. 
[...] 
§ 3°. Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem 
convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos compromissos 
assumidos. (Destaca-se) 

 
Realizando um breve apenso, no caso concreto o prazo é de 90 (noventa) dias. 
 
Em comentários à Lei de Licitações, o prestigiado doutrinador MARÇAL JUSTEN FILHO aborda 
o tema da desobrigação em contratar com a Administração Pública da seguinte forma: 
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8) Prazo de validade das propostas (§ 3.°). 
 Se a Administração não convocar os interessados para a contratação até o 
decurso de sessenta dias da entrega das propostas, ficarão eles liberados do 
cumprimento de seus termos. Considerando que as decisões das fases de 
habilitação e de julgamento comportam recurso com efeito suspensivo, a ser 
interposto no prazo de cinco dias úteis e a ser impugnado em outros cinco dias 
úteis, a Lei atual tornou quase inviável o êxito da licitação quando ocorrer disputa 
entre os licitantes ou quando versar sobre objetos de maior complexidade. 
 Bem mais adequada era a solução consente do substitutivo do Senado 
Federal, que remetia ao ato convocatório a fixação do prozo de validade das 
propostas. 
 Pode ocorrer, inclusive, que o prazo aludido seja ultrapassado e que o 
licitante vencedor mantenha seu interesse em contratar. Embora vencido o prazo 
da lei, nada impede que a contratação seja efetivada. 
 Deve-se reputar, no entanto, que a regra é supletiva, aplicando-se quando 
o instrumento convocatório não dispuser em contrário. Nesse sentido, há a decisão 
abaixo transcrita, e que agrega, ainda, outros dados interessantes. Como o prazo 
de validade de propostas é matéria referida preponderantemente ao interesse 
privado, o instrumento convocatório pode esclarecer regras diversas, quer 
ampliando, quer reduzindo o prazo previsto no § 3.°. Aliás, essa orientação acabou 
sendo consagrada no art. 6.° da Lei 10.520/2002, que disciplina o pregão. Deve-se 
reputar que o dispositivo se aplica genericamente a todas as licitações. Não se 
invoque o princípio da especialidade, pretendendo que o dispositivo seja aplicável 
apenas ao pregão. 
 Ora, a Lei 10.520/2002 veicula normas gerais sobre licitação. Portanto, sua 
abrangência é ampla. Não seria a circunstância de destinar-se a disciplinar o pregão 
que impediria a aplicação generalizada de normas contidas naquele diploma. 
 Portanto, apenas seria possível reputar como não extensíveis às demais 
modalidades licitatórias as regras contidas na Lei 10.520/2002 que fossem 
especificamente relacionadas com a natureza do pregão. Logo, o disposto no art. 
6° do aludido diploma não se relaciona com as características próprias e peculiares 
do pregão. Ao contrário, até se poderia reputar que, se a disposição se aplica ao 
pregão, com muito maior razão deverá incidir no tocante às contratações 
produzidas por outras modalidades licitatórias. É que o pregão é uma modalidade 
caracterizada pela rapidez na conclusão do procedimento licitatório. Pode 
presumir-se que o pregão propiciará contratação em período muito mais sumário 
do que se passa no tocante no tocante às outras modalidades licitatórias. Ora, não 
haveria sentido em restringir a autorização para ampliar o prazo de validade das 
propostas apenas ao caso de pregão. As outras modalidades, que exigem prazo 
maior para conclusão do certame, envolvem ainda maiores motivos para 
ampliação do prazo de validade das propostas. Portanto, cabe reputar que o 
disposto no art. 6.° da Lei do Pregão configura normal geral, que se aplica a todas 
as hipóteses de licitação, alterando parcialmente a disciplina constante do § 3.° do 
art. 64 da Lei 8.666/1993. (Destaca-se) 
(JUSTEN FILHO. Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos 
Administrativos. 18. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 
2019. Págs. 1272/1273) 

 
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) já se manifestou no seguinte norte: 
 

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS. LEI 
8.666/93, ART. 64, § 3°. NORMA SUPLETIVA. 
1. Mandado de segurança impetrado com a finalidade de anular multa imposta em 
procedimento licitatório realizado pelo TJSP, em virtude da recusa da licitante 
vencedora em assinar o contrato, sob a alegação de que expirou-se o prazo da 
proposta em razão de recurso interposto. 
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2. No que pertine ao prazo de validade das propostas, a Lei 8.666/93 dispõe em 
seu art. 64 que: "§ 3° Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das 
propostas, sem convocação para a contratação, ficam os licitantes liberados dos 
compromissos assumidos". 
3. A regra do § 3° do art. 64 tem caráter supletivo, devendo ser aplicada apenas 
na hipótese de o instrumento convocatório não dispor de modo diverso. 
4. Hipótese em que o edital previu a suspensão do prazo de validade da proposta 
pela interposição de recurso administrativo, o que acarretou o recebimento pela 
licitante da convocação para assinar o termo de contato de forma tempestiva. 
Assim, vinculada a empresa licitante à proposta ofertada, na forma do disposto 
no instrumento convocatório, afigura-se legítima a imposição da multa prevista 
no edital pela recusa da adjudicatária em assinar o contrato. 
5. Deveras, o princípio da vinculação ao edital, que norteia todo o procedimento 
licitatório, incide tanto para a Administração quanto para os licitantes. 
6. In casu, o edital previa no seu item 6.8: "O prazo de validade da proposta não 
poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura do envelope 
n° 2, suspendendo-se este prazo na hipótese de interposição de recurso 
administrativo ou judicial". 
7. Em consequência, o Grupo Técnico de Licitações e Contratos do Tribunal de 
Justiça do Estado de São Paulo concluiu: "A data aprazada para a abertura do 
envelope nº 2 estava prevista para 31/08/00, iniciando-se a contagem do prazo de 
validade no primeiro dia útil subsequente, ou seja, 1°/09/00. No dia 28/09/00 
publicou-se a interposição de recurso e, via de consequência, suspendendo-se o 
prazo de validade nesta data. Decidido o recurso e adjudicado os itens às 
respectivas licitantes em 14/11/00, retoma-se a contagem no dia útil subsequente, 
começando novamente no dia 16/11/00. Então, do dia 1°/09/00 até o dia 
27/09/00, decorreram-se 27 dias e, reiniciando-se a contagem em 16/11/00 até o 
60° (sexagésimo) dia de validade da proposta, chegar-se-á no dia 18/12/00". 
8. Nada obstante, em razão do recurso interposto, a impetrante insistiu na 
expiração do prazo de validade da proposta e admitiu expressamente a hipótese 
de dar cumprimento à obrigação, desde que houvesse o reajuste do preço, 
decorrente da variação no período, provocando o desequilíbrio financeiro entre os 
contratantes e requerendo pesquisa de mercado para apuração dessa alteração, 
no que foi atendida. 
9. Deveras, esse reajuste foi concedido e aceito pelo Tribunal, mas a impetrante, 
voltando atrás, optou por retomar, pura e simplesmente, a alegação de que o prazo 
estava superado e, por isso, desobrigada de satisfazer a obrigação. 
10. Desta sorte, bem concluiu o aresto recorrido ao assentar que: "Descumprida a 
obrigação, apesar de atendida a pretensão ao reajuste, assegurado o mínimo de 
doze por cento proposto pela interessada, outra não poderia ser a decisão 
administrativa, impondo a multa prevista em lei, no mínimo de vinte por cento, da 
qual a impetrante recorreu, sem sucesso, de tal sorte que inexistente qualquer vício 
ou ilegalidade nos atos praticados, impossível afastar a decisão administrativa, 
respaldada em lei, o que aconselha a denegação da ordem". 
11. Recurso ordinário a que se nega provimento. 
(STJ. RMS 15.378/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 
22/02/2005, DJ 28/03/2005, p. 186) 

 
Construída a fundamentação, passemos a confrontá-la com o caso concreto. 
 
Sobressalta do edital convocatório a regra, estabelecida pela Administração, no sentido da 
interposição de recurso não possuir efeito suspensivo, vejamos, verbis:  
 

9.3.1 - Qualquer recurso e impugnação contra a decisão do Pregoeiro, não terá 
efeito suspensivo. (Destaca-se) 
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Outrossim, observo da ATA 01, constante às fls. 488/491 dos autos, que as propostas foram 
efetivadas em 03/10/2019, com validade de 90 (noventa) dias, conforme edital. Logo, e de 
fato, a validade das propostas apresentadas no certame se expirou em 01/12/2019. 
 
Emerge dos autos administrativo, comunicação eletrônica do adjudicatário com a empresa 
fornecedora dos produtos a sua empresa, no sentido de inviabilidade na manutenção do 
valor do produto ante o reajusto dos produtos de matéria prima. 
 
Não há outra senão a conclusão por parte desta gestora senão acatar a manifestação de 
impossibilidade de fornecimento do produto, em decorrência do aumento do custo da 
matéria prima e, não menos importante, a fundamentação de ultrapassado o lapso temporal 
de validade da proposta. 
 
Pontuo, finalizando a argumentação, que a nação brasileira está passando a enfrentar (a que 
tudo indica) tempos de turbulência em saúde pública, com inevitáveis complicações 
financeiras ao setor público e privado, com quase que prováveis contingenciamento de 
despesas, queda de receitas, etc. 
 
Por tais motivos, DECIDO com sustentáculo no § 3°, do art. 64 da Lei Geral das Licitações e 
Contratos Administrativos, reconhecer a condição de desobrigação em contratar com esta 
Administração, relativo aos itens 01 e 04 constantes do edital convocatório, uma vez que, 
expirado o prazo de validade da proposta apresentada no certame licitatório. 
 
Considerando que não há mais licitantes habilitados para fornecerem tais itens, bem como 
considerando que todos os demais itens foram considerados fracassados, conforme atas, 
não há saída senão o arquivamento dos autos, uma vez que, não pode mais produzir 
resultados úteis do mesmo. 
 
À Diretoria Administrativa e Financeira para conhecimento da presente decisão, bem como 
para os procedimentos de praxe de ciência e publicação na imprensa, se for o caso. 
 
Após a diligência acima, arquive-se os autos. 
 
Linhares (ES), 30 março de 2020. 
 
 
 

Original assinado 

Jussara Carvalho de Oliveira 
Presidente da Fundação Faceli 
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