
 
 

RELATÓRIO DE INSTRUÇÃO DE IMPUGNAÇÃO 
 
 

REF.: RDC PRESENCIAL Nº 004/DALC/SBFZ/2011  
 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E DA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 
PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TPS, 

ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE ACESSO E 
AMPLIAÇÃO DO PÁTIO DE AERONAVES PARA O 

AEROPORTO INTERNACIONAL PINTO MARTINS, 
FORTALEZA/CEARÁ - SBFZ. 

 

ASSUNTO:  IMPUGNAÇÃO DO EDITAL. 
 

IMPUGNANTE:  SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DO MARMORE E GRANITO 
DO ESTADO DO CEARÁ - SIMAGRAN – CNPJ/MF Nº 

69.727..469/0001-23. 

 

 
1.  HISTÓRICO  
 

Trata-se de irresignações aos termos do Edital do 
RDC Presencial referenciado, no qual a impugnante, de forma geral, 

questiona a exigência de Granito Branco Marfim. 
 
Neste contexto, seguem os argumentos da Pessoa 

Jurídica interessada no certame: 
 
 

2. DAS RAZÕES DA IMPUGNANTE (em síntese) 
  

Inicia suas argumentações, afirmando que a 
exigência de GRANITO BRANCO MARFIM contraria as características técnicas 
constantes no edital. 

 
Prossegue sua alegações com as seguintes 

assertivas: 
 
“(...) 
 
II – DAS RAZÕES RECURSAIS – FATOS E FUNDAMENTOS: 
 
(...) 
 
O Sindicato recorrente, em análise pormenorizada do edital, verificou que o “ 
GRANITO BRANCO MARFIM”, especificado no item (...) do instrumento convocatório 
não preenche os requisitos mínimos exigidos no próprio edital, haja vista que esse 
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tipo de GRANITO apresentou índices de porosidade e absorção d’água inadequados 
e incompatíveis com os constantes da referida norma, conforme laudo técnico a 
seguir mencionado. 
 
Assim, ao perceber a contrariedade das especificações do GRANITO BRANCO 
MARFIM constantes no instrumento convocatório, este Sindicato decidiu impugnar o 
presente edital, tendo em vista que tal instrumento convocatório afigura-se eivado de 
vício de ilegalidade, contrariando o ordenamento jurídico pátrio, nos termos adiante 
detalhados. 
 
(...) 
 
Compulsando o edital, mais precisamente em seu item xxx observou-se que 
GRANITO BRANCO MARFIM nele exigido deverá conter as seguintes 
características: 
 

Propriedade Físicas Índices 

Índice de absorção d’água (%) – ABNT-NBR 12766 e ASTM C97 ≤ 0,40 

Densidade aparente seca (kg/m³) – ABNT-NBR 12766 e ASTM C97 ≥ 2560 

Coeficiente de atrito (resistência ao escorregamento) – ABNT-NBR 13818 ≥ 0,8 

Resistência à flexão a três pontos (MPa) – ABNT-NBR 12763 e ASTM C99 ≥ 10,34 

Resistência à flexão a quatro pontos (MPa) – ASTM C880 ≥ 8,27 

Resistência à compressão uniaxial (MPa) – ABNT-NBR 12767 e ASTM C170 ≥ 131,0 

Desgaste abrasivo amsler (mm/1000m) – ABNT-NBR 12042 ≤ 0,7 

Abrasão superficial – Classe PEI – ABNT-NBR 13818 / Anexo E 5 

Resistência à abrasão – ASTM-C241/Granitos ≥ 25 

(...) 
 
Assim, através de laudo técnico realizado por instituição imparcial e idônea, 
reconhecida nacionalmente - Fundação Núcleo de Tecnologia do Ceará – NUTEC - 
constatou que o retromencionado Granito não atende as especificações do edital, 
uma vez que apresentou índices de porosidade, absorção d’agua inadequados e 
incompatíveis com os exigidos pelo próprio edital. (anexo I). 
 
Em suma: a espécie de granito exigido no edital – GRANITO BRANCO MARFIM – 
não possui as especificações técnicas mínimas exigidas no próprio Edital! A 
contradição é patente e deve ser expurgada, seja (i) mantendo as especificações 
técnicas e modificando o tipo de granito exigido, passando a mencionar outro tipo 
que de fato tenha essas características.  
 
Dentre as duas hipóteses, é evidente que a segunda deve ser acatada, já que as 
especificações técnicas exigidas no certame são condizentes com a qualidade, 
segurança e durabilidade imprescindíveis à obra que se pretende realizar. O 
GRANITO BRANCO MARFIM possui qualidade inferior, de modo que a sua 
manutenção no edital certamente causará futuros prejuízos ao Erário, face à sua 
pouca durabilidade e qualidade inferior, exigindo reformas e substituições em tempo 
bem menor do que o vislumbrado atualmente. 
 
Acaso seja de interesse desse órgão, é de bom alvitre que seja designada uma 
perícia técnica com a realização de ensaios de caracterização tecnológica do referido 
material constante no edital, em entidade laboratorial que possua inscrição no 
INMETRO, bem como a nomeação de um perito técnico indicado pela ABNT, com o 
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fito de demonstrar a validade de tais estudos e conferir maiores subsídios à reforma 
ora pleiteada. 

 
Desse modo, é evidente que o instrumento convocatório em comento, afiura-se 
eivado de ilegalidade, uma vez que, mostra-se contraditório quanto às características 
exigidas para o GRANITO BRANCO MARFIM. 

 
Entretanto, como já ressaltado, ETA não e a única inconsistência encontrada no 
presente edital, pois ficou demonstrado através de estudos realizados, que a 
qualidade desta rocha é inferior ao do GRANITO BRANCO propriamente dito, tendo 
desgaste mais rápido e em desconformidade comm os requisitos técnicos exigidos. 

 
Ademais, convém destacar que conforme as características exigidas pelo edital, o 
GRANITO realmente solicitado, ou seja, aquele que preenche de fato os requisitos 
técnicos nele constantes é o GRANITO BRANCO, sem a tipificação do MARFIM, a 
qual já se mostrou incompatível com os parâmetros mínimos predeterminados. 

 
De outro modo, repise-se que o GRANITO BRANCO MARFIM é um tipo de rocha 
extraída exclusivamente no Norte do estado do Espírito Santo, o que poderia talvez 
beneficiar as indústrias daquele Estado, tornando mitigada a competitividade no 
procedimento licitatório. 

 
Destarte, a não alteração do edital, quanto à especificação do GRANITO, gerará não 
somente a ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, mas 
também um possível dano ao Erário, uma vez  que, com a aquisição do GRANITO 
BRANCO MARFIM, que se mostrou de qualidade inferior, a Administração Pública 
certamente despenderá novos gastos cm uma possível reforma e consequentemente 
com um novo procedimento licitatório. 

 
Desse modo, faz-se mister que se proceda a alteração do edital, no que concerne ao 
tipo de granito, excluindo o tipo MARFIM, e incluindo o que realmente foi solicitado, 
GRANITO BRANCO, conforme as características técnicas constantes no presente 
instrumento convocatório. 
 
POR TODO O EXPOSTO, requer o Sindicato impugnante quês e digne esse ilustre 
Presidente dessa douta Comissão de Licitação de conhecer das presentes razões e 
julgar procedente a impugnação ora apresentada, procedendo à devida alteração o 
instrumento convocatório no que diz respeito ao tipo de granito exigido, substituindo 
o GRANITO BRANCO MARFIM pelo GRANITO BRANCO, sendo esse ultimo 
condizente com as características e parâmetros técnicos exigidos no dito Edital. 
 
Subsidiariamente, acaso essa comissão entenda necessário para fundamentar sua 
decisão nos termos supra requestados, sugere-se a designação prévia de perícia 
técnica com a realização de ensaios de caracterização tecnológica do referido 
material constante no edital, em entidade laboratorial que possua inscrição no 
INMETRO, bem coo a nomeação de um perito técnico indicado pela ABNT, com o 
fito de demonstrar a validade dos estudos contidos no anexo I. 
 
(...) 
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3. TEMPESTIVIDADE 
 
 

Registre-se que a impugnação, apesar de datada de 
23 de janeiro de 2012, somente foi protocolizada em 03 de fevereiro de 2012, 

às 11:03 horas, registrada sob o protocolo de nº 2622, portanto, houve 
inobservância do preceituado no subitem 9.2 do instrumento convocatório, 
senão vejamos: “A impugnação do Edital e de seus Anexos deverá ser 

dirigida à Autoridade que assinou o Edital e protocolada no Protocolo Geral 
da INFRAERO, localizado no SCS, Quadra 3, Bloco A, Lotes 17/18, Ed. Oscar 
Alvarenga, térreo, em Brasília/DF, de 2ª a 6ª feira, das 08h15 às 11h45 e das 
13h15 às 16h45, até 5 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para 
abertura da licitação.” 

 
Portanto, INTEMPESTIVA é a presente peça de 

impugnação do Edital. 
 
Por sua vez, observado os PRINCÍPIOS DA 

EFICIÊNCIA E TRANSPARÊNCIA que deve prevalecer na Administração 
Pública a Comissão de Licitação esclarece mais uma vez, tecnicamente, os 

apontamentos do Sindicato. 
 
 

4. ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO: 
 
Em análise introdutória, como se vê, a Lei nº 

12.462, de 05 de agosto de 2011, instituiu o Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas – RDC que dispõe, em seu Caput, dentre outras,  

sobre a legislação da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 
(Infraero); e, em seguida, regulamentada pelo Decreto 7.581/11, de 
11/11/2011 que explicita e auxilia à compreensão do texto legislativo.  

 
Assim, tendo em vista que a peça impugnativa versa 

acerca de exigência com cunho eminentemente técnico, a qual foi definida no 
transcurso da fase de planejamento da contratação, foi à mesma submetida 
à análise e manifestação da área técnica requisitante do objeto que se 

manifestou nos seguintes termos: 
 
“Visando garantir a qualidade de execução da obra de reforma e ampliação a ser 
desenvolvida no Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza – CE,  atender 
ao estabelecido pela Lei de Diretrizes Orçamentárias / 2012  e ainda ao Acórdão nº 
718/2011 – TCU – Plenário, a Infraero, quando da montagem da documentação 
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técnica desta obra, inseriu em sua Especificação Técnica os parâmetros de 
qualidade desejados para a aceitação de materiais e serviços os quais a vencedora 
do certame estaria obrigada a atender. 
 
Assim, constou desta documentação tabela citando as propriedade físicas 
necessárias ao Granito Branco Marfim especificado em projeto, seguida da 
observação de que a Contratada terá a obrigação de apresentar os laudos de ensaio 
do material a ser aplicado, comprovando o atendimento às exigências estabelecidas. 
Caberá à equipe de fiscalização da obra julgar se o material apresentado pela 
Contratada atende ou não às exigências contidas no edital. Ademais, considerando 
que trata-se de denominação comercia não oficial, poderão ser aceitos granitos com 
outras denominações, desde que apresentem similariedade e equivalência estética e 
técnica com o especificado originalmente. 
 
A tabela constante da documentação cita também as normas específicas utilizadas 
para estabelecer estes parâmetros, replicando as informações nelas contidas. Ou 
seja, os índices apresentados são aqueles esperados para toda e qualquer rocha 
natural que possa ser enquadrada na caracterização de Granito, de acordo com as 
normas da ABNT – Associação Nacional de Normas Técnicas e ASTM – American 
Society for Testing and Materials. 
 
Deve-se considerar também que a recorrente tomou como premissa que o granito 
especificado seria extraído exclusivamente em jazidas no estado do Espírito Santo – 
ES, o que poderia ser considerado normal, uma vez que, de acordo com o Anuário 
Mineral Brasileiro, publicado pelo DNPM – Departamento Nacional de Produção 
Mineral, das 22.378.347.693 t de granito que compõem a reserva nacional, 
15.351.565.830 t estejam no estado do Espírito Santo. Ou seja 68,6% da reserva de 
granito existente no Brasil encontram-se no Espírito Santo. 
 
Cabe esclarecer que o objeto da licitação em curso não é compra de granito e sim 
reforma e ampliação do Aeroporto Internacional Pinto Martins. Desta forma, a compra 
do Granito será feita não pela Infraero mas pela Contratada que poderá adquiri-lo 
onde obtiver melhor custo benefício, seja em jazida no Espírito Santo ou em qualquer 
outro estado da federação. O Custo será o mesmo para qualquer que seja a licitante 
vencedora do certame, que arcará com o transporte do material a ser aplicado. 
 
Como citado pelo recorrente, a denominação GRANITO BRANCO MARFIM trata-se 
de denominação comercial, uma vez que inexiste denominação oficial para rochas 
ornamentais como o Granito. 
 
Considerando que trata-se de material natural, os testes realizados somente podem 
demonstrar as características técnicas da amostra ensaiada, não podendo ser 
estendidos a outras amostras de rochas retiradas de outras jazidas, também 
denominadas comercialmente como Granito Branco Marfim.  
Fica assim demonstrado que não existem nos documentos técnicos que compõem o 
Edital do certame licitatório RDC PRESENCIAL - 004/DALC/SBFZ/2011 incoerências 
ou divergências de informações, nem premissas que possam levar a  favorecimentos 
de qualquer licitante. 
 
3 CONCLUSÃO: 
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Após análise, as alegações constantes no pedido de impugnação impetrado pelo 
SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DO MÁRMORE E GRANITO DO ESTADO DO 
CEARÁ – SIMAGRAN – CE, foram consideradas, salvo melhor juizo, 
IMPROCEDENTES, mantendo-se inalteradas as especificações técnicas constantes 
do edital do certame licitatório.” 

 

Cabe, entretanto, cientificar que os argumentos 

despendidos nessa peça impugnativa foram contempladas nos expedientes 
administrativos – ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS Nº 001 e 
003/LCIC/2012, de 20/01/2012 e 01/02/2012, respectivamente, 

disponibilizados no site da INFRAERO, 
http://www.infraero.gov.br/portal_licitacao, que consignou a permissão de 

utilização do granito branco marfim ou equivalente técnico gravadas às 
respostas às 7ª (sétima) e 26ª (vigésima sexta)  perguntas dos expedientes 
administrativos mencionados neste parágrafo.  

 
Destaque que, em outros itens da Planilha divulgada 

como anexo do Edital já constava a possibilidade do licitante cotar o Granito 

Branco Marfim ou Equivalente Técnico. 
 

Importante lembrar que, anteriormente, essa 
entidade - Sindicato das Indústrias do Mármore e Granito do Estado do 
Ceará/SIMAGRAN-CE, manifestou, por e-mail, idêntica proposição, a qual 

foi respondida, tanto por e-mail (consta demonstração de entrega ao 
destinatário – simagran@simagran-ce.com.br) como também por ofício – CF 

Nº 1637/DALC/2012, datado de 20 de janeiro de 2012, acostadas às fls. 
1379/1381 dos autos, que descreveu: “Agradecemos a iniciativa desse 
Sindicato em apresentar à Infraero a possibilidade de utilização de outro tipo 
de granito, motivo pelo qual foi expedido o Esclarecimento de Dúvidas nº 
001/LCIC/2012  ao Edital do RDC Presencial nº 004/DALC/SBFZ/2011, 
permitindo a utilização do granito branco marfim ou equivalente técnico. (...), 
esclarecemos que o granito branco marfim utilizado foi proposto em virtude de 
constar no banco de dados do SINAPI, que a Infraero se obriga a utilizar por 
força do art. 125 da Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO/2012 e, ainda, em 
atendimento às recomendações constantes no Acórdão nº 718/2011 – TCU – 
Plenário, por ocasião da publicação do Edital de licitação para as obras do 
Aeroporto de Confins”. Assinala-se, que o ofício - CF Nº 1637/DALC/2012, 
datado de 20 de janeiro de 2012 – foi, também, enviado, mediante Carta 

Registrada sob o nº RM 701394691 BR. 
 
Depreende-se, então, que a área requisitante, 

entende pertinente a mantença das exigências editalicias aqui discutidas 
fortalecida pelo princípio do interesse público revelado na segurança 

http://licitacao.infraero.gov.br/
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aeroportuária na execução do objeto licitado, inclusive, consignou a 

permissão de utilização do GRANITO BRANCO MARFIM ou EQUIVALENTE 
TÉCNICO, bem como, elucidou que o granito branco marfim utilizado foi 
proposto em virtude de constar no banco de dados do Sistema Nacional de 

Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, que a Infraero se 
obriga a utilizar por força do art. 125 da Lei de Diretrizes Orçamentárias – 

LDO/2012 e, ainda, em atendimento às recomendações constantes no 
Acórdão nº 718/2011 – TCU – Plenário, por ocasião da publicação do Edital 
de licitação para as obras do Aeroporto de Confins.  

 

 

5. CONCLUSÃO: 
 

 
Diante do exposto, e de acordo com o previsto no 

subitem 9.2.1 do Edital, não acolhe o pleito do SINDICATO DAS 

INDÚSTRIAS DO MARMORE E GRANITO DO ESTADO DO CEARÁ - 
SIMAGRAN – CNPJ/MF Nº 69.727..469/0001-23., por não conter 
fundamentação suficiente para modificar o Edital do certame, mantendo-se, 

por conseguinte, inalteradas as exigências ora guerreadas, inclusive, a 
confirmação da data de abertura da licitação agendada para o dia 06 de 

fevereiro de 2012, às 09:00 horas, no Auditório da Administração da 
INFRAERO, 1º andar, Aeroporto Internacional Pinto Martins, na Av. Senador 
Carlos Jereissati, 3000 - Bairro Serrinha, em Fortaleza/CE. 

 
 Brasília/DF, 03  de fevereiro de 2012.  

 

 
JOSÉ ANTONIO PESSOA NETO 

Presidente da Comissão de Licitação 
 
 

 
 

FLAVIA DE MORAES OLIVEIRA FERNANDO CARRAMASCHI BORGES 
Membro Técnico Membro Técnico 

 

 
 
 

RÔMULO TÔRRES BRÁZ 
Membro Administrativo 


