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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 ENCALSO-KALLAS 

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 Encalso-Kallas, doravante 

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

habilitação do Consórcio CPM Novo Fortaleza. 

 

A pretensão recursal, com fundamento em formalismo exacerbado, é 

de anulação de parte do procedimento de lances da qual o próprio recorrente participou ativamente 

apresentando lance, para fazer prevalecer lance dado por ele em momento anterior, lance esse 

superior inclusive ao último apresentado por ele. 

 

É evidente o descabimento da pretensão recursal, como se demonstra 

a seguir. 

A REALIDADE DOS FATOS 

 

Primeiramente é de se destacar que as razões recursais refogem à 

realidade quando afirmam que o recorrente foi surpreendido pela interpretação dada pela Comissão 

ao disposto na alínea “g” do subitem 7.1 do Edital, pois a mesma foi apresentada 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 e 

o despropósito da alegação susa mencionada trazida com as razões de recurso. 

 

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

com o procedimento da Comissão e o teve por legítimo que participou da segunda etapa da primeira 

fase de lances, apresentando lance inferior àquele que agora pretende seja tido por vencedor, e só 

apresentou protesto contra ele (procedimento) ao final, quando viu sagrar-se vencedor o lance do 

Consórcio CPM Nova Fortaleza. 

 

A leitura da ata, 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, 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. 

 

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 que o 

recorrente quer ver anulada, 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 é cediço, 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 

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 se valeu; 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 àquele que o recorrente pretende seja tido como vencedor (R$ 

346.083.000,00), mesmo tendo oferecido lance inferior (R$ 342.626.171,00) na segunda etapa da 

primeira fase de lances. 
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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”
1
. 

 

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 àquela que o recorrente pretende seja tida por vencedora, sem apontar 

qualquer inconsistência na proposta de preços do Consórcio CPM Nova Fortaleza ou em sua 

documentação de habilitação. 

 

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 DESCOMPASSO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO 

DO RECURSO E A 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 ainda que, mesmo que 

assim não fosse, o que se admite por extremado amor ao debate, o recurso em exame não poderia 

alcançar seu intento. 

 

O recurso em exame pretende inquinar de ilegal o procedimento 

adotado pela Comissão de Licitação que o descreveu e esclareceu logo ao início da primeira sessão. 

 

Ora, se tal procedimento pudesse de fato ser inquinado de ilegal, todo 

o procedimento licitatório estaria inquinado de ilegalidade, pois sua descrição ao início dos 

                                                           
1
 Direito Administrativo Moderno, Editora Revista dos Tribunais, 16ª edição, pag. 226.  
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trabalhos norteou a participação e a conduta de todos os licitantes que, por quaisquer razões, 

poderiam ter adotado, como de fato o Consórcio CPM Nova Fortaleza adotou, a estratégia de deixar 

seu melhor lance para a segunda etapa da primeira fase de lances. 

 

A pretensão recursal de que sejam anulados apenas os atos posteriores 

à primeira etapas da primeira fase de lances, como se ela tivesse sido a única, apesar da Comissão 

de Licitação ter informado aos licitantes, desde o início, que havendo diferença inferior a 10% entre 

o primeiro e o segundo lance na primeira etapa, a primeira etapa prosseguiria com uma segunda 

etapa em que todos poderiam voltar a lançar livremente, é evidentemente descabida e atentatória 

aos princípios da isonomia, da impessoalidade e da economicidade, esse introduzido como 

característica impar do RDC como já se viu. 

 

A violação do princípio da isonomia se faria pelo privilégio daquele 

que ofereceu o menor lance da primeira fase em prejuízo dos demais licitantes que, sabendo da 

realização a seguir da segunda etapa, deixaram para apresentar novos lances naquela oportunidade, 

quando teriam mais tempo para estudar as possíveis reduções em seus preços, já que durante as 

etapas o tempo para novo lance era de apenas cinco minutos. 

 

A violação ao princípio da impessoalidade, por sua vez, decorreria da 

alteração do procedimento comunicado ao início para todos os licitantes, quando já se teria um 

único e conhecido beneficiário dessa alteração, justamente o recorrente. 

 

Já a violação ao princípio da economicidade decorreria, como também 

já se disse, da classificação em primeiro lugar de proposta quase R$ 10.000.000,00 superior à 

menor apresentada e tida como vencedora pela Comissão de Licitação e com preço superior 

inclusive ao menor lance dado pela recorrente. 

 

CONCLUSÃO 

 

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

que: 

 

a) 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; 

 

b) a pretensão veiculada com o recurso apresentado pelo 

Consórcio Encalso-Kallas não é compatível com os fundamentos de seu próprio recurso e, se 

admitida, leva à violação dos princípios da isonomia, da impessoalidade, e da economicidade. 

 

Isto posto, é de rigor que seja negado provimento ao recurso em 

exame, como forma de não macular o procedimento licitatório em questão. 

 

É o que se requer. 

 

Brasília, 27 de fevereiro de 2.012. 

 

Consórcio CPM Nova Fortaleza 


