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Poder Judiciário
JUSTIÇA FEDERAL

Seção Judiciária do Rio Grande do Sul
4ª Vara Federal de Porto Alegre

Rua Otávio Francisco Caruso da Rocha, 600, 6º andar, Ala Norte - Bairro: Praia de Belas -
CEP: 90010-395 - Fone: (51)3214-9145 - Email: rspoa04@jfrs.gov.br

AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5039782-82.2021.4.04.7100/RS

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

RÉU: MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS

DESPACHO/DECISÃO

O CONSELHO
DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO
SUL- CAU/RS propôs a presente ação civil pública em face
do MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE, pretendendo, como medida
liminar, em resumo, provimento jurisdicional, a fim de que: 

"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 o
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS anule os atos realizados
atinentes ao Pregão Eletrônico nº 200/2021, o qual traz como objeto
serviço profissional de arquitetura e urbanismo e engenharia, de
natureza técnica e predominantemente intelectual; 

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 o
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS reinicie o procedimento
licitatório, referente ao Pregão Eletrônico nº 200/2021, 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 suspender
o certame licitatório ou a celebração do contrato referente ao Pregão
Eletrônico nº 200/2021, até posterior decisão, devendo o
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS, após o devido contraditório,
apresentar todas as informações e os documentos que justificariam a
realização da presente modalidade licitatória; 

d) Seja o MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS obrigado a divulgar,
às suas expensas e nos veículos utilizados inicialmente, a anulação, o
reinício ou a suspensão do Pregão Eletrônico nº 200/2021, conforme



02/07/2021 Evento 9 - DESPADEC1

https://eproc.jfrs.jus.br/eprocV2/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=711625238759738181438927202677&evento=711625238759… 2/11

o caso, bem como a posterior realização de processo licitatório nos
moldes determinados pelo art. 46, da Lei nº 8.666/1993, explicando
justificadamente os motivos da reabertura; 

e) 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; 

f) Seja fixada multa diária cominatória (astreints) no valor de R$
1.000,00 (um mil reais) para o eventual descumprimento, por parte
do MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS, da medida liminar ora
requerida, nos termos do art. 11, da Lei nº 7.347/1985, e do art. 139,
inciso IV, 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 o
MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE/RS abstenhase, em licitações
futuras, de realizar licitação por meio da modalidade pregão quando
o objeto do certame guardar conformidade com o escopo circunscrito
pelo artigo 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 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."

Afirmou na inicial, que o Conselho
de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul é autarquia pública
federal que, conforme dicção da Lei nº 12.378/2010, tem como função
orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão
de arquitetura e urbanismo, zelar pela fiel observância dos princípios de
ética e disciplina da classe, bem como pugnar pelo aperfeiçoamento do
exercício da arquitetura e urbanismo. Guarda especial interesse pelas
contratações públicas e pelos procedimentos licitatórios instaurados. 

Neste sentido, a presente exordial tem como suporte o
Protocolo SICCAU nº 1.318.086/2021, em que a Agente do CAU/RS,
em sua rotina de fiscalização de editais de licitações, verificou que o
Edital de Pregão Eletrônico nº 200/2021, do MUNICÍPIO DE PORTO
ALEGRE, possui objeto que se enquadra no desempenho de atividades
técnicas atribuídas a arquiteto e urbanista pela Lei nº 12.378/2010. O
Município de Porto Alegre, por meio da Diretoria de licitações e
Contratos da Secretaria Municipal de Administração e Patrimônio –
SMAP, no uso de suas atribuições, tornou público o referido Edital,
ficando marcado o dia 10 de junho de 2021, para abertura da sessão
pública para recebimento dos envelopes de proposta e habilitação das
empresas interessadas em seu objeto. Constatou-se que o objeto tem
manifesta natureza de serviço técnico intelectual e especializado, o que
de antemão indica a impropriedade de sua contratação por meio de
pregão, ainda mais para registro de preços. Como suporte fático ao
prosseguimento desta medida judicial, junta-se, em anexo, a
impugnação ao referido pregão realizada pelo Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Rio Grande do Sul por meio do Ofício FIS-CAU/RS nº
032/2021, encaminhado em 31 de maio de 2021 ao Pregoeiro Oficial da
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Prefeitura Municipal de Porto Alegre/RS. O referido ofício foi remetido
em razão de esta Autarquia Pública Federal ter verificado que, no
referido procedimento licitatório, houve o descumprimento, por parte da
Ré, não só da legislação de regência, mas também de decisões judiciais
reiteradas a respeito do tipo e da modalidade de licitação que deveria ser
utilizada para o objeto pretendido. Com fulcro em doutrina,
jurisprudência e legislação, na impugnação, aduziu-se, essencialmente,
que o pregão não se aplica a contratações de obras e serviços de
engenharia (em sentido amplo). 

Disse que se comprovou que, no caso em exame, o serviço
licitado não se subsumiria ao conceito de serviço comum, na medida em
que os serviços, conforme o disposto no Termo de Referência envolvem:

“1. DO OBJETO 1.1. Contratação de empresa para realização de
Levantamento Topográfico e elaboração do Projeto Urbanístico de
300 lotes do Loteamento Vila Laranjeiras, Rua Rubem Knijnik, 320,
no Município de Porto Alegre/RS, de acordo com a planta de situação
que segue em anexo a este termo de referência.”

Afirmou que no referido ofício, fora informado ao órgão
réu que o objeto do referido Pregão Eletrônico está circunscrito pelo
artigo 46, da Lei nº 8.666/1993, em que se aplicam exclusivamente os
critérios de julgamento tipo “melhor técnica” ou “técnica e preço”, não
comportando o pregão como modalidade adequada, pois este apenas
admite o critério de julgamento do tipo “menor preço”. Em 02 de junho
de 2021, sobreveio resposta da parte ré, a qual indeferiu a impugnação
apresentada, entendendo, equivocadamente, que o serviço contratado é
de natureza comum, quando, em realidade, é serviço técnico e
intelectual. Referiu, ainda, que a modalidade pregão, para registro de
preços, por ser simplificada e necessariamente do tipo menor preço,
pode ensejar prejuízo ao poder público, em virtude de que este não
poderia aferir e valorar a qualidade técnica das propostas de projeto
apresentadas pelos licitantes, podendo ocasionar, além das violações
legais já mencionadas supra, também, afronta aos princípios
constitucionais da eficiência e da eficácia na administração pública.  

Foi determinada a intimação do Município de Porto
Alegre/RS para manifestar-se sobre o pedido de liminar, nos termos do
art. 2º da Lei nº 8.437/1992 (ev. 3), o que atendido no ev. 7, no sentido
do indeferimento do pedido antecipatório.

Vieram os autos conclusos.

DECIDO.

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 o pregão eletrônico
realizou-se em 10/06/2021 (pregão eletrônico nº 200/2021) e teve
como arrematante a empresa "Solo Topografia e Georreferenciamento
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Ltda- EPP/SS" (ev. 1- INF7).

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 po meio de pregão. 

No ponto, a Lei nº 10.520/2002, que regula o pregão,
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)

Saliento a vedação à Administração Pública Federal de
realizar pregão para contratação de serviços de engenharia e arquitetura,
em conformidade com o art. 5º do Decreto nº 3.555/2000 e art. 6º do
Decreto nº 5.450/2006.

No caso dos autos, o Termo de Referência (ev. 1-
EDITAL10) mostra a lista de especificações e exigências para a
execução do objeto do certame, que é "Contratação de empresa para
realização de Levantamento Topográfico e elaboração do Projeto
Urbanístico de 300 lotes do Loteamento Vila Laranjeiras, Rua Rubem
Knijnik, 320, no Município de Porto Alegre/RS".

O Termo de Referência contém como justificativa: 

"2.1. A regularização fundiária do núcleo urbano informal
denominado Loteamento Vila Laranjeiras/Eixo Baltazar com a
utilização da REURB-S (Lei 13.465/2017) tem o objetivo de
possibilitar que o Poder Público dê a titularidade dos imóveis aos
moradores, viabilizando a obtenção de suas matrículas. Desta forma,
ocorrerá a incorporação do loteamento ao tecido urbano formal, a
permanência das famílias nos seus locais de moradia, bem como
acesso aos serviços públicos de qualidade e a possibilidade de
contrair financiamentos habitacionais. Para viabilizar a aplicação da
Lei 13.465/2017 e a regularização de 300 terrenos, existe a
necessidade de levantamento topográfico e projeto urbanístico,
objetos desta contratação."

O referido documento mostra como especificações do
objeto, no que diz respeito ao levantamento topográfico, as exigências
gerais, a forma de apresentação, a metodologia para trabalho em campo,
requisitos para cálculo das áreas, cadastro dos moradores, descrição da
gleba conforme ocupação, pesquisa de propriedade da área, planta e
memorial descritivo do perímetro. Também estabelece diversas
diretrizes a serem observadas quanto ao projeto urbanístico.  
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Isso não permite considerar que tais atividades se
enquadrem como serviços comuns, cuja execução, em razão da
complexidade e da relevância, possam ser realizadas e desenvolvidas
sem o acompanhamento de profissional qualificado da área de
arquitetura e urbanismo.

 Assim, tais atividades, aparentemente, não podem
ser licitadas pela modalidade "pregão".

E sobre a utilização desta modalidade para serviços de
arquitetura e engenharia de natureza não comum, confiram-se os
seguintes julgados do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF4):

ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. LICITAÇÕES. SERVIÇO DE
ARQUITETURA. ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO, PROJETO
ARQUITETÔNICO E DE INTERIORES E ACOMPANHAMENTO DE
OBRA DA CÂMARA DE VEREADORES. SERVIÇO COMUM. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DA
MODALIDADE PREGÃO.  1. A licitação na modalidade de pregão,
na forma da Lei 10.520/02, destina-se à aquisição de bens e serviços
comuns, considerando-os como "aqueles cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo
edital por meio de especificações usuais no mercado". 2. Hipótese em
que o termo de referência contempla atividades que se sobrepõem
àquelas admitidas para a licitude do procedimento licitatório
por pregão, uma vez que demandam evidente qualificação técnica
específica, o que acarreta o reconhecimento da ilegalidade
do pregão promovido pelo Município réu. 3. Remessa oficial provida.
  (TRF4 5004508-05.2018.4.04.7119, TERCEIRA TURMA, Relator
ROGERIO FAVRETO, juntado aos autos em 25/03/2021) (grifou-se)

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)

DECISÃO: Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela
de urgência, em Ação Civil Pública, em face da seguinte decisão:
"Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada pelo
CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO
GRANDE DO SUL - CAU em face do MUNICÍPIO DE COLINAS,
objetivando, em sede de tutela de urgência: A) Sejam os presentes
pedidos analisados pelo plantão judiciário, em razão de tratar de
tutela de urgência cautelar, nos termos do art. 3º, alínea "e", da
Resolução nº 127/2017, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região;
B) 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
o MUNICÍPIO DE COLINAS/RS anule os atos realizados atinentes
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ao Pregão Presencial nº 014-03/2019, o qual traz como objeto
serviço profissional de arquitetura e urbanismo e engenharia, de
natureza técnica e predominantemente intelectual e, também, efetua
restrição ilegal à participação de empresas e profissionais
registrados no CAU, em afronta aos princípios basilares do direito
administrativo; C) 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 o MUNICÍPIO DE COLINAS/RS reinicie o procedimento
licitatório, referente ao Pregão Presencial nº 014-03/2019,
procedendo à adequação dos critérios de qualificação técnica, para o
fim de permitir que empresas e profissionais registrados no CAU
possam participar do certame, e 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; D) Seja o MUNICÍPIO
DE COLINAS/RS obrigado a divulgar, às suas expensas e nos
veículos utilizados inicialmente, a anulação do Pregão Presencial nº
014-03/2019, bem como a posterior realização de processo licitatório
nos moldes determinados pelo art. 46, da Lei nº 8.666/1993,
explicando justificadamente os motivos da reabertura; E) Na hipótese
de não deferimento das postulações constantes nas alíneas "b" ou
"c", que seja deferida, nos termos do art. 12, da Lei nº 7.347/1985,
medida liminar por este Juízo Federal para suspender o certame
licitatório ou a celebração do contrato referente ao Pregão
Presencial nº 014-03/2019, até posterior decisão, devendo
o MUNICÍPIO DE COLINAS/RS, após o devido contraditório,
apresentar todas as informações e os documentos que justificariam a
realização da presente modalidade licitatória e a restrição ilegal à
participação de empresas e profissionais registrados no CAU
perpetrada no Edital; F) Na hipótese de não deferimento das
postulações constantes nas alíneas "b", "c" ou "e", 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; Os autos vieram conclusos para
decisão." Sustentou a parte agravante, em síntese, que 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 a utilização
no presente caso do Decreto nº 3.555/2000, do Decreto nº
10.024/2019 e da Lei nº 8.666/93, artigo 46. Asseverou que o
Tribunal de Contas da União, ao autorizar o pregão para serviços de
engenharia, restringe a utilização apenas para os serviços comuns
(Súmula nº 257/2010). Defendeu que limitar a concorrência
exclusivamente às empresas a aos profissionais registrados no CREA
se configura como grave afronta aos direitos dos profissionais
arquitetos e urbanistas e das empresas da área, que se encontram
registrados no CAUC. Disse que a atividade relacionada ao objeto da
licitação é regulamentada não só pelo Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia - CREA, mas também pelo Conselho de
Arquitetura e Urbanismo - CAU, pois tanto a profissão de
Engenharia quanto a de Arquitetura e Urbanismo possuem atribuição
legal para desempenhar a atividade objeto da contratação, que se
encontra vinculada ao campo de atuação no setor de Arquitetura e
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Urbanismo, conforme art. 2º, da Lei nº 12.378/2010. Ponderou
estarem presentes os requisitos para deferimento da medida de
urgência. É o sucinto relato. 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. Do mérito 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 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: 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.
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. Neste
sentido cito jurisprudência do STJ e desta Corte: PROCESSUAL
CIVIL E ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO. LEI
10.520/2002. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS E BENS COMUNS.
REVISÃO DA PREMISSA FÁTICA DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. ANÁLISE DE LEI LOCAL.
SÚMULA 280/STF. 1. Nos termos do art. 1º da Lei 10.520/2000,
aplicável em âmbito nacional, o pregão somente é cabível 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'. 2. Na hipótese, o Tribunal a quo entendeu que o objeto
do pregão questionado na Ação Mandamental - recapeamento
asfáltico de vias públicas - é incompatível com a referida modalidade
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licitatória, máxime por envolver serviço de engenharia. 3. Nesse
contexto, a análise da legalidade sustentada pelo recorrente demanda
o reexame do edital de licitação e demais elementos fático-
probatórios dos autos, o que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 4.
Inviável a apreciação, em Recurso Especial, de matéria cuja análise
dependa de interpretação de Direito local. Súmula 280/STF. 5.
Recurso Especial não conhecido. (STJ, REsp 1190272, Rel. Herman
Benjamin, Segunda Turma, DJ 27/09/2010). 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 5043048-19.2017.4.04.7100, QUARTA TURMA,
Relator LUÍS ALBERTO D'AZEVEDO AURVALLE, juntado aos autos
em 18/04/2018) AGRAVO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO
CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. NULIDADE DE
PREGÃO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE
TAL MODALIDADE LICITATÓRIA PARA CONTRATAR SERVIÇOS
DE ENGENHARIA CONSULTIVA. Agravo improvido. (TRF4
5018475-78.2012.4.04.7200, TERCEIRA TURMA, Relator CARLOS
EDUARDO THOMPSON FLORES LENZ, juntado aos autos em
16/05/2013) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. PREGÃO.
OBRA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA.Na hipótese, em princípio,
há ilegalidade na utilização da licitação na modalidade pregão para
a realização de serviços destinados à edificação de um abatedouro de
frangos (0322.745-03/2010) e à ampliação do Centro de Convivência
do Idoso do Município de Salvador das Missões (348.896-89/2010).
Tais serviços não são comuns, porque há complexidade na edificação
dos mesmos. (TRF4, AG 5010028-70.2012.404.0000, QUARTA
TURMA, Relator CANDIDO ALFREDO SILVA LEAL JUNIOR,
juntado aos autos em 06/09/2012) Com efeito, em uma análise
sumária dos autos, o Edital Pregão Presencial nº 014-03/2019
contempla atividades que, ao que parece, não poderiam ser
enquadradas como de serviços comuns (Evento 1 - PROCADM6):
Contratação de empresa para elaboração de: levantamento
topográfico planimétrico e altimétrico de áreas de terras do
município ou de interesse deste; estudo de desmembramentos e
loteamentos por parte do município; locação de loteamentos,
desmembramentos, arroios, postes, prédios, casas, sistema viário
entre outros; elaboração de mapas e memoriais descritivos referentes
à retificação, desapropriação, averbações etc; projeto geométrico de
vias; projeto pluvial, com as referidas planilhas de dimensionamento
e drenagem; projeto de esgoto com as planilhas (exceto
dimensionamento de ETE) e instalação hidrossanitária; projeto de
pavimentação, contemplando calçadas e acessibilidade; projeto de
bueiros, canalização, tubulações e drenagem; memoriais descritivos e
orçamentos dos itens mencionados acima; projeto de sinalização;
projeto arquitetônico de edificações; projeto elétrico de baixa tensão
em edificações; projeto hidráulico e esgoto em edificações;
elaboração de PPCI (Plano de Prevenção Contra Incêndio);
orçamento detalhamento em planilha de custos para realização de
licitações de obras, nos termos do art. 7º, § 2º, da Lei nº 8.666/93 e
suas alterações; estudos de viabilidade técnico-econômica, bem como
a prestação assistência, assessoria e consultoria; reformas; e
documentos em geral (certidões, habite-se, aprovações de projetos).
Portanto, não me parece que a execução dos serviços objeto do
pregão, em razão de sua relevância, pudesse ser realizada sem o
acompanhamento de profissional qualificado.  Outrossim, sustenta o
demandante que a exigência prevista no Edital de inscrição
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no CREA, seja da pessoa jurídica, seja do profissional técnico, afeta
os profissionais vinculados ao CAU, igualmente habilitados para o
mister. Aduz, nesta linha, que as atividades reproduzidas no Edital
correspondem à área de conhecimento afeita às habilidades, à
formação e às atividades dos arquitetos e urbanistas.  Com efeito, as
atividades a serem desenvolvidas coadunam com o ofício
dos profissionais vinculados ao CAU. Com o advento da Lei nº
12.378/10, cujo papel foi regulamentar o exercício da Arquitetura e
Urbanismo, o alcance do CREA foi reduzido, conforme se observa do
art. 65, que aduz que "os Conselhos Regionais de Engenharia,
Arquitetura e Agronomia - CREAs passam a se denominar Conselhos
Regionais de Engenharia e Agronomia - CREAs". Desse modo, os
arquitetos e urbanistas passaram a ser fiscalizados por Conselho
distinto, o CAU, autarquia criada a partir da supracitada lei, a qual
inclusive descreveu no art. 2º as atividades e atribuições do arquiteto
e urbanista, que coadunam com o objeto do certame. Assim, ofende a
legislação e limita o alcance do edital a imposição de que a empresa
e o profissional habilitados devam estar especificamente vinculados
ao CREA.  Nesta linha: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONSELHO DE
ARQUITETURA E URBANISMO/RS. RETIFICAÇÃO DE EDITAL.
PARTICIPAÇÃO EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO.
CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO. Determinada a retificação o edital,  referente à
Tomada de Preços nº 01/2017 pelo Município de Alecrim/RS, que 
possui como objeto a continuação/conclusão da construção da creche
municipal, para que nele passe a constar que também poderão ser
habilitadas as empresas com registro no CAU - e
com profissionais registrados no CREA ou CAU. A aplicação do
princípio da simetria, quanto à não condenação da parte vencida ao
pagamento dos honorários advocatícios na ACP, merece revisão, uma
vez que os artigos 17 e 18 da Lei nº 7.347/85 referem-se apenas à
condenação da parte autora nos encargos processuais, justamente
para facilitar o ingresso em juízo na defesa dos direitos e interesses
previstos no artigo 1º. O não cabimento de fixação de honorários
sucumbenciais em desfavor do réu, em nome da reciprocidade, deve
ser afastado, pois a verba destina-se à remuneração do trabalho do
profissional e não à indenização por ato ilícito. Precedentes. (TRF4
5000394-69.2017.4.04.7115, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN
JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 29/11/2018)
Importante destacar, ainda, que o art. 30 da lei de licitações fala que
"a documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á" ao
"registro ou inscrição na entidade profissional competente" (inciso I),
sendo, portanto, ilegal a exigência de vinculação a um específico
conselho quando a atividade pode ser exercida por mais de um tipo
de profissional. Por isso, entendo cabível o deferimento da 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. Isto posto, defiro o pedido de tutela de urgência
postulado. Comunique-se.  Intimem-se, sendo que a parte agravada,
inclusive, para os fins do disposto no art. 1.019, II do CPC. Após, ao
MPF. (TRF4, AG 5003666-71.2020.4.04.0000, TERCEIRA TURMA,
Relatora VÂNIA HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em
05/02/2020)

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
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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 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 sumária, entendo ser incabível o uso
do pregão para a aquisição dos serviços objeto do edital impugnado.

Entretanto, os pedidos formulados não podem ser
deferidos em sua integralidade em sede liminar, como a anulação dos
atos do certame e a determinação de reinício da licitação, sob outra
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modalidade, medidas de cunho satisfativo, cabendo 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, para determinar a suspensão
do Pregão Eletrônico nº 200/2021 e dos atos dele decorrentes, até o
julgamento deste feito, ou até que seja proferida decisão em sentido
contrário.

Intimem-se as partes com urgência.

Intime-se o autor para, no prazo de quinze dias, sob pena
de extinção do feito (CPC, art. 115, § único), promover a citação da
empresa vencedora do pregão impugnado e deve integrar a lide.

Cumprida essa determinação, citem-se as rés.

Com as contestações, à parte autora para réplica.

Após, ao MPF para parecer.

Na sequência, venham conclusos para sentença.
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