
 

 

 

Florianópolis, 16 de junho de 2020. 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Douglas Costa Beber Rocha 
Diretor Geral 
Empresa Municipal de Água e Saneamento - EMASA 
Quarta Avenida, 250. 
CEP 88.330-104, Balneário Camboriú/SC. 

 

Ofício GERFISC nº 63/2020 CAU/SC 

Assunto: Impugnação ao Edital de Pregão Presencial Nº 20/2020 da Empresa Municipal de 

Água e Saneamento do Município de Balneário Camboriú. 

 

ILUSTRÍSSIMO SENHOR PREGOEIRO OFICIAL DA EMPRESA MUNICIPAL DE ÁGUA E 

SANEAMENTO - EMASA 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 20/2020. 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
VALOR TOTAL: NÃO INFORMADO. 
PROCESSO Nº 032/2020. 

 

O CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DE SANTA CATARINA, pessoa 

jurídica de direito público instituída pela Lei nº 12.378/10, de 31 de dezembro de 2010, 

inscrito no CNPJ sob o n° 14.895.272/0001-01, com sede na Av. Osmar Cunha, nº 260, Ed. 

Royal Business Center, 6º andar, Centro, Florianópolis/SC, CEP 88.015-100, neste ato 

representado pelo seu Agente de Fiscalização Sr. Fernando Augusto Yudyro Hayashi, no 

uso de suas atribuições legais e com fundamento na redação do artigo 41, § 2º, da Lei 

8.666/1993, vem à presença de Vossa Senhoria apresentar IMPUGNAÇÃO ao Edital de 

Pregão em epígrafe, pelos motivos de fato e de direito que passa a expor. 

 

I. DO CABIMENTO E DA TEMPESTIVIDADE DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO 

A presente impugnação é adequada à espécie, porquanto visa corrigir vício de origem 

contido no instrumento convocatório, bem como é tempestiva, porque foi observado o prazo 

de 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para o recebimento das propostas, conforme 

disposição do artigo 41, § 1º, da Lei 8.666/1993 e item 5.1 do Edital. 



 

 

 

II. DAS RAZÕES DE IMPUGNAÇÃO DO EDITAL 

Inicialmente, destaca-se que o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa 

Catarina, instituído pela Lei 12.378/2010, tem por funções, ademais de orientar, disciplinar e 

fiscalizar o exercício da profissão de Arquitetura e Urbanismo, zelar pela segurança da 

sociedade, fomentar a instituição de políticas públicas, preservar o meio ambiente e o 

patrimônio histórico e promover a inclusão social.  

A modalidade de licitação definida no processo licitatório em comento, qual seja, o 

pregão presencial, cujo critério de julgamento é o “menor preço”, não se adequa à natureza 

complexa dos serviços a serem contratados, como se passa a demonstrar. 

Destacam-se, inicialmente, as seguintes particularidades do Edital: 

 Os serviços a serem prestados referem-se a uma área aproximada de 131 m² (cento 

e trinta e um metros quadrados) – Anexo VI (Termo de Referência);  

 Os serviços podem ser elaborados por equipe multidisciplinar com profissionais da 

Arquitetura e Urbanismo e também da Engenharia – Anexo VI; 

 Os serviços contemplam elaboração de projeto arquitetônico, reforma e adequação 

da estrutura civil existente, sistema de exaustão, instalações elétricas, prevenção de 

incêndio e descargas atmosféricas, instalação hidráulica, descarte químico e 

drenagem, dentre outros a  serem elencados abaixo – Anexo VI. 

Estas características salientam a complexidade técnica dos serviços a serem 

prestados. 

Ademais, todas as 03 (três) etapas dos serviços descritos envolvem diversas fases 

de desenvolvimento até a sua execução completa, conforme especificação do próprio 

Edital no Anexo VI (Termo de Referência). Dessa feita, a própria redação do edital é prova 

da complexidade técnica destas atividades. São elas, conforme os itens respectivos: 

3. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 

Os itens objeto da presente solicitação deverão atender estritamente as 

especificações detalhadas abaixo: 

a) Visita técnica: Visita técnica para vistoria do local e espaços 

compreendidos para desenvolvimento dos projetos, reuniões de trabalho, 

submissão de projetos a órgãos competentes, relatório estrutural apontando 

as soluções para os problemas de vazamentos e infiltrações da estrutura; 

b) Projeto básico-avançado de engenharia de laboratório e arquitetura 



 

 

interna (2D): Projeto layout da área (compartimentação), mobiliário, capelas, 

cabine de segurança biológica, coifas, chuveiro lava-olhos de emergência, 

paredes, divisórias, piso, forro e demais acabamentos internos (pintura). 

Incluso memorial descritivo de especificações técnicas; 

c) Elaboração do projeto de sistema de exaustão e insuflamento 

(poluição controlada) para equipamentos, capelas, coifas, e braços 

extratores para laboratório a ser realizado em três etapas como: I) 

Determinação dos equipamentos e materiais de instalação; II) Determinação 

das vazões de ar na exaustão e insuflamento; III) Dimensionamento de 

tubulação e exautores. Incluso memorial descritivo das especificações 

técnicas; 

d) Projeto básico-avançado de instalação hidráulica e descarte químico: 

Projeto do encaminhamento das redes hidráulicas, com indicações das 

interligações ao sistema de drenagem, incluindo isométrico. Incluso memorial 

descritivo de especificações técnicas; 

e) Projeto básico-avançado de entrada de força e instalações elétricas 

para o prédio: Redes de distribuição interna; infraestrutura de eletrocalhas, 

eletrodutos e quadros elétricos para distribuição com dispositivos de 

proteção, localização de QFDs, e ponto para conexão das linhas de 

alimentação do sistema elétrico do prédio. Incluso memorial descritivo com 

especificações técnicas; Projeto de engenharia para instalação de entrada de 

força para a área contemplada neste documento (caso a mesma necessite 

ser removida para que a reforma seja realizada de maneira adequada). 

Incluso memorial descritivo com especificações técnicas; 

f) Projeto básico-avançado de luminotécnica: Rede de alimentação e 

distribuição de luminárias; infraestrutura de eletrocalhas, eletrodutos e 

quadros elétricos com dispositivos de proteção. Incluso memorial descritivo 

de especificação técnica; 

g) Projeto básico-avançado de rede estrutural para dados e voz: Projeto 

de rede de alimentação e distribuição, infraestrutura de eletrocalhas, 

eletrodutos, pontos para informática e DG. Incluso memorial descritivo de 

especificação técnica; 

h) Projeto de águas pluviais e drenagem. Incluso memorial descritivo de 

especificação técnica; 

i) Projeto básico-avançado de alarme e detecção de incêndio: Projeto de 



 

 

laços de detectores para alarme de incêndio (fumaça), monitorados por 

sistema de central com detectores e sinalizados endereçáveis. Redes física e 

distribuição, infraestrutura de eletrocalhas, eletrodutos. Incluso memorial 

descritivo de especificações técnicas; 

j) Projeto básico-avançado de instalações de combate incêndio: 

Elaboração do projeto e preenchimento da documentação necessária, 

encaminhamento da documentação para aprovação do projeto, protocolo no 

corpo de bombeiros em Santa Catarina pela contratada, acompanhamento da 

análise será feito pela contratada, realizar todas as correções sugeridas pelo 

corpo de bombeiros. Incluso memorial descritivo com especificação técnica, 

até obtenção do alvará. 

k) Projeto básico-avançado de tratamento e condicionamento de ar 

(conforto): Projeto de condicionamento e renovação de ar. Incluso memorial 

descritivo de especificação técnica; 

l) Projeto básico-avançado de controle de acesso: Projeto de controle de 

acesso integrado ao sistema de dados, composto por I) arquitetura do 

controle de acesso; II) planta baixa de distribuição do controle de acesso, c) 

especificação técnica do controle de acesso. Incluso memorial descritivo com 

especificações técnicas; 

m) Projeto básico-avançado de vigilância: Projeto de controle de vigilância 

integrado ao sistema existente, composto por: I) arquitetura de rede CFTV, II) 

planta baixa de distribuição do sistema de CFTV, III) Especificação técnica do 

sistema de CFTV. Incluso memorial descritivo de especificação técnica; 

n) Projeto básico-avançado da rede de gases especiais: Projeto para até 

4 tipos de gases. Projeto de rede de distribuição de gases especiais para 

atender às áreas e equipamentos laboratoriais. Incluso memorial descritivo e 

especificações técnicas; 

o) Projeto básico-avançado do sistema de proteção contra descargas 

atmosférica (SPDA) e aterramento: I) sistema de aterramento, II) sistema 

de SPDA, III) Malha de aterramento do sistema de SPDA. Incluso memorial 

descritivos de especificação técnica; 

p) Projeto de tratamento de efluentes químicos: Projeto básico do 

tratamento de esgoto químico para posterior destinação, conforme padrão da 

EMASA, incluso sistema de neutralização automático, sistema de medição de 

pH, memorial descritivo e lista de materiais. O destino final dos efluentes é 



 

 

por conta da EMASA. Incluso memorial descritivo de especificação técnica; 

q) Elaboração de documentos e pacotes técnicos: termo de referência 

incluindo os orçamentos e planilha de custos por fontes estaduais (SC) e ou 

nacionais; (CASAN, SINAPI, DEINFRA, etc...) ou orçamentação do item por 

no mínimo 3 empresas fornecedoras. 

r) Acompanhamento da execução da obra: No momento que se der a 

execução dos projetos, ficará responsável pelo acompanhamento das obras 

para garantir o projetado. 

Importante acrescentar que a elaboração de projeto arquitetônico, por si só, envolve 

considerável complexidade técnica, uma vez que todos os estudos necessários e os 

detalhamentos que caracterizam um projeto arquitetônico caberão ao profissional a ser 

contratado. Assim, lhe incumbirá analisar detalhadamente o local, para verificar, por 

exemplo, suas condições, a existência de elementos existentes e a situação atual.  

A seguir, o profissional deverá, conhecendo as exigências legais e normativas 

obrigatórias, pensar, imaginar, criar alternativas para as futuras intervenções de modo que o 

resultado seja um ambiente bem dimensionado e equipado, saudável, seguro e agradável a 

todos os usuários. Ou seja, este profissional realizará uma atividade que une a técnica e a 

arte, criando algo novo.  

O resultado final, aquilo que está sendo adquirido pela Empresa de Água e 

Saneamento do Município de Balneário Camboriú, não são desenhos e tabelas, mas sim 

espaços novos que não poderiam ser descritos no Edital, simplesmente por que ainda não 

existem e que só poderão ser descritos depois de alguém os imaginar, realizando a 

atividade denominada, há séculos, com a palavra “Arquitetura”. 

Para que fique ainda mais compreensível como é elaborado um projeto de 

arquitetura, apresentamos a seguir as etapas de sua realização, conforme foram 

sistematizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas por meio da Norma Técnica 

NBR nº 13.531 – Elaboração de projetos de edificações – Atividades técnicas. 

 Primeira etapa- levantamento: O autor do projeto deve se apropriar de todas as 

informações sobre o local onde será desenvolvido o projeto, seja um terreno vazio, 

seja um imóvel já existente a modificar ou ampliar. Deve ter em mãos os 

levantamentos em mapas ou plantas com todas as dimensões e características 

topográficas, vegetação existente, instalações existentes, incluindo aéreas e 

subterrâneas. Deve também apropriar-se de todos os condicionantes legais e 

técnicos. 



 

 

 Segunda etapa- programa de necessidades: O autor do projeto deve desenvolver, 

juntamente com o contratante, o programa de necessidades, que consiste na 

definição das atividades que irão se desenvolver no prédio/espaço, o relacionamento 

desejado entre elas, as pessoas que as desenvolverão e utilização o local. Essa 

etapa exige do profissional o conhecimento prévio daquelas atividades e dos 

condicionantes legais que porventura incidam no caso específico, exigindo, 

eventualmente, a inserção de espaços não previstos pelo proprietário.  

 Terceira etapa- estudo de viabilidade: O autor do projeto deve estabelecer um 

dimensionamento prévio dos ambientes necessários para atender ao programa de 

necessidades, incluindo circulações e áreas de serviços ou instalações, de modo a 

ter condições de estabelecer a área presumida do prédio/espaço e avaliar a 

viabilidade e as alternativas para a concepção da edificação e de seus elementos, 

instalações e componentes. Essa etapa exige do profissional o estudo das atividades 

para ter condições de avaliar o espaço necessário para cada uma delas – mínimo e 

ideal. Deve apresentar ao proprietário as possibilidades para que possa 

eventualmente reduzir ou ampliar o primeiro dimensionamento.  

 Quarta etapa- estudo preliminar: O autor do projeto deve estudar alternativas de 

distribuição do programa de necessidades no terreno/local, tendo em mente o melhor 

atendimento às funções necessárias e também os espaços e volumes que darão as 

características plásticas/estéticas do prédio/espaço. Essas alternativas devem ser 

apresentadas ao contratante pelo profissional, que argumentará sobre cada uma 

delas, auxiliando-o a decidir pela mais adequada.   

 Quinta etapa- anteprojeto: O autor do projeto desenvolve aquele estudo preliminar 

até o nível de anteprojeto, incluindo mais elementos, graficando as espessuras de 

paredes, as dimensões de esquadrias e outros elementos, propondo materiais, 

estudando a volumetria. Apresenta ao proprietário e discute todos os elementos com 

ele até a aprovação. 

 Sexta etapa- complementares e compatibilização: O autor do projeto elabora ou 

dá encaminhamento à elaboração por outros profissionais dos projetos 

complementares. Esses projetos consistem em definir onde passarão os diversos 

dutos de instalações – elétricas, hidrossanitárias e outras – e como será a estrutura 

do prédio - materiais, dimensões, localização de peças estruturais (pilares, vigas). 

Cabe ao autor do projeto arquitetônico acompanhar e orientar os autores dos 

projetos complementares, compatibilizando todos os projetos de modo que o 

resultado seja harmônico.   



 

 

 Sétima etapa- projeto legal: O autor do projeto encaminha-o aos órgãos públicos 

pertinentes para aprovação.  No processo de aprovação deverá apresentar e discutir 

o projeto com os agentes públicos, argumentando a favor das soluções e, se for o 

caso, aceitando as exigências e alterando seu projeto para atendê-las. 

 Oitava etapa- projeto básico: O autor do projeto desenvolve o projeto já 

considerando os complementares, ou seja, redefine espessuras e revestimentos, 

realiza as alterações necessárias para a compatibilização, as dimensões horizontais 

e verticais, os elementos decorativos ou funcionais, etc. O resultado será um 

conjunto de desenhos técnicos em plantas baixas, cortes, elevações e vistas em 

perspectiva que possibilitem a perfeita compreensão do prédio/espaço projetado.  

Apresenta ao proprietário e discute todos os elementos com ele até a aprovação. 

 Nona etapa- projeto para execução: O autor do projeto elabora o projeto executivo, 

com todo o detalhamento necessário para a execução da obra.  O produto desta 

etapa são desenhos técnicos, croquis, perspectivas, eventualmente maquetes físicas 

ou eletrônicas, memoriais e orçamentos.  Apresenta ao proprietário e discute todos 

os elementos com ele até a aprovação. 

A partir das informações acima, evidencia-se que a elaboração de um projeto de 

arquitetura é não apenas uma atividade intelectual, mas é também intrinsecamente criativa, 

em que não é possível prever antecipadamente qual será o resultado.  Ela exige uma 

amplitude de conhecimentos característica do profissional Arquiteto e Urbanista, abarcando 

a história, a técnica e a capacidade de criar algo novo, sempre com foco no atendimento das 

necessidades humanas, individuais e coletivas. 

Trata-se, assim, de trabalho de natureza intelectual, pois caberá aos profissionais da 

empresa vencedora apresentar propostas de soluções espaciais e de edificações, que 

atendam aos futuros programas de necessidades, bem como à legislação e normas técnicas 

pertinentes. 

Aliás, no seio de ações judiciais propostas pelo CAU/SC com o intuito de 

que sejam anulados pregões realizados por outros entes públicos para a 

contratação de projeto arquitetônico, já proferidas decisões judiciais em sede 

liminar que reconheceram a complexidade técnica desta atividade e a inviabilidade 

de sua contratação mediante pregão.  

Cabe citar-se as seguintes decisões: 

É certo que a aferição desses projetos, mormente o arquitetônico, de 
natureza intelectual, que conta com as especificidades do profissional 
e diferentes técnicas por ele utilizadas, não pode ser objetivamente 
dimensionada. 



 

 

Pelo contrário, a elaboração de "projetos arquitetônicos, estrutural e 
de fundações, de instalações elétricas, de cabeamento estruturado, de 
climatização, hidrossanitário e preventivo contra incêndio" (evento 1, 
PROCADM4, fl. 15) não se encaixa, em análise preliminar, na categoria 
de "serviços comuns" que possam ser licitados na modalidade pregão. 
Nesse sentido, decisão do TCU anulando pregão para elaboração de 
estudos e projetos (TC 033.958/2010-6): 
(...) 
E do TRF4: 
(...) 
Reconheço, além disso, o perigo de dano, uma vez que o 
prosseguimento da licitação e a conclusão de suas etapas ensejará a 
adjudicação do objeto, com a realização de contrato entre a 
Administração e o vencedor e a consequente apresentação de projetos 
por este, o que, além de gerar custos para aquela, poderá causar 
prejuízos a este. 
Ante o exposto, DEFIRO, parcialmente, os pedidos liminares para 
determinar a suspensão do pregão n.º 17/2019 do Município de 
Laguna, devendo o réu se abster de prosseguir com as etapas da 
licitação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 em caso de 
descumprimento. 
(TRF4; 1ª VF Laguna; ACP nº 5001228-89.2019.4.04.7216/SC; Rel.: Daniel 
Raupp; Julgamento: 18/05/2019; Grifo nosso) 
 

 

Ressalta-se que o pregão é a modalidade licitatória adequada exclusivamente para a 

contratação de bens e serviços comuns, consoante a redação do artigo 1º da Lei nº 

10.520/2002. Neste mesmo sentido a redação do artigo 5º do Decreto nº 3.555/2000, que 

regulamenta Lei nº 10.520/2002. 

Também no sentido da inadmissibilidade da adoção do pregão para contratação de 

serviços complexos de arquitetura e urbanismo e de engenharia a jurisprudência pacífica 

Tribunal Regional Federal da 4ª Região, conforme se observa: 

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÕES. 
PREGÃO. SERVIÇO DE APOIO TÉCNICO. ENGENHARIA. SERVIÇO 
COMUM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DA 
MODALIDADE. ILEGALIDADE DO ATO.  
1. O mandado de segurança é o remédio cabível para proteger direito 
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre 
que, ilegalmente ou com abuso do poder, qualquer pessoa física ou jurídica 
sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, 
seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça, 
segundo o art. 1º da Lei n. 12.016/2009. 2. 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". 3. 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 impetrado.  
(TRF4 5012156-30.2017.4.04.7100, TERCEIRA TURMA, Relatora VÂNIA 
HACK DE ALMEIDA, juntado aos autos em 24/08/2017). (Grifo nosso) 
 
ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. PREGÃO. LEI 10.520/2002. AQUISIÇÃO 



 

 

DE SERVIÇOS E BENS COMUNS. SERVIÇOS DE ENGENHARIA.  
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. Há manifesta 
ilegalidade na utilização da licitação na modalidade pregão para 
contratação de supervisão de obras do Programa CREMA e demais 
Obras de Manutenção Rodoviária, eis que exigem serviços de 
engenharia.  
(TRF4, APELREEX 5059812-56.2012.4.04.7100, QUARTA TURMA, Relator 
CAIO ROBERTO SOUTO DE MOURA, juntado aos autos em 18/07/2013). 
(Grifo nosso) 

Também nesta linha o entendimento do Tribunal de Contas da União, a exemplo de 

seguinte decisão, que anula pregão eletrônico destinado à contratação de empresa para 

elaboração de serviços complexos de engenharia: 

REPRESENTAÇÃO. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. MODALIDADE 
LICITATÓRIA INADEQUADA. PROVIMENTO CAUTELAR. OITIVA DA 
REPRESENTADA. JUSTIFICATIVAS INSUFICIENTES PARA ELIDIR A 
IRREGULARIDADE. PROCEDÊNCIA. DETERMINAÇÕES. ANULAÇÃO DO 
CERTAME. ARQUIVAMENTO. 
1. O pregão não deverá ser utilizado para a contratação de serviços 
de natureza predominantemente intelectual, assim considerados 
aqueles que podem apresentar diferentes metodologias, tecnologias e 
níveis de desempenho e qualidade, sendo necessário avaliar as 
vantagens e desvantagens de cada solução. 2. Se o projeto ou estudo 
a ser elaborado por um profissional ou empresa for similar ao que vier 
a ser desenvolvido por outro(a), o serviço pode ser caracterizado como 
comum. Caso contrário, se a similaridade dos produtos a serem 
entregues não puder ser assegurada, o objeto licitado não se enquadra 
na categoria de comum. 3.  É possível a existência de soluções 
distintas para o objeto licitado, mas a consequência advinda da 
diferença entre elas não deverá ser significativa para o ente público 
que adota o pregão. Se, no entanto, os serviços comportarem 
variações de execução relevantes, a técnica a ser empregada pelos 
licitantes merecerá a devida pontuação no certame. 
(TCU; Plenário; Acórdão nº 601/2011; processo nº TC 033.958/2010-6; Rel. 
Min: José Jorge; Julgamento: 16/03/2011) (Grifo nosso) 

Diante de todo o exposto, impõe-se a aplicação de outra modalidade de licitação e 

para a contratação em apreço, sugerindo-se o prestígio pelo concurso, na esteira da 

previsão do artigo 13, § 1o, da Lei nº 8.666/1993.  

 

III. DA CONCLUSÃO 

Diante do exposto, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Santa Catarina, ora 

impugnante, na defesa da profissão de Arquitetura e Urbanismo e da sociedade enquanto 

um todo, pugna pela adequação da modalidade de licitação e do tipo de critério de 

julgamento para a realização da contratação em apreço, sugerindo a adoção da modalidade 

concurso, na esteira da previsão do artigo 13, § 1o, da Lei nº 8.666/1993. 



 

 

Ainda assim, caso este não seja o entendimento de Vossa Senhoria, requer que a 

presente impugnação seja remetida à instância superior, para análise e julgamento, com 

efeito suspensivo do certame, até a publicação da decisão definitiva. 

Na ausência de pronunciamento e/ou de modificação do Edital em comento, a 

esta Autarquia caberá, em defesa da profissão, adotar as providências cabíveis, 

inclusive a propositura de ação judicial e/ou o envio de notificação ao Tribunal de 

Contas. 

Nestes termos, pede e espera deferimento. 

 

 

_____________________________________________________ 

Fernando Augusto Yudyro Hayashi 

Agente de Fiscalização - CAU/SC 
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