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AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 5001475-68.2022.4.04.7118/RS

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

RÉU: MUNICÍPIO DE ALPESTRE/RS

DESPACHO/DECISÃO

Trata-se  de  ação  civil  pública  movida  por  CONSELHO  DE
ARQUITETURA E URBANISMO DO RIO GRANDE DO SUL - CAU/RS
em face do MUNICÍPIO DE ALPESTRE/RS, objetivando, em síntese, anular o
certame  licitatório  Pregão  Eletrônico  nº  020/2022,  ante  a  inadequação  da
modalidade utilizada para licitar.

Em medida liminar requer:

a) Seja concedida, nos termos do artigo art. 12 da Lei Federal nº 7.347/1985, e
dos artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil, medida liminar por esse MM.
Juízo Federal, no sentido de que o Município de Alpestre anule os atos
realizados atinentes ao Pregão Eletrônico nº 020/2022, 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 artigo art. 12, da Lei Federal nº 7.347/1985, e
dos artigos 300 e 301, do Código de Processo Civil, a fim de que o Município de
Alpestre proceda 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 8.666/1993.

c) Na hipótese de não deferimento das postulações constantes nas alíneas “a” e
“b”, que seja deferida, nos termos do art.  12, da Lei Federal nº 7.347/1985,
medida liminar por esse MM. Juízo Federal para suspender o certame licitatório
ou a celebração do contrato referente ao Pregão Eletrônico nº  020/2022, até
posterior decisão, devendo a parte ré, 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” e “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, preferencialmente por videoconferência;
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e) Seja a parte ré obrigada a divulgar, às suas expensas e nos veículos utilizados
inicialmente,  a  anulação  do  Pregão  Eletrônico  nº  020/2022,  bem  como  a
posterior realização de processo licitatório nos moldes determinados pelo art. 46
da Lei nº 8.666/1993;

f) Seja fixada multa diária cominatória (astreints) no valor de R$10.000,00 (dez
mil reais) para o eventual descumprimento 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 a Município de Alpestre
abstenha-se,  em  eventuais  licitações  futuras  que  se  refiram  ao  objeto  aqui
discutido, de realizar licitação por meio da modalidade, justamente em razão da
natureza técnica e intelectual dos serviços a serem contratados;

h) Seja fixada multa diária cominatória (astreints) no valor de R$10.000,00 (dez
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.

Decido.

Da retificação do polo passivo

Acolho a emenda à inicial constante no evento 11, EMENDAINIC1.

Inclua-se no polo passivo da lide a a empresa vencedora do certame
JK PROJETOS E EXTINTORES LTDA,  cujos  dados  encontram-se  a  emenda
acima referida.

Da medida liminar

A medida liminar na Ação Civil Pública vem prevista no artigo 12
da Lei 7.347 que assim dispõe:

Art. 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia,
em decisão sujeita a agravo.

Os requisitos  para  tal  medida são aqueles  dispostos  para  a  tutela
provisória de urgência, quais sejam:  a probabilidade do direito e o perigo de dano
ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300 do CPC).

Sobre  o  tema,  colho  a  lição  de  Marinoni,  Arenhart  e  Mitidiero
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(MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; e MITIDIERO, Daniel.
Novo código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 3ª Ed. São Paulo:
Editora Revista dos Tribunais, 2017. PDF):

"3. Probabilidade do direito. No direito anterior a antecipação da tutela estava
condicionada à existência de “prova inequívoca” capaz de convencer o juiz a
respeito da “verossimilhança da alegação”, expressões que sempre foram alvo
de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las,
dando  preferência  ao  conceito  de  probabilidade  do  direito.  Com  isso,  o
legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em
cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em
quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas
as  provas  disponíveis  para  o  esclarecimento  das  alegações  de  fato).  A
probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos
direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das
alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a
hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação
nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para
conceder tutela provisória.

4.  Perigo na demora.  A fim de caracterizar a  urgência  capaz de  justificar  a
concessão  de  tutela  provisória,  o  legislador  falou  em  “perigo  de  dano”
(provavelmente querendo se referir à tutela antecipada) e “risco ao resultado útil
do processo” (provavelmente querendo se referir à tutela cautelar). Andou mal
nas duas tentativas. Em primeiro lugar, porque o direito não merece tutela tão
somente diante do dano. O próprio Código admite a existência de uma tutela
apenas contra o ilícito ao ter disciplinado o direito à tutela inibitória e o direito à
tutela de remoção do ilícito  (art.  497,  parágrafo único,  CPC).  Daí  que falar
apenas em perigo de dano é recair na proibição de retrocesso na proteção do
direito  fundamental  à  tutela  adequada,  já  que  o  Código  Buzaid,  depois  das
Reformas, utilizava-se de uma expressão capaz de dar vazão à tutela contra o
ilícito (“receio de ineficácia do provimento final”). Em segundo lugar, porque a
tutela cautelar não tem por finalidade proteger o processo, tendo por finalidade
tutelar o direito material diante de um dano irreparável ou de difícil reparação.
O legislador tinha à disposição, porém, um conceito mais apropriado, porque
suficientemente versátil, para caracterizar a urgência: o conceito de perigo na
demora  (periculum  in  mora).  A  tutela  provisória  é  necessária  simplesmente
porque não é possível esperar, sob pena de o ilícito ocorrer, continuar ocorrendo,
ocorrer novamente, não ser removido ou de dano não ser reparado ou reparável
no futuro. Assim, é preciso ler as expressões perigo de dano e risco ao resultado
útil  do processo como alusões ao perigo na demora.  Vale dizer:  há urgência
quando a demora pode comprometer a realização imediata ou futura do direito."

Com  efeito,  é  necessário  que  as  alegações  da  inicial  sejam
relevantes, a ponto de, em um exame perfunctório, possibilitar ao julgador prever
a probabilidade de êxito da ação (verossimilhança da alegação). Além disso, deve
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estar presente a indispensabilidade da concessão da medida (fundado perigo de
dano  ou  de  risco  ao  resultado  útil  do  processo),  como  forma  de  evitar  o
perecimento  do  direito  invocado  ou  a  própria  ineficácia  do  processo,  caso
concedida a medida apenas ao final.

O pregão é uma modalidade de licitação do tipo menor preço, para
aquisição de bens e de serviços comuns, qualquer que seja o valor estimado, e a
disputa é feita por propostas e lances sucessivos, em sessão pública, presencial ou
eletrônica.  Tal  modalidade  aportou  no  ordenamento  jurídico  através  da  Lei
10.520/02.

A legislação define que são comuns aqueles objetos cujos padrões de
desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio
de especificações usuais no mercado.

O  pregão  não  se  aplica  para  contratar  serviços  de  engenharia  e
arquitetura de caráter especializado, conforme dispõe Decreto 3.555/2000 (art. 5º)
e o Decreto 10.024/2019 (art. 4º).

Porém, tal regra não pode ser vista de forma absoluta. Para serviços
de engenharia  considerados  comuns pode-se  (no caso  de  entes  federais,  deve-
se) utilizar a modalidade de licitação do pregão. Sobre o assunto dispõe a Súmula
257 do TCU, in verbis:

O uso do pregão nas contratações de serviços comuns de engenharia encontra
amparo na Lei nº 10.520/2002.

No caso dos autos o objeto licitado é o "SERVIÇO TÉCNICO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA E HABILITADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETO
EXECUTIVO  DE  UMA  UBS  CONFORME  TERMO  DE  REFERÊNCIA  EM
ANEXO" (evento 6, OUT2).

Assim, constata-se que não se trata de serviço comum de engenharia
ou arquitetura, já que há previsão de elaboração de diversos projetos, inclusive
estruturais e hidrossanitário, o que afasta a natureza de serviço comum do objeto a
ser licitado.

Embora  exista  entendimento  do  TCU  acerca  da  possibilidade  de
utilização do pregão nas contratações de serviços comuns de engenharia, disso não
decorre que em todo e qualquer serviço de engenharia possa ser adotada licitação
na modalidade de pregão.
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Dessa  forma,  numa  análise  preliminar,  verifico  que  foi  adotada
modalidade de licitação inadequada à complexidade do objeto licitado, o qual está
descrito no Edital de Pregão Eletrônico nº 020/2022.

Nesse sentido cito os  seguintes  precedentes  do Tribunal  Regional
Federal da 4ª Região:

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.     (AC nº  5004508-05.2018.4.04.7119,  3ª  Turma,  rel.
Des. Federal Rogerio Favreto, juntado aos autos em 25/03/2021).

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.   (AG  nº
5005145-36.2019.4.04.0000, 4ª Turma, rel. Des. Federal Cândido Alfredo Silva
Leal Junior, juntado aos autos em 23/05/2019).

Assim, está presente o requisito da probabilidade do direito.

Também há perigo de dano, considerando a possibilidade de prática
de atos e contratação e de início dos trabalhos, pelo que procede a suspensão do
Pregão Eletrônico nº 20/2022 ou da execução do contrato dele decorrente até o
julgamento da presente ação, ficando o pedido de anulação para análise em sede
de cognição exauriente.
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Nesse sentido menciono os seguintes precedentes:

AGRAVO  DE  INSTRUMENTO.  ADMINISTRATIVO.  AÇÃO  CIVIL  PÚBLICA.
PREGÃO.  SERVIÇO  PROFISSIONAL  DE  ARQUITETURA  E  URBANISMO.
NATUREZA  TÉCNICA  E  PREDOMINANTEMENTE  INTELECTUAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. 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".  2.  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.  (TRF da 4ª Região, AG nº 5048724-97.2020.4.04.0000, 3ª Turma, rel.
Des. Federal Vânia Hack de Almeida, juntado aos autos em 10/02/2021).

Ante o  exposto,  defiro  em parte  o  pedido  liminar  para  o  fim de
suspender  o  Pregão  Eletrônico  nº  20/2022  ou  a  execução  do  contrato  dele
decorrente até o julgamento da presente ação.

Intime-se a parte autora da presente decisão.

Do prosseguimento

Cite-se a empresa JK PROJETOS E EXTINTORES LTDA.

Dispensada a citação do Município diante da contestação posta ao
evento 6, CONTES1.

Documento eletrônico assinado por CESAR AUGUSTO VIEIRA, Juiz Federal, 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
710015695851v10 e do código CRC 10ac7702.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CESAR AUGUSTO VIEIRA
Data e Hora: 27/6/2022, às 17:23:16
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