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AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5048724-97.2020.4.04.0000/RS

AGRAVANTE: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL - CAU/RS
AGRAVADO: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela de urgência, em Ação Civil Pública ajuizada pelo CAU/RS,
objetivando, em caráter liminar, que o réu seja  compelido a anular os atos realizados atinentes ao Pregão Eletrônico nº 104/2020, do
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, o qual traz como objeto serviço profissional de arquitetura e urbanismo, de natureza
técnica e predominantemente intelectual, em afronta aos princípios basilares do direito administrativo.

Sustentou a parte agravante, em síntese, que, diante da urgência do caso concreto, postula-se a antecipação da tutela recursal,
com o fim de impedir a concretização de prejuízo à sociedade local e ao interesse público, pois o pregão não deve ser utilizado para
contratações que envolvem objeto de natureza incomum (técnica e intelectual), que é exatamente o caso dos serviços afeitos à profissão de
arquitetura e urbanismo ou engenharia. Aduziu que os serviços profissionais, principalmente aqueles relacionados à elaboração de projetos,
não podem se limitar ao conceito de serviço comum, em razão de sua inexorável complexidade, que compreende a racionalidade humana e
a criatividade técnica, em cada um dos projetos, com a adoção singular de soluções espaciais, funcionais e estéticas, todas adequadas,
pertinentes e diferentes entre si e, naturalmente, com distintos níveis de qualidade. Referiu que o objeto do pregão concebido pela parte
agravada, sem dúvida, trata-se de contratação em que se objetivam trabalhos predominantemente intelectuais, pois envolve à “contratação
de empresa para execução, sob demanda, de serviços de consultoria e desenvolvimento de projetos executivos de climatização, ventilação e
exaustão para diversas Comarcas e Prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, conforme Minuta de Contrato, Memorial
Descritivo e demais anexos que integram o Edital”, que, conforme o disposto no Anexo I do Edital – Termo de Referência, foi subdividido
em quatro itens: projeto-novo (concepção de projeto, anteprojeto e projeto executivo); projeto-repetição; vistoria técnica; e consultoria
técnica. Asseverou que não há como negar que o serviço buscado no objeto do certame, guarda total conformidade com o escopo
circunscrito pelo art. 46, da Lei nº 8.666/1993, em que se aplicam exclusivamente os critérios de julgamento tipo “melhor técnica” ou
“técnica e preço”, e que não comportam o pregão como modalidade, pois este apenas admite o critério de julgamento do tipo “menor
preço”. Ponderou estarem presentes os requisitos para deferimento da medida de urgência postulada.

É o relatório. Decido.

Com o advento do CPC/2015 duas espécies de tutela de cognição sumária foram disciplinadas -as quais podem ser requeridas
de forma antecedente ou incidental- são elas: a) tutela de urgência (cautelar ou satisfativa), e b) tutela de evidência.

Os requisitos para o deferimento da tutela de urgência estão elencados no art. 300 do CPC/2015, que assim dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo.

§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos
que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Da leitura do artigo referido, denota-se que dois são os requisitos que sempre devem estar presentes para a concessão
da tutela de urgência: a) a probabilidade do direito pleiteado, isto é, uma plausibilidade lógica que surge da confrontação das alegações e
das provas com os elementos disponíveis nos autos, do que decorre um provável reconhecimento do direito, obviamente baseada em uma
cognição sumária; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo caso não concedida, ou seja, quando houver uma situação
de urgência em que se não se justifique aguardar o desenvolvimento natural do processo sob pena de ineficácia ou inutilidade do
provimento final.

A tutela de evidência, por sua vez, dispensa a prova do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, mas seu
cabimento está restrito ao rol taxativo do art. 311, I ao IV, do CPC/2015.

No caso dos autos, tratando-se de pleito antecipatório fundado na urgência, passo ao exame do pedido à luz do art. 300 do
NCPC.

No que diz respeito à probabilidade do direito, a questão controvertida, em suma, é se o serviço licitado pode ser
considerado comum, admitindo a contratação por pregão.

A Lei nº 10.520/2002 dispõe:

Art. 1º  Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta Lei.

Parágrafo único.  Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

Quanto ao objeto do pregão, o edital prevê: 1.1. Constitui objeto do presente processo licitatório a contratação de empresa
para execução, sob demanda, de serviços de consultoria e desenvolvimento de projetos executivos de climatização, ventilação e exaustão
para diversas Comarcas e Prédios do Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul, conforme descrito no Termo de Referência, no
Memorial Descritivo e demais anexos que integram este Edital (Evento1 - OUT9).
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Aduziu o agravante que as atividades que constituem o objeto da licitação jamais poderiam ser caracterizadas como “serviço
comum”, pois, a sua elaboração envolve a análise de diferentes metodologias, tecnologias e níveis de desempenho e qualidade, sendo
necessário avaliar as vantagens e desvantagens de cada solução. Destacou que para cada edificação é necessária uma análise própria das
soluções que lhe são adequadas, exemplificando que duas edificações – uma em Uruguaiana e outra em Capão da Canoa, hipoteticamente
– exigem soluções diversas, as quais devem ser expressas em projetos próprios, tendo em vista que a simples diferença geográfica de cada
uma (ainda que elas tenham sido construídas em um mesmo estilo arquitetônico ou com dimensionamento semelhante) já é suficiente para
demandar um tratamento singular.

Neste sentido, não me parece que a execução das obras objeto do pregão, em razão de sua relevância por se tratar da
elaboração de projetos executivos de climatização, ventilação e exaustão para diversas Comarcas e Prédios do Poder Judiciário do Estado
do Rio Grande do Sul, pudesse ser realizada sem o acompanhamento de profissionais qualificados, não estando incluídas, assim, no
conceito de "serviços comuns".

O perigo de dano, por sua vez, encontra-se presente, tendo em vista que o pregão foi realizado no dia 08/10/2020, às
9h40min.

Portanto, em sede de antecipação da tutela recursal, contudo, não se justifica a anulação do certame e determinação de
adequação e imediato prosseguimento. Neste momento devem ser tomadas as medidas necessárias para evitar prejuízo ao direito sub
judice. Assim, a tutela recursal deve ser deferida em parte para suspender o processo licitatório.

Ante o exposto, defiro em parte a tutela de urgência pleiteada, para o fim de determinar a suspensão do Pregão nº 104/2020,
até ulterior decisão de mérito.

Intime-se a parte adversa nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. 

Após, o MPF.

 

Documento eletrônico assinado por VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Desembargadora Federal Relatora, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de
2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 40002141217v9 e do código CRC 37d765cb. 
 
Informações adicionais da assinatura: 
Signatário (a): VÂNIA HACK DE ALMEIDA 
Data e Hora: 13/10/2020, às 16:56:14 
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