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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
2ª Vara Federal de Porto Alegre

Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 600, 6º andar, ala oeste - Bairro: Praia de Belas - CEP:
90010-395 - Fone: (51)3214-9125 - www.jfrs.jus.br - Email: rspoa02@jfrs.jus.br

AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5061102-28.2020.4.04.7100/RS

AUTOR: CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL -
CAU/RS

RÉU: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO
ALEGRE - UFCSPA

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se de ação civil pública proposta pelo CONSELHO DE
ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL
(CAU/RS) contra a UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA
SAÚDE DE PORTO ALEGRE (UFCSPA), por meio do qual o autor
impugna o  edital de Pregão Eletrônico n. 20/2020, lançado pela ré, que
tem como objeto:

Contratação de empresa especializada para a realização de ensaios,
emissão de laudos e elaboração de projeto executivo completo de
arquitetura e complementares, para reforma em edificação pertencente à
UFCSPA, localizada na rua Sete de Setembro, nº 1133, Centro Histórico,
Porto Alegre - RS, com área estimada de 4.734,00 m², conforme
condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e
seus anexos.

(p. 12 do doc. INF8 do ev. 01)

Na inicial, em suma, alega o CAU/RS que os serviços objeto
do pregão não são caracterizados como serviços comuns, mas sim técnicos
e especializados, o que implica a impossibilidade do uso do pregão a sua
aquisição. Diz que impugnou o edital administrativamente, porém a
modalidade da licitação foi mantida.

Em sede de tutela de urgência, pede o seguinte:

a) Seja deferida, nos termos dos artigos do art. 12, da Lei nº 7.347/1985,
e dos artigos 300 e 301, do Código de Processo Civil, medida liminar
por este Juízo Federal, no sentido de que a UNIVERSIDADE FEDERAL
DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO ALEGRE – UFCSPA anule os
atos realizados atinentes ao Pregão Eletrônico nº 20/2020, o qual traz



09/11/2020 Evento 3 - DESPADEC1

https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=711604921153328478698488328738&evento=71160492115332847… 2/6

como objeto serviço profissional de arquitetura e urbanismo, de natureza
técnica e predominantemente intelectual, em afronta aos princípios
basilares do direito administrativo;

b) Seja deferida, nos termos do art. 12, da Lei nº 7.347/1985, e dos
artigos 300 e 301, do Código de Processo Civil, a fim de que a
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO
ALEGRE – UFCSPA reinicie o procedimento licitatório, referente ao
Pregão Eletrônico nº 20/2020, procedendo à adequação do tipo de
critério de julgamento e da modalidade de licitação, em função do objeto
do certame, enquadrando a modalidade adequada aos valores
envolvidos, sob o tipo “melhor técnica” ou “técnica e preço”, de acordo
com o art. 46, da Lei nº 8.666/1993;

c) Na hipótese de não deferimento das postulações constantes nas
alíneas “a” ou “b”, que seja deferida, nos termos do art. 12, da Lei nº
7.347/1985, medida liminar por este Juízo Federal para o fim de
determinar a suspensão do certame licitatório até posterior decisão,
devendo a UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE
PORTO ALEGRE – UFCSPA, após o devido contraditório, apresentar
todas as informações e os documentos que justificariam a realização da
presente modalidade licitatória;

d) Na hipótese de não deferimento das postulações constantes nas
alíneas “a”, “b” ou “c”, que seja deferida, nos termos do art. 3º, § 3º,
art. 139, inciso V, e art. 165, todos do Código de Processo Civil, a
designação de data para realização de conciliação entre as partes;

e) Seja a UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE
PORTO ALEGRE – UFCSPA obrigada a divulgar, às suas expensas e nos
veículos utilizados inicialmente, as procedências determinadas por esse
juízo quanto ao Pregão Eletrônico nº 20/2020, explicando
justificadamente os motivos de eventual reabertura ou suspensão;

f) Seja fixada multa diária cominatória (astreints) no valor de R$
1.000,00 (um mil reais) para o eventual descumprimento, por parte da
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO
ALEGRE – UFCSPA, da medida liminar ora requerida, nos termos do
art. 11, da Lei nº 7.347/1985, c/c art. 497, do Código de Processo Civil;

g) Seja deferida a tutela preventiva, de caráter inibitório, com amparo no
art. 497, do Código de Processo Civil, no sentido de que a
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO
ALEGRE – UFCSPA abstenha-se, em licitações futuras – cujo objeto
envolva a contratação de empresa especializada para a realização de
ensaios, emissão de laudos e elaboração de projeto executivo completo
de arquitetura e complementares, para reforma em edificação
pertencente à UFCSPA –, de realizar licitação por meio da modalidade
pregão, em razão da necessária observância da regra circunscrita no art.
46, da Lei nº 8.666/1993;

h) Seja fixada multa diária cominatória (astreints) no valor de R$
1.000,00 (um mil reais) para o eventual descumprimento, por parte da
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO
ALEGRE – UFCSPA, da medida inibitória ora requerida, nos termos do
art. 11, da Lei nº 7.347/1985, c/c art. 497, do Código de Processo Civil.
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(pp. 85-87 do doc. INIC1 do ev. 01)

Afirma que há risco ao resultado útil do processo, caso não
seja deferida a tutela de urgência, pois a abertura das propostas está
prevista para ocorrer dia 12/11/2020, próxima quinta-feira, às 10 horas.

O processo foi distribuído e veio concluso (ev. 02).

Para a concessão da tutela de urgência, o Código de Processo
Civil (CPC) exige a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo (art. 300).

No presente caso, há urgência, pois a sessão de abertura das
propostas ocorrerá no dia 12/11/2020, às 10 horas (p. 12 do doc. INF8 do
ev. 01).

Em relação à probabilidade do direito, a questão controvertida
está em saber se o serviço licitado pode ser considerado comum, para que
seja admitida a contratação pelo pregão. A L 10.520/2002, que regula essa
modalidade licitatória, dispõe o seguinte:

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. (grifou-se)

O Dec. 3.555/2000, art. 5º (que regula o pregão presencial) e
o Dec. 5.450/2006, art. 6° (que regula o pregão eletrônico), dispõem que a
licitação na modalidade de pregão não se aplica às contratações de obras
e serviços de engenharia, que serão regulados em outros normativos.

Sobre o tema, o Tribunal de Contas da União editou a Súmula
257:

O uso do pregão nas contratações de serviços comuns de engenharia
encontra amparo na Lei nº 10.520/2002. (grifou-se)

No caso dos autos, no entanto, da leitura do objeto, da
justificativa e das descrições dos requisitos da contratação, previstos no
Anexo I - Termo de Referência do edital (pp. 46-54 do doc. INF8 do ev.
01), assim como do Anexo B - Memorial Descritivo, que apresenta, de
forma extensa e pormenorizada, as especificações, requisitos e premissas
básicas para o desenvolvimento dos projetos (pp. 84-101 do doc. INF8 do
ev. 01), verifica-se, ao menos numa primeira análise, não se tratar de
serviços comuns, consistentes na elaboração de projeto padronizado e sem
complexidade. 
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Pelo contrário, está-se diante de projeto de obra técnica com
necessidades específicas e especiais, envolvendo vasta lista de
especificações e exigências, o que descaracteriza a padronização na
elaboração e execução de tais serviços e, consequentemente, a natureza
comum defendida pela UFCSPA.

Sobre a utilização da modalidade pregão para serviços de
arquitetura e engenharia de natureza não comum, confiram-se os seguintes
julgados do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4), oriundos de
ambas as turmas que compõem a sua Segunda Seção:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. MODALIDADE LICITATÓRIA. PREGÃO. SERVIÇOS DE
ENGENHARIA E ARQUITETURA. IMPOSSIBILIDADE. 1. A
modalidade licitatória pregão é cabível apenas para aquisição de bens e
serviços comuns, conceituados pelo art. 1º da Lei 10.520/02 como
"aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no
mercado". 2. A administração pública federal está proibida, pelo Decreto
n° 3.555/2000, art. 5º e pelo Decreto 5.450/2006, art. 6°, de realizar
pregão para contratar serviços de engenharia e arquitetura. (TRF4, AG
5040924-52.2019.4.04.0000, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA
HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 29/01/2020) [grifou-se]

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MODALIDADE
LICITATÓRIA. ADEQUAÇÃO. PREGÃO. SUSPENSÃO DO PROCESSO
LICITATÓRIO DEFERIDA. POSSIBILIDADE. 1. O pregão, é
modalidade licitatória que se caracteriza pela apresentação de propostas
e lances em sessão pública, é cabível apenas para aquisição de "bens e
serviços comuns", conceituados por lei como "aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital,
por meio de especificações usuais no mercado", nos exatos termos do art.
1º da Lei 10.520/02. 2. A administração pública federal está proibida,
pelo Decreto n° 3.555/2000, art. 5º e pelo Decreto 5.450/2006, art. 6°, de
realizar pregão para contratar serviços de engenharia e arquitetura. No
mesmo sentido o entendimento vigente no Superior Tribunal de Justiça e
nesta Corte. 3. No caso dos autos, o Termo de Referência contempla
atividades que, ao que parece, não poderiam ser enquadradas como de
serviços comuns. A execução das obras objeto do pregão, em razão de
sua relevância, por se tratar da elaboração de laudos técnicos tendentes
a detectar as deficiências do sistema elétrico das áreas abrangidas pelo
Paço Municipal e Fonte Talavera, carecem aparentemente, da realização
acompanhada de profissional qualificado. 4. Desse modo, merece ser
mantida a adequada decisão que deferiu a medida de urgência tão
somente para suspender o pregão e evitar que sejam praticados atos de
contratação e de início dos trabalhos, até ulterior decisão no processo.
(TRF4, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5030714-39.2019.4.04.0000,
3ª Turma, Desembargadora Federal VÂNIA HACK DE ALMEIDA, POR
UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 22/10/2019) [grifou-se]

ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. LICITAÇÃO. PREGÃO. SERVIÇOS DE ENGENHARIA E
ARQUITETURA. 1. O pregão, modalidade licitatória que se caracteriza
pela apresentação de propostas e lances em sessão pública, é cabível
apenas para aquisição de "bens e serviços comuns", conceituados por lei
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como "aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser
objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no
mercado", nos exatos termos do art. 1º da Lei 10.520/02. Dessa forma, a
administração pública federal está proibida, pelo Decreto n° 3.555/2000,
art. 5º e pelo Decreto 5.450/2006, art. 6°, de realizar pregão para
contratar serviços de engenharia e arquitetura. Precedentes do STJ e
deste TRF4. 2. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TRF4,
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005145-36.2019.4.04.0000, 4ª
Turma, Desembargador Federal CÂNDIDO ALFREDO SILVA LEAL
JUNIOR, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM
23/05/2019)

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PREGÃO.
SERVIÇOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL.
1. Extrai-se do edital que não se trata de serviço comum de engenharia,
consistente em projetos padronizados e destituídos de qualquer
complexidade, mas de serviço especializado, de forma que não se amolda
ao pressuposto da modalidade de pregão. 2. Manutenção da sentença.
(TRF4, REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL Nº 5043048-19.2017.4.04.7100,
4ª Turma, Desembargador Federal LUÍS ALBERTO D AZEVEDO
AURVALLE, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM
18/04/2018) [grifou-se]

Portanto, em análise típica deste momento processual,
entendo ser incabível o uso do pregão para a aquisição dos serviços objeto
do edital impugnado.

Entretanto, não é o caso de, desde já, sem a manifestação da
parte ré, deferir integralmente os pedidos formulados em sede de tutela de
urgência, como a anulação dos atos do certame e a determinação de reinício
da licitação, sob outra modalidade, até mesmo em razão do que dispõe o
art. 2º da L 8.437/1992 (Art. 2º No mandado de segurança coletivo e na
ação civil pública, a liminar será concedida, quando cabível, após a
audiência do representante judicial da pessoa jurídica de direito público,
que deverá se pronunciar no prazo de setenta e duas horas).

Por ora, considerando a proximidade da data designada para a
abertura das propostas - que não permite a manifestação da ré previamente
-, cabe apenas suspender o pregão e evitar que sejam praticados outros atos,
até ulterior decisão no processo.

Ante o exposto, defiro em parte a tutela de
urgência requerida, para determinar a suspensão do Pregão Eletrônico
n. 20/2020, até o julgamento deste feito, ou até que seja proferida decisão
em sentido contrário.

Intimem-se as partes com urgência. 

Dê-se vista ao Ministério Público Federal (MPF) e cite-se a
ré.
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Com a contestação, à parte autora para replicar.

Após, novamente ao MPF para parecer.

Tudo cumprido, volte concluso.
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