
 
Edital de Pregão Presencial n. 05/2022 PMT 

 
 

Em 09/02/2022 o Município de Timbó lançou Edital de Pregão Presencial n. 
05/2022 PMT objetivando ‘contratação de serviços de engenharia civil para estudo e 
elaboração de projeto executivo de uma ponte sobre o rio dos cedros para interligação do 
bairro das Capitais com o bairro das Nações no Município de Timbó – SC’.  

 
A empresa Engemost Serviços de Engenharia Ltda apresentou na data de 

21/02/2022 impugnação ao Edital, asseverando que a fundamentação para impugnação 
encontra-se equivocada eis que fundada na lei 9.800/1999, bem como que a modalidade de 
licitação adotada pela Administração estaria equivocada, eis que o objeto não se enquadra 
no conceito de ‘serviços comuns de engenharia’.  

 
Sendo a síntese, passamos a fundamentar a decisão:  

 
Prefacialmente, importante destacar que, ao contrário do que afirma o 

impugnante, a menção à Lei n° 9.800/1999, no item 4.5, não tem o condão de vincular o rito 
procedimental da impugnação aos seus termos, mas sim, única e exclusivamente a tratar 
sobre a validade da impugnação feita por meio eletrônico ao envio por meio físico, sendo, 
portanto, improcedente os argumentos trazidos acerca do tema especifico.  

 
Com relação a impugnação acerca da modalidade de licitação eleita para 

contratação do objeto, cabe ressaltar que o fato de ser serviço de engenharia, por si só, não 
afasta a possibilidade de utilização da modalidade de pregão, pois, conforme estabelece a 
sumula 257 do Tribunal de Contas da União: "O uso do pregão nas contratações de serviços 
comuns de engenharia encontra amparo na Lei n° 10.520/2002". 

 
Todavia, cotejando os termos do edital com os entendimentos do TCU1 e 

TJSC2, infere-se que, salvo melhor juízo, de fato o objeto pode exigir do participante 

                                                 
1 “em relação à utilização da modalidade licitatória pregão para contratação dos projetos executivos, é 

clara a irregularidade de tal procedimento, que afronta disposição legal e a jurisprudência pacífica desta 

Corte. O entendimento deste Tribunal, consubstanciado na Súmula 257, é no sentido de que a Lei 

10.520/2002 admite a realização de pregão para a contratação de serviços de engenharia desde que 

comuns, ou seja, somente se possuírem padrões de desempenho e qualidade que possam ser 

objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais no mercado. A elaboração de 

projeto executivo para empreendimento da complexidade de um hospital com mais de 200 leitos 

não pode ser classificada como serviço comum. Em sentido diametralmente oposto, é trabalho 

eminentemente intelectivo e complexo, que não se coaduna com a modalidade licitatória 

utilizada”.(TCU, Acórdão nº 2.760/2012, Plenário, Rel. Min. Ana Arraes, j. em 10.10.2012.) 
2 REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. PREGÃO 

PRESENCIAL QUE TINHA POR OBJETO À CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DO EDIFÍCIO INSTITUCIONAL DO CURSO DE 



expertise na elaboração de projeto executivo que afasta a normalidade do objeto, tornando, 
de fato inadequada a via eleita do pregão como modalidade para sua contratação.  

 
DECISÃO:  
 
Diante do exposto, no intuito de zelar e prezar pelo interesse público, 

especialmente no que tange a evitar prejuízos e problemas futuros decorrentes da 
contratação, mormente diante da necessidade de revisão e adequação do objeto, e 
consequentemente da modalidade de licitação, com fundamento art. 38, inciso IX e art. 49 
ambos da Lei 8.666/93, e sumula STF n° 473, DECIDO por dar parcial provimento à 
impugnação apresentada, exclusivamente no que tange a irregularidade da modalidade 
eleita, determinando a ANULAÇÃO do procedimento licitatório na modalidade de Pregão 
Presencial n. 05/2022 PMT cujo objeto contempla a ‘contratação de serviços de engenharia 
civil para estudo e elaboração de projeto executivo de uma ponte sobre o rio dos cedros para 
interligação do bairro das Capitais com o bairro das Nações no Município de Timbó – SC’, 
determinando a elaboração a abertura de novo procedimento licitatório nos termos da Lei.  

 
 

Timbó, 22 de fevereiro de 2022.  
 
 

 
ADILSON MESCH 

Secretário Municipal de Obras, Serviços Urbanos e Agrícolas 

                                                                                                                                            
ENGENHARIA DE ALIMENTOS/CEO DA UDESC. EQUÍVOCO DA MODALIDADE ELEITA. 

OBJETO QUE NÃO FIGURA SERVIÇO COMUM. ANULAÇÃO DO CERTAME. DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO. SENTENÇA DE CONCESSÃO DA ORDEM MANTIDA. 

REMESSA DESPROVIDA.   Não há nada que impeça a administração pública de proceder a seleção 

de modalidade licitatória que se mostra mais vantajosa à administração, resultante da combinação da 

oferta que melhor se adequa ao objeto licitado, aliada ao menor preço, em respeito aos princípios da 

eficiência, celeridade e economicidade e, sobretudo, da supremacia do interesse público.    No entanto, 

a norma regulamentadora expressamente prevê que o ente público deverá realizar a licitação por 

meio de pregão somente para aquisição de bens e serviços comuns, o que não é o caso, pois a 

elaboração de projeto de engenharia para construção de prédio público figura serviço 

especializado, cuja complexidade refoge à normalidade e depende de conhecimentos técnicos 

específicos. Ademais, não houve qualquer justificativa do ente licitante para que fosse eleito o pregão, 

assistindo razão à impetrante quando questionou o modo de seleção escolhido, sendo este motivo, por si 

só e independemente de qualquer outra irregularidade constante do edital, a causa de anulação de todo o 

certame. (TJSC, Reexame Necessário em Mandado de Segurança n. 2014.014792-3, da Capital, rel. 

Francisco Oliveira Neto, Segunda Câmara de Direito Público, j. 29-04-2014). 


