
 
 

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: SCHAHIN ENGENHARIA S/A – CNPJ/MF Nº 61.226.890/0001-49 

 
 
 
1.  HISTÓRICO  
 

Trata-se de irresignações aos termos do Edital do RDC Presencial 
referenciado, no qual a impugnante, de forma geral, questiona: (i) A legalidade editalícia para os itens 
de atestação técnica; (ii) A Possibilidade de se admitir preços superiores aos limites estipulados pela 
INFRAERO; e (iii) A previsão de aplicação de penalidades excessivas.  

 
Neste contexto, seguem os argumentos da Pessoa Jurídica 

interessada no certame: 
 
 

2. DAS RAZÕES DA IMPUGNANTE (em síntese) 
  
 
PRIMEIRO PONTO: DA ILEGALIDADE EDITALÍCIA PARA OS ITENS 

DE ATESTAÇÃO TÉCNICA – RESISTÊNCIA NA TRAÇÃO DO CONCRETO. 
 
Inicia sua composição argumentativa, afirmando que a exigência da 

qualificação técnica operacional e profissional, no que se refere à resistência à tração na flexão “fctm”, 
maior ou igual à 5Mpa, ofende o caráter competitivo do certame e não tem relevância para atestar a 
capacidade técnica de uma empresa no que concerne à realização de obras similares às do objeto 
licitado”, por tratar-se de um item de fornecimento e não de um serviço propriamente dito. 

 
Para sustentar e ilustrar seu ponto de vista apresenta as seguintes 

considerações “ipsis litteris”: 
 
“(...) em que pese a escolha pela AQUISIÇÃO (item de fornecimento) do 
concreto a 5Mpa não exige nada além de uma solicitação para determinada 
empresa “concreteira”, por conseguinte, totalmente incompatível com tal 
exigência. 
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Deve-se destacar, ainda,  que o nível de resistência medido em Mpa é obtido 
em função da quantidade de  cimento utilizado na mistura para o concreto, 
que resultará em determinado fator de resistência, quando seco. Torna-se 
assim, irrelevante, para fins de aferição de capacidade técnica, a 
demonstração de experiência tal como exigido no Edital em questão”. 

 
Diante do exposto, argui que, indubitavelmente, aquele que demonstra 

capacidade de executar serviço de pavimentação em concreto estruturado, encontra-se apto a fazê-lo 
em qualquer nível de resistência à tração, para tanto, basta ajustar a quantidade de cimento a mistura. 

 
Ademais, aspirando, sustentar seus argumentos, evoca o inciso I, § 1º 

do art. 3º e o § 5º do art. 30 da lei de licitações, que assim dispõem, na devida ordem: 
 
“admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou 
condições que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter 
competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam 
preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou domicílio 
dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou irrelevante 
para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 
deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 de outubro de 1991. 
 
É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com 
limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou 
quaisquer outras não previstas nesta Lei, que inibam a participação na 
licitação”. 

 
Apresenta, ainda, entendimento do Tribunal de Contas da União, onde 

àquela excelsa Corte, por intermédio da Secretaria de Controle Externo, 2ª Divisão técnica, analisou as 
exigências contidas nas subalíneas “f.3” e “g.3” do item 5.5 do edital da Concorrência Internacional nº 
012/DALC/SBFL/2011, cujo teor guarda exigência fac-símile com as contidas nas subalíneas “e.3” e 
“f.3” do item 8.4 do edital ora  impugnado, e entendeu que tais exigências não trazem fundamentação 
técnica que se justifiquem, por não se tratar de uma concorrência para fornecimento de concreto e sim 
de uma obra de engenharia. 

 
Argumenta que, no parecer técnico produzido pelo TCU, foi sugerida 

determinação a INFRAERO para que faça as adequações pertinentes em seus editais, relativamente, à 
comprovação de capacidade técnica quanto aos serviços de execução de pavimento de concreto 
FCTMK igual ou superior a 5,0 Mpa, de modo a admitir Certidões/Atestados, desde que estes 
apresentem complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior e o processo executivo 
seja similar. 

 
Desfecha estas primícias advertindo que não há razão para 

INFRAERO relutar pela manutenção dos itens supracitados, uma vez que está ciente do entendimento 
do Tribunal de Contas, além disso, assevera que tais exigências se tratam de ilegalidades, 
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comprometendo o princípio do julgamento objetivo, podendo, ainda, privilegiar determinadas licitantes, 
comprometendo, por conseguinte o caráter competitivo do certame. 

 
SEGUNTO PONTO: DA POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE 

PREÇOS SUPERIORES AO LIMITE ESTIPULADO PELO EDITAL. 
 

Segundo a impugnante, o edital defronta o caráter competitivo do 
certame e os princípios da legalidade e probidade administrativa, por permitir a possibilidade de 
propostas com preços unitários superiores aos limites fixados pela Administração. 

 
Para justificar a sua assertiva preliminar, aduz os seguintes itens 

editalícios para posteriormente examiná-los: 
 
“ 7.6.4.1. no cálculo do valor da proposta, poderão ser utilizados custos 
unitários diferentes daqueles previstos no Orçamento de referência da 
INFRAERO, desde que o valor global da proposta e o valor de cada etapa 
prevista no cronograma físico-financeiro seja igual ou inferior ao valor 
calculado a partir do sistema de referência utilizado. 
 
7.6.3.1 em situações especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em 
relatório técnico circunstanciado, desde que aprovado pela COMISSÂO, os 
valores das etapas do cronograma físico-financeiro poderão exceder o limite 
fixado no subitem os relatórios técnicos circunstanciados. 
 
7.6.5. caso o valor global da proposta e o valor de cada etapa prevista no 
cronograma físico-financeiro permaneçam acima do orçamento base 
elaborados pela INFRAERO, e o relatório técnico circunstanciado não seja 
acatado pela COMISSÃO, haverá negociação com o licitante para adequar 
seus preços unitários aos preços correspondentes do orçamento base 
elaborado pela INFRAERO, ajustando deste modo também o valor global da 
proposta, sob pena de desclassificação”. 

 
Posto isso, afirma que tais dispositivos estão recheados de 

ilegalidades, por oportunizarem manobras com os preços apresentados, permitindo eventuais 
alterações nas propostas apresentadas após sua abertura. 

 
Argumenta que, em “situações especiais” permitir que a licitante 

apresente preços superiores aos estabelecidos no orçamento de referência se configura em 
subjetivismo e atenta contra os preceitos do direito administrativo e macula o procedimento licitatório. 

 
Discorre que o edital, ao admitir o ajuste dos preços unitários aos 

patamares máximos admitidos, nas situações em que a Comissão indefira as alegações apresentadas 
pela licitante, afronta o Regulamento de Licitações e Contratos da INFRAERO, em seu artigo 99 e o art. 
24, § 3º da Lei 12.462/2011, visto que ambos determinam que será desclassificada a proposta que 
detenha valor superior ao limite estabelecido pela Administração. 
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TERCEIRO PONTO: DA APLICAÇÃO DE PENALIDADES 

SUPERIORES ÀQUELAS PERMITIDAS PELA LEGISLAÇÃO 
     
A Impugnante refuta, ainda, as sanções previstas no item 16 do edital, 

argumentando que se tratam de cominações excessivas sem o devido respaldo legal. 
 
Inicialmente transcreve a alínea “b” do subitem 16.2, em sua peça 

impugnativa que versa: 
 
”responder por perdas e danos ocasionados à INFRAERO, os quais serão 
apurados em competente processo, levando em conta as circunstâncias que 
tenham contribuído para a ocorrência do fato”. 
 

Outrossim, apresenta o artigo 87 da Lei 8.666 e seus incisos, que 
dispõe: 

“Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes 
sanções:  
I - advertência; 
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso anterior”. 

 
Posto isso, afirma que as sanções previstas em lei não fazem menção 

ao pagamento por perdas e danos, conforme requer o instrumento convocatório, devendo, portanto, 
este item ser elidido do Edital.  

 
Diante do exposto, requer a Impugnante que seja analisada antes da 

abertura da licitação e dado provimento a sua peça impugnatória e solicita, ainda, a correta aplicação 
dos critérios de qualificação técnica, a exclusão dos itens 7.6.4.1, 7.6.4.2 e 7.6.5 do edital de modo a 
não permitir a apresentação de propostas com valores superiores ao determinado pelo edital; a 
exclusão da previsão de pagamento por perdas e danos em caso de declínio no ato da assinatura do 
Termo de Contrato por parte da Licitante pela afronta ao art. 87 da Lei 8.666/93 e por fim, o 
acolhimento ao entendimento do TCU apresentado pela Secretaria de controle externo.   
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3. TEMPESTIVIDADE 

 
Registre-se que a impugnação foi recebida, portanto, CONHECIDA, 

vez que presentes os requisitos de admissibilidade e tempestividade previstos no Edital da licitação e 
na legislação pertinente. 

 
 

4. ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO: 
 
Em reflexão 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 a compreensão 
do texto legislativo. Além deste, outros órgãos da União Federal editaram normas específicas 
aplainando o caminho para sua competente operacionalização. Atualmente se pode narrar que a 
regulamentação é múltipla e extensiva, correspondendo, aliás, ao caráter discursivo da conduta 
normativa brasileira. 

 
Posto isso, tecemos as seguintes considerações acerca das cláusulas 

editalícias contestadas: 
 

 
4.1. DA APLICAÇÃO DE PENALIDADES SUPERIORES ÀQUELAS PERMITIDAS PELA 

LEGISLAÇÃO 
 

Preliminarmente, faz-se necessário ressaltar que a Administração 
Pública está sujeita a um regime típico de Direito Público, que lhe confere poderes e prerrogativas 
diferenciados. Entre os diversos princípios que informam esse sistema, destaca-se o da Supremacia do 
Interesse Público e da Indisponibilidade do Interesse Público do qual decorrem em condição 
juridicamente superior da administração em face dos administrados, detendo prerrogativas que lhe 
permitem impor deveres mediante atos unilaterais. 

 
Posto isso, o art. 2º da Lei nº 8.666/93, conceitua o contrato 

administrativo como “... todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública e 
particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação de 
obrigações recíprocas...”.  
 

Contudo, é importante ressaltar, que o contrato administrativo 
diferencia-se do contrato privado pelo fato de não haver igualdade entre as partes, pelo contrário, nos 
contratos administrativos são asseguradas condições mais favoráveis à Administração Pública, por 
representar o interesse da coletividade. Esta condição é garantida pelas denominadas cláusulas 
exorbitantes. 
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Segundo Maria Sylvia Di Pietro os contratos administrativos se 
distinguem dos contratos de direito privado apoiada em cinco critérios a saber: 

 
“o subjetivo, tendo em vista que a Administração Pública age com o 
poder de império nos contratos administrativos; b) o objeto dos 
contratos administrativos é sempre a organização e o funcionamento 
dos serviços públicos; c) o objetivo é sempre relacionado com uma 
finalidade pública; d) o procedimento de contratação diferencia os 
contratos administrativos; e) e a existência de cláusulas exorbitantes, 
que ultrapassam a amplitude daquelas normalmente estipuladas em 
contratos de direito privado, como mais uma consequência da 
presença da Administração Pública e do princípio da supremacia do 
interesse público sobre o interesse privado¹. (grifo nosso).” 
1. DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 13. ed. São Paulo: Atlas, 
2001. p. 234 

 
Portanto, a fim de contemplar estes critérios assegurados ao poder 

público a Lei 8.666/93 e a Lei 12.462/2011 que versa sobre o RDC, instituíram uma série de regras que 
disciplinam os Contratos Administrativos, conforme segue: 

 
O Art. 58. da Lei 8.666/93 dispõe: 
 
“O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei 
confere à Administração, em relação a eles, a prerrogativa de: 
I - modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de 
interesse público, respeitados os direitos do contratado; 
II - rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 
79 desta Lei;  
III - fiscalizar-lhes a execução; 
IV - aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial do ajuste;” 

 
Ademais, o artigo 47 da lei 12.462/2011 prevê as seguintes sanções 

em caso de descumprimento das regras editalícias: 
 
“Ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal 
ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas no instrumento convocatório e no contrato, bem como das demais 
cominações legais, o licitante que: 
I - convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o 
contrato, inclusive nas hipóteses previstas no parágrafo único do art. 40 e no 
art. 41 desta Lei; 
II - deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar 
documento falso; 
III - ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação 
sem motivo justificado; 
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IV - não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, 
devidamente justificado; 
V - fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato; 
VI - comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; ou 
VII - der causa à inexecução total ou parcial do contrato. 
§ 1o A aplicação da sanção de que trata o caput deste artigo implicará ainda 
o descredenciamento do licitante, pelo prazo estabelecido no caput deste 
artigo, dos sistemas de cadastramento dos entes federativos que compõem a 
Autoridade Pública Olímpica. 
§ 2o As sanções administrativas, criminais e demais regras previstas no 
Capítulo IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, aplicam-se às licitações 
e aos contratos regidos por esta Lei”. 

Ainda sobre o tema dispõe o artigo 87 e seus incisos: 
“Art. 87.  Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração 
poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes 
sanções:  
I - advertência; 
II - multa, na forma prevista no instrumento convocatório ou no contrato; 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até 
que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da 
sanção aplicada com base no inciso anterior” 

 
Posto isso, destacamos que o art. 54 da Lei 8.666/93, prevê a 

aplicação supletiva do direito privado nos contratos públicos, conforme segue: 
 
“Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas 
suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, 
supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições 
de direito privado”.(grifo nosso) 

 
Neste esteio, prevê o art. 475 do Novo Código Civil brasileiro que a 

parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o 
cumprimento, cabendo, a qualquer dos casos, indenização por perdas e danos. (grifo nosso). 

 
Portanto em se tratando de Contratos Administrativos, além de ser 

assegurado à Administração a faculdade de modificar e instituir unilateralmente cláusulas em seus 
contratos celebrados com particulares e aplicar-lhes a devidas sanções previstas na Lei 12.462/2011 e 
8.666/93, desde que demonstrada a superveniência de fato legalmente previsto, lhe é assegurado o 
direito a indenização por perdas e danos e outros direitos previstos no regime de Direito Privado. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm#capituloiv
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Portanto resta claro que a sanção prevista na alínea “b” do subitem 
16.2 do Edital possui amparo legal nos princípios do Direito Administrativo, nas Leis 12.462/2011 e 
8.666/93 e no Novo Código Civil brasileiro, destarte esta Comissão de Licitação indefere o pedido de 
supressão da referida alínea.  

 
 

4.2. DA POSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DE PREÇOS SUPERIORES AO LIMITE 
ESTIPULADO PELO EDITAL 

 
Para melhor compreensão da sistemática adotada nos editais da 

INFRAERO, destacamos, abaixo, as cláusulas editalícias atacadas:  
 

“(...) 
 
7. DA ABERTURA E DO JULGAMENTO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
(...) 

 
7.6.4 os preços unitários máximos que a INFRAERO admite pagar para a 
execução do objeto desta licitação são os definidos em seu orçamento de 
referência devidamente corrigidos na forma presente no subitem 7.6.3; 
 
7.6.4.1 no cálculo do valor da proposta, poderão ser utilizados custos 
unitários diferentes daqueles previstos no Orçamento de referência da 
INFRAERO, desde que o valor global da proposta e o valor de cada etapa 
prevista no cronograma físico-financeiro seja igual ou inferior ao valor 
calculado a partir do sistema de referência utilizado. 
 
7.6.4.2. em situações especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em 
relatório técnico circunstanciado, desde que aprovado pela COMISSÂO, os 
valores das etapas do cronograma físico-financeiro poderão exceder o limite 
fixado no subitem os relatórios técnicos circunstanciados. 
 
(...) 

 
7.6.5. caso o valor global da proposta e o valor de cada etapa prevista no 
cronograma físico-financeiro permaneçam acima do orçamento base 
elaborados pela INFRAERO, e o relatório técnico circunstanciado não seja 
acatado pela COMISSÃO, haverá negociação com o licitante para adequar 
seus preços unitários aos preços correspondentes do orçamento base 
elaborado pela INFRAERO, ajustando deste modo também o valor global da 
proposta, sob pena de desclassificação. 
 
(...)” 
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A administração pública, da qual faz parte a INFRAERO, é regida por 

princípios como o da estrita legalidade, previsto no caput do art. 37 da Constituição Federal de 1988.  
 
Este princípio consagra a máxima de que a administração pública não 

possui vontade própria, a vontade da administração se confunde com as leis que regem sua atividade 
não podendo a administração comportar-se de outra forma senão a prevista na legislação. Diferente do 
particular que pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, a administração pública só pode fazer aquilo 
que a lei permite, ou melhor, determina. 
 

Portanto, a INFRAERO segue as normas orientadoras, advindas da Lei 
nº 12.309, de agosto de 2010 - Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), de periodicidade anual, vigente, 
que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2011, dentre 
outras providências. 
 

Nas últimas edições a LDO tem apresentado diversos comandos para 
a execução de obras públicas patrocinadas com recursos federais, como, por exemplo, “CRITÉRIOS 
DE ACEITABILIDADE DE CUSTOS UNITÁRIOS DE OBRAS E SERVIÇOS” gravados no inciso III do § 
5º do art. 127 da LDO, a saber:  
 

“Art. 127  custo global de obras e serviços de engenharia contratados e 
executados com recursos dos orçamentos da União será obtido a partir de 
composições de custos unitários, previstas no projeto, menores ou iguais à 
mediana de seus correspondentes no Sistema Nacional de Pesquisa de 
Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, mantido e divulgado, na 
internet, pela Caixa Econômica Federal, e, no caso de obras e serviços 
rodoviários, à tabela do Sistema de Custos de Obras Rodoviárias – SICRO, 
excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não 
possam ser considerados como de construção civil. 
 
(...) 
 
§ 5º ............................ 
 
III  -  somente em condições especiais, devidamente justificada em 
relatório técnico circunstanciado, elaborado por profissional habilitado 
e aprovado pelo órgão gestor dos recursos ou seu mandatário, poderão 
os custos unitários do orçamento-base da licitação exceder o limite 
fixado no caput e § 1º deste artigo, sem prejuízo da avaliação dos 
órgãos de controle interno e externo”. 
 
(...) 
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Depreende-se, então, que os editais da INFRAERO repetem os 

dispositivos da LDO que determinam a inclusão de cláusulas de aceitabilidade de preços nos 
instrumentos convocatórios para a correta contratação de obras públicas. 

 
Assim quando da elaboração do Edital, a INFRAERO inseriu cláusula 

que estabelece avaliação das justificativas das propostas que tenham preços superiores ao orçados 
pela INFRAERO ocorrerá apenas da proposta de menor preço global, por entender que esse 
procedimento demonstra ser mais adequado e objetivo. 

 
Ressalte-se, que no Regime Diferenciado de Contratação, instituído 

pela lei 12.462 de 05/08/2011, nos termos do Art. 6o, observado o disposto no § 3o, determina que o 
orçamento previamente estimado para a contratação será tornado público apenas e imediatamente 
após o encerramento da licitação, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e das 
demais informações necessárias para a elaboração das propostas. 

 
O Decreto 7.581 de 11/10/2011 que regulamenta a Lei supracitada, em 

seu § 1º Art. 42, determina que o valor global da proposta não poderá superar o orçamento estimado 
pela administração pública com base nos parâmetros previstos  no §§ 3o, 4o ou , além disso, apresenta 
uma série de condições que disciplinam e orientam a Comissão no julgamento e aceitabilidade das 
Proposta apresentadas, conforme segue: 

 
“(...) 
 
§ 2o No caso de adoção do regime de empreitada por preço unitário ou de 
contratação por tarefa, os custos unitários dos itens materialmente relevantes 
das propostas não podem exceder os custos unitários estabelecidos no 
orçamento estimado pela administração pública, observadas as seguintes 
condições: 
I - serão considerados itens materialmente relevantes aqueles que 
representem pelo menos oitenta por cento do valor total do orçamento 
estimado ou sejam considerados essenciais à funcionalidade da obra ou do 
serviço de engenharia; e 
II - em situações especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em 
relatório técnico circunstanciado aprovado pela administração pública, 
poderão ser aceitos custos unitários superiores àqueles constantes do 
orçamento estimado em relação aos itens materialmente relevantes. 
 
§ 3o Se o relatório técnico de que trata o inciso II do §2o não for aprovado 
pela administração pública, aplica-se o disposto no art. 62, salvo se o licitante 
apresentar nova proposta, com adequação dos custos unitários propostos 
aos limites previstos no §2o, sem alteração do valor global da proposta.” 

 
 
 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12462.htm#art8§3
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12462.htm#art8§4
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12462.htm#art8§6
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Diante disso, justamente, para viabilizar e garantir a continuidade do 

procedimento licitatório, o legislador instituiu a possibilidade de negociação entre a Comissão de 
Licitação com a Licitante vencedora da fase de lances conforme o disposto no § 1º do art. 43: 

 
“Art. 43.  Após o encerramento da fase de apresentação de propostas, a 
comissão de licitação classificará as propostas por ordem decrescente de 
vantajosidade.  
§ 1o  Quando a proposta do primeiro classificado estiver acima do orçamento 
estimado, a comissão de licitação poderá negociar com o licitante condições 
mais vantajosas.”  

 
Portanto, esta Comissão de Licitação considera que os critérios de 

aceitabilidade de preços unitários esculpidos no subitem 7.6.4.1, 7.6.4.2 e 7.6.5 do Edital estão em 
perfeita consonância com a legislação atual, indeferindo o pleito de elisão destes dispositivos 
editalícios. 

 
4.3. DA ILEGALIDADE EDITALÍCIA PARA OS ITENS DE ATESTAÇÃO TÉCNICA – RESISTÊNCIA 

NA TRAÇÃO DO CONCRETO 
 
 
Esta exigência foi após pedido de esclarecimento de dúvidas avaliadas 

pela área Técnica da Infraero – Superintendência de Obras/DEOB – que por força da instrução 
constantes do processo nº 00.549/2012-6 da lavra SECEX-1/D2 do TCU reavaliou as exigências de 
atestação de capacidade técnica e resolveu admitir atestados que envolvam execução de pavimento 
em concreto com resistência à tração na flexão “fctm” inferiores a 5Mpa, desde que estes apresentem 
complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior e o processo executivo seja similar.  

 
Esse entendimento vinculativo exteriorizou-se pela divulgação da 

resposta à 12ª (décima segunda) pergunta do ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS Nº 002/LCIC/2012, 
de 24 de janeiro de 2012, disponibilizado no site de licitações da INFRAERO, 
http://www.infraero.gov.br/portal_licitacao. 

 
Sobreleva anotar a manifestação da área técnica requisitante do 

objeto, a qual se pronunciou, nos seguintes termos, “in verbis”: 
 
 “(...) 
 
Preliminarmente, se faz essencial enaltecer que a exigência de 
comprovação de experiência anterior da licitante é imprescindível e 
pertinente para a segurança da contratação, em razão de que não é 
plausível, lógica e razoável a permissão, no edital de licitação, de 
participação de empresas que não apresentem o mínimo de experiência 
na execução dos serviços objeto da licitação.  
 

http://licitacao.infraero.gov.br/
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Entende-se que a fixação da comprovação de quantidade em 
compatibilidade com o princípio da razoabilidade, e consonante com os 
normativos e leis vigentes, determinam os procedimentos obrigatórios 
para o dimensionamento técnico de tal atestação. Portanto, é lícito 
entender que a licitante que não conseguir demonstrar que possui 
experiência acumulada ao longo do tempo ou não evidencie expertise 
que ofereça segurança à Administração para contratação não deva 
participar da licitação.  
 
Quanto à exigência de comprovação de capacitação técnica, percebe-se 
claramente a convergência dos entendimentos da doutrina e 

jurisprudência pátria no sentido de se considerar perfeitamente legítima 
a inserção de exigências, nos editais de licitações públicas, como 
requisitos prévios à habilitação, sendo amplamente majoritária a 
concepção, segundo Marçal Justen Filho, de que a comprovação dessa 
qualificação técnica deve abranger tanto o aspecto operacional como o 
profissional, consoante o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal c/c 
o art. 30, inciso II, da Lei n.º 8.666/93. 
 
Salutar ainda ressaltar que as exigências de atestações técnicas foram 
definidas a partir da relevância técnica e financeira do 
empreendimento, demonstrada na documentação que instrui a 
complexidade do empreendimento, estando essas exigências 
documentalmente contidas na faixa “A” da curva ABC de serviços, 
levando-se em consideração as premissas contidas no Art. 30 da Lei nº 
8.666/93. 
 
Da competitividade: 
 
Com relação à alegação da licitante de que a exigência ora questionada, 
revela caráter restritivo e esteja comprometendo ou frustrando a 
competição do rol de empresa interessadas no certame, temos a inferir 
que: 
 
1.  O certame reflete clareza absoluta no que tange a não 

restritividade, vide a aceitação de consórcios para execução do 

objeto em tela, podendo estas empresas complementarem entre si a 
atestação necessária ao exigido em edital, ampliando assim a gama 
de potenciais empresas passíveis de participação no certame.   

 
2. Entende-se ser infundada a alegação de que tal exigência referente 

ao concreto de pavimento seja restritiva, uma vez que em processos 
licitatórios contemporâneos houve participação e interesse de 
número razoável de empresas, demonstrando que a exigência ora 
questionada, não apresenta possibilidade de qualquer tendência de 
direcionamento ou favorecimento de determinados licitantes, mas 
sim desfruta de previsão legal e está plenamente alinhada aos 
dispositivos inseridos no Art. 30 da Lei 8.666/93. 

 
 
3.  É possível constatar em certames realizados recentemente por esta 

empresa, com exigências de atestação semelhantes, a total 
descaracterização da restritividade diante do significativo número 
de empresas que foram habilitadas, conforme dados numéricos 
abaixo: 
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a. Concorrência Internacional nº 008/DALC/SBGL/2011: 
participação de 19 (dezenove) licitantes, na qual inicialmente 12 
(doze) licitantes foram habilitadas; 

 
 
b. Concorrência Internacional nº 012/DALC/SBFL/2011: 

participação de 33 (trinta e três) licitantes, na qual 24 (vinte e 
quatro) licitantes foram habilitados. 

 
Diante da comprovação numérica de interesse e a ampla concorrência 
demonstrada pelo quantitativo de empresas acima exposto, vale 

ressaltar que o atestado em questão é extremamente pertinente e 
compatível com o objeto da licitação, conforme determinado no Inciso II 
do Art. 30 da Lei nº 8.666/93, pois corresponde à execução do pátio de 
estacionamento de aeronaves, com uma área de mais de 28 mil m² e 
um dos principais e mais relevantes serviços deste certame, sobretudo 
quanto à responsabilidade técnica de execução, uma vez que sobre este 
pavimento repousarão aeronaves com pesos e dimensões significativas, 
portanto, caracterizando-se assim como critério objetivo, técnico e 
mensurável. 
 
(...) 
 

Como se pode constatar a suposta restrição contidas nas alíneas “e.3” 
e “f.3” do subitem 8.4 do instrumento convocatório foram arredadas pela aceitabilidade de capacidade 
técnico-profissional e técnico-operacional que abarquem execução de pavimento em concreto com 
resistência à tração na flexão “fctm” inferiores a 5Mpa, desde que estes apresentem complexidade 
tecnológica e operacional equivalente ou superior e o processo executivo seja similar. 

 
Por outro lado, nem cogite a afirmar que em função deste 

esclarecimento de dúvidas, o Edital deveria ter sido republicado  e devolvido o prazo de reabertura do 
certame, pois este documento expedido pela Comissão de Licitação tem a finalidade de esclarecer a 
aceitabilidade de documentos de habilitação, não tendo nenhuma interferência na elaboração da 
proposta de preços das possíveis empresas interessadas no certame. 

 
A propósito, cabe transcrever posicionamento do Ministro Walton 

Alencar Rodrigues, ao relatar o Acórdão nº 2651/2009 – TCU Plenário, no qual teve a Infraero como 
figurada como parte, a saber: 

 

“Em se tratando de obrigação legal, já vigente no momento da 

publicação do edital, sua menção expressa em resposta a 
pedido de esclarecimentos em nada inovou no mundo jurídico. 
Ainda que se admitisse a ocorrência de inovação, esta não 
ensejaria a republicação do edital nem a devolução dos prazos, 
uma vez que essa exigência diz respeito aos documentos de 

habilitação, em nada afetando a elaboração das propostas, 
devendo ser aplicada a parte final do §4º, do artigo 21, da Lei 
nº 8.666/93.” ( grifo nosso) 
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Por todo exposto, consideramos que em nada se tem a modificar no 

texto do Edital, posto que o tema já foi  objeto de esclarecimento de dúvidas.  
 

 
5. CONCLUSÃO: 
 

Diante do exposto, e de acordo com o previsto no subitem 9.2.1 do 
Edital, opinamos pelo acolhimento parcial do pleito da empresa SCHAHIN ENGENHARIA S/A – 
CNPJ/MF Nº 61.226.890/0001-49, no que diz respeito à aceitação de atestados similares, nos termos 
disciplinados no subitem 4.3 desta instrução, não carecendo de alteração do texto do edital pelos 
motivos já exposto neste Relatório. Por outro lado, no que se referem aos demais tópicos desta 
impugnação não foram acolhidos, por carecerem do devido respaldo legal. 

 
Brasília/DF, 03  de fevereiro de 2012.  
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