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de Cargas Internacionais e/ou Nacionais na Aeroporto Internacional de Manaus/Eduardo

Gomes", tendo sido constituída a Comissão de Licitação responsável pelo Ato Administrativo

nQ 589/LALI(LALI-2)/2017 ("Comissão de Licitação").

Em 14.08.2017, teve início a sessão pública da licitação para recebimento das

• propostas das licitantes, conduzida pela Sra. Presidente da Comissão de Licitação. Uma vez

conferido o conteúdo das propostas de preços, as licitantes foram classificadas para a fase de

lances e, durante sua realização, a melhor proposta à INFRAEROfoi ofertada pela Aurora, no

valor de R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).

Entretanto, encerrada a fase de lances pela Comissão de Licitação e tendo a Aurora

sido classificada em primeiro lugar, a MDC foi indevidamente convocada para realizar o

suposto benefício concedido pela Lei Complementar nQ 123/2006, tendo neste momento a

oportunidade ilícita de ofertar isoladamente a proposta de R$ 3.601.000,00 (três milhões

seiscentos e um mil reais), tendo sido indevidamente definida como vencedora da fase de

lances. Aberto o envelope contendo os documentos de habilitação da MDC, estes foram

• submetidos à análise da Comissão de Licitação, que equivocadamente decidiu pela sua

habilitação na sessão pública ocorrida no 12.09.2017.

Contudo, após a análise dos recursos e contrarrazões interpostos, a Comissão de

Licitação os acolheu apenas parcialmente, inabilitando a M De. Frise-se que diversas razões

apresentadas pela Aurora para a insubsistência da MDC como empresa vencedora, com a

devida vênia, permanecem vivas e fundadas, o que deve firmar e reafirmar o resultado de

inabilitação da MDe.

Ato contínuo, a Comissão de Licitação convocou abertura de nova sessão pública, para

a abertura do invólucro de habilitação da empresa subsequente, a Aurora. Assim, em sessão

pública ocorrida no dia 21.12.2017, a documentação da Aurora foi analisada e esta foi
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corretamente habilitada e declarada vencedora, tendo apresentado proposta ajustada

indicando Preço Básico Inicial de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) e Valor Mensal de R$

3.610.000,00 (três milhões seiscentos e dez mil reais).

No entanto, em que pese a perfeita adequação de toda a documentação apresentada

• pela Aurora, conforme verificado pela Comissão de Licitação, a MDC interpôs recurso contra o

Ato de Julgamento, aduzindo suposta desconformidade da habilitação da empresa às

exigências do Edital.

Como se evidenciará nas presentes CONTRARRAZÕES, é irretocável a decisão da

Comissão de Licitação que julgou a Aurora habilitada e, consequentemente, vencedora do

certame, não merecendo qualquer reforma, uma vez que todas as exigências do Edital foram

cumpridas e que a Aurora possui inequívoca capacidade técnica e econômico-financeira para

a execução dos serviços que a INFRAEROpretende contratar.

De acordo com o item 9.2.1 do Edital, a Licitante poderá interpor recurso no prazo de

5 (cinco) dias úteis contra o ato de julgamento exarado pela Comissão de Licitação, e que,

interposto recurso, dele se dará ciência formalmente às demais licitantes, que poderão

impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis:

•
11• DA ADMISSIBILIDADE DAS PRESENTESCONTRARRAZÕES

9.2. Divulgada a decisão do COMISSÃO, em face do ato de julgamento (declaração

de vencedor), se dela discordar, a licitante, observado o subitem 8.9 onde houve o

registro de formo imediata e motivada sobre intenção de recorrer, teró o prazo de

05 (cinca) dias úteis para interpor recursa, contado da dota de divulgação do

resultado;
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9.2.1. interposto recurso, dele se dará ciência formalmente às demais licitantes,

que poderão impugná-lo no prazo de 5 (cinco) dias úteis;]

Considerando a realização da sessão pública para comunicação do resultado da

Licitação com o Ato de Julgamento que declarou vencedora a Aurora em 21.12.2017 e a

interposição de recurso pela MDC em 29.12.2017, verifica-se que o prazo de cinco dias úteis

para a apresentação das contrarrazões ao recurso administrativo teve início em 02.01.2018

(terça-feira) chegando a termo no dia 08.01.2018 (segunda-feira). Inquestionável, portanto, a

admissibilidade e a tempestividade das presentes CONTRARRAZÕES.

111. DA EXPERTISEEDO HISTÓRICODA AURORA

Inicialmente, se faz necessário apresentar a Aurora, sua expertise e seu histórico na

operação de recintos alfandegados, o que demonstra, de um lado, a sua inquestionável

regularidade jurídica e capacidade técnico-financeira para o objeto licitado pela INFRAERO.

A Aurora da Amazônia Terminais e Serviços Ltda. é uma empresa localizada

• estrategicamente no Polo Industrial de Manaus, uma das áreas industriais mais importantes

do Brasil, e sua atuação busca prover soluções logísticas integradas nas áreas de serviços

alfandegados e transportes, atuando no mercado nacional e internacional.

Por meio da prestação de serviços de armazenagem e movimentação de mercadorias

na estação aduaneira interior (porto seco), a Aurora oferece aos seus clientes serviços

altamente especializados, atuando como provedora de soluções logísticas nos setores de

armazém alfandegado e transporte dedicado. Para tanto, a Aurora trabalha em conjunto com

os principais órgãos anuentes envolvidos no processo de alfandegamento, quais sejam, a

Receita Federal do Brasil, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento ("MAPA"),

bem como a Agência Nacional de Vigilância Sanitária ("ANVISA"), o Instituto Nacional de

Metrologia, Qualidade e Tecnologia ("INMETRO") e a Secretaria da Fazenda ("SEFAZ").
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A Aurora possui uma área física alfandegada de 75.000 m2 e está a apenas 21 km do

Aeroporto Internacional de Manaus e a 7 km do Porto de Manaus, o que lhe permite o acesso

rápido às principais indústrias e zonas primárias, facilitando a movimentação de cargas de

seus clientes. Em suas amplas instalações, a empresa possui dois armazéns, com 10.000 m2 e

4.400 posições porta pallets e pátio pavimentado para tráfego pesado em 30.888 m2, e

• capacidade para armazenar 2.000 containers/TEUs.

No exercício de suas atividades, a Aurora é periodicamente submetida a um rigoroso

processo de fiscalização e de auditorias, atendendo aos critérios impostos pelos mais

conceituados órgãos de certificação e licenças. Algumas das certificações da Aurora são:

• ISO 9001:2008, certificado por TÜV Rheinland - Qualidade (Doc. 01)

• Authorized Economic Operator (Operador Econômico Autorizado) - Segurança

(Doc. 02)

•
A companhia tem como um de seus principais valores institucionais a política de

qualidade, tendo como objetivo satisfazer as necessidades dos clientes e se diferenciar no

competitivo mercado de importação e exportação. Esta meta é conquistada por meio da

melhoria contínua do sistema de gestão de qualidade e do crescente comprometimento e

especialização dos colaboradores.

A satisfação dos clientes da Aurora pode ser mensurada por meio do "Relatório da

Comissão de Avaliação de Serviços de Portos Secos" (Doc. 03-A / Doc. 03-8 / Doc. 03-C),

elaborado pelo Ministério da Fazenda e a Secretaria da Receita Federal, por meio de pesquisa

com os principais usuários dos serviços prestados pela Aurora. Para a realização da pesquisa,

é formada uma comissão, composta por: 1 comissário de despacho, 1 transportador, 1

importador e 1 exportador. Nos últimos anos, a Aurora obteve média de satisfação de 8,65, o

que demonstra a ampla satisfação dos clientes com o serviço prestado. Em quase duas
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décadas de atuação, a Aurora conquistou a confiança de seus clientes e consolidou-se no

mercado de portos secos como referência.

Além disto, ao longo dos últimos 19 anos de relacionamento com a INFRAERO,

certamente foram recolhidos a esta empresa aproximadamente R$ 100.000.000,00 (cem

• milhões) a título de capatazia e ATAERO, sendo que, apenas nos últimos 6 anos, a Aurora

movimentou mais de 47.000 toneladas de cargas aéreas, como é de conhecimento, tendo

efetivamente pago mais de R$ 40.000.000,00 (quarenta milhões de reais) a título de

capataz ia e ATAERO, relativos aos processos efetivamente removidos para a estação

aduaneira interior ("EAOI") via trânsito aduaneiro. Essas informações encontram-se anexas

às presentes contrarrazões (CO-ROM anexo), e seu resumo pode ser conferido abaixo:

DEMONSTRATIVO - CAPATAZIA E TARIFAS

sua

TOTAL

7.656.378,44
6.298.449,54
5.436.994,53
7.378.768,44
7.832.970,61
5.541.590,36
40.145.151,92

Aurora, bem como

ATAERO

2.022.545,89
1.663.828,83
1.436.262,72
1949.211,09
2.069.195,33

CAPATAZIA
TRÂNSITO
ADUANEIRO

ANO PESO

2012 10.273.634,12 5.633.832,55
2013 8.293.734,68 4.634.620,71
2014 7.087.834,96 4.000.731,81
2015 8.250.625,86 5.429.557,35
2016 8.022.004,42 5.763.775,28
2017 5.417.215,34 5.541.590,36

Total Geral 47.345.049,38 31.004.108,07 9.141.043,85
Assim, uma vez comprovados a expertise e o histórico da

•
inequívoca capacidade técnico-financeira para dar cumprimento ao objeto do contrato de

cessão de uso de área e às suas obrigações perante a INFRAERO,passa-se à demonstração das

razões de improcedência dos argumentos levantados pela MDC em seu Recurso

Administrativo.
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IV. DA INEQuíVOCA CAPACIDADE TÉCNICA DA AURORA E DA DESNECESSIDADE DE

REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA

A MDC sustenta em seu recurso administrativo que seria necessária a realização de

diligência para aferição da capacidade técnica da Aurora, uma vez que supostamente o Edital

• imporia a necessidade de realização de diligência a fim de confirmação das informações

declaradas pelas licitantes.

Segundo o recurso administrativo interposto pela MDC:

•

A aceitação da documentação da maneira coma foi apresentada pela

Recorrida não só viola a princípio da vinculação ao instrumento convacatório

como também vai de encontro à competição em igualdade de condições,

pois COMO JÁ AFIRMADO ACIMA em relação à Recorrente houve a

realização de diligências por parte da Comissão de Licitação.

Esta informação, no entanto, não se sustenta. Nos termos do Edital, a comprovação de

que a Licitante exerce atividade pertinente ao objeto da presente licitação pode ser atendida

por meio da apresentação de atestado de capacidade técnica ou, alternativamente, de

declaração no caso de recinto alfandegado próprio:

e) Campravação que exerce atividade pertinente ao objeto da presente

licitação. Essa exigência dever ser atendida, por meio da apresentação,

conforme a caso, do(s) documento(s) a seguir:

e.1) Atestado(s) de copacidade técnica, que comprove(m) ter a licitante

executado, a contento, para órgãos ou entidades da Administração Pública

Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal, ou

ainda, para empresa privada, a movimentação de no mínimo 13.150

~f
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toneladas de carga ao ano, sendo, no mlnimo, 3.945 toneladas oriundas do

modal aéreo, em caso de recinto alfandegado de terceiros. Tal qualificação

técnica poderá ser realizada através de comprovação da capacidade técnica

de seus SÓcios/acionistas, podendo ser pessoa física e/ou jurídíca, mediante

apresentação do competente atestado. (...)

e.2) Declaroção(ães), devidamente assinada(s) pelo representante legal, que

camprave(m) que a licitante movimentou no mínimo 13.150 toneladas de

carga ao ano, senda, no mínimo, 3.945 toneladas oriundas do modal aérea,

em casa de recinto alfandegada própria.

Natal: Na(s) declaroçãa(ães) deve(m) constar o(s) endereço(s) completo e

data de início da operação do(s) lacal(is) onde estó(ão) estabelecido(s).

Nota2: Os dados estão sujeitos à comprovação através de diligência, a

critério exclusivo da Infraero .

Como já informado pela Aurora e comprovado por meio dos documentos

apresentados, a Aurora detém recinto alfandegado próprio no qual movimentou carga em

quantidades muito superiores às exigidas no Edital. Como declarado pela Aurora às folhas 19

dos documentos de habilitação, foram movimentadas mais de 49.115 toneladas de carga,

sendo mais de 8.022 toneladas oriundas do modal aéreo no ano de 2016, tendo, inclusive,

sido reconhecida pela INFRAERO a movimentação de mais de 8.079 toneladas de carga de

importação destinadas ao trânsito aduaneiro no Terminal de logística de Carga do Aeroporto

Internacional de Manaus no período de janeiro a dezembro de 2016, conforme Ofício nº

10/SBEG/EGlC/2018 (Doc. 04).

Além da declaração apresentada a esta Comissão de Licitação, foi apresentada a

publicação no Diário Oficial da União do Ato Declaratório Executivo nº 16, de 29 de julho de;
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2009, exarado pelo Delegado da Receita Federal do Brasil em Manaus, por meio do qual

houve o alfandegamento da área de propriedade da Aurora, conforme folha 20 da habilitação

da Aurora.

A documentação apresentada, portanto, está em inteira conformidade com a

• exigência da letra e.2 do item 8.5 do Edital, sendo bastante e suficiente para que a Aurora

tenha reconhecida sua inequívoca capacidade técnica.

Descabida, portanto, a pressuposição de que toda informação apresentada deva ser

objeto de diligência pela INFRAERO,pois do contrário sequer haveria necessidade de se exigir

das licitantes qualquer documentação, mas tão somente prever a realização de diligências

ineficientes pela INFRAEROpara verificar os atributos dos Licitantes.

•
A realização de diligências, vale mencionar, trata-se de prerrogativa da INFRAERO,

conforme Nota 2 do item 8.5 e 2, e deve ocorrer em certas condições quando os documentos

de instrução do procedimento apontar para necessidade de esclarecimento ou

complementação das informações apresentadas, especialmente quando essas parecem não

condizer com a realidade dos fatos - como ocorreu com a MDC.

No caso da Aurora, não se vislumbra a necessidade de realização de qualquer

diligência por parte da INFRAERO, uma vez que toda a documentação apresentada está de

acordo com as exigências do Edital e que as informações apresentadas condizem com a

realidade dos fatos.

Destaca-se que a movimentação das cargas da Aurora não é estranha à INFRAERO,

uma vez que as empresas informam à própria INFRAEROo tratamento que deve ser dado às

suas cargas para o adequado direcionamento ao recinto alfandegado da Aurora. A partir dessa

informação, a INFRAERO recepciona essa mercadoria em sua doca, realiza a pesagem da

carga, inclui os dados no sistema e, em seguida, destina a carga recebida a um lugar reservar

\fr) {9



.i

A AURORA
~"'EADI

LALI

t
I PAgo nO

1/.3"1:,

Aurora da Amazônia Terminais e Serviços Ltda.
RI.UIMinilltro JoI\o GlIflÇlIl~ODd&Araulo, 472. I"o:t.a E - Ostl'ito lr'lltuGtrnll

CEP, 69075-840 . M.!IOlIun- AM

C9213S14.8BOO fAQ.BXJ 1381.11-8822 £FAX)
www. •. rOI...unanall•. çombr Ig-moil: lIU~ilYtlun>~m,Ddi.c"m br

aguardando o pagamento do Documento de Arrecadação de Importação (DAI). Após receber

a confirmação de pagamento, a INFRAEROdisponibiliza a carga em questão na doca destinada

à Aurora.

Justamente por estar envolvida no procedimento descrito acima, a INFRAERO detém

• total conhecimento da carga que é movimentada no recinto alfandegado da Aurora. Por esse

motivo, não se imagina que exista qualquer dúvida com relação à veracidade da declaração

apresentada pela Aurora no âmbito do certame.

•

Não obstante o pleno atendimento de todas as exigências editalícias quando da

apresentação dos documentos de habilitação, a Aurora apresenta nessa oportunidade

registros relativos à movimentação das cargas em seu recinto alfandegado próprio, bem como

a relação das Declarações de Importação ("DI") referentes às cargas movimentadas, com a

exclusiva finalidade de se afastar quaisquer dúvidas que possam repousar sobre sua

inequívoca capacidade técnica (CO-Rom anexo).

A DI é o documento base do despacho de importação, disciplinado no Decreto nº

6.759/2009. 5ua emissão ocorre em conformidade com regulamentação da Receita Federal, a

partir do registro da carga pelo importador no Sistema Integrado de Comércio Exterior

("Siscomex"), o qual lhe atribui numeração automática única, sequencial e nacional, reiniciada

a cada ano, nos termos dos artigos 14 a 16 da Instrução Normativa da Secretaria Receita

Federal nº 680/2006.

A DI contém todas as informações correspondentes à operação de importação, tais

como dados de natureza comercial, fiscal e cambial relacionados às mercadorias, e seu

10
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registro caracteriza o início do despacho de importação. O registro da DI somente é

efetivado!:

• Se verificada a regularidade cadastral do importador;

• Após o licenciamento da operação de importação, quando exigível, e a

• verificação do atendimento às normas cambiais, conforme estabelecido pelos

órgãos e agências da administração pública federal competentes;

• Após o registro da chegada da carga, exceto na modalidade de registro

antecipado da DI;

• Se a carga não estiver em situação que impeça a vinculação da DI ao

conhecimento de carga correspondente no Mantra ou no Siscomex Carga (IN

SRFnº 102/1994, art. 38 da IN RFBnº 800/2007);

• Após a confirmação, pelo banco, da aceitação do débito relativo aos tributos,

contribuições e direitos devidos, inclusive da Taxa de Utilização do Siscomex; e

•
• Se não for constatada qualquer irregularidade impeditiva do registro. É

irregularidade impeditiva do registro da DI aquela decorrente da omissão de

dado obrigatório ou o seu fornecimento com erro, bem assim a que decorra de

impossibilidade legal absoluta.

Assim, uma vez que a Aurora apresenta a DI das cargas movimentadas em seu recinto

alfandegado próprio no exercicio de 2016, não resta qualquer dúvida com relação à

veracidade das informações declaradas pela Aurora no âmbito do certame. As informações

contidas no CD-Rom estão resumidas na planilha abaixo:

http://idg.receita .fazenda .gov.brI orientacaol ad uanei ral manuaisl despacho-de-; mportacaoltopicos-
li deela racao-de-i mportacao/registro-d a-di/introd ucao
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DADOS 2016

MÊS
AÉREO I MARITIMO RODOVIARIO

SOMA DE PESO TONS
01 - JANEIRO 716,83 5.591,45 114,50
02 - FEVEREIRO 69048 2.91127 72,85
03- MARCO 630,86 3,268,93 22,00
04 - ABRIL 713,71 2,391 93 89,20
05 - MAIO 781,84 2.407,73 102,71
06 - JUNHO 836,39 1.319,17 103,85
07 - JULHO 634,78 1,502,28 110,09
08 -AGOSTO 78301 2.36014 76,86
09 - SETEMBRO 730,68 3.603,97 51,70
10 - OUTUBRO 644 63 410093 101,82
11-NOVEMBRO 345,98 5.035,57 49,35
12 - DEZEMBRO 512,82 5.63290 7135

Total 00' modal 8.022,00 40.126,26 966,27
Total ae,al 49.114,53

Ainda, mesmo certa de que não resta qualquer dúvida com relação ao atendimento

das exigências do Edital e da comprovação de sua habilitação técnica, a Aurora se coloca à

inteira disposição para eventual diligência caso a INFRAERO, a seu exclusivo critério, assim

entenda pertinente .

V. DA INEQuíVOCA CAPACIDADE FINANCEIRA DA AURORA E DA DESNECESSIDADEDE

REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA

Também com relação à capacidade financeira da Aurora, a MDC sustenta em seu

recurso administrativo que seria necessária a realização de diligência para aferição das

informações apresentadas no âmbito do certame.

De acordo com a MDC:

Inicialmente, cumpre informar que a escrituração não foi por via do SPED,

conforme determina a lei. De acordo com o art. r do Decreto 6.022/2007

(redação dada pelo Decreto 7.979/2013j, o SPED é o "instrumento que f
~ 12
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unifica as atividades de recepção, validação, armazenamento e autenticação

de livros e documentas que integram a escrituração contábil e fiscal dos

empresárias e das pessoas jurídicas, inclusive imunes ou isentas, mediante

fluxo única, computadorizado, de infarmaçães" .

Há necessidade de avaliação da questão da despesa de depreciação. Esta

não foi apropriada corretamente na ORE deles. Há divergência de valores

entre a Nota Técnica apresentada e o Balanço. Há uma variação de RS

1.896.647,31 se fizermos a cálculo direto na Balanço Patrimonial, porém ele

apresenta um valor de RS 2.120.598,15 na nota técnica, ou seja, valor de

despesa a maior. Outra detalhe é a quanto a formação de RESERVA LEGAL.

Eles demonstram lucras acumuladas altíssimos, porém, não atentaram na

composição de reservas, que é obrigatária.

No entanto, a MDC se equivoca em todos os aspectos indicados em seu recurso

administrativo, como se evidenciará a seguir.

Inicialmente, cumpre destacar que a Aurora apresentou sua escrituração contábil via

SPED, como se comprova pelo recibo anexo, referente ao ano de 2016 (Doc. 05). Destaca-se

que tal documento não foi exigido pelo Edital, e que apenas por essa razão não foi

apresentado para a Comissão de Licitação.

Por sua vez, com relação às demais alegações, a MDC aponta uma incoerência entre a

nota explicativa publicada e o balanço patrimonial da Aurora que, na verdade, decorre um

simples erro material na demonstração dos valores da depreciação, sem qualquer efeito

jurídico.

Em algumas contas, os valores foram apresentados como valores positivos, quando, na

realidade deveriam ser valores negativos. Embora as Notas Explicativas apresentem;

ub13
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divergências nos valores, não há qualquer impacto nos números apresentados no Balanço

Patrimonial da Aurora. Este aspecto é completamente irrelevante para a qualificação

econômico-financeira da Aurora, especialmente porque o valor que deve ser reputado

correto é aquele indicado no Balanço Patrimonial da Aurora, cujos dados foram utilizados

para a realização do cálculo dos índices financeiros. Assim, o mero erro material no valor

indicado na nota explicativa não impacta em absoluto a higidez financeira da Aurora,

tampouco compromete as informações apresentadas no âmbito do certame.

Por fim, com relação ao argumento de suposta irregularidade decorrente da ausência

de constituição de reserva legal, destaca-se que tal obrigação está prevista no artigo 193 da

Lei nº 6.404/1976, que rege as sociedades anônimas. A Aurora, contudo, é sociedade limitada,

consoante contrato social apresentado às folhas 5 a 16 dos documentos de habilitação.

Nos termos do artigo 1053 do Código Civil, a sociedade limitada rege-se pelo Código

Civil e, apenas supletivamente, caso previsto no contrato social, será regida pelas normas da

sociedade anônima:

Art. 1.053. A sociedade limitada rege-se, nas omissões deste Capitulo, pelas

normas da sociedade simples.

Parágrafo único. O contrato social poderá prever a regência supletiva da

sociedade limitada pelas normas da sociedade anônima

o Contrato Social da Aurora, já apresentado, previu expressamente em sua Cláusula

12ª disciplina específica para o tratamento dado aos lucros da sociedade:

Cláusula 12!J

05 lucros anualmente obtidos terão a aplicação que lhes for determinada

pelos sócios que representem a totalidade do capital social. Nenhum dos

LJ1c)
14
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quotistas terá direito a qualquer parcela dos lucras até que seja adotada

deliberaçãa expressa sabre sua aplicação.

Assim, diante da completa ausência de obrigação de constituição de reserva legal, seja

porque a Aurora não está submetida à Lei n 6.404/1976, seja porque seu Contrato Social

• dispõe de forma diversa, os índices econômico-financeiros apresentados não sofreriam

nenhuma alteração, uma vez que a reserva legal integra a conta do patrimônio líquido, assim

como os lucros acumulados,

Também com relação a esse aspecto, verifica-se que o argumento da MDC não

encontra guarida na legislação e, por essa razão, não merece ser acolhido por esta Comissão

de Licitação,

VI. DA EXPRESSAAUTORIZAÇÃO PARA QUE O ADMINISTRADOR ASSUMA OBRIGAÇÕES

EM NOME DA AURORA

Segundo a MDC, o Sr. Marcello Di Gregorio, sócio administrador e representante legal

• da Aurora, não poderia ter assumido as obrigações em nome Aurora quando da sessão do dia

21.12,2017, uma vez que tais obrigações ultrapassavam o valor de R$ 500,000,00 (quinhentos

mil reais), Nos termos do recurso administrativo interposto pela MDC:

A empresa Recorrida tem coma sócios a YAMAGAMIINVESTIMENTOS LTDA

(99,9997%) e o Sr. Marcelo (0.0003%), sendo o último o sócio administrador.

Ocorre que como resta expresso no Contrato Sacial da empresa Recorrida,

em sua Cláusula 9, recém alterada (sexta alteração em 21/06/2017

registrada sob o nº 20170194132 - JUCEA/AM), parágrafo primeiro, a

assunção de obrigaçães e/ou responsabilidade acima de R$ 500.000,00 -

exatamente como a que se deu no certame - SÓ SERÁ PRATlCADA PELO

ADMINISTRADOR COM EXPRESSAAUTORIZAÇÃO DOS SÓCIOS DETENT;S t
15
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DA TOTALIDADEDO CAPITALSOCIAL,O que de foto NÃO OCORRE,pois os Srs.

Camilo Di Gregorio e Franco Di Gregaria (sócios do YAMAGAMI - Doc.

Anexo) não autorizaram qualquer compromisso neste sentido.

•
Novamente, a MDC apresenta argumentos que não guardam qualquer relação com a

realidade e documentos juntados no processo de licitação, como se comprovará a seguir .

Inicialmente, destaca-se que a sócia majoritária da Aurora, a Vamagami Investimentos

Ltda., tem como administradores a Sra. Luciana Di Gregorio e o Sr. Marcello Di Gregorio, e não

o Sr. Franco Di Gregorio e Sr. Camilo Di Gregorio, nos termos do Contrato Social da Vamagami

Investimentos Ltda. (Doc. 06).

•

Não fosse apenas isso, verifica-se que o Sr. Marcello Di Gregorio, na qualidade de sócio

administrador da Aurora, recebeu autorização expressa da Vamagami Investimentos Ltda.

para participação em todo o processo de licitação nº OlO/LALI-2/SBEG/2017, inclusive com

poderes específicos para formular propostas e oferecer lances de preços:

(...) agir com amplas poderes em name da autargante junto a EMPRESA

BRASILEIRADE INFRAESTRUTURAAEROPORTUÁRIA - INFRAERO, a fim de

participar de todo o processo de licitação nº 010/LALI-2/SBEG/2017, estando

autorizado a manifestar-se verbalmente, assinar atas, renunciar e interpor

recursos, formular propostas, oferecer lances de preços, assinar, entregar e

retirar documentos, assinar instrumentos contratuais, enfim, o praticar todos

os demais atos necessórios e pertinentes ao certame, para o bom e fiel

cumprimento do presente mandato que teró validade até 01 de agosto de

2018.

o instrumento de mandato encontra-se às folhas 3 e 4 dos documentos de habilitação

16
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atos realizados pelo Sr. Marcello Di Gregorio ocorreram com a autorização específica e

expressa da Yamagami Investimentos Ltda" sócia majoritária da empresa, e do próprio Sr.

Marcello Di Gregorio. Assim, é inequívoco que a Aurora se encontra vinculada à proposta

apresentada no âmbito da sessão do dia 21.12.2017, inclusive tendo apresentado à Comissão

de Licitação, por escrito, a proposta ajustada em que todos os seus termos foram reiterados .

Diante da comprovação de outorga de poderes específicos ao Sr. Marcello para

atuação no presente certame, inclusive com poderes expressos para formulação de

propostas, não remanesce qualquer dúvida com relação à sua legitimidade para a

representação dos interesses da Aurora.

Para superar qualquer arguição contra os poderes de representação do Sr. Marcello, as

presentes Contrarrazões são assinadas conjuntamente pelos sócios da Aurora que, por esse

ato, ratificam expressamente os poderes conferidos ao representante legal para a prática de

todos os atos no âmbito do certame, inclusive aqueles que envolvam a assunção de

obrigações acima de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), reiterando-se, assim, o

instrumento de mandato outorgado e conferindo-lhe os efeitos previstos no parágrafo único,

art. 662, do Código Civil.

VII. DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, a Aurora da Amazônia Terminais e Serviços Ltda.

respeitosamente requer que:

a. a Comissão de Licitação receba as presentes CONTRARRAZÕESe indefira o

RECURSOADMINISTRATIVO interposto pela MDC, nos termos do Item 9.2.1

do Edital e do artigo 70, 982 do Ato Normativo n2 122/2017, dando

sequência ao certame; e

17
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b. a Comissão de Licitação encaminhe o processo à Autoridade Competente, a

fim de que haja a homologação da licitação e adjudicação do objeto à

Aurora, procedendo sua convocação para assinar o contrato, nos termos do

item 8.9 do Edital .

Nestes termos, pede deferimento.

Brasília, 08 de janeiro de 2018.

-'~

Aurora da Amazônia Terminais e Serviços Ltda .

• Yamagami Investimentos Ltda. Marcello DIGregorio

18
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pr~'ll:rirldn \);'; i1l1p\lrl:ldI1l\:~ p :-i ..•h:ma Il,ldr;.lll di..' ;1l~:lldiln;.:'l1h) 111,11 11]"(1\:111 (k c!1""l-!i1d,1. Ih
llW;-;m<.l IÓnni.L il p()~:;ibilidíHk' dl.:" L'lltl'ad:i ~' ~:lidil (k~(nl'ga~ duran\\' :1:- \ inlt:' L' Cjualrll llllras 1.1"
d!il lL'1I1"ic\(l P(lUCfl r..:.'.\rdnrada pl"lll, ..• ill"lpl)n;ld'.lI\.'~. rL'SpüIH.lL'lItin ~linda 1'01"dimirJlH~' \ohJ1l!i.: I.LI:-'

i\l'l'J:I\';\ÍL'~ do l'..:nl1in~il:

• l~lll n:i,,\',ii1 '-10 ~i:-;ll'llli1 tIL' IHllllill'l':lllH:nt'f. por CÚIlK~ru:; dL' vigilônci:l 111) rt'L'intt'
;ill';lmkgll(il"'l. (I rcprL:~\.'I1I:I111l' <.b Ili,;l'I1li:-':-iiPD<'lria illllll'lllC)ll qUL' I;.j ahcnldu (I SiSI\..'J]l:1d\.'
;1(l..'fl':UllCl1l 0, solucionamltl o pr('lhk'm~\ da iah.:l'lllitl'lll.:ill t\.'klt:l(h, iW fL'I-lIti<:10antl'ripr, ~t.:.~tllldo

O 1\:,pr\,,'~l'i11;;IlH-: da rCl:l'ita r\:tkn.tl. aIH.IIIll~l1h; o .-:iSICI1Il'L atingiu a c\,nriahilid:.Hk' dcsc.iada,

• .'\ I'L'spciln da liol'rnç.1() de clrgas, (1rL'pr(:Sl'IH:1I1W dn PL~l'llli~~illll:\ri::1...:sclnrl'(~lJquo..: Ih'I\I\'(:'

alt\"'r:'h~';l.llnos pnl('cdillh'nlCls ele l'nlrç~.:il. s\)luci0l1.11h.l1l II Jll"llhIL'ma n•.lal,IJI'l nu il\'illj~h,;i.iH

;:l\IL'rhll'. :\ rL.'}'n:.')\.~rHíll11L dI):' 11"í.ilbl1(1n,ldtll'l~~ l't1lllirtlHltl qUi.: Il~H' h[l lllai::; lC'{.'I;lmí.l~'l)t..':' •...'111

r~LI\';lI,1 Ó s.lÍda d<l~l"arg<ls na POll:ll'i:1

• .~úhr~ a pmpt\.'\lí.1 de II dcposil:irin :I:,:slllllir () ÚllU~ d~l dCS-lrU1Ç:illcil: i.lJ~UllS hl.:llS qUl' L'q~il)

"\fi~'ihl" a PL~tl:ldI.::pLrdilllt'llln, ;":OIllU !(,nlli.l lh.: d~S\,ll'lIpar P:II'lt..' ti\! anll:IZt'lll. ,,~ nh,'ú'uJoria:-.
IC)1,Jl'I1:ll'n ....ll1i:l(:ld:l~ \,.'111Icilflll par:l Pc)~;lcri()(' dL~slrui~'~lo,,: ulilil'.aç.il' dl>s l\,.'sidu(ls,

• O r~prL':"'l~llt<H11l'da pennis:,;j(11l;Íria (jlICf,tiolll111 ,..,ohn: :l pos;.;ibilidadc- d..: disp~,nihilil'ar IIllI

~,\:l '. ifk\r d:l I{n~1:'I:u';1 lih';I'llI,:Jl' til' Ir:ll\:,i{,I:-; í.ldtl<lJll'irns 11(1lill~d dL' SI~rJl,IJl,1. l'jL'1I11dI.:
1"1'11\idclIci:ll'. a I)~did{l du rt'prC~;;,'llt;:llllL' d~1 1{:"''Cl'lIU Fl' •.kr;tI, :111'1C:,,\lIdu 'illbrc II 1111:\lfdiiJI'iLl ••k
L:dr~aS quI..' \:hl'~:lll1 ;]» lCl'lllill;t1 .-;llh 1'1rl..'~;llll' {k ll',lll:;iw adll:lI1l'in,~, r,,:--c ...:~I~ldn ir,i "llhsidiill';L

i111,!Ii."l..'lI:l \ i;lbilid:uk dll pk:ilo IlL'kl. \11~'J1ldc-~:1dl.1 P~lri\l d•...~~lttll~ltl<.;,

• i\ r\'pr,,;S~nl;[nlt..' lhlS IIi.lilSp,)ftadnrt.:.-: \,JlJt::..•,jPI)ÜlI :-;1)brl.':1 pl'í(lfidW.h,: tI\' Il~(l \I:! r:nnp,l pitr-'l
(;1I'!.:!:I~, 1I,'l1lSpllnuda~ l:lll ""::llllinlli'\:''' dí.l PlT!llissiollill i:J L'm d .•..lrim(:llh) d:: (,;II'~a~ 'r,l1bplln~lda:-;
0.:.'111\'l'i\.'ulllS dL' ~)lIll'~':-, t.:ll1JlI\:sa~_ () 1\;prl''-iI:lll:~Ilh.' da pL'rnlis~it)njri,'l argurnL':H\llI quc 11,10 lia
priorichd1..7 algulllu, (JUi.~,indusi\'c.:, a PlTllll:,S((IIl;-iri::1 1J1ili/:J :,l:ll:-t l'ullIinlülL''-; l'ill;i lr~lI1sJl(lr1:lr

Irúnsiltl iIlltl~111l..'irClL' qUl'.' l,,'~I~'::i\I1ili7.~Hll :l rWl':pa llü illiciiJ da l11unh1i Ol! l1l) línal d:l I:lrdl..',

htlnlri(,~ l~l11qlJ~ ('l> lilltr(JS Ir;'lll~p{\rl~ldílfL:S I'Il.'l'm:l!IIH.:ntl? nJ(\ a ll~~lln.

• '\ I'L'11J\~s•.."llian[.: dI 1:-;Tr:Jnspnl"l;ld\l~"'.'s 1<l1l1l<'1l1 L)lI(:s[iol1lH! .-;'llll/c a dernor<l na \'t'rili<':;.l~':lll
lk I l'i.'l!hiltI í,ldl.l;lllCirl'l d.: Cllllltlilk'l' 1'(11' p.lI'h' c.b 1<1,1\ 1-';1111\1que \l '\cl'\'idlll' ': ....pt'l',l hHb~ :t:-
Ctr~~I:'; cl1cl;L<lJ'('11lao'! 1\~cil\it) P;U',1 l;lZ~";';1" :~!'lri;,ldi),"; i.:lt..'mt"lIlp~li.: ~;,.'~ur,Ill~':'l() rl:..prL•....l'lll.Hll ..:

da RL:L"\..'ili.1 FçdcriJl I..'\plicnu qllL' é iJI\.i:IVI'1 li ••lc:-iltIC,lI.1lI.'Htl,l do '-,L'l'vid'lr ~111 p;úiu \"'1l1 cada
l,:hL.:~;Ida d~ vl.'i(:ull.l. IJ:ml otimizar (1 Ira!'al];LI, li :-'1..71'\'idnraSHí.lI'da n:rl:1 qll~llllid;,i(k' d\.' \l.'iclIh'::"

rllL'gar aI) fl,,'cinlO p.lr,1 prol'cdL:i' ~\C(lllro:rl;llLi~l do~ CkllH ..' f1WS d..:: 'l.~!Urnlly;l.
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• O n:rr~:\~nl(jnll:.' da RFH ~(llki(()tl Ú f"'I(:r1llissiollàl'i~1 Illl'ihorias 110 (,SP:I~'OdL'Slinado a
ldnsit{\ adll~ll1tir'l . .'\lualllll'llte. U :',\,,'ITidIJr I'fL'<:is:l o.;C dc."I(lc;lr p:m-l hlg:1rt:':s diilTl~nks ('
di::.ltlnto...'~ para 1;1/1..:'1'il t't1l1rCr~llci:l dos \:kII1Clll(l~ dl.' sq.;ur<lIli;',1. O idL'(!l •...' CnllCl.'[llr~lr ll)dl)~ a~

L::lq..~:l~em tr:lllsito •...111UlI"Iúnico l{lC~llc{lh..:rtl). pr1í:o,,;inhl :is dí..'pl,.'J1dL'rh.'i:t~ da Rl'..:cila F..:dLraJ.
paril I;tl:ilirnr c ;'I.gilil,ar () pr(\>':L';~~r.l lk \ iSil.'ria, O 1'('prTSl'l1Wllll,.7 da lk'l'missinn:iri:l se
l'tHnprOIlll.'ll'U :l Ilh:lhor:'H' {l g••'!\:nci:llllL'IlICl dilS L':tq~':lS(,.'11\lrúnsihl !la <'Ir,:a çol'l"('l,l pma :::,ut"lJ'ir as
th.:l::..:s~i(l:JdL's lI:lHI;IL

.~- .'\VAUM,-:i.O IlA 1)11.\I. IIlAIll': 1l0S SEIH'I(OS I'[UXL\1l0S NO I'OHTO SECO
A\IH)\{A, IlE ACOIWO CO\I O 2" TFR~IO ..\IlI'l'lVO DO CO:"TRATO IH:
I'EI(MISS.3..0 I'ARA I'REST..\çAO IH: SERVIÇOS "(:IlUCOS DE
\IO\'Ii\lE;'IITA('.\O E ,.\\(MAZF:"AGE.\I DE MERCAIlORL\S DI PORTO SECO.
CEI.EIlR\DO FNTI(F. A 1::\,1,\0 E ,.\ DII'RESA ..\1 I(OIH IlA A,\f..\Z(l.'dA
TEIHIli'\.\IS lo:SEln'I('OS LTllA

Cl)n Ji'll'I111.:::\JlL'\(1 I Ul) ~,. Tl'rllW !\dili\"o d{l (:ontnllo c...:h:bradll l..'lllrL~a t ;lli,ICl ,-' a

..'11lprt:s~1,\mura da i\tlladmj,! T('rlllin~li:-:(: ~cl'\'i(;()s l.lda .. ~t:gl1•.' a •.l\alia~~a() da quali(bdl...' dos
Sl'1'\ i(,'os j)l',,::stadns lll) I'orlo SL'(,.'O,

ApL~sar U"': lIl:Jll loLills k'rL:1ll I\.'spnllditlo. fll]";Ull C\JIl\ id:JdtlS :1 prl:\"'IlClll:r 11

j;Jrmulúri':l de ;]valiill,.'ÔI) us St'~L1illl(':-;uSlJúrios:

J III [lUr' atiorC's
".IC'TO I 10:\ DA 1)/\ ,\M ..VÓ"'I/\ LTD,\
S.\MS1.!\(; IcLF.IR('~fC ..\ DI\ ,\i\I;\I.ll\li\ 1.1'In
illl('ROSOF.1 iI'JUIlII,I. TFC",lll()(d.\ LTIM
Ill(dlll 1.lIm H.I.:Tldl'lIt:.\ !lA '\\'1 V()\IA 11'1')/\
1\(ll,I..\ DO IlIL\SII, 11:('1'01(lCiI;\ I,TI).\
L\I-nJ'vll' II\DlSrRl.\ I.TDi\
111(;1i'R(li'! DA ,\,\'I,I/Oi'-li\ 1I\I)I'Sml,\ F (.OtdI.R('IO S ,\
('I I\.f.\ln'l WllISTI{IAI I I'f),\
LV,\Di", 11\1)1~ I RI,\S .'\:\I,VÓNI.\ S()CIED'\IJI ""O'.:J;vl,\
.1-\1\11_I"IJl !SIRL\L DU IlRi\SII, 1.11)\
Il' r ~1()1\11t:-TI;1IT(''.:h 1 IU.'\

E.\p(H'{allnn~...•
RI'(OF.\R\I,\ L'\DI.S ml.\ DO.\\!:VONi\S t: 11);\
I'IJ'SI-COL,\ I\IJlSmIAt: 1);\ :\ilL\;,«l'JL\ I TUA
DJ<III3R,\SItml!STRIA IJUBlnS11 S',\

"I rallspnrtadi)rl'~
..\/.1-:\'1:1)0
SI 'I'FR lRi\'lS
I'S,\ IlnNSPORTFS
I'IIIW,,"
.11IIU\SI'OI(1 ES
.\lll.:K,\I(iO II(A'\SI'OR IIS
:\:..; I'1Z}\;-";SPI)I{,"' FS
.1(; II(;\NSI'ORTFS

:.
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Comisso rius de I>espnclw
EI3 COM ISSARIA DE DESPCI ICJ
RC DESI':\CIIOS
UNIAo DESP!\CIIOS
RIO NECRO
l;'JIM/\I~
.\!lI.'A'JA
CO!lA~!J\
R1':CK
Il MARCOS
2E DESI',\CI10
PROrACTORY
LIl 1.0GISTICA

.'.1 - Tahuh14;ãn tios resultados da lH'squisa dt' a\'aliac;ãu da t)ualidad(' UOS serviços
prestauos pelo Porto SC(~O

Foi atribuido peso l (1ll11) a lodo~ os ítens t' a nota !ina!. seguindo a j()rl11ula do
ik'.Jn 5 de,)citado Anexo I, foi de R,75 C('Imo ripUl'mln na t"hel" abnixo. S~ndo assim. de ncordo
com H Nota Fillal. os s~l'viços fOl1l1ll considerados hons.

Nula tinal () - s~J'\.iç(lspéssimos.;
Nota final de 1 a'" -- ~er\'iços ruins:
NOla final de 4 a 6 - serviços razoáveis:
Nota final de 7 a 9 .. serviços bons e.
~tltil final 10 -" sl"rviços ólimos

Pág. n'
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~- SW;EST{)ES, C1dncl.s E PROPOSTAS APRESENT;\();\S PELA C(HIISS;i.()

Durante a rL'utli~i(l dn C()Jlliss;io ii,i dcslac;ll!o pd(\s lIsu:'!rio:-; ~l presteza da
pcrmi;,;sit'múria nn HIClhlilllL'nto aos iJllCITt'IlicllIÔ no cOJ1lcrc.ín e:xtLTinL O representante da
RL'ceilil Fc(h:ral salientou llu,: a I'crmissinllúria o1JS:(T\'n;lS dçtnll1imli\~ú,,::s di.l l~gishH;fltl L'IH \:i~or l:

hll~l:;l 1\,'\(,'1' SI".'USpf'()n:diI1lCIlI(l:-'; de IJ'ahalh(1pilr~llncllwrar () aÍl..'ndiml.'111\) ao;-. :il~llS lIstl:'lIio~.

Os parlicip;lllle-; da l'l'UIlJ<lO concluín.l111 qUl,.~n l)()rhl ~('\.'.n Allrora 'j ~rJ1linai:-; l..:

SeI"' J~'OS I. f 0,\ II.:'Ill prcsladl) sl".'fvi\'(ls I..k.boa qualida<k. bllSClIl\.lo <lJ'mdh:H'-SC' l' Hrh..'rki\'(}ar-~ ....'
paril <th:ndt..:r aos seus lI~lIúri(l~U..;,' tl'rllli.! l'lici('Il[(' l~l'rolissiol)ul.

~,/.
\ • ,I
\" r_, _

,\IAIKE1.O BARBOSA PUXOTO
JÜ'Ph.'l"I.'IIIHlUr i.1\' Sindk~ll(l d(h 1 )c:-'Pd(:I1<llllI".:S_'_ ._L,. _l '. -t . r' _

BI::ATlPZ B.oSIIJE AZEVEDO
Rl'p!'l.~~I.'I1I;JIlt~LIII SindiclItl) cidS lranSpl.lrbdor< ......;
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MINISTI>'{(O DA FAZEI\DA
SFCRLTAlUA DA RECEITA FEDEI{AL
SLI'F:HI'''TE'IDI::I'iC!A HF(;JOi'I,AI. I)A I{LCEITA FEDERAl. - 2" RI'
.ALF:\.l'\JlE(; ..\ 1)0 1'0l{TO DF .\-I.\'1AI;~:
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RElxrÓRIO D;\ COI\-IISS,\() 1)[':'\ V.\L1A(..\O DOS SEI{ ViÇOS PEWVIITIDOS :"lO
POlUO SECOj(;HAMi\N - 2" SE.VIESTRE IH<:2111~

I - COI\SIJ)ERAÇÜES I'HeIA!S

i\ Sllpcrintcl1d~llcia n.cgíoll~d J~l R(:'ccila Federal do Brasil na 2;1Rt:giàl) Fiscal.
St{l{J',.'2" RF, por mcio da Pnrlariil 11" I,:J, de 07 de jallein~ dc' ~O Iú. (ksigllOlll:lltno n.::rres •...l1t~\I1h.:~.

,Ici pL'rlllis,,"núrill i\J.CIMO A!\ I'()NIO \1I':::;OUIT1\ MAR'!'I"S, CPF n" \I20.562,IIX2-5~ L'
IVIJ.SOi\ UI..IVEIIV\ SOI.l/.A. CPI: n" OJ2.l99,')')g-7: ,'OIHIl reprcscnlanles dos IISlHirios

UI:.'\ I'RII. UOSI DI: l\ZFVEf)U, CI'I-' n" '/ll,IX7,35?-I' ("inJi"<llo dos TI'lInSpll/'lad"I'esi,
\I/\RCEI,U BARIIOSA PEIXOTO, C 1'1" ,1" J()'J,6')O,(i92-1I0 ,Sindicalo cios J),'sp"cllltn!eS) e
\1(>ISFS J\L:\X ISRAEL CP[: Il{' 407.25ú.JX~-T! .. (As~o(;\a)'i'i{)CUlllL:n.:ial do Alllazunas.J: t2unw
I'cpr,'Sel1llllilc'S da SI~RI:!~;'RI:RI':N;\T/\ DA SII.VA .\'ll\(,I[I., .-\FRFI-l, \1:'It, (JI()S35~ú e
VI i.\I-::\JCI' PI...I\'TLL. ;\FI{FB ..:v1al. nl~q~5(}S. para ulIhtiltlin:m c(llllissflu com a ritl~i1idadc de
;lVitli:Ji" il prL'~laç~i~)dv::> ~~r\""iço:-;penniLilh)s ~ propor. ~c (UI' l) caso. 1l1t.'I,.Iid:'I:-) ViSi.Hld{1~ adt:LjLJú-lo.s
~hlpkllll ;1tc'I~dilll~[lln do's lIsuúrios, COUfUrlllL' ~st;lbdt:cido no P~lrúgrarlll';lli:':{J do ,.\n, 3(; ...la lA'j
tf õ.()X'l; I i.)~J5. ,(.' l"h1 cuntrato lil'l11adu (lllfC a SRI{F/2:1 I{J L' a L.'fllprcSa "\UJZuRA Dl\
,\ 1\I.\/ÚN h TERM IN,\ IS I': SERV I(OS J .TD/\ .. objelo do processo I02X3 .()Ii.1 X4.Ji'lú- I7.

}-\comissão se reuniu nus illstalaçúcs I.kstinatbs ó Reccirn h.:(kntl do BrasjL no
I'(ll,l,() SE(.'UiGR:.\:Vl..\N, 110 dia 15 de jancil'O de 20lú, c'slando pl'çsenl~s l" <eguimcs
:llcmhro:=-, n::[\rcsenlnl1d() as seguiutl's ~'nlidmks:

~1.1A1<.'inw Antônio lVlcsquihl Marl'ill~, n:.:prc:->L'lllarH.!(t a penni::;:iiollürltl r\Ul'ora d:1 l\muLutliu
I ,"rminais l.:. ~crvivo~: Lida,

h) Renata da Si!" •• ;VlucicJ, reprL:scl1tundo a Supl..TillLl'lldencia Rcginnal da Rcccil~J h;l.k~ral do
Brasil Ila ~,' R\:giào Fiscal:

c) Vf.Tl"llic.'t: PUlllcl, repn:sel1lanth1 a StlPt,;rilllclld~n(:i3 l~c~it)ll<d da l{ec~j1<l h'::I.k:l'altio Brasiln;l
::, f~.L'gi;"l() Fi.,tal;

1.:) i\'lan~clu Hi1J'bosa Pc..'ixoto, n:presL.'lllandü I) Sindicaln dos DI.'.spachantes.

r, ~~{al'i:l Aiic.:c S:lni,1 AI'.lújn, I-;'iscal dú C'orllmto de Pcnnis:-i~o n" 02/[9~)t). numc~H.li.l pda
(lllI'Llri;1 i\J 1::~..1~S n.' ~:65.lk ~ I cll.:.' Jl'í'.Cll1hl"ll de ~015.

2 - A \'A !.lAçA0 EFETUADA PELOS {:SlJ;Í.I<lOS

2.J Avali.lção
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hll ljllh:'l~' gcrais. os r(;prcst.:JlUnlcS Jns llstlúrios mlJSlrarall1-S~ satiskitus (lHll il
tjualJdad\"" \10::;~Cf'.:i~l)~ prl...'stados pela pcrmi:... ..•lnnúria 11tlPUI{TO ~1-':CU/(jHA!\JIAj'\;.

2.2 COl1ll'llt:\l"ios

Durante a n:ulli~u. forum lh.:hatidu:-. U:1;llIlS POlllO,r..; ~1 I't:spcito do trahalho do porto
sct:u. <.,:-;:~il1lcil11l0 de sua L'strlHlJl'a l'ísica:

• :\ rL'prc~cntaJllc dos ln.LllspOrlild(ln:=~ qUi.:SlioIH.lLJ n l'L'pn:.'St'lllanlc da P~1'11lis:;jllJlÚria sobre ,1
(kl1lOt'i.l nu Hv...:rbUí':~lode cargas dest.:1l1hal'açadas. :)1'. Aki1l\0 d; ...;s\.~que desconh",:cl: o prnhkllla
•...lIue 1lllllC:J houve rcc\GIn •.H;ào elll n.'laç~lo a L'S;'\": ~;er\'i~o prcswdo pda pl.:rmis::;ioll •.iria. Ele S\,,'

COmpn)Illl.:::tcu ~m <.lveriguar o prohkma c. se r~)rl.JcaSD. suluci()J:ú-lo.

• Sra. Beatriz questiollou sobre u procL'dilllcJ11O de L'lllraJa dos ~t1ll1illhõcs no h..'l"mimd,
S(;gunclo ela: existe Ul11~l üllica lila de L'l1lr:lda tanto para u:-; Gnll)illh0~s qll~ ingn::::sam
c:lrn.::~ados com lrünsito atiu<lllt:iro, que pl't.:risam passar p~lr ulllí.l \'istoria tll:1llol'ad~\ nu gll~lrila,
ljuallll1 para os (';'lIninhik's que ingressam vazips par.) can\.'gar carg.as J('scJllbanwada:-:, Sr
Alcinw urg.ulllCtllülI tlUl: não hú pu~sibilidad~ oq.!,<.lIliI.,H' umil fila p~lr~l cada tipo de sitUH)'àü.

ll'nüu l.'l1l vi:::ta hav~r SOIl1t:l1lc um porl;1u J(; I.:lHrada lIo1L'rminal. lambem 1l,~IOh,\ ptl:,~ihiljdadC'
d\,.' t.k:i'\lU' (. call1illl"!üo vazio pass':lI' na t"1'l..'llll,,' dos C,llninllÚl.'S c~lrrt:gados, PlljS iSSl) g,ermiu
n;clatll(l~lk~, por par~.: dos call1inI1l)11l'in~,..;qUL.' iIlL~rt:s:;am C{llTcgados. COIIlO jú ;,ll.:onlCCcll em
~illlaçfio all: ..,:rior. Sr I\lcimo acrediL:! quc a solll~'fin ~, a !{ccL.'ita h:.:th:rõ..ll\"ks~JllbanJyar os
tdnsil(ls dll!nnciros nos portos ao Itlllg{l do dia, aos poucos, Is:-;u t~vil;JriH as Illll!PlS Iilas quc ,s..:'
rurr:wlIl 11(\ '.:ntrada lhl E/\I)! ,\urora ;Ln lill:d da l;'lrd~. 1\ 1\::pn.:sClltallh: da l{t;?u:ila Federal se
COlllpnm)t::l:~u a lWt..:ri::l.uar a siluuç;10 J(J i,k's~lIlhar;\~(1dos lr •.lllSil(l:':> nos P{)rl~)S l::'. S\,.'1()J' l) caso.
allt.'rar pr\lcl,,~\.lirncll1o.spara ajuum a soluciunar (l probkm;'l.

• ;\ r\"'pl\.:s~n[anl\~ do~ Tr;lIlspúrtudor\"'s l\H(.'Sli~)tlOH "obre (1 dt:l1lora nu c;'lJ'J\.'garnelllO lk
cargas dt:s~mbaraçadas. lt.:ndo em ViSLU (lU\.? as ran1lxIs 1Ililil.::tdas p~lra L:<.llTcgalllcllto ::>1.;,'1'\'('111

lw"h('l1) para dCSCí:i1Tegamcnlo de cargws elll [ri1nsilo i.H.luaneiro U rL.:prcs~l1lallll;.' d~l

pL:l'lllission •.ll ia inl()l'lllOU que esse a~sunlo jú lt,i objl:tn de ["('uniào i,:um :-;CuSi'Ullcionúrio:-; "'~qUl'
U oril.'lllul,.'ü{: rcpassad.1 é de priorizar l) ca['n.::gam~nlO de cargas, Sr. :'.\1cimu aerclli1a 4th:: Cllill

ess ••...•novo pr<H.:l..:diI1lCJ1l0atiol,ldo, O prohlema sl'rú snluciol1ado .

• O SiSt..'I1UI de ngl..:lldamenhl de l:lltl'ega J~ Largas cDntinua sendo potll'O utilizad().
prdl~rindu IlS importadores 1) sislema padr~l(l;,k attndiml'llll.l por on..k'lll Jl' l'hcgach1, 1\
1)t.'qUCllilpl:ll\:da (k t.:1it.':l1l(;S qlle faz liSO do agl't1dtlllll.~nll'- 111~lrl'H{} dia da 1.••.:lÍmJa. ll1a~ IIÚll n

hl)l':lrio. dif1cultando .. ..;cgulldn SI'. /\killlo .. llS trabalhus tia IKTIll;:..;siuni.iria, Da 111t.;'SI1i<.! lúruw. a
possihilidH(,~1...:de CIHrada e said •.1 (h,,' c~lrgas dunlllt..:.: as vime (' qU~111'o horas do dia tem sidu
poucu c:xplnrada 1X.~loSilnport~\don:s, 1\.'SrOlld~l\dü ~lilld~\ Ih)!' di!lHJlllto vollJml:: da:-- op...:rat;ô\.'s
do r'-.'l'lllillaL

• :\ lL'prL.'S0Ill<.t111t' da RFn qlll~Sl'i()IHHI a 1l\,,'I,,~~!-,~;idadl'de a R\,.'L'e:ta Fel!C'mi disp(lnihili;, •.ll" UIll

:)çr\'jdor P:!i'a libt:n.l~[ío <.l~ ln.il'lsiIU:) ,ldual1l'iro~ !lO lillal til: :;"'111<.1.11;], () repl'l..'s~lllalllt.: <.lH
j1L.,rIllissiolli. .•.:.iu acrL':.tita nflo h<J\'er flt.'Cl.'s::,idadt'. lL.'ndll l..'1ll \ istil 'J pcqUl:lln número d~ cargas
aClca.s que .\.'ht.~galll <.lo tl:1'millul IlP linal de :-il'l11anu via tr:'lIlsilu £H.iu:ml'iro () rl.'prc;.;cnlal1l~ dos
dc.spadlallll;S lamb~11l acha i..kSlll'l~L:Ssúri() lll<.lIl\l.:I' um S(,,'I'\ ido!' duraJl\ç toJo {,1 final de .sl.:'1ll,H),1
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no tcnlliJl(lL .iú que cargas urg.(:lltes podem ser desembaraçados direu.1m~J1H~ no m:rop0rlo. não
I1nvclldo lIcccssid;;\(.le <.kSç f"a;:ljl' ln1nsjto pura o EADI.

• A rcpr~scnlanll,,:' da Rt.:ccita F...,deral t.jllCSliollOU se há po:-\~ibiJidndc de redução do tempo
na rota elo..::lrc:insíto aduaneiro do Porto Chibat{io ao Li\DI _'\UI'OrLl. alualmcmç dI,,;' 12 horél~. jú
que n rola do Porto Supencrminais ao EJ\I)I Aurur:J é de 6 horas c a rOla do Aeroporto ao
EADI é de .J horas. Tanto tl repre~c':111antc da .pcnnissionnl'ia quanto do~ tn.lllsportadores ~
d~spac.:hantes argumentaram que I1UO sc-ria convcniclHe, pois a saída do Porto Chibutüo.
depl..'Jl{jendo <In horário. ~ bastante dC1l1oradiL lendo em vista a via atuaJ de acesso àquele
Portd, heI)) como a chegada nu EAlJ( Aurura. no final UZl tarde. lU111b~m é bastanlL' complicada
tlJl 1'8zfLo ~Io tnlllsiw illtL'nSO ele vciculns nn local.

• )\.'üo houve n:clamaçllo quanto iI prioridade 110 LISO da rampa para cargas lranSp{)rladas l:1ll

caminhões da pcrmi:-;sionúria em dctrilllc[l(o de cargas transportadas em veíc.ulos de outras
ell)prCSi:l$~ como hm ..i,a qu(:sllonado í.l rcpresentante dos Transportadores na reunião passada.

• Quanto à demora n~l \'crincnção de tn.lllsito aduHllciro clt:: cOlltainer por parte dos
~L:rvidorcs da IU','B, qUêsliolll:1da pela Sra. BL'atriz na rcuniüo rássada~ o probkma, por
i,,"llquallto~ L'slú solucionado, mIo havendo mais l'l'.clamaçfio por parte dos trunspon~dol'cs,

• Quanto ú melhoria no espélçLl destinado aos lnlnsilos aduaneil'os~ solicitada pelo
reprL'scntantc da RFB 1.'1pl.::rmissionúria na rcuniüo passaua, a s1tuaçi1o melhorou. Apesar <k a
jl'(:(l coberta c.stal" ocupada COlll UIl};1carga qu(: aguarda pt,;f"Ícia para ser de~l't11baraçadi.l. a
pel'l11issionüria procura facilitar il confi..Tencia pelo sl.Tvidor <.IaReceita Federnl cnII!t:.iralldo os
caminhôes carn::gados com tl'Cmsilo adu •.llll.'iro elll um único local. prüxinl(l ao pn.\iiú c. quando
solicilauo: disp()nihili/.:~l o (:Llllinl1ào para visloria na rampCl do arma:t.éTll. A representante dos
transp0rli.u..lores salientou que a milizaç.ào da rampa para vistoria de ct:uninhô~s em trânsito
aduaneiro alras~j () earrL'gulllclllo/de-scarrcgamcnto d('. ('.urg:Js no armazém c: 4U~, portant:o, os
tn.IIl,.-;itosdeveriam ser vistorias em outro locuL i\ n:pr~scntall(e da Receita Federal informou
que a cnrga que tLLuulllll.'llle ocupa o local coborw dl::slinaclo L!vistoria do tnlosito está puru ser
liherí.lda em breve, disponibilizando i.l rmnna arenas para cmbat'quc/dcsernbarquc de cargas.

J - AVALJAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERViÇOS PRESTADOS NO POlUO SECO
AURORA, DE ACORDO COM O 2" TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE
PERMISsAo PARA PRESTAÇj\() DI~ SERVIÇOS p(mucos DE
MOVliVIENTAÇ;\O E ARi\.lAZI~NA(;EJVJ DE ivWRCADORIAS EM PORTO SECO,
CEIYBRADO 1<:NTlü: A UNIÃO E A I~MPRESA AURORA DA AMAZÔ,',IA
TER:\'1INAIS I~SERViÇOS LTDA

Conronllc' At1~xo J do 2" Termo Aditivo do contraio celehrado "lllrc a União ~ "
cmpresa I\uror~ da !\1lH1zônia Terl1Jinais c Serviç,{)s l.tda .. segue ti nvnlia~~âo da qualidade dl.1s
serviços prestados nl.1 Port0 Seco.

Apesar tk nem touos t(:.~rCJlln.~spolldido: Ii.wam c.onvidndos a preencher ()
fbrJl1ullirio de avaliação os S~guilltcs usuários:

Importadores
MOTO IIONDA I)A A~'IAZÔNIA I.TDA
S;\\<ISLl\'(j EL.ETRÔNIC'A DA i\;\-I/\Z()Nli\ L.IDA
MICROSOFT MOBII.E TECt\OUXiIA I.TI);\

3
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D.IG1J30ARD ELETRÔNICA DA AMAZÔNJA I.TDA
NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
CAL-COMI' INDUSTRIA l.TDA
DIGITRON DA i\MAZOf\!IA If\!DL,STRIA 1-:COMCRClO S/A
CLlMAZON INDUSTRIAL LT1)A
EVADIN I:"DUSTRIAS AMAZÔNIA SOCIHJADló ANONI~'lA
.IA13I.1.iNDUSTRiAL DO BRASIL LTDI\
TCT MOBILE- TELU:ONES LTDA

Expo)'tnoores
RECOFARMi\ INDljSTRIA DO AMAZONAS I.TDi\
PEPSI-COL\ INDUSTRIAL DA ;\MAZÓNli\ I:IDi\
[)IGIBRJ\S INDUSTRIA DO BRASil, S/!\

Tra IlSpOr"tatl ores
Ai':LVIWO
SUPER TRANS
FSN TR,\NSl'ORTES
EllRON
.IL TRANSPORTES
ADUKARGO TRANSPORTES
NS TRANSPORTES
JG TRANSPORTES

Comissát"ia.~ de [)espachil
EB COMISSÁRIA DE D[SPCIIO
RC DESPACHOS
lJ:--JIi\O DLSI'ACHOS
RIONFGRO
t;l'IMAR
ADUANA
CODJ\IVI,\
RJ2CK
D MARCOS
2I: DESPACHO
PROFt\CTORY
1.101.0G ISTICA

:1,1 - Tabuhl~ão oos resultados da pesquisa or aVllliaçào dn 'Iualida,il- dos scn'i<;os
prt'snooos pelo Porlo Seco

Foi atribuído p~so I (um) a todos os ikl1s e a nota final. s~gllindo i.I I~')]"rnulado
ilc:m S do citado ;\.nexo L li.)iUI.::8,9 cüI1l0 apurado na l~lbela ahaixo. Sendo assim. de acordo
com a Nota Final. os serviços r'or~onsid(:rildüs bl.lJ1s.

Nota llnul 0- serviçus p~ss.imos:
:'\I01atinal de 1 a :1 -- s\'.'rvi~osruins:
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Nola /inal de 4 a li - serviços razoüveis;
Nota ti nal de 7 a 9 - serviços b()n~e,
Nota final 10 .. serviços ótimos

LALI
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••- CONCLUSÃO

•

•

Os participantes da rculllno conduiram que o 1'0ltO Seco Aurora Terminais e
Serviços LTDA tem prestado serviços de boa qualidade, buscando aparelhar-se e aperfeiçoar-se
pura atender aos seus llsuários de forma e~cixcnte c pr~IiSº-Sional.

-\~V.r .
, ~~~ 0'( Ao-\" • _

RENA:TÃ DA SILVA MACIEL
Repr~SClllaJl(~da SRIU'/}" RF

" 7'
_ /--Cij I'\,\{ \ l Lj I j td ",,_

,/ V~RF:NICE l)lINTEL" /
( Repl:ésC'l1I~l1le' SRRF/}" Rl/
",,--J ?- I

--f2 ,I /'

~LCIt.'l MI::S~lJrrA IVt\-I-{'-n-N-'S-
'Representante dn Permissionária. AUfon;.-EADI

/., " ~,~ ~:;::t,.v ./''''' J ~
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA IUSGIONAL DA RECEITA FEDERAL - 2" RI'
ALFÂNDI~GA no PORTO DE MANAUS

•

•

RELATÓRIO D<j\COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DOS SERViÇOS PERMITII)OS NO
PORTO SECO/GRAIVIAN - I" SEMESTRIi; DE 2016

I - CONSIDERAÇÕES INICIAIS

A Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na 2" Região Fiscal,
SRRF/2" RF, por meio da Portaria nO14, de 07 dejaneiro de 2016, designou como representantes
da permissionária ALCIMO ANTONJO MESQUITA MARTINS, CPF n° 020.562.082-53 e
WILSON OLIVEIRA SOUZA, CPF n" 032.299.998-7; como representantes dos usuários
BEATRIZ BOSI DE AZEVEDO, CPF n" 421.187.357-15 (Sindicato dos Transportadores),
MARCELO BARBOSA PEIXOTO, CPF n" 309.690ú92-00 (Sindicato dos Despachantes) e
MOISES MAX ISRAEL, CPF n" 407.256.182-72 (Associação Comercial do Amazonas); como
representantes da SRRF/2"RF RENATA DA SILVA MACIEL, AFRFB, MaL O 1953586 c
VERENICE PUNTEL. AFRFB, Mal. 01292568, para eonstitl.lirem comissão com a finalidade de
avaliar a prestação dos serviços permitidos e propor, se for o caso, medidas visando a adequá-los
ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido no Parágrafo Único do Art. 30 da Lei
n" 8.987/1995, e no contrato tirmado entre Ü SRRF/2" RI' c a empresa AURORA DA
AMAZÔNIA TERMINAIS E SER VIÇOS LTDA., objeto do proeesso 10283.003843/96-17.

A comissão se reuniu nas instalações destinadas á Receita Federal do Brasil, no
PORTO SECO/GRAMAN, no dia O I de julho de 20 IÚ, estando presentes os seguintes membros,
representando aEi seguintes entidades:

a) Alcimo Antônio Mesquita Martins, representando a permissionária Aurora da Amazônia
Terminais e Serviços ~~da;

b) Renata da Silva Maciel, representando a Superintendência Regional da Receita Federal do
Brasil na 2" Região Fiscal;

c) Vereniee Puntel, representando a Superintendência Regional da Receita Federal do Brasil na
2" Região Fiscal;

d) Beatriz Bosi de Azevedo, representando a Assüci~ção dos Transportadores de Manaus.

e) Marecla Neves Loureiro, servidora da Receita Federal do Brasil lotada na Equipe de
Despacho Aduaneiro 08 - EAD08.

f) Mal"Ía Alice Sauil Araújo, Fiscal do Colltrato de Permissão n" 02/1999, nomeada pela
Portaria ALF/MNS n" 4ú5, de 21 de dezembro de 2015.

2 - AVALIAÇÃO EH:TUADA PELOS USUÁRIOS
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2.1 Avaliação

Em linhas gerais, os representantes dos usuários mostraram-se satisfeitos com a
qualidHde dos serviços prestados pela permissionária no PORTO SECO/GRAMAN.

2.2 Comentários

Durante a reunião foram debatidos alguns pontos a respeito dos servIços
prestados pela permissionária EADI Aurora, bem como aspectos relativos a sua estrutura
I1sica:

• A representante dos transportadores informou que não há mais reclamações em relação à
averbação de cargas desembaraçadas, assunto questionado por ela na reunião passada.

• Em relação às longas filas que se formam na entrada no EADJ Aurora ao final da tarde, o
Sr. Alcimo infonnou que houve uma melhora em razão da redução dos trânsitos de imp0l1ação
dos portos para O EADI. A representante da Receita Federal inf(mllou que houve alteração no
procedimento de desembaraço dos trânsitos nos POI10S,o que ajudou a minimizar o problema.
Os trilnsitos são liberados nos outros recintos alfandegados de forma continua, ao longo do
dia, evitando-se o acúmulo de desembaraço ao tinal da tarde.

• Quanto à demora na retirada de cargas desembaraçadas, em razão das rampas destinadas
ao earregHmento servirem também para deseaITcgamento de cargas em trânsito aduaneiro,
ocorreu uma melhoria significativa. segundo a representante dos transportadores, mas o
problema não está totalmente solucionado.

• Para agilizar a retirada de cargas pelos transpm1adores, o permissionário disponibilizou
uni sistema de agendamento de entrega de cargas em seu site. Entretanto, tal recurso continua
sendo pouco utilizado, preferindo os importadores o sistema padrão de atendimento por ordem
de chegada.

• O representantc da pe1l11issionária questionou sobre a possibilidade da Receita Federal
disponibilizar um servidor para a conclusão de trâllsitos aduaneiros nos sábados, tendo em
vista o aumento significativo de importadorcs demandando o serviço. Os representantes da
Receita Federal ponderaram que. na legislação vigellte não há previsão para escala de plantões
na Alfândega do Porto de Manaus. A solicitação já foi objeto de reunião do gerente do EADJ
Aurora com o Inspetor da Alfândega do P0I10 de Manaus e o caso eSlá sendo tratado pelo
Gabinete.

• A representante 'da. Re.eeita Federal questionou novamente sobre a possibilidade de
redução do tempo"na':rota' .de, trân~ito. aduaneiro do Porto Chibatâo ao EADJ Aurora,
atual me ate de 12 horas, tendo em vista que' Úl11levantamento realizado pela Alfândega do
POl10de Manaus constatou que a média de tempo entre o desembaraço do trânsito no porto c a
chegada do veiculo no EADI Aurora é dc 3,6 horas. Todos os presentes acordaram que 6 horas
é um prazo razoável para cumprir [) trajeto, considerando as circunstâncias atuais de !luxo de
veiculas. Além disso, a servidora da Receita Federal do Brasil responsável pela conclusão dos
trilnsitos de importação no EADI Aurora se disponibilizou a averiguar quais transportadores
costumam descumprir o prazo estipulado para a rota e quais as justificativas mais frequentes
para os atratlos.

2
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• Quanto ao espaço coberto destinado à verificação dos trânsitos aduaneiros, apesar de a
carga que ocupava a área já ter sido desembaraçada e retirada pclo importador, não está sendo
utilizado para o fim a que sc destina. O representante da pennissionária justitlcou que o local é
insuficiente para todas as cargas em trânsito, tendo em vista que o servidor da Receita Federal
prefere aguardar a chegada de vários veículos para fazer a conferência dos elementos de
segurança. A servidora responsável pela conclusão dos trânsiros argumentou que isso só
ocorre quando há comboio, uma vcz que a conclusão do trânsito só é possível após a chegada
de todos os veiculos no terminal.

3 - AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PORTO SECO
AURORA, DE ACORDO COM O 2" TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE
PERMISSÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERViÇOS PÚBLICOS DE
MOVIMENTAÇÃO E ARMAZENAGEM DE MERCADORIAS EM PORTO SECO,
CELEBRADO ENTRE A UNIÃO E A EMPRESA AURORA DA AMAZÔNIA
TERMINAIS E SERVIÇOS LTDA

Confonnc Anexo J do 2" Tenno Aditivo do contrato celebrado entre a União e a
empresa Aurora da Amazônia Terminais e Serviços Ltda., segue a avaliação da qualidade dos
serviços prestados no POlia Seco.

Apesar de nem todos tcrem respondido, foram convidados a preencher o
formulário de avaliação os seguintes usuários:

Importadores
MOTO HONDA DA AMAZÔNIA LTDA
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA
MICROSOFT MOBILE TECNQLOGIA LTDA
DIGJBOARD ELETRÔNJCA DA AMAZÔNIA LTOA
NOKIA DO BR.'-\SIL TECNOLOGIA LTDA
CAL-COMP INDUSTRJA LTDA
DIGJTRON DA AMAZONIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO S/A
CLJMAZON INDUSTRIAL LTDA
EVADIN INDUSTRIAS AMAZÔNIA SOCIEDADE ANONJMA
JABIL INDUSTRJAL DO BRASIL LTDA
TCT MOBILE- TELEFONES LTOA

Exportadores
RECOFARMA INDUSTRIA DO AMAZONAS LTDA
PEPSI-COLA INDUSTR1AL DA AMAZÔNIA LTDA
DJGIBRAS INDUSTJUA DO BRASIL S/A

Transportadores
AZEVEDO
SUPER TRANS
FSN TRANSPORTES
EBRON
JL TRANSPORTES
ADUKARGO TRANSPORTES
NS TRANSPORTES

3
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lG TRANSPORTES

Comissárias de Despacho
EB COMISSÁRIA DE DESPCHO
RC DESPACHOS
UNIÃO DESPACHOS
RJONEGRO
UNIMAR
ADUANA
CODAMA
RECK
DMARCOS
2E DESPACHO
PROFACTORY
LB LOGlSTlCA

3.1 - Tabulação dos resultados da pesquisa de avaliação da qualidade dos serviços
prestados pelo Porto Seco

Foi atribuído peso 1 (um) a todos os itens e a nota final, seguindo a fórmula do
item 5 do citado Anexo 1, foi de ~ como apurado na tabela abaixo. Sendo assim, de acordo
com a Nota Final, os serviços foram considerados bons.

Nota final O- serviços péssimos;
Nota final de I a 3 - serviços ruins;
Nota final de 4 a 6 - serviços razoáveis;
Nota final de 7 a 9 - serviços bons e,
Nota final 10 - serviços ótimos

4
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Oficio n.o I0/SBEG(EGLC)/20 18

Manaus; 04 de janeiro de 2018 .

Senhor Wilson Oliveira Sousa ,,'
Gerente Geral da AURORA DA AMAZÔNIA TERMINAIS E SERVIÇOS LIDA
Rua Ministro João Gonçalves de Araújo, 472- Parte E- Distritp Industrial,
CEP 69075-840 . . , ,
Manaus - Amazonas.

Assunto: Informação de movimentação de carga de remoção no TECA em 2016 :
Ref: Carta s/noProtocolo 84 de 04/01/2018

Prezado Senhor,

Em atenção ao documento em referência, informamos it: V.Sa. que no periodo de

Janeiro a Dezembrol16 a movimentação de cargas importação: destina ao Transito Aduaneiro'no

. Terminal de Logistica de Carga do Aeroporto Internacional de Jvlanaus/Eduardo Gomes de cargas
., foi de 8.079.535,269 kg.

•
C.C.:

.PEC: 2733109
MJQSIEGLC_2

/

<0 .,'

~

.: ..
í !. '.í ) ': .... .

. j i /1, ~ , ..~..\'V"Ç1'~ (Ll~_V'V\ \) ,'.
tLIBEFERREIRA JUNIOl~ •

Superintendente .:.
Aeroporto nt rnacional de M~naus/EdiIardo Gomes

.' 'a\li. .
Od~~~oo~eraciUna\

l3eleme de ~1(\-"?'
1l,alt\l:Il\a: 91 . .'

! AUTENI1CO a presente fotocópia por conferir com doeum a = tpr
DouH Em Testelllllnhoda verdade Dai oraOS/O OI 15,00
E:rutldopor ROBERTOARAÚJOMAC.lEL_E 'RE :A O O . ," ~
SELOELE1R6NlCODEFlSCALlZAÇAO.TJ .N . "'.\)'\\>:
AliTEl'o'"IOO<l531D3.JZ2KSNNBZ5LHP7 f\.~\"\ ~\
Valide o selo cldadalJ.portalseloarneombr _" ,rM.~"v ~1(J .

P1iO:RS6,oo ~'~~~~~1.i\1"'''''
.J ~O'tJe er..\(\ :
. ~o.e&

. Empresa Brasileira de Infraestrutura Ae~oportuária
Aeroporto Internacfc:.nal de Manaus/Eduardo Gpmes
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YAMAGAMIINVESTIMENTOS lTOA.

CNPJ/MF.01.783.274/0001-67

JUCEA.NIRE. 13.200.383.427 em 28.06.00

ALTERAÇÃODO CONTRATOSOCIAL

Pelo presente Instrumento Particular, as Partes a seguir qualificadas:

(I) YAMAGAMI INVESTMENT CORP, sociedade regularmente constituída e existente

sob as leis de Bahamas, com sede em New Providence, Frederick Street, 2Q andar .

Nassau, Bahamas, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.739.039/0001-49, neste ato,

representada por seu bastante procurador, Marcello Di Gregorio, brasileiro, casado sob

o regime da separação total de bens, empresário, portador da Cédula de Identidade RG

n.º 29.397.397-0 SSP/SP,inscrito no CPF/MF sob o n." 213.657.048-07, com endereço

comercial na Cidade de São PaulO, Estado de São Paulo, na Avenida Guilherme Cotching,

nº 722, Sala 04-A, Vila Maria, CEP02113-010;

(i;) MPD ALCOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕESLTDA" com sede em São

Paulo/SP, na'Avenida Guilherme Cotching nº 722, Sala 04-A, Vila Maria, CEP02113-010,

Inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 01.797.068/0001-06, com contrato social arquivado na

Junta Comercial do Estado de São Paulo - JUCESP sob o NIRE 35.214.284.572,

representada neste ato por seu administrador Sr. Franco Di Gregorio, brasileiro, casado

sob o regime da separação total de bens, empresário, portador da Cédula de

Identidade RG n.º 4.105.218-3 SSP/SP,inscrito no CPF/MF sob o n.º 457.863.308-00 c

residente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, na Avenida Guilherme

lPág. nO \
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(iii) LFM COLUMBUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., sociedade

empresária limitada, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida

Guilherme Cotching n" 722, sala Q3.A, Vila Maria, CEP02113-010, inscrita no CNPJ/MF

sob o n" 01.838.698/0001-81, com seu contrato social arquivado na Junta Comercial do

•

Estado de São Paulo ,ob NIRE 35.214.284.505, neste ato, representada por seu

administrador, Sr. Camillo Di Gregorio, brasileiro, casado sob o regime da comunhão

parcial de bens, empresário, portador da Cêdula de Identidade RG n." 5.674.435-3

SSP/SP e inscrito no CPF/MF sob o n." 755.039.308-78; residente e domiciliado na

Cidade de São Paulo. Estado de São Paulo, com endereço na Avenida Guilherme

Cotching. n" 722, sala 03.A, Vila Maria, CEP02113-010,

na qualidade de sócios representando a totalidade do capital social da VAMAGAMI

INVESTIMENTOS LTDA.. sociedade empresária limitada, com sede em Manaus/AM, na

Rua Ministro João Gonçaives de Araújo n" 472, parte i, CEP 69088-240, Distrito

Industrial I, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 01.783.274/0001.67, com seu contrato social

arquivado na Junta Comercial do Estado do Amazonas - JUCEA sob o NIRE

13.200.383.427 ("Sociedade"). têm entre si justo e contratado alterar o referido

Contrato Social, como ora de fato alterado têm, no seguinte termo:

1. Os sócios resolvem alterar a redação da Clausula 2° do Objeto Social:

•
A sociedade tem por objeto a administração, comprai venda e locação de bens

próprios, móveis e imêveis, a prestação dr serviços de intermediação de negócios,

vedada a prática de atos que dependam de autorização ou registro especial, e a

participação em outras sociedades como sócia, acionista ou quotista.

2. Os sócios resoivem alterar o endereço da sede passa a funcionar á Rua Ministro João

2
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3. Diante das alterações efetuadas acima. resolvem as sócias consolidar o Contrato

Social. o qual passa a vigorar com a seguinte redação:

"CONTRATO SOCIALDA

YAMAGAMIINVESTIMENTOS LTDA.

CNPJ/MF n.o 01.738.274/0001-67

NIRE13.200.383.427

DENOMINAÇÃO, OBJETOSOCIAL,SEDEEPRAZODEDURAÇÃO DA SOCIEDADE

Cláusula l' A Sociedade empresária limitada tem a denominação de YAMAGAMI

INVESTIMENTOS lTDA. e é regida pelo presente Contrato Social e pelas disposições

legais aplicáveis.

Cláusula 2' A Sociedade tem por objeto: (i) A sociedade tem por objeto a

administração, compra, venda e locação de bens próprios, móveis e imóveis, a

prestação de serviços de intermediação de negócios, vedada a prática de atos que

dependam de autorização ou registro especial, e a participação em outras sociedades

como sócia, acionista ou quotista.

,

!
j
1

Cláusula 3! A Sociedade tem sede no Município de Manaus, Estado do Amazonas, na

Rua Ministro João Gonçalves de Araújo n.o 472, Sala 17, Distrito Industrial i, CEP69075-

840, podendo abrir. manter e encerrar filiais e escritórios, em qualquer localidade do• país, mediante deliberação dos sócios,

instrumento.

observado o quórum previsto neste

(,-JUCU /
'--....,. ".. '._-
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CAPITALSOCIAL

Clausula s. o capital social é de R$ 4.200.000,00 (quatro milhões e duzentos mil

reais). dividido em 4.200.000 (quatro milhões e duzentas mil) quotas. do valor de R$

1,00 (um real) cada, totalmente subscritas e integralizadas, assim distribuídas entre os

sócios:

.--- -. Sócio I Q~~las --r-vãi~r1Rsl-: % I
IYArViA-GAMliNVESTMENTCORP-.----t---~24999.8t.l:i49998,00 i 29;76191
I I l I
j- ~~_"_, __ + • ."-~-----_+__--- I •. ~_ .

i lFM COlUMBUS EMPREENDIMENTOS ! I i
I EPARTICIPAÇÕESlTOA. I 983.531 I 983.531,00 ! 23,4174
I •__ ...__. ••_. •__,__ ,_,_,_.__,_~_.__ ~_._' '---;

I MPD AlCOR EMPREENDIMENTOS E: I i \'
, PARTICIPAÇÕESlTDA. ! 1.966.471 i 1.966.471,OO! 46,82071
.~. ~M,. __ '_ ~_ _ __ --1__-_.--_.--j~~_._--.------.-.----

TOlal ! 4.200.000 i 4.200.000,00 I 100,0000 I____.. ..._.__.. .._L __ o ..J .. __. ..__._,_ .....--._-
Paragrafo 12 _ A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas respectivas

quotas, mas todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital

social.

Paragrafo 22 - Os sócios não respondem de maneira subsidiaria pelas obrigações

sociais.

•
Paragrafo 32 • A cada quota corresponde um voto nas deliberações sociais.

DELIBERAÇÕESSOCIAIS

Clausula 6. Os sócios são soberanos para decidir sobre qualquer negócio ou situação

jurídica do interesse da sociedade e suas deliberações serão tomadas em reunião de

sócios .

Cláusula 7~ As reuniões de sócios serão convocadas por qualquer dos sócios, mediante

comunicação escrita com aviso de recebimento entregue aos demais sócios, podendo

I
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Parágrafo Único As reuniões serão presididas por um dos sôcios escolhidos dentre os

presentes, e secretariada por qualquer pessoa escolhida pelos sócios.

Cláusula 8! As deliberações dos sôcios sobre todas e quaisquer mate rias serão adotadas

sempre pela aprovação dos sôcios que representem a totalidade do capital social.

ADMINISTRAÇÃO

Cláusula 9' Nos termos do Artigo 1.060 do Côdigo Civil, a administração da Sociedade

caberá privativamente aos administradores ou aos procuradores constituidos em nome

da Sociedade.

Parágrafo 1" Observado o disposto no Parágralo 4" abaixo, a administração da

Sociedade será exercida, ~empre em conjunto, por Marcello Di Gregorio, brasileiro,

casado sob o Iegime de separação total de bens, empresário, portador da Cêdula de

Identidade RG n.9 29.397.397-0 SSPjSP, inscrito no CPFjMF sob o n." 213.6S7.048-o7,

com endereço comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida

Guilherme Cotching. n9 722. Sala 04-A, Vila Maria, CEP 02113-010 e Luciana Di

Gregorio, brasileira. solteira, empresária, portadora da Cédula de Identidade RGSSPjSP

n.9 34.62S.790-6 e inscrita no CPFjMF sob o n." 213.654.818-24, com endereço

comercial na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Guilherme Cotching,

n9 722, Sala 03-A, Vila Maria, CEP02113-010, que permanecerão em seus cargos por

prazo indeterminado, observadas as disposições da lei e do Contrato Social.

Parágrafo 2" Os administradores farão jus ao recebimento de "pro labore" mensal,

em montante a ser estabelecido mediante deliberação de sôcio(s) representando a

totalidade do capital soc,al, e sera levada à conta de de1P s geraIS da Sociedade. ~( f
• ,I \
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funcionários que a envolverem em obrigações relativas a negócios ou operações

estranhas ao objeto social, tais comO fianças, avais, endossos ou quaisquer outras

garantias concedidas em favor de terceíros. ~V( f
AO DE NOTAS OE SÃO PAULO -{ '\
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Parágrafo 62 São expressamente vedados, sendo nulos e inoperantes com relação à

Sociedade, os atos de quaisquer dos sócios, administradores, procuradores ou

assinadas em conJunto pelos administradores e, além de mencionarem expressamente

os poderes conferidos, deverão, com exceção daquelas para fins judiciais, conter um

período de validade limitado a 1 (um) ano.

Parágrafo S~ As procurações outorgadas em noml~ da Sociedade, deverão ser

economia mista e entidades paraestatais; (b) a administração, orientação e direção dos

negócios sociais, respeitadas as deliberações tomadas nas reuniões de sócios; (cl

assinatura de duplicatas, e suas respectivas faturas; e (d) o recebimento de pagamentos

efetuados em nome da Sociedade por meio de cheques nominais, endossando'os para

depósito em conta-corrente da Sociedade .

Parágrafo 4!! Dependera de prévia e expressa autorização, por escrito, de sócios

representantes da totalidade do capital social, a prática dos seguintes atos: a aquisição,

oneração ou alienação, por qualquer forma e a qualquer título, de bens imóveis ou dE

qualquer participação societária de que .a Sociedade sp.ja titular ou de qualquer

participação em consórcios ou outras formas de associação.

Parágrafo 32 Os admini,tradores em conjunto ou os procuradores constituídos em

nome da Sociedade, observado o disposto nos parágrafos 4" e se, a seguir, dispõem,

dentre outros poderes, dos necessârios para: (a) reprc,ser.tar a Sociedade em Juizo e

fora dele, ativa ou passivamente, perante terceiros, quaisquer repartições públicas/

autoridades federais. estaduais ou municipais, bem como autarquias, sociedades de

A validade das~e documento, se impresso. fica sujei~o à comprovaç60 de sua au~enticidade nos respectivos portai •.
Informando seus respectivos código. de verificação

•
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Parágrafo 72 Nos termos do 912, do artigo 1,063 do Código C;vil, os administradores

nomeados nos termos desta Cláusula para ocupar os cargos de administração, apenas

poderão ser destituídos dos referidos cargos, mediante deliberação de sócio(s}

representando a totalidade do capital social.

EXERcíCIO SOCIAL, BALANÇO E DISTRIBUiÇÃO DE lUCROS

Cláusula lO!! O exercício social terá início em 19 de janeiro e encerrar-se-á no dia 31

de dezembro de cada ano, quando será levantada a balanço geral e apuradoS os

resultados do exercício.

Parágrafo Único O balanço patrimonial e as demonstrações financeiras ficarão à

disposição dos sócios na sede da sociedade, dispensada a sua publicação no Diário

Oficial e em outro jornal.

Cláusula 11' Conforme artigo 1.007 do Código Civil, poderão os dividendos apurados

serem distribuídos e/ou pagos entre os sócios desproporcionalmente á participação

destes no capital social, conforme decisão dos sócios representantes da totalidade do

capital social.

•
Cláusula 12' Nenhum dos sócios terá direito a qualquer parcela dos iucros até que

seja adotada deliberação expressa sobre sua aplicação por sócio(s) representando a

totalidade do capital social.

Cláusula l3! Os sócios poderão determinar o levantamento de balanços a qualquer

tempo, para distribuir lucros, mesmo em períodos extraordinários, obedecidas as

disposições legais e contratuais.

I
~•

I
y
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Cláusula 17' 05 administradores deverão dar ciência aos sócios de proposta de

aumento do capital social mediante subscrição de novas quotas, para que tenham prazo

de 10 (dez) dias para exercer, por escrito, seu direito de preferência ou cedê-lo a outro

sócio ou a terceiros, observado o disposto na Cláusula 16' supra .

Cláusula 18' Nas hipóteses de retirada, exclusão, falência, ou qualquer outro motivo

que afaste qualquer dos sócios da Sociedade, a Sociedade não se dissolverá,

DISPOSiÇÕES GERAIS

escrito, que terão preferência para adquiri-Ias na proporção de sua participação no

capital social e nas mesmas condições, devendo informar o nome do interessado

adquirente e todas as condições do negócio, sendo que o direito de preferência deve

ser exercido no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento da

notificação.

Parágrafo Único A cessão, venda ou transferência de qualquer natureza de quotas da

sociedade dependem do consentimento prévio e expresso de sócio(s) detentores da

totalidade do capital social.

Cláusula 16' O sócio que pretender ceder e transferir suas quotas, total ou

parcialmente, a outros sócios ou a terceiros, deverá notificar aos demais sócios, por

pagamento dos eventuais credores} distribuindo-se o saldo porventura existente entre

os sócios, na proporção das quotas então por eles possuidas.

Cláusula 15' Na hipótese de liquidação da sociedade, seus bens serão destinados ao

A validade deste documento, S8 impresso, fiea sujeito à comprovaçio de sua autenticidado nos respectivos portais.
Informando seus respectivos c6digos de verifieaçlo
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Cláusula 19' Os haveres dos sócios, no caso de faléncia, exclusão ou retirada, serão

apurados com base no patrimônio liquido da Sociedade, levantando-se, para tanto, um

balanço especial na data do evento e serão pagos a quem de direito em 12 (doze)

parcelas mensais acrescidas de juros de 6% (seis por cento) ao ano, contados a partir da

sua conclusão que não poderá ser posterior a 60 (sessenta) dias do evento.

Cláusula 20! OIS) administrador(es) declara(m) sob as penas da lei, que não està(ao)

impedido(s) de exercer(em) a administração da sociedade, por lei especial, ou em

virtude de condenação criminal. ou por se encontrar(em) sob os efeitos dela, a pena

que vede, ainda que temporariamente. o acesso a cargos públicos, ou por crime

falimentar, de prevaricação, peita ou suborno. concussão, peculato} ou c.ontra a

economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas da defesa da

concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 21! O presente instrumento é regido pela legislação em vigor, concernente

às sociedades limitadas. aplicando-se subsidiariamente as disposições da Lei das S.A.

(Lei 6.404, de 15.12.1976) e suaSalterações.

LALI

Cláusula 22. A administração da Sociedade cumprirá e fará cumprir todos os termos e

condições que lhe forem aplicáveis dos acordos de sócios eventualmente depositados

na sede da Sociedade.

Cláusula 23' Fica eleito o foro da Comarca de Manaus, Estado do Amazonas, para

1
1
i
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Manaus, 30 de

Administradores:

vias de igual teor e forma, na presença das 2 (duas I testemunhas abaixo subscritas.

E, por estarem assim justos e contratados, assinam o presente instrumento em 03 (três)
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Termo de Encerramento

Em conformidade com a NI 2.04 (GOl) em vigor, declaramos que:

o Este volume de n° 04 pertencente à PEC 34391, contendo 455 folhas,
numeradas de 1225 a 1680, incluindo este Termo, está eneerrado. Novos
documentos serão arquivados no volume seguinte.

Brasília, 24 de julho de 2018.

HELEN FE REIRA DA VITÓRIA
MAT ICULA: 00.390-17

STAGIARI0
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À Presidente da Comissão de licitação
Sra. Andreia e Silva Heidmann
Gerência Geral de Serviços de Logística Administrativa - Gerência de Licitações
Coordenação de Licitação de Concessão de Áreas - LALI-2
Setor Comercial Sul, Quadra 04 Ed. Centro Oeste 1Qandar - Brasília/DF

• Ref.: licitacão nQ010/LALI-2/SBEG/2017
Processo Administrativo nQ0300.160.261.343

Aurora da Amazônia Terminai5 e Serviços Ltda.
Rua Minil;.tro./oflo Gonç:alllllllde Ar.Uio. 472. Porto e - O'lltdto Indu,trilol

CEP: 68075.840 . MOlllIIffi- MoI

{921 :3614-S800 lPAB)Q I 3614-8622 (FAX)
www nUt'Ol'1lmo~.eom.br I n-rneil: .....--ullj@lIllf'Ol'U1ldLcom.br

fI.6~NfBAERO
CSAT

Prol.Os!. 219
'IO/U1l2018 lJ9:!i1

•

A Aurora da Amazônia Terminais e Serviços Ltda. ("Aurora"), sociedade limitada, com sede

na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Rua Ministro João Gonçalves de Araújo, nQ

472, Parte E, Distrito Industrial, inscrita no CNPJ/MF sob o nQ 04.694.548/0001-30, com

fundamento no item 9.2.1 do Edital de Licitação nQ01O/LALI-2/SBEG/2017; no artigo 70, ~4Q,

do Ato Normativo nQ 122/PRESI/DF/DJ/2017; e no artigo 59 da Lei Federal nQ 13.303/2016;

vem, respeitosa e tempestivamente à presença de vossas senhorias, apresentar as presentes

CONTRARRAZÕES

em face do RECURSOADMINISTRATIVO interposto pela MDC Serviços de Apoio Logístico

Ltda. - EPP ("MDC") contra o ato de julgamento exarado na sessão pública realizada no dia

21.12.2017, que declarou a Aurora vencedora da referida licitação ("Ato de Julgamento"),

pelas razões de fato e de direito a seguir expostas.

I. DOS FATOS RELEVANTES

Em 08.06.2017, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária ("INFRAERO")

publicou o Edital da Licitação nQ010/LALI-2/SBEG/2017 ("Edital") para a "Concessão de Uso de

Área para Exploração Comercial e Operação da Atividade de Armazenagem e Movimentação

\1bV
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