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ILMO. SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA EMPRESA BRASILEIRA 

DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA – INFRAERO 

 

 

 

 

 

Ref.: RDC Nº 004/DALC/SBFZ/2011 

 

 

 

O CONSÓRCIO CPM NOVO FORTALEZA, por seu 

representante abaixo assinado, vem, com fundamento no § 2º do artigo 45 da Lei 12.462/11, 

IMPUGNAR  RECURSO interposto pelo concorrente CONSÓRCIO S.A. PAULISTA - 

SOMAGUE contra decisão dessa douta Comissão que julgou a RDC Nº 004/DALC/SBFZ/2011 

promovida pela EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUÁRIA – 

INFRAERO, fundada nas seguintes razões: 

 

O inconformismo do recorrente Consórcio S.A. Paulista - Somague, 

doravante denominado simplesmente de recorrente, não se volta quer contra o preço ofertado, quer 

contra a habilitação do Consórcio CPM Novo Fortaleza que foi declarado vencedor da RDC nº 

004/DALC/SBFZ/2011. 

 

A pretensão recursal, que não atende aos pressupostos de 

admissibilidade do recurso e tem fundamento em formalismo exacerbado, é a anulação do 

procedimento licitatório por suposta ilegalidade em sua condução. 

 

É evidente o descabimento da pretensão recursal, como se demonstra 

a seguir. 

O NÃO ATENDIMENTO DE PRESSUPOSTO RECURSAL 

E A PRECLUSÃO DA OPORTUNIDADE DE RECORRER 

 

Antes de adentrar à análise do mérito do recurso interposto pelo 

recorrente, o que se fará adiante por exacerbado apego ao debate, deve-se apontar de plano que o 

mesmo não atende a requisito legal de admissibilidade e que a oportunidade para o recorrente atacar 

pela via recursal os atos da Comissão de Licitação já precluiu. 

 

O recorrente que em suas razões recursais quer parecer tão zeloso com 

a observância da lei providencialmente se “esquece” do disposto no § 1º do artigo 45 da Lei do 

RDC (Lei 12.462/11). 

 

Vale, portanto, de plano, recordar o teor do mencionado dispositivo: 

 

“§ 1º Os licitantes que desejarem apresentar os recursos de que tratam as alíneas a, b e c 

do inciso II do caput deste artigo deverão manifestar imediatamente a sua intenção de 

recorrer, sob pena de preclusão.” 

 

A leitura das atas das sessões da RDC nº 004/DALC/SBFZ/2011, 

evidenciam que o recorrente em nenhum momento manifestou sua intenção de recorrer ou mesmo 
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registrou protesto contra a conduta da douta Comissão de Licitação, quedando-se silente em todas 

elas e, inclusive, não comparecendo à última sessão em que foi julgado o certame. 

 

Diante de tal inércia fica patente que o presente recurso não atende ao 

pressuposto legal de manifestação imediata à edição do ato da intenção de recorrer e que, como 

conseqüência, está preclusa a oportunidade do recorrente de se insurgir contra os atos da douta 

Comissão de Licitação. 

 

Nem se alegue que a pretensão recursal em exame não estaria 

abrangida pelo dispositivo retro mencionado por não se voltar especificamente contra qualquer dos 

atos ali elencados (deferimento ou indeferimento de pré-qualificação; habilitação ou inabilitação de 

licitante; ou julgamento das propostas), pois é evidente que ao almejar a anulação das sessões 

realizadas nos dias 6 e 7 de fevereiro último, ela se volta contra o julgamento realizado na sessão de 

10 de fevereiro que as tomou como ponto de partida. 

 

Aliás, se a pretensão recursal não se volta contra qualquer ato 

específico elencados nas alíneas “a”, “b” e “c” do inciso II do artigo 45 da Lei do RDC, nem 

mesmo indiretamente poderia se voltar contra as demais hipóteses ali previstas (anulação ou 

revogação da licitação, indeferimento de inscrição, alteração ou cancelamento em registro cadastral; 

rescisão do contrato e aplicação de penas) que sequer existem no presente certame licitatório; 

valendo lembrar que a própria recorrente funda seu inconformismo no mencionado inciso II (fls. 2 

das razões recursais). 

 

Sendo assim, o presente recurso não merece ser conhecido, como se 

requer a final. 

 

 

A REALIDADE DOS FATOS 

 

Ainda que reste evidente o descabimento do recurso em exame, 

analisar-se-á seu mérito, principiando pelo relato do quanto efetivamente ocorreu na condução da 

RDC nº 004/DALC/SBFZ/2011, pedindo vênia a essa Comissão para reprisar muito do quanto já 

exposto em impugnação a recurso apresentado por outro licitante. 

 

Primeiramente é de se destacar que o procedimento adotado pela 

douta Comissão de Licitação foi apresentado desde o início dos trabalhos, antes mesmo da oferta do 

primeiro lance, e debatida pelos licitantes com a Comissão que esclareceu exatamente como se 

processaria a primeira fase de lances, inclusive quanto a sua segunda etapa; não sendo apresentada 

qualquer impugnação pelos licitantes naquele momento. 

 

Apesar desses debates e esclarecimentos não constarem da ata da 

sessão realizada em 06 de fevereiro último, a sessão estava sendo filmada e gravada pela 

INFRAERO sendo possível à autoridade superior verificar a veracidade do quanto aqui se afirma. 

 

Em segundo plano, deve-se destacar que tanto o recorrente aquiesceu 

com o procedimento da Comissão e o teve por legítimo que participou de ambas as sessões que 

agora pretende ver anuladas sem lavrar qualquer protesto. 

 

A leitura das atas, e por certo também o quanto consta da filmagem da 

sessão, evidencia que, ao contrário do que pretende o recorrente, não houve o encerramento da 
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primeira fase de lances, quando da apresentação do lance de R$ 346.083.000,00 pelo Consórcio 

Encalso-Kallas mas de sua primeira etapa, antes de seu prosseguimento, em uma segunda etapa, 

como previra desde o início a Comissão para a hipótese de se completar a primeira etapa dessa 

primeira fase com diferença inferior a 10% entre o primeiro e o segundo colocado. 

 

Tanto foi assim que o próprio Consórcio Encalso-Kallas, na segunda 

etapa de lances da primeira fase, apresentou novo lance no valor de R$ R$ 342.626.171,00, fato 

esse, mais uma vez, providencialmente esquecido pelo recorrente. 

 

Toda a alegação de ilegalidade do procedimento adotado pela 

Comissão se funda no pressuposto equivocado de que houve o encerramento da primeira fase de 

lances e a realização de uma segunda fase, nos moldes previstos no inciso II do artigo 17 da Lei 

12.462/11, no artigo 21 do Decreto nº 7.581/11 e na alínea “g” do item 7.1 do Edital. 

 

Para que se iniciasse uma segunda fase, nos moldes que as razões de 

recurso pretendem tenha ocorrido, em afronta à realidade evidenciada pela ata e sobretudo pela 

gravação em áudio e vídeo da sessão, seria necessário que a Comissão declarasse encerra a fase de 

lances verbais, o que não ocorreu antes a realização da segunda etapa da primeira fase e que a 

diferença entre o lances classificados em primeiro e o segundo lugares fosse superior a 10%, o que 

também não ocorreu. 

 

 

Assim, é evidente que o prosseguimento da primeira etapa de lances 

não foi, nem pode ser, caracterizado como uma segunda fase nos moldes previstos nas normas de 

regência do RDC, que se realiza exclusivamente para a definição do segundo lugar em diante. 

 

 

Feita a contextualização dos encaminhamentos e decisões da douta 

Comissão de Licitação fica fácil perceber-se o descabimento da pretensão recursal em exame. 

 

 

 

A LEGITIMIDADE DA CONDUTA DA COMISSÃO 

 

Como o próprio recorrente destaca, a pouca experiência na aplicação 

do RDC, dado ser recente sua introdução no ordenamento jurídico pátrio, tem dado azo a diversas 

controvérsias e questionamentos. 

 

Se o procedimento da Comissão em dividir a primeira fase de lances 

em duas etapas, comunicado aos licitantes e esclarecida já no início da primeira sessão, poderia, em 

tese, se afastar do procedimento previsto na Lei do RDC (Lei 12.462/11), como pretende o 

recorrente; não é menos verdade que ela atende ao objetivo e aos princípios informadores daquele 

procedimento, além de não ser inédito. 

 

Dentre os objetivos do RDC (§ 1º do art. 1º da Lei do RDC) encontra-

se a ampliação da competitividade entre os licitantes (inc. I) e a garantia de tratamento isonômico 

entre os licitantes e a seleção da proposta mais vantajosa para a administração pública (inc. IV). 

 

É evidente que o procedimento da douta Comissão de Licitação 

atendeu a todos esses objetivos, pois ampliou a competitividade, assegurando uma maior 
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oportunidade para oferecimento de lances; tratou isonomicamente os licitantes possibilitando a 

todos que tivessem mais oportunidade de apresentar lances, oportunidade essa repita-se de que o 

próprio recorrente confirma; e selecionou a proposta mais vantajosa para a administração que, após 

os ajustes propostos pela Comissão, resultou no preço de R$ 336.700.000,00, quase R$ 

10.000.000,00 inferior ao menor apresentado na primeira etapa da primeira fase de lances (R$ 

346.083.000,00). 

 

Já os princípios elencados no artigo 3º da Lei do RDC também foram 

igualmente atendidos especialmente aquele em que seu texto inova em relação ao tratamento 

dispensado às licitações públicas diversas dele.  

 

Como ensina Odete Medauar a respeito do RDC, “Nesse regime, 

devem ser observados os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, 

publicidade, eficiência, probidade administrativa, desenvolvimento nacional sustentável, vinculação 

ao instrumento convocatório, julgamento objetivo e economicidade, sendo este uma inovação, 

pois os demais figuram na Lei 8.666/93, salvo o da eficiência, inserido na CF, art. 37, caput, pela 

EC 19/98”. 

 

Patente assim, que a conduta da douta Comissão de Licitação sobre 

observar todos os princípios retro mencionados valorizou sobretudo aquele que foi trazido como 

inovação e, portanto, traço preponderante e caracterizador do RDC, qual seja a economicidade, 

traduzido na espécie como a garantia da contratação pela proposta mais vantajosa, praticamente R$ 

10.000.000,00 inferior à menor apresentada na primeira etapa da primeira fase de lances, contra a 

qual o recorrente  não aponta qualquer inconsistência, assim como quanto a documentação de 

habilitação de seu ofertante (Consórcio CPM Nova Fortaleza). 

 

Por fim, mas não menos importante, é de se destacar que o 

procedimento da douta Comissão de Licitação observou padrão utilizado pela INFRAERO em 

licitações anteriores pelo RDC, em atendimento a determinação de padronização trazidos pela 

própria Lei do RDC em seu artigo 4º. 

 

Apenas a título exemplificativo, o procedimento adotado na presente 

licitação foi exatamente o mesmo aplicado na RDC nº 001/DALC/SPSV/2011 relativo a obras no 

aeroporto internacional de Salvador/BA. 

 

Dessa forma, caso pudesse vislumbrar a alegada ilegalidade 

pretendida pelo recorrente, a douta autoridade superior estaria obrigada a anular não só a presente 

licitação, mas igualmente todas as demais em que se realizou a segunda etapa na primeira fase de 

lances, dentre elas com certeza a mencionada no parágrafo anterior, pois não pode coadunar com 

ilegalidade independentemente de provocação ou não de terceiros interessados, sob pena de 

responder perante os órgãos de controle interno e externo da administração e até vir a responder a 

ação judicial por ato de improbidade administrativa. 

 

 

O EXCESSO DE FORMALISMO DA PRETENSÃO RECURSAL 

 

Visto que o procedimento da douta Comissão de Licitação foi legítimo 

e atento aos objetivos e princípios informadores do RDC, deve-se destacar o apego à interpretação 

literal da lei e ao excesso de rigorismo formal nas alegações trazidas pelas razões recursais. 
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A interpretação que o recurso em exame adota ao tratar dos 

dispositivos legais da Lei do RDC, decorre de leitura isolada deles e da pouca atenção aos 

princípios que os informam e à sistematização desse novo procedimento. Vale lembrar, nesse 

aspecto, a posição da melhor doutrina sobre a chamada "interpretação literal". 

 

"O desprestígio da chamada interpretação literal, como critério isolado de exegese, é 

algo que dispensa meditações mais sérias, bastando argüir que, prevalecendo como 

critério interpretativo do direito, seríamos forçados a admitir que os meramente 

alfabetizados, quem sabe com o auxílio de um dicionário de tecnologia jurídica, 

estariam credenciados a descobrir as substâncias das ordens legislativas, explicitando as 

proporções do significado da Lei."
1
 

 

Evidente que a interpretação da norma legal não pode ser tão simplista 

quanto a veiculada nas razões recursais em exame. 

 

Dessa limitação interpretativa, que não ficou restrita aos dispositivos 

legais, mas igualmente às lições colecionadas no extenso texto apresentado, as razões recursais 

acabam por concluir e advogar a preponderância da forma sobre o objetivo; quando a melhor 

doutrina já se sedimentou em sentido contrário. 

 

É conhecida e reconhecida a lição de Hely Lopes Meirelles acerca do 

formalismo nas licitações públicas: 

 

"O princípio do procedimento formal, todavia, não significa que a Administração deva 

ser 'formalista' a ponto de fazer exigências inúteis ou desnecessárias à licitação, como 

também não quer dizer que se deva anular o procedimento ou o julgamento, ou inabilitar 

os licitantes, ou desclassificar propostas diante de simples omissões ou irregularidades 

na documentação ou na proposta, desde que tais omissões ou irregularidades na 

documentação ou na proposta, desde que tais omissões ou irregularidades sejam 

irrelevantes e não causem prejuízos à Administração ou aos concorrentes. A regra é 

dominante nos processos judiciais: não se decreta nulidade onde não houve dano para 

qualquer das partes --- pas de nullité sans grief, no dizer dos franceses."
2
 

 

Também é conhecidíssima a decisão do Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul lembrada por Hely Lopes Meirelles em abono a sua tese, então pioneira e que serviu 

de inspiração para a doutrina e a jurisprudência hoje consolidada: 

 

"Visa a concorrência a fazer com que o maior número de licitantes se habilitem para o 

objetivo de facilitar aos órgãos públicos a obtenção de coisas e serviços mais 

convenientes a seus interesses. Em razão desse escopo, exigências demasiadas e 

rigorismos inconsentâneos com a boa exegese da lei devem ser arredados."
3
 

 

Diante de tais lições é de se questionar, qual prejuízo ocorreu para a 

Administração ou para os demais concorrentes a realização de duas etapas na primeira fase de 

lances que o recorrente tem por ilegal? 

                                                           
1
 Paulo de Barros Carvalho, Curso de Direito Tributário, Ed. Saraiva, 3ª edição, pg. 63. 

 
2
 Hely Lopes Meirelles, Licitação e Contrato Administrativo, 9ª edição, pág. 22 

3
 RDP 14/240 apud Hely Lopes Meirelles, Licitação e Contrato Administrativo, 9ª edição, nota de 

rodapé nº 9, pág. 121. 
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Na segunda etapa foi dado oportunidade a todos que apresentassem 

novos lances, sem qualquer privilégio para um ou outro licitante. Ainda que apenas dois licitantes 

tenham tido interesse em apresentar novos lances, justamente os dois que haviam terminado a 

primeira etapa nos dois primeiros lugares, a oportunidade foi concedida a todos e não há como se 

vislumbrar prejuízo para os demais licitantes, nem muito menos para a Administração que obteve 

preço menor. 

 

Diante da ausência de prejuízo juridicamente amparado – conceito que 

não abarca o inconformismo do primeiro colado na primeira etapa que se viu vencido na segunda 

etapa da qual participou inclusive apresentando lance – não há como se sustentar a pretensão de 

anulação das sessões realizadas nos dias 6 e 7 de fevereiro, como pretende o recorrente, e que, em 

suma, resultaria na anulação do certame, pois dever-se-ia reiniciá-lo com a repetição de todos os 

atos, inclusive a apresentação de propostas. 

 

CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto e das normas de regência do RDC, pode-se concluir 

que: 

 

a) O recurso interposto pelo Consórcio S.A. Paulista-Kallas não 

pode ser conhecido por não atender ao pressuposta da manifestação imediata da intenção de recorrer 

por parte do recorrente, donde precluiu o direito de recorrer;  

 

b) o procedimento adotado pela Comissão de Licitação na 

condução da RDC nº 004/DALC/SBFZ/2011 foi legítimo e atento aos princípios, objetivos e 

normas que regem as licitações pelo RDC; 

 

c) a pretensão veiculada com o recurso apresentado pelo 

Consórcio S.A. Paulista-Kallas não se sustenta diante da regra jurídica de que não se anula o ato 

administrativo quando inexiste em decorrência dele prejuízo para a Administração ou para os 

licitantes. 

 

Isto posto, é de rigor que o presente recurso não seja conhecido, ou em 

o sendo, o que se admite em atenção ao princípio da eventalidade, seja-lhe negado provimento. 

 

É o que se requer. 

 

Brasília, 27 de fevereiro de 2.012. 

 

 

Consórcio CPM Nova Fortaleza 


