
GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo
Horizonte 

Núcleo de Planejamento, Orçamento, Contratos e Compras

 

Resposta a Pedido de Impugnação - ARMBH/NPO                                                       
                                                     

      Belo Horizonte, 04 de novembro de 2021.
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PROCESSO LICITATÓRIO SEI Nº 2430.01.0000158/2021-05
PROCESSO DE COMPRA: 2431001 - 0007/2021  
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO
OBJETO: Contratação de empresa para a prestação de serviços destinados à
atualização do Plano de Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região
Metropolitana de Belo Horizonte (PDDI-RMBH) de forma a contemplar os requisitos
mínimos dispostos no art. 12° da Lei Federal nº 13.089 de 12 de janeiro de 2015
(Estatuto da Metrópole).
 
DAS PRELIMINARES
Impugnação interposta tempestivamente pelo SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS
DE ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA – SINAENCO, pessoa jurídica inscrita
no CNPJ sob o nº 59.940.957/0001-60, com domicílio na Rua Marquês de Itu, 70, 3º
Andar, Vila Buarque, São Paulo, SP, CEP 01.223-903, portanto, merece ter seu mérito
analisado, já que atentou para os prazos estabelecidos nas normas regulamentares.
 
DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO
Informo que a integra do pedido está disponível no documento SEI nº 37511253,
bem como, nos documentos de identificação do referido Sindicato
SEI 37511175 e 37511175, os quais serão disponibilizados também no sítio
eletrônico www.compras.mg.gov.br, no item Licitações em Destaque.
Resumidamente, o impugnante questiona a legalidade do Edital, no tocante à
modalidade de licitação "PREGÃO ELETRÔNICO", utilizado pela Agencia RMBH para
fins de contratação do objeto supracitado.
 
DO PEDIDO DA IMPUGNANTE
Requer a Impugnante:

impugnação seja recebida, processada e conhecida para que seja o edital
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corrigido nos pontos indicados acima, bem como para que, por decorrência
lógica, seja suspensa a licitação prevista, procedendo-se a republicação do
instrumento convocatório nos termos do direito de regência.
que todas as intimações e publicações oficiais relativas ao feito que ora se inicia
sejam veiculadas em nome de GABRIEL COSTA PINHEIRO CHAGAS, inscrito na
OAB/SP sob o nº 305.149 (gabriel@cpc-adv.com), e JULIO DE SOUZA
COMPARINI, inscrito na OAB/SP sob o nº 297.284 (julio@cpc-adv.com), sob
pena de nulidade dos atos processuais.

DA ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES
Inicialmente, há de se registrar que as condições fixadas no Edital e Termo de
Referência foram estabelecidas com estrita observância das disposições legais
contidas na Lei Federal nº 8.666/93, Decreto nº 48.012/2020 e demais legislações
pertinentes ao tema.
Quanto ao questionamento, o setor demandante prontamente respondeu não
proceder o apontamento da impugnante, conforme transcrição abaixo:
A área técnica se manifesta CONTRÁRIA ao pedido de impugnação do edital pelos
seguintes motivos:
a) No âmbito do Estado de Minas Gerais, o Decreto nº 48.012/2020 determina
a obrigatoriedade do uso do Pregão Eletrônico, nos termos do art. 1°, § 1º, quando
a licitação se tratar de aquisição de bens e da contratação de serviços comuns.
b) O art. 1º, parágrafo único, da Lei Federal nº. 10.520/2002, o art. 2º da Lei Estadual
nº. 14.167/2002 e o art. 3º, inciso II, do Decreto Estadual nº. 48.012/2020, definem
bens e serviços comuns como “aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações
reconhecidas e usuais do mercado”.
c) A discordância exposta no pedido de impugnação se dá na distinção de serviço
comum. 
d) O objeto a ser licitado consiste na prestação de serviços destinados
à atualização do Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado da Região
Metropolitana de Belo Horizonte (PDDI-RMBH). Frisa-se o caráter de atualização de
um documento já existente.
e) Conforme o item 1.1.4 do Termo de Referência, a atualização deverá ter caráter
de ajuste do trabalho realizado anteriormente, sem representar ruptura nos
conceitos apresentados, o que por sua vez denota menor complexidade do trabalho
a ser realizado se comparado à elaboração de planos diretores, a despeito da
necessidade exposta de equipe multidisciplinar e de trabalho intelectual. 
f) No Acórdão 1046/2014 que permitiu a utilização do pregão para serviços de
auditoria independente, em determinado voto se destacou que na intelectualidade do
serviço, contraposta a serviços meramente mecânicos, tem-se que a classificação do
serviço como comum não é inata pelo simples fato de se tratar de atividade
intelectual.
g) No âmbito do TC-006.206/2010-7, o relator, divergiu da unidade técnica que
argumentava pela irregularidade no uso do pregão para contratação de serviços de
consultoria, destacando que
‘(...) não deve prosperar o entendimento de que nenhum serviço de consultoria
possa, a priori, ‘ser classificado como comum’. Diversos serviços enquadráveis em
tal categoria, assim entendidos aqueles em que se espera a realização do estudo de
determinada situação e a subsequente proposta de solução para os problemas aí
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determinada situação e a subsequente proposta de solução para os problemas aí
identificados, têm sido considerados, por este Tribunal, como perfeitamente licitáveis
mediante pregão, bastando, para tanto, que seja possível sua definição objetiva no
edital, por meio de especificações usuais de mercado, não havendo necessidade,
nem mesmo, de que eles sejam simples. O entendimento desta Corte, ademais, para
tais casos, é de que a adoção do Pregão é obrigatória, presentes as disposições da
Lei 10.520/2003”.
h) A área técnica considera que os produtos descritos no Termo de Referência foram
especificados objetivamente, de forma que os padrões de desempenho e qualidade
estejam expressamente definidos. Para cada produto há a definição do que se espera
de resultado e o processo a ser realizado, sendo facilmente verificado. Nada que se
pede no Termo de Referência é incomum ao ofertado no mercado, principalmente se
considerado que o objeto se dá na atualização de plano previamente elaborado.
i) Dessa forma, a área técnica entende que a escolha da modalidade pregão
é adequada para o objeto a ser licitado.
 
DA DECISÃO
Isto posto, conheço da impugnação apresentada pelo SINDICATO NACIONAL DAS
EMPRESAS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA – SINAENCO, para, no
mérito, negar-lhe provimento, nos termos da legislação pertinente.
Portanto, o edital mantém-se inalterado, permanecendo data e horário do Pregão
Eletrônico conforme inicialmente divulgados.
 

 
Marco Aurélio Barbosa de Vasconcelos

Pregoeiro
Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

Documento assinado eletronicamente por Marco Aurélio Barbosa de
Vasconcelos, Servidor Público, em 04/11/2021, às 21:38, conforme horário
oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de
26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 37541899 e o código CRC F4F5A192.

Referência: Processo nº 2430.01.0000158/2021-05 SEI nº 37541899
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ILUSTRÍSSIMO SENHOR MARCO VASCONSELOS, PREGOEIRO DA AGÊNCIA DE 

DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE – AGÊNCIA RMBH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pregão eletrônico nº 07/2021 

Processo de compra nº 2431001/000007/2021 

Processo SEI nº 2430.01.0000158/2021-05 

 

SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA 

CONSULTIVA – SINAENCO, pessoa jurídica inscrita no CNPJ sob o nº 59.940.957/0001-60, com 

domicílio na Rua Marquês de Itu, 70, 3º Andar, Vila Buarque, São Paulo, SP, CEP 01.223-903, 

vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, por meio de seus procuradores 

devidamente constituídos e subscritos, apresentar IMPUGNAÇÃO ao edital do Pregão 

Eletrônico nº 07/2021 publicado pela AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO 

METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE – AGÊNCIA RMBH, inscrita no CNPJ sob o nº 

10.745.790/0001-98, com endereço na Cidade Administrativa do Estado de Minas Gerais – 

CAMG – 11º andar do Edifício Gerais - Rodovia Papa João Paulo II, 4001, Bairro Serra Verde, 

Belo Horizonte- MG, CEP nº 31630- 901 o que faz com base instrumental no art. 41, § 1º, da 

Lei 8.666/93, e no item 3 do edital, bem como pelos motivos de fato e de direito a seguir 

expostos. 
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I – AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DOS SERVIÇOS A SEREM LICITADOS E A 

INADMISSIBILIDADE DO PREGÃO 

 

Trata-se de pregão eletrônico deflagrado pela AGÊNCIA DE 

DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE – AGÊNCIA RMBH, 

com o fito de contratar serviços destinados à atualização do Plano de Diretor de 

Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte (PDDI-RMBH), de 

forma a contemplar os requisitos mínimos estabelecidos no art. 12 da Lei Federal nº 13.089, 

de 12 de janeiro de 2015 (Estatuto da Metrópole), em especial no que se relaciona ao 

desenvolvimento das funções públicas de interesse comum por meio do planejamento 

metropolitano, articulação entre seus atores e ordenamento territorial da RMBH. 

 

Consoante a redação do termo de referência, a atualização do Plano Diretor da 

Região Metropolitana de Belo Horizonte congrega uma extensa gama de serviços a serem 

desenvolvidos e prestados ao longo da execução dos trabalhos, divididos em 08 produtos 

distintos que, resumidamente, vão desde de o planejamento até a elaboração da minuta do 

projeto de lei que redefinirá o Plano Diretor Atualizado.  

 

Vejamos, ponto a ponto, cada uma das fases e características dos trabalhos:  

 

1.1.15.1.1. Produto 01: Plano de Trabalho. 
a CONTRATADA deverá apresentar um Plano de Trabalho contendo as 
metodologias e ferramentas que serão utilizadas no desenvolvimento 
de cada um dos produtos esperados da atualização do PDDI-RMBH, 
bem como o detalhamento dos produtos e subprodutos a serem 
entregues. O Plano de Trabalho deve conter uma seção de Introdução, 
uma seção de Escopo do Trabalho, uma seção de Metodologia, uma 
seção com o Cronograma das Atividades, e uma seção contendo o 
Plano de Comunicação e Participação Social. 
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1.1.15.2.1. Produto 02: Diagnóstico. 
a CONTRATADA deverá realizar a atualização dos estudos 
quantitativos e qualitativos, gráficos e material no qual o PDDI-RMBH 
foi baseado, a partir de dados secundários fornecidos pela 
CONTRATANTE e dados disponíveis na internet, não sendo necessária 
a realização de levantamentos adicionais, bem como uma análise 
setorial do estado de cada função pública de interesse comum, 
incluindo os eventuais planos setoriais existentes, nos diferentes 
níveis de governo, analisando-se as convergências neles contidas, a 
governança e as institucionalidades, e a avaliação do impacto das 
legislações atuais de forma a enquadrar o escopo metropolitano nas 
políticas públicas mirando a integração de esforços. 

 

1.1.15.3.1. Produto 03: Diretrizes Metropolitanas para as Funções Públicas 
de Interesse Comum. 
A partir do Produto 02 - Diagnóstico e das diretrizes contidas no PDDI-RMBH, 
o Produto 03 deve trazer expressamente para cada uma das Funções Públicas 
de Interesse Comum diretrizes de curto, médio e longo prazo, até o ano de 
2052, em horizontes de 10 anos. As diretrizes para cada FPIC devem retratar 
as prioridades de ação nas quais as políticas metropolitanas serão 
redesenhadas, bem como as diretrizes para a articulação intersetorial das 
políticas públicas, incluindo a regularização fundiária, além de promover o 
alinhamento com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e Nova 
Agenda Urbana. 
 
1.1.15.3.2. Produto 04: Políticas Metropolitanas e Projetos Estratégicos 
para a RMBH. 
O Produto 04 deve apresentar uma reorganização, reavaliação e priorização 
das políticas e projetos contidas no PDDI-RMBH e propostos no escopo dessa 
atualização, alinhado com as diretrizes metropolitanas detalhadas e 
definidas no Produto 03. Para tanto, a CONTRATADA deverá: avaliar as 
políticas e programas propostos no PDDI-RMBH quanto à pertinência e 
exequibilidade, se enquadram nas diretrizes definidas; propor a alteração, 
exclusão e/ou inclusão de novas políticas e projetos a partir do contexto e 
realidade atuais; e criar método de hierarquização / priorização participativo 
dos projetos estratégicos para a RMBH a ser validado pela CONTRATANTE a 
partir de estrutura de avaliação multicritério, descrevendo todas as suas 
etapas 
 
1.1.15.3.3. Produto 05: Macrozoneamento Metropolitano. 
A adequação da proposta de Macrozoneamento entregue no Projeto de Lei 
Complementar n˚ 74/2017 deve se dar em processo participativo, 
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envolvendo as partes interessadas e sociedade civil, devendo estar prevista 
ainda a realização de uma audiência pública, nos moldes determinados pelas 
autoridades competentes. 
 
1.1.15.3.4. Produto 06: Propostas de financiamento e instrumentos de 
gestão da política urbana metropolitana. 
O Produto 06 deve propor estratégias, mecanismos e instrumentos de 
financiamento dos projetos e ações estratégicas, atualizando aqueles 
contidos no PDDI-RMBH e propondo iniciativas para o fortalecimento do 
Fundo de Desenvolvimento Metropolitano e mesmo fontes de recursos 
alternativas. 
 
1.1.15.3.5. Produto 07: Sistemática de acompanhamento e 
monitoramento. 
O Produto 07 deve apresentar a proposta de sistema de acompanhamento e 
monitoramento das disposições do PDDIRMBH, incluindo as instituições e 
instâncias de governança envolvidas, as diferentes responsabilidades de 
cada, os processos correlatos, as ferramentas necessárias, a comunicação do 
andamento da implementação, e outros componentes que se julguem 
necessários à consecução do acompanhamento e monitoramento. 
 
1.1.15.4.1. Produto 08: Resumo Executivo. 
O Produto 08 deve apresentar o Resumo Executivo do trabalho realizado, 
sintetizando as discussões e os produtos elaborados, e mostrando o 
resultado final do trabalho. O resumo deve ter, necessariamente, os pontos 
chaves encontrados no diagnóstico, as diretrizes sintetizadas para cada 
função pública de interesse comum, os indicadores com as respectivas 
metas, a distribuição das políticas e dos projetos definidos em um horizonte 
de tempo, as estratégias e instrumentos de financiamento sintetizados, 
assim como a representação da sistemática de acompanhamento e 
monitoramento. 
 
1.1.15.4.2. Produto 09: Minuta de Projeto de Lei 
O Produto 09 deve traduzir a atualização do PDDI-RMBH para uma minuta 
de projeto lei, incluindo o Macrozoneamento Metropolitano, com estrutura 
em conformidade com a Lei Complementar Federal 95, de 26 de fevereiro de 
1998 e com o Decreto Estadual 45.786, de 30 de novembro de 2011, conter 
as disposições do artigo 12 da Lei Federal 13.089, de 12 de janeiro de 2015 e 
conter os principais dispositivos necessários para reger a vigência do PDDI 
RMBH, e que juntamente com todo o trabalho deverá ser aprovada pelo 
Conselho Deliberativo de Desenvolvimento Metropolitano para então ser 
encaminhada para a Assembleia Legislativa pelo Governo do Estado de Minas 
Gerais. 
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Toda essa pluralidade de serviços, com inúmeros detalhamentos e rigores 

metodológicos apresentados e requeridos pelo próprio instrumento convocatório, foi 

indiscriminadamente reputada como serviços comuns e padronizáveis, o que pretensamente 

justificaria a adoção da modalidade pregão.  

 

Segundo a leitura do próprio termo de referência, vê-se com clareza a natureza 

de serviços técnicos especializados e de alta carga intelectual, à medida que são atividades 

que exigem alta capacitação técnica de seus prestadores, além de demandarem experiência 

qualificada desses mesmos agentes, como metodologia de trabalho condizente com a 

realidade e particularidades de um plano diretor da região metropolitana de uma capital, 

identificação do problema a partir de uma perspectiva multidisciplinar, que por si só exige o 

conhecimento de ser organizar e coordenar uma equipe igualmente multifacetária, que 

deverá integrar conceitos técnicos de engenharia, arquitetura, tecnologia e direito, tudo isso 

com as metodologias próprias de cada segmento profissional, que são sensivelmente distintas 

entre si.  

 

É nítido que um projeto tão multidisciplinar como o buscado no edital, com 

técnicas distintas e conhecimentos profissionais e metodologias, tão específicas não pode ser 

artificialmente reputado de natureza comum apenas para se ter um certame licitatório mais 

simplificado e célere como o pregão.  

 

Segundo o artigo 13 da Lei nº 8666/93, os serviços técnicos especializados são 

classificados da seguinte maneira:  

 

Art. 13.  Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos profissionais 
especializados os trabalhos relativos a: 
I - estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos; 
II - pareceres, perícias e avaliações em geral; 
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III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou 
tributárias 
IV - fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; 
V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; 
VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 
VII - restauração de obras de arte e bens de valor histórico. 

 

De acordo com Marçal Justen Filho, os serviços especializados se caracterizam 

da seguinte maneira:  

 

A especialização significa a capacitação para o exercício de uma 
atividade com habilidades que não estão disponíveis para qualquer 
profissional. A especialização identifica uma capacitação maior que a 
usual e comum e é produzida pelo domínio de uma área restrita, com 
habilidades que ultrapassam o conhecimento da média dos 
profissionais necessários ao desenvolvimento da atividade em 
questão. O especialista é aquele prestador de serviço técnico 
profissional que dispõe de uma capacitação diferenciada, permitindo-
lhe solucionar problemas e atividades complexas. (JUSTEN FILHO, 
Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 
17ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016. p. 284. Destacamos). 

 

Cotejando as definições legais e doutrinárias, vê-se, com clareza, que é diante 

deles que estamos no presente edital, porquanto as características já declinadas apontam 

para serviços com técnicas aprimoradas, inclusive com a necessidade elaboração de minuta 

de projeto de lei.  

 

Tomando como exemplo esse serviço, mas sem se limitar a ele, é evidente que 

um serviço técnico-jurídico consistente em elaborar a minuta de um projeto de lei a ser 

submetido à Assembleia Legislativa, não pode ser apontado como comum, com técnica 

objetivamente explicada em edital, porquanto um serviço dessa natureza envolve o 

conhecimento de inúmeros conhecimentos jurídicos como técnica e processo legislativo, 

teoria geral do direito e direito material aplicado.  
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Exatamente por essas características, serviços jurídicos como um todo, são 

reputados expressamente como de natureza intelectual e especial quer seja pela Lei nº 

8.666/93, quer seja por sua substitua, a Lei nº 14.133/21.  

 
Junte-se a isso, a obrigatoriedade editalícia de os serviços serem coordenados 

e integrados entre si, em uma prestação conjunta que envolve não só os serviços jurídicos 

exemplificados anteriormente, como serviços de agronomia, planejamento de solo urbano, 

topografia e demais estudos que, isoladamente, já são complexos, quiçá quando prestados 

em conjunto de forma integrada.  

 

A opção pelo pregão depõe contra a própria descrição técnica do objeto 

contida no próprio edital, eis que pela simples leitura do instrumento convocatório percebe-

se que se está diante de um objeto que foge do usual e da rotina da Administração.  

 

O próprio fato desse mercado ter sido criado após 2015, com o advento da Lei 

13.089/2015 (estatuto da metrópole), denota que não estamos de uma contratação singela e 

corriqueira, mas de um objeto que exige estudos, metodologias e tecnologias ainda não tão 

comuns e agravadas pelo fato de serem prestadas em conjunto.  

 

O simples resumo dos serviços, constante no termo de referência, aponta um 

certame em que deverão ser desenvolvidos estudos de diversas naturezas, emprego de 

técnicas e tecnologias em diversos níveis de implantação e testagem, nada próximo de uma 

padronização corriqueira ou de uma prestação de serviço comum.  

 

Consoante tipifica o art. 1º, parágrafo único, da Lei 10.520/02, “consideram-se 

bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de 
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desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 

especificações usuais no mercado”. 

 

Para Vera Monteiro, “nem todos os bens e serviços são comuns. Somente estão 

incluídos no conceito, como determina a lei, os que possam ser clara e objetivamente 

definidos no edital, por meio de especificações usuais no mercado” (Licitação na modalidade 

pregão. 2. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2010, p. 86).  

 

Por essa lógica, a definição de “comum” passa pela possiblidade de se 

compreender a técnica e a essência do serviço licitado a partir de sua mera descrição no edital. 

Ou seja, apenas pela leitura do objeto no edital é possível presumir e apontar a especificidade 

e a técnica do serviço licitado.  

 

A norma reputa como comum aqueles bens serviços que são já de amplo 

conhecimento tanto no mercado, quanto na administração pública, de forma que sua 

identificação é perceptível pela simples descrição, sem maiores subclassificações técnicas, 

imprecisões de implementação e outras especificidades que fogem à mera descrição, como 

formas de implementação e operacionalização.  

 

Endossando esse raciocínio, Fernando Vernalha Guimarães e Egon Bockmann 

Moreira apontam que o conceito de comum refere-se a bens “que têm padrões gerais e 

habituais (em sua produção, prestação e comercialização), que frequentam o cotidiano da 

Administração, mas cujo o gênero não permita uma distinção relevante entre espécies e 

subespécies” (Licitação pública: a lei geral de licitação – LGL e o regime diferenciado de 

contratação – RDC. São Paulo: Malheiros Editores, 2012, p. 111). 
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A descrição do objeto da licitação em comento não se assemelha à ideia de 

comum prevista em lei, eis que, conforme já assinalado, a sua leitura não permite concluir de 

imediato a natureza do serviço, a forma de implementação e prestação, demonstrando que 

não são serviços comuns aptos a serem licitados pela modalidade pregão.  

 

Destaque-se, por fim, que o fato de estarem os serviços vinculados a diversas 

normas técnicas não é suficiente para caracterizá-los como comuns, pois mesmo os serviços 

de engenharia evidentemente complexos como os de projeto e demais estudos, com o 

emprego de alta tecnologia estão sujeitos a diferentes normas técnicas. Nesses casos, as 

normas estabelecem padrões mínimos a serem seguidos, mas de forma alguma modulam os 

serviços em sua totalidade de forma a ser possível considerá-los padronizados ou usuais de 

mercado. 

 

Exatamente por isso, o Decreto 10.024, de 20 de setembro de 2019, ao tratar 

do pregão em serviços de engenharia, foi eloquente em discernir bens e serviços especiais de 

bens e serviços comuns, definindo os primeiros como “bens que, por sua alta 

heterogeneidade ou complexidade técnica, não podem ser considerados bens e serviços 

comuns, nos termos do inciso II” (art. 3º, III). 

 

Justamente em função de serem especiais e complexos, os serviços descritos 

no edital não podem ser licitados mediante a modalidade pregão, conforme determinado pelo 

próprio art. 4º, III, da mesma norma. Confira-se: 

 

Art. 4º O pregão, na forma eletrônica, não se aplica a: 
III - bens e serviços especiais, incluídos os serviços de engenharia 
enquadrados no disposto no inciso III do caput do art. 3º.  
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Portanto, uma vez constatados que os serviços descritos no edital são 

complexos e específicos, a própria legislação cuida de vedar expressamente que sejam 

licitados por pregão. 

 

Consoante visto, a eleição do pregão como modalidade licitatória para os 

serviços em comento é absolutamente inviável dado que são singulares e específicos. Ainda 

assim, cumpre aprofundar a ideia de que o caráter intelectual e o constante emprego de 

inovação e técnicas envolvendo estudo e implementação em diversos níveis e ocasiões, de 

forma alguma podem ser padronizados e reduzidos a uma forma de execução una e 

simplificada a ponto de serem licitados por pregão. 

 

O próprio edital, ao declinar a qualificação técnica necessária a comprovar a 

habilitação da licitante, aponta uma série de especificidades e critérios, inclusive com 

quantitativo mínimo a ser atingido, que por si só demonstram que não se está diante de um 

serviço simplificado, identificável apenas a partir de uma descrição padronizada e usual.  

 

Veja-se que a qualificação-técnica exigida, além de demonstrar que os serviços 

não são comuns e possuem alta carga intelectual para o seu desenvolvimento, exige que a 

contratada possua, ao mesmo tempo 01 (um) engenheiro com especialização em transportes; 

02 (dois) arquitetos urbanistas com experiência em plano diretor em cidades de pelo menos 

200.000 (duzentos mil) habitantes; 01 (um) cientista social que tenha experiência comprovada 

em gestão pública municipal; 01 (um) economista com experiência em elaboração de planos 

municipais, regionais ou estaduais, sendo um deles com pelo menos 200.000 (duzentos mil) 

habitantes; 01 (um) geógrafo que já tenha participado de 10 (dez) projetos de estudos 

regionais que envolvessem estudos físicos/ambientais e/ou elaboração de planos de redução 

de riscos e desastres; 01 (um) engenheiro ambiental com pós-graduação na área sanitária e 

experiência na elaboração 05 (cinco) planos municipais, regionais ou estaduais relacionados 
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com políticas e planejamento público de proteção e conservação ambiental, como planos de 

saneamento básico, planos de manejo de áreas protegidas; 01 (um) bacharel em direito com 

especialização em direito urbanístico comprovada por diploma reconhecido pelo MEC e que 

tenha participado de pelo menos dois (02) projetos que envolvem a elaboração de minutas de 

lei de planos diretores, sendo pelo menos um projeto envolvendo no mínimo 200 mil 

habitantes; Um (01) profissional especialista em geoprocessamento, de nível técnico ou 

superior, que tenha participado de pelo menos três (03) projetos em elaboração, consolidação 

e gerenciamento de informações georreferenciadas para políticas e planejamento público, e 

estruturação de banco de dados em linguagem compatível com Qgis; um (01) profissional de 

comunicação social que tenha conduzido processos de participação popular e mobilização 

social na elaboração de pelo menos cinco (05) plano(s) municipal(is), regional(is) e/ou 

estadual(is) relacionados com políticas e planejamento público. 

 

A natureza complexa e especializada – reconhecida no próprio edital – dos 

serviços e o nível das exigências de qualificação técnica, são um indicativo categórico de que 

o pregão não pode ser aplicado no caso em tela. Com efeito, não há liberdade para a 

administração optar pela modalidade pregão, quando não presentes os requisitos para a 

eleição de tal modalidade, à medida que a existência do pregão é um ato vinculado e não 

discricionário.  

 

A discricionariedade apenas existe, como diz Maria Sylvia Zanella Di Pietro, 

quando prevista em lei. Mais especificamente, isso acontece, nas palavras da referida autora, 

nas seguintes situações: 

 

a) quando a lei expressamente confere à administração, como 
ocorre no caso da norma que permite a remoção ex officio do 
funcionário, a critério da administração, para atender à conveniência 
do serviço; 
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b) quando a lei é omissa, porque não lhe é possível prever todas as 
situações supervenientes ao momento de sua promulgação, hipótese 
em que a autoridade deverá decidir de acordo com princípios 
extraídos do ordenamento jurídico; 
c) quando a lei prevê determinada competência, mas não 
estabelece a conduta a ser adotada; exemplos dessa hipótese 
encontram-se em matéria de poder de polícia, em que é impossível à 
lei traçar todas as condutas possíveis diante de lesão ou ameaça de 
lesão à vida, à segurança pública, à saúde (Direito administrativo. 33. 
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, p. 557).  

 

Não se está diante, no caso concreto, de nenhuma das três hipóteses: 

atribuição expressa de discricionariedade pela lei, omissão legal ou falta de determinação da 

conduta a ser adotada, de forma que inexiste essa autonomia da administração em eleger a 

modalidade de pregão quando inexistentes os requisitos.  

 

Para além de tudo o que se falou, importa notar a diretriz imposta pela Lei 

14.133/21, que ainda que não discipline o presente certame, deve servir de baliza para que 

se entenda quais são, hoje, as melhores práticas nas licitações. E a nova lei vai no exato sentido 

do que se defendeu até aqui e já anuncia o que se defende na sequência. Veja-se: 

 

Art. 6º [...] XVIII - serviços técnicos especializados de natureza 
predominantemente intelectual: aqueles realizados em trabalhos 
relativos a: 
a) estudos técnicos, planejamentos, projetos básicos e projetos 
executivos; 
[...] 
d) fiscalização, supervisão e gerenciamento de obras e serviços; 
[...] 
h) controles de qualidade e tecnológico, análises, testes e ensaios de 
campo e laboratoriais, instrumentação e monitoramento de 
parâmetros específicos de obras e do meio ambiente e demais serviços 
de engenharia que se enquadrem na definição deste inciso; 
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Art. 37 [...] § 2º Ressalvados os casos de inexigibilidade de licitação, na 
licitação para contratação dos serviços técnicos especializados de 
natureza predominantemente intelectual previstos nas alíneas “a”, 
“d” e “h” do inciso XVIII do caput do art. 6º desta Lei cujo valor 
estimado da contratação seja superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil 
reais), o julgamento será por:  
I - melhor técnica; ou 
II - técnica e preço, na proporção de 70% (setenta por cento) de 
valoração da proposta técnica. 

 

Exatamente por isso, é que em contratações análogas ao presente certame, 

diversas unidades da federação adotam a concorrência como modalidade licitatória aplicável.  

 

É o caso da concorrência nº 001/2018 do Governo do Estado da Bahia, que 

visou a contratação de implementação do plano de desenvolvimento integrado da Região 

Metropolitana de Salvador; a concorrência nº 003/2016 do próprio Governo do Estado de 

Minas Gerais para a contratação de implementação do Plano de Mobilidade da Região 

Metropolitana de Belo Horizonte e, mais recentemente, também do Governo do Estado de 

Minas Gerais, a concorrência nº 001/2021 

(http://compras.mg.gov.br/images/stories/arquivoslicitacoes/2021/IGAM/18.10.2021/edital

.pdf), em que se busca contratar a elaboração do plano mineiro de segurança hídrica. 

 

Diante disso, é de rigor a paralisação e a consequente republicação do 

instrumento convocatório, em função da inadequação do pregão ao objeto licitado.  

 

II.B – DA CONJUGAÇÃO DA TÉCNICA E DO PREÇO COMO CRITÉRIO DE JULGAMENTO MAIS 

ADEQUADO 

 

O edital publicado adota como critério de julgamento da licitação o critério do 

“menor preço”, intrínseco da modalidade pregão. Sucede, entretanto, que esta não se revela 
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a escolha de critério de julgamento mais adequada se cotejarmos o objeto licitado – 

contratação de prestação de serviços técnicos especializados de arquitetura e engenharia 

para fiscalização e consultoria técnica. Senão, vejamos. 

Dita o art. 46, caput, da Lei 8.666/93 que: 

 

Art. 46. Os tipos de licitação “melhor técnica” ou “técnica e preço” 
serão utilizados exclusivamente para serviços de natureza 
predominantemente intelectual, em especial na elaboração de 
projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento e de 
engenharia consultiva em geral e, em particular, para a elaboração de 
estudos técnicos preliminares e projetos básicos e executivos [...].  
 

Ora, ainda que a linguagem jurídica seja essencialmente plurívoca, o dispositivo 

em tela, dada sua especificidade, não dá margem a qualquer divergência interpretativa, eis 

que claramente ordena que serviços de natureza predominantemente intelectual, como os 

indicados no objeto da licitação em exame, sejam contratados a partir de disputa pautada em 

critério de julgamento que envolva a valoração da capacidade técnica da licitante (ou seja, 

“melhor técnica” ou “técnica e preço”). 

 

Importa ressaltar que a Lei 8666/93 prevê, no art. 46, o critério de julgamento 

“técnica e preço” para serviços de natureza predominantemente intelectual, em especial na 

elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e gerenciamento e de engenharia 

consultiva em geral, exatamente a natureza dos serviços ora licitados, não havendo qualquer 

possibilidade, a partir da literalidade da norma, para exercício de discricionariedade que 

justifique a escolha por modalidade licitatória que afasta o emprego daquele critério de 

julgamento. Afirma-se, portanto, que a disputa em tela só pode se processar prevendo como 

critério de julgamento “técnica e preço”. Isso porque tanto do ponto de vista dos princípios, 

como do ponto de vista dos fins, as normas de regência da licitação apontam para esse 

caminho.  
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Nesse particular, calha a definição de Marcio Pestana acerca da natureza dos 

serviços intelectuais intrínsecos ao tipo “técnica e preço”, em que o autor aponta que são 

serviços intelectuais, afetos ao tipo de “técnica e preço”, justamente as atividades de 

engenharia, com destaque para os serviços de fiscalização e supervisão de obras públicas. 

Vejamos:  

 
Assim como se passa com o tipo de licitação de melhor técnica, utiliza-
se a licitação de técnica e preço como critério de julgamento para a 
identificar-se a proposta para a contração de serviços de natureza 
predominantemente intelectual.  
(...) 
[O tipo técnica e preço] diz respeito a licitações cujo objeto seja a 
contratação para elaboração de projetos, cálculos, fiscalização, 
supervisão e gerenciamento e de engenharia consultiva em geral. 
Esses serviços referidos materializam, à evidência, o predomínio de 
força intelectual humana, que aplica à realidade ontológica o 
resultado do domínio do conhecimento a partir de determinadas 
ciências (Licitações Públicas no Brasil: exame integrado das Leis 
8.666/93 e 10.520/02. São Paulo: Atlas, 2013, p. 361).  

 

Com efeito, a noção de que o critério de julgamento pelo “menor preço global” 

típico do pregão, é o que atende melhor ao princípio da economicidade é falsa: sem se 

preocupar com a qualidade dos serviços intelectuais a serem contratados, a administração 

quase que inevitavelmente incidirá em situações como as da necessidade de aditamentos do 

contrato, o que representa falha na eficiência (quanto ao cronograma previsto, que 

certamente será atrasado) e na própria economicidade (eis que, no geral, os aditamentos 

envolverão alguma repactuação do preço originalmente contratado).  

 

Isso pode, ainda, gerar discussões quanto à moralidade e a probidade 

administrativa da contratação por parte dos responsáveis pelos atos administrativos e dos 

contratados, sem falar em um outro aspecto fundamental: o prejuízo ao interesse público 
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(que tem necessidade premente dos serviços prestados pelo Estado, nesse caso o serviço de 

transporte).  

 

De outra feita, quando voltamos os olhos para os fins da licitação, e em especial 

ao objetivo da seleção da proposta mais vantajosa, resta evidente que sua persecução não 

necessariamente significa a seleção da proposta inicialmente mais barata. Tal escopo não se 

resume a contratar o menor valor possível, à medida que outros elementos de igual maneira 

representam uma vantajosidade ao certame, como por exemplo contratações feitas com a 

técnica mais sólida e confiável, que só poderão ser obtidas pela modalidade técnica e preço. 

Nas palavras de Alessandro Octaviani e Irene Patrícia Nohara: 

 

[...] a proposta mais vantajosa transcende o aspecto meramente 
econômico, pois quando a lei faz alusão ao ciclo de vida do objeto (...), 
são denominações empregadas para designar o uso da licitação para 
o fim de garantir a promoção do desenvolvimento nacional (Estatais. 
São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019, p. 138). 

 

A finalidade da licitação não é a de selecionar a proposta mais vantajosa apenas 

do ponto de vista econômico, mas também aquela que atenda o interesse público da maneira 

mais eficiente e produtiva: de nada adianta obter um preço em tese vantajoso e se contratar 

um serviço completamente ineficiente e prestado com falhas. 

 

Exatamente por isso, é que Marcio Pestana aduz que em serviços dotados de 

forte componente intelectual e emprego de técnicas de considerável complexidade, não há 

que se falar em vantajosidade da proposta apenas pelo prisma do menor preço obtido, mas 

que este seja conjugado com a melhor técnica a ser aplicada no objeto. Confira-se:  

 
[O tipo técnica e preço] distingue-se daquele outro cenário, pois 
propicia-se à Administração Pública  a possibilidade de conjugar, 
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segundo pesos e notas relevantes, propostas que melhor integrem 
técnica e preço, logo, não se cogitando, aqui, do menor preço, mas 
daquele que melhor se ajuste à técnica proposta. (Licitações Públicas 
no Brasil: exame integrado das Leis 8.666/93 e 10.520/02. São Paulo: 
Atlas, 2013, p. 361). 
 

Esse é o raciocínio defendido por Bernardo Strobel Guimarães e outros, que 

com muita lucidez aduzem a necessidade de a melhor proposta econômica vir acompanhada 

da excelência técnica e eficiente do objeto do contrato. Veja-se:  

 

Reforça-se, assim, a percepção que a melhor proposta deve ser 
analisada vis-à-vis à qualidade do fornecimento. De nada serve focar 
apenas no preço e contratar produtos que tenham baixa qualidade. A 
seleção da melhor proposta não se confunde com o menor preço. 
Note-se que elementos de qualidade podem e devem ser exigidos 
sempre que isto for necessário para o atendimento da necessidade 
subjacente à contratação (GUIMARÃES, Bernardo Strobel; RIBEIRO, 
Leonardo Coelho; RIBEIRO, Carlos Vinicius Alves; GIUBLIN, Isabella 
Bittencourt Mäder Gonçalves; PALMA, Juliana Bonacorsi de. 
Comentários à lei das estatais (lei nº 13.303/2016). Belo Horizonte: 
Fórum, 2019, p. 207).  

 

A conclusão a que se chega é que os princípios e fins das licitações e contratos 

administrativos, que envolvem gastos públicos, são indissociáveis, e não podem ser 

examinados ou aplicados apenas parcialmente. 

 

Essa constatação é reconhecida pelo próprio direito positivo, que em diversas 

oportunidades atrela a economicidade à eficiência, exigindo que sejam vistas como um 

elemento uno. Na licitação ora em exame, resta evidente que a obtenção de eficiência com 

economicidade é algo que só pode ser atingido com a eleição da técnica e do preço como 

critérios de julgamento, não havendo como se obter a proposta mais vantajosa sem se 

considerar que o objeto da contratação intentada exige o emprego de criteriosas técnicas de 
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arquitetura e engenharia, isto é, de algo que só pode ser apurado com a valorização da 

qualificação técnica.  

 

Desta feita, resta inconteste a impertinência do pregão também pelo prisma do 

critério de julgamento, tendo em vista que o menor preço global é impraticável em serviços 

técnicos e especializados como os aqui buscados, de forma que é de rigor que seja 

implementado critério de “técnica e preço” adeque previsto no art. 46 da Lei 8666/93.  

 

III – OS PEDIDOS 

 

Diante de todo o exposto, o SINAENCO requer que a impugnação seja recebida, 

processada e conhecida para que seja o edital corrigido nos pontos indicados acima, bem 

como para que, por decorrência lógica, seja suspensa a licitação prevista, procedendo-se a 

republicação do instrumento convocatório nos termos do direito de regência. 

 

Requer, por fim, que todas as intimações e publicações oficiais relativas ao feito 

que ora se inicia sejam veiculadas em nome de GABRIEL COSTA PINHEIRO CHAGAS, inscrito 

na OAB/SP sob o nº 305.149 (gabriel@cpc-adv.com), e JULIO DE SOUZA COMPARINI, inscrito 

na OAB/SP sob o nº 297.284 (julio@cpc-adv.com), sob pena de nulidade dos atos processuais. 

 

São Paulo, 02 de novembro de 2021. 

 

 

 

 

JULIO DE SOUZA COMPARINI 

OAB/SP 297.284 

GABRIEL COSTA PINHEIRO CHAGAS 

OAB/SP 305.149
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
59.940.957/0001-60
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
21/12/1988 

 
NOME EMPRESARIAL 
SIND NACIONAL EMPR ARQUITETURA E ENGENHARIA CONSULTIVA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
SINAENCO 

PORTE 
DEMAIS 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
94.20-1-00 - Atividades de organizações sindicais 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
Não informada 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
313-1 - Entidade Sindical 

 
LOGRADOURO 
R MARQUES DE ITU 

NÚMERO 
70 

COMPLEMENTO 
3 ANDAR 

 
CEP 
01.223-903 

BAIRRO/DISTRITO 
VILA BUARQUE 

MUNICÍPIO 
SAO PAULO 

UF 
SP 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO TELEFONE 

(11) 3337-7373 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
28/07/1998 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 22/04/2020 às 09:58:35 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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