
DIVERSAS EMPRESAS

Assunto: RELATÓRIO DE INSTRUÇÃO DE IMPUGNAÇÃO Nº 015/LALI-7/CSAT/2019 -
IMPUGNANTE: HORUS AERO TAXI LTDA
Ref.: LICITAÇÃO Nº 110/LALI-7/SBJV/2019 - CONCESSÃO DO USO DE ÁREA
DESTINADA À HANGARAGEM E/OU MANUTENÇÃO DE AERONAVES PRÓPRIAS
E/OU DE TERCEIROS E/OU TÁXI AÉREO, NO AEROPORTO DE JOINVILLE - LAURO
CARNEIRO DE LOYOLA, EM JOINVILLE/SC.
Anexo: IMPUGNAÇÃO: HORUS AERO TAXI LTDA

Prezados Senhores,

1                    Trata o presente de instrução para a impugnação aos termos do Edital apresentados
pela empresa HORUS AERO TAXI LTDA., por discordar dos termos do edital da Licitação
referida, que teve sua divulgação no D.O.U., n.º 192, Seção 3, pág. 127, em 03.10.2019,
disponibilizadas no Portal de Licitações da Infraero (www.infraero.gov.br) e do Banco do Brasil
(www.licitacoes-e.com.br).

2                    Expomos ao longo deste relatório os argumentos da impugnante e análises
baseadas e fundamentadas no edital e na legislação vigente que regem o assunto.

I.                   TEMPESTIVIDADE

3                    Registre-se que a impugnação foi recebida e conhecida, vez que estavam presentes
os requisitos de admissibilidade e tempestividade previstos no item subitem 12.2 do Edital desta
Licitação.     

II.                  DAS RAZÕES E ARGUMENTOS

4                    A impugnante insurge, em síntese, quanto aos seguintes itens:

A Impugnante alega que é concessionária no Aeroporto Lauro Carneiro de
Loyola desde 2009 e fez um alto investimento em melhorias na referida área,
tanto melhorias de acesso como também no hangar em questão;

Informa que celebrou contrato de 05 (cinco) anos e os seguintes de 02 (dois)
anos, sob alegação de que a INFRAERO usaria o espaço e que até o
momento, isso não aconteceu, e está indo para a 3ª (terceira) licitação, com
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período de 02 (dois) anos; 

Argumenta que todo investimento feito pela Impugnante, da qual a
INFRAERO tem conhecimento, pois o mesmo, foi feito com projetos exigidos
pela INFRAERO, com um custo de mais de R$100.000,00 (cem mil reais),
foram arcados pela recorrente Horus.

E ainda faz outros apontamentos, quanto sua impugnação:

a) Ao contrário de Licitações anteriores, alega que não houve Chamamento
Público;

b) Salienta que a Impugnante recebeu o Edital via e-mail em 04/10/2019
publicado no Diário Oficial em 03/10/2019, portanto, em prazo inferior a 15
(quinze) dias da data do Certame;

c) Que não há previsão legal do Adicional de Preço Fixo de R$14.490,00
(quatorze mil, quatrocentos e noventa reais) a ser pago em parcela única, a
vista, até o 10º (décimo) dia a partir da assinatura do contrato, conforme
constou no item 8.3 alínea "d" do Edital. Ademais, nunca foi exigido esse
adicional, tampouco estabelecido em Editais anteriores;

d) Argumenta que no item 16.1.3 alínea "b" consta a exigência de fiança
bancária, a qual também nunca foi exigida nos Editais anteriores tampouco
há tempo hábil para contratar tal fiança, pois o mesmo, além de um custo
alto ainda é muito burocrático por parte das instituições financeiras;

e) Informa que as fotografias da Situação Física da parte interna e externa
do Hangar não coadunam com a realidade, pois a impugnante, alega que fez
investimentos tanto na área interna como externa do Hangar, não
demonstrados na Foto 04 (área interna) - Foto 03 (fachada Noroeste do
Hangar e pátio externo), da qual a Horus construiu toda a parte de acesso
de Taxiway A, conforme Foto 05 (acesso à TAXI A);

f) E ainda com relação aos investimentos feitos pela Horus nas áreas de
acesso, tal como a Taxiway A, a Foto 5 (acesso à TAXI A) também não
coaduna com a realidade, pois a mesma foi totalmente reparada pela
impugnante, juntamente a mesma referência cabe para Foto 06 (Pátio
externo). Dessa forma, as fotos juntadas aos anexos não são reais, foram
alteradas em licitações muito anteriores a esta;

g) Ainda afirma que a INFRAERO amigavelmente solicitou uma parte do
pátio em questão, da qual a Horus cedeu e também cedeu a área de acesso
construída integralmente pela Horus, que anteriormente e integralmente
esse acesso era somente gramado. 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero
Endereço : SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 4, BL A, LOTES 106/136 ASA SUL

CEP:70304906 BRASÍLIA-DF-BRASIL
http://www.infraero.gov.br

2

C
S

A
T

O
F

C
20

19
00

93
7A

Assinado com senha por IARA CRISTINA DOS SANTOS e ALEXANDER CHRISTIAN RAFF LEHNER em
16/10/2019 16:09:22.
Documento Nº: 737842-4986 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar

INFRAERO

CENTRO

 D
E

 S
E

R
V

IÇ
O

S A D MINISTR
A

T
IV

O
S

 E
 T

É

CNICOS

215



                     Requer ao final, pelos vícios graves apontados, cancelamento do Edital e da
licitação em questão.

III.                  DA ANÁLISE DOS ARGUMENTOS

5                   Preliminarmente, cumpre esclarecer que a INFRAERO, assim como demais órgãos
da Administração Pública Federal, se submetem aos dispositivos legais e normativos
internos emanados por nossa Sede para a elaboração de seus editais, em fiel cumprimento a
legislação vigente que rege o assunto "licitações", como fundamentado no item 3 do Edital, vale
ressaltar:

"A presente licitação reger-se-á por este Edital e seus Anexos, em
conformidade com o regime instituído pela Lei n.º 13.303, de 30 de
junho de 2016 e nos termos da Lei n.º 12.846, de 1º de agosto de
2013, da Lei Complementar n.º 123, de 14 de dezembro de 2006, no
que couber; do Decreto n. 8.538, de 06 de outubro de 2015; do
Decreto n.º 8945, de 27 de dezembro de 2016; do Regulamento
Interno de Licitações e Contratos da Infraero, doravante denominada
Regulamento..." (grifo nosso).

Ressaltamos ainda o Art. 31 da lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016:

"Art. 31. As licitações realizadas e os contratos celebrados por
empresas públicas e sociedades de economia mista destinam-se a
assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que se
refere ao ciclo de vida do objeto, e a enviar operações em que se
caracterize sobre preço ou superfaturamento, devendo observar os
princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da
publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da
economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da
vinculação ao instrumento convocatório, da obtenção de
competividade e do julgamento objetivo"  

E, ainda:

                                De acordo com o Prof. Marçal Justen Filho

"... a Administração tem liberdade para escolher as condições sobre o
contrato futuro..." Tais escolhas serão consignadas no ato
convocatório da licitação, que passará a reger a conduta do
administrador... A vinculação ao instrumento convocatório
complementa a vinculação à lei".

"... Ao produzir e divulgar o ato convocatório, a Administração
exercita juízos de conveniência e oportunidade sobre o objeto a ser
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contratado, os requisitos de participação, os critérios de seleção do
vencedor"...

(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos
administrativos. 12ª Ed. São Paulo. Dialética, 2008. P.70).

6                      Isto posto, passamos a análise dos argumentos elencados, quanto ao pedido de
impugnação aos termos do Edital:

                        a) O Chamamento Público é um instrumento OPCIONAL ao gestor comercial
com a finalidade de identificar se não há mais de um interessado numa área operacional a ser
concedida, previsto no Ato Normativo Nº 005/PR/DJ/2014:

"Art. 15 - Para avaliação do número de interessados na área a ser
concedida, bem como para prospecção do mercado local, o
COMLOC poderá utilizar, consoante regulamentação específica, o
edital de Chamamento Público, cuja publicação no Diário Oficial e
outros meios legais de divulgação deverá prever um prazo mínimo de
10 (dez) dias para manifestação dos eventuais interessados."

7                      Tendo em vista, os argumentos apresentados, neste caso, não houve a necessidade
de Chamamento Público, por não ser obrigatoriedade, considerando o gestor, ser instrumento de
análise e prospecção do mercado, o qual, por estar na localidade, verifica-se empresas
interessadas no objeto ora licitado. 

8                        Diante do exposto, a forma utilizada está de acordo com a Lei nº 13.303/2006 e
o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da INFRAERO, não devendo prosperar as
alegações da empresa HORUS.

 

                         b) Quanto ao prazo de publicidade esclarecemos que foi publicado no Diário
Oficial da União em 03/10/2019, nº 192, pág. 127 e nos sites da INFRAERO e Banco do Brasil,
garantindo o prazo previsto no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da INFRAERO,
conforme Art. 29:

"Art. 29 A divulgação do procedimento licitatório deve ser realizada
mediante a publicação do extrato no Diário Oficial da União, sítio
eletrônico e envio por correio eletrônico de aviso de licitação aos
pré-qualificados no respectivo grupo ou segmento do objeto que se
pretende contratar, devendo indicar, de forma resumida, o objeto da
contratação, a data e a forma de apresentação das propostas e o
endereço eletrônico em que o instrumento convocatório pode ser
acessado".

E ainda do Regulamento Interno de Licitações e Contratos , conforme
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Art. 30 - Inc. III:

"Art. 30 - O prazo de apresentação de proposta não pode ser inferior
a:

.......

III - para licitações em que se adote o critério de julgamento pela
maior oferta: 08 (oito) dias úteis; e

9                     Desta forma, esta Comissão de Licitação entende, que o prazo de publicidade da
referida Licitação, está de acordo com o objeto, forma de contratação e com o Regulamento
Normativo Interno, não devendo prosperar as alegações da empresa HORUS.

 

                        c) O Adicional de Preço Fixo, é uma previsão legal, conforme NI 13.03, item
14.4, no Ato Administrativo Nº 2511/DC/2017, em objetos como "atividades de concessão de
áreas de hangares e/ou comercial", os quais verificamos que a exigência solicitada, tem
sido eficiente e garante a plena execução dos contratos de concessão de áreas externas, de
estacionamento e de hangares.

10                     Ressaltamos ainda o Art. 47 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos
da INFRAERO:

"Art. 47. O preço específico pela utilização de áreas, instalações e
equipamentos aeroportuários deve ser disciplinado por normativo da
Infraero, observada a legislação de regência de matéria. 

E ainda, ressaltamos o Art. 58. da lei nº 13.303/2016:

"Art. 58. A habilitação será apreciada exclusivamente a partir dos
seguintes parâmetros:

...

IV - recolhimento de quantia a título de adiantamento, tratando-se de
licitações em que se utilize como critério de julgamento a maior oferta
de preço.      

11                     Concluímos que diante dos motivos elencados, o Edital está de acordo com a
necessidade da Infraero, Normativo Interno, mantendo-se as exigências solicitadas.
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                         d)  Quanto a Exigência de Garantia Contratual, esclarecemos que em virtude
da importância dos serviços que estão sendo contratados, entende-se como razoável e suficiente
o prazo de 15 (quinze) dias após a homologação da licitação para a apresentação da Garantia.
Aliás, tal prazo tem se mostrado exequível entre as empresas vencedoras das demais licitações.
Com relação ao seguro garantia, a Infraero tem colaborado com as empresas adjudicatárias que
precisam fornecer dados do instrumento contratual para que as seguradoras verifiquem as
providências necessárias para a liberação, também não se afigurando empecilho para o
cumprimento no prazo determinado pelo Edital, tendo respaldo na Lei nº 13.303, Art. 69, Inciso
V:

"Art. 69. São cláusulas necessárias nos contratos disciplinados por
esta Lei:

.......

V - as garantias oferecidas para assegurar a plena execução do
objeto contratual, quando exigidas,...."

12                   Desta forma, fica mantido integralmente o disposto acerca de garantias,
esclarecendo que a Infraero não entende ser necessário efetuar qualquer alteração, inclusive
considerando que não foi apresentado nenhum fato que justifique a mudança.

 

   e) Fotos do Termo de Situação Física:

13                      Conforme item 11.1. alínea "e" do Edital, é prevista a visita por parte do licitante
para tomar conhecimento dos aspectos que possam influir direta ou indiretamente do negócio,
sendo o Termo de Situação Física meramente uma referência para as licitantes.

11.1. Para habilitar-se no certame, a licitante vencedora na fase de
lances deverá satisfazer os requisitos constantes no subitem 11.2 e,
ainda, apresentar os seguintes documentos:

 ......

e) Atestado de visita passado pela Infraero do Aeroporto de Joinville,
em nome da licitante, de que, por intermédio de seu preposto, visitou
os locais objeto da concessão, tomando conhecimento de todos os
aspectos que possam influir direta ou indiretamente no negócio, até o
primeiro dia útil imediatamente anterior à data de que trata o subitem
2.2 deste Edital;

e.1) Para visita ao local da concessão de uso de área, a licitante
deverá procurar a Coordenação de Negócios Comerciais e em
Solução Logística do Aeroporto de Joinville, das 09h às 11h e
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das 14h às 16h, de 2ª a 6ª feira, pelo telefone nº (47) 3417-
4010, até o primeiro dia útil imediatamente anterior à data da
abertura da licitação.

e.2) a empresa licitante, a seu critério, poderá declinar da visita,
sendo, neste caso, necessário apresentar declaração assumindo,
incondicionalmente, a RESPONSABILIDADE de executar a
atividade, bem como, se for o caso, as adequações necessárias
na área sob concessão para o pleno desenvolvimento da mesma,
em conformidade com todas as condições e exigências
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

14                       Diante do exposto, as alegações são descabidas, tendo a licitante interessada em
participar da licitação, optar ou não em fazer a visita técnica para confirmar as informações do
ato convocatório e seus anexos para o pleno conhecimento das condições da área pretendida.

 

f) Quanto aos investimentos feitos pela Horus, cabe-nos ressaltar:

15                        A empresa Horus Aero Táxi Ltda. participou do processo licitatório Pregão
Eletrônico nº 119/LALI-7/SBJV/2017, sendo arrematante, conforme consta nos autos do
respectivo processo, e atual concessionária da área mediante o Termo de Contrato nº
02.2018.012.0001.

16                        As áreas licitadas são entregues aos concessionários nas condições em que se
encontram, conforme descritas na Situação Física da Área a cada processo licitatório e
verificadas in loco pela visita, cabendo ao concessionário executar, às suas expensas, todos e
quaisquer serviços de adequação e complementares, como instalações diversas que por ventura
sejam necessárias à implantação global do empreendimento. Tais adequações são consideradas
como esforço decorrente de interesse próprio do concessionário, não sendo, portanto, objeto de
amortização ou ressarcimento.

17                        No caso concreto, as adequações realizadas na área mencionada pela empresa
Horus tratam-se de benfeitorias exclusivas de uso do concessionário e por ele solicitado após a
concessão da área, de forma a facilitar sua utilização.

18                        Durante a vigência do TC 02.2009.012.0009, o acesso ao hangar era realizado
por meio de FOLLOW ME, porém, por interesse do concessionário, em 01/01/2014, foi firmado
o TC 02.2013.012.0018, para facilidade de acesso à área do hangar, onde ficaram por suas
expensas as execuções das adequações de infraestrutura, bem como o controle de acesso e
inspeção de segurança dos veículos com acesso à área do hangar. Ressalte-se que na execução do
Termo de Contrato, a área utilizada como via de acesso foi agregada à Área Não Edificada
(ANE).
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19                        Quanto adequações realizadas e/ou benfeitorias, citamos o Art. 46. Parágrafos
§6 e §7 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da INFRAERO:

 Art. 46. As concessões de uso de áreas, instalações e
equipamentos aeroportuários, edificadas ou não edificadas,
devem ser, necessariamente, precedidas de procedimento
licitatório, ressalvadas as hipóteses previstas neste
Regulamento Interno.

......

§6º A implantação, demolição ou alteração de benfeitoria feita
por concessionário em área aeroportuária deve ser precedida de
prévia autorização da Infraero, respeitadas as condições do
edital e do contrato.

§7º Nenhuma concessionária tem direito à indenização
referente à amortização pelo investimento realizado....

20                      Desta forma, as exigências editalícias e seus anexos, estão de acordo com a lei nº
13.303/2016 e o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da INFRAERO, não devendo
prosperar as alegações da empresa HORUS AERO TÁXI LTDA. 

 

IV.                    CONCLUSÃO

21                     Por fim, vale ressaltar novamente que o edital e seus anexos, são regidos pelo
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da INFRAERO e pela Lei nº 13.303/2016, a qual
citamos o Art. 1ª:

"Art.1º. Esta Lei dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa
pública, da sociedade de economia mista e de suas
subsidiárias, abrangendo toda e qualquer empresa pública e
sociedade de economia mista da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios que explore atividade
econômica de produção ou comercialização de bens ou de
prestação de serviços, ainda que a atividade econômica esteja
sujeita ao regime de monopólio da União ou seja prestação de
serviços públicos".

22                     Pelos motivos expostos neste relatório a Presidente e a Comissão de Licitação
decidem: CONHECER E NÃO DAR PROVIMENTO aos argumentos apresentados pela
empresa HORUS AERO TÁXI LTDA., por carecer de argumentos suficientes para a reforma
do texto, entendemos que esta Administração, atendeu aos normativos e dispositivos legais
vigentes que regem o assunto licitações.
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