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EDITAL DE LICITAÇÃO – RDC PRESENCIAL nº 002/DALC/SBGL/2011 

 

1. O CONSÓRCIO TECNENGE/VANDERLANDE, doravante 

denominado RECORRIDO, devidamente qualificado nos autos, vem, com 

amparo no subitem 9.3.2 do Edital de Licitação – RDC Presencial n° 

002/DALC/SBGL/2011 (doravante denominado EDITAL), por seu 

representante legal devidamente constituído, apresentar suas 

CONTRARRAZÕES 
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aos recursos interpostos pelos consórcios MPE/ALSTEF e BEUMER/EFACEC, 

que se insurgem contra o resultado do certame. 

2. Adianta-se, desde já, o atendimento dos requisitos de 

admissibilidade da presente defesa, sendo que o prazo de apresentação, nos 

termos do subitem 9.3.2 do EDITAL, é de 05 (cinco) dias úteis após a 

interposição dos recursos das demais licitantes. Assim, como a entrega dos 

recursos ocorreu no dia 13 de janeiro de 2012 (sexta-feira), o prazo final para a 

apresentação de contrarrazões é até a data de 20 de janeiro de 2012. 

3. Requer-se, portanto, o recebimento e análise das 

contrarrazões, com o seu regular processamento e deferimento, pelas razões 

de fato e de Direito a seguir apresentadas. 

 

I. DO ESCOPO DOS RECURSOS 

4. O Consórcio MPE/ALSTEF insurgiu-se contra a aceitação da 

proposta dos documentos de habilitação do RECORRIDO, com as seguintes 

alegações de que, supostamente: 

a) teria apresentado solução técnica alternativa que diminui o 

número de injetores por sorter; 

b) teria apresentado solução técnica alternativa que descumpriria 

a determinação de divisão de bagagens em dois setores 

distintos; 

c) teria descumprido a capacidade de atende 4000 

bagagens/hora; 

d) teria descumprido o percentual máximo do BDI aceito para 

equipamentos; 

e) teria apresentado composição de preços unitários em 

desacordo; 

f) não teria apresentado o CREA da empresa estrangeira na 

forma do EDITAL; 

g) haveria inconsistência no termo de constituição de consórcio; 

h) não teria atendido ao termo de indicação de pessoal; 

i) não teria apresentado atestados de capacidade técnica 

operacional; 
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j) não teria apresentado atestados de capacidade técnica 

profissional; 

k) não teria apresentado consularização de todos os 

documentos; 

l) não teria comprovado vínculo empregatício de vários RT’s; e 

m) não teria apresentado atestado de visita regular. 

5. Por sua vez, o Consórcio BEUMER/EFACEC apresentou suas 

razões recursais alegando que, supostamente: 

a) não teriam sido apresentados documentos de qualificação 

técnica e econômica da integrante do RECORRIDO; 

b) a proposta técnica do RECORRIDO não atenderia aos 

requisitos estabelecidos no EDITAL; 

c) a representação do RECORRIDO não seria de empresa 

brasileira; e 

d) haveria a falta de regularização na documentação oriunda de 

países estrangeiros referente ao RECORRIDO. 

6. Como se observa, as matérias apresentadas nos recursos de 

ambos os consórcios são praticamente idênticas. Por essa razão, em prestígio 

à objetividade e maior clareza na explanação da defesa, cada recurso será 

rebatido de forma segmentada, mas com remissão às matérias já tratadas 

anteriormente, quando for o caso. 

 

II. DO RECURSO INTERPOSTO PELO CONSÓRCIO 

MPE/ALSTEF 

7. O recurso do Consórcio MPE/ALSTEF está dividido em 

alegações contra a aceitabilidade da proposta técnica e de documentos de 

habilitação apresentados pelo RECORRIDO na licitação. 

8. Passa-se, portanto, à demonstração de insubsistência de cada 

uma das alegações formuladas. 
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II.1 DA SOLUÇÃO TÉCNICA ALTERNATIVA QUE DIMINUIRIA 

O NÚMERO DE INJETORES POR SORTER 

9. Em seu recurso, o recorrente aduz que a proposta do 

RECORRIDO quanto aos injetores de bagagens (sorter) seria de 3 (três) 

injetores por sorter, perfazendo o total de 6 (seis) unidades. 

10. Erroneamente, o recorrente afirma que o EDITAL determinaria 

a necessidade de previsão de 4 (quatro) injetores por sorter (perfazendo o total 

de 8 (oito) unidades). 

11. A alegação do recorrente é incorreta simplesmente porque 

não há, no EDITAL, a exigência de 4 (quatro) injetores por sorter. Tal requisito 

não existe no EDITAL. 

12. O sistema proposto pelo CONSÓRCIO 

TECNENGE/VANDERLANDE satisfaz adequadamente a todos os requisitos 

estabelecidos no EDITAL. 

 

II.2 DA SOLUÇÃO TÉCNICA ALTERNATIVA QUE 

DESCUMPRIRIA A DETERMINAÇÃO DE DIVISÃO DE BAGAGENS EM 2 

(DOIS) INJETORES DISTINTOS 

13. O recorrente afirma que a solução proposta pelo 

RECORRIDO quanto aos injetores teria evidenciado a recepção de bagagens, 

no mesmo injetor, oriundas da zona central de check-in (grupos 3, 4 e 5), do 

Manual Coding Stations, das linhas entre sorters e das vindas do tomógrafo. 

14. Argumenta o recorrente, mais uma vez erroneamente, que o 

EDITAL teria determinado solução diferente, qual seja, a divisão das bagagens 

em 2 (dois) injetores distintos. 

15. Tal alegação é manifestamente incorreta. 

16. O que os Termos de Referência do EDITAL, exigem, em suas 

subseções 3.2.1 e 3.3.1, é que o sistema preveja a redundância no caso de 

uma falha total do sorter, e não apenas para injetores, nos seguintes termos: 
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“Um sistema de movimentação de bagagens, interligado aos 

dois sistemas unitários principais (Sorters), com a função de 

“back up”, transferência de um sistema principal para o outro 

em caso de inoperância de um deles, impedindo a interrupção 

do sistema como um todo, conforme os requisitos 

estabelecidos”. 

17. Neste contexto, o fluxograma do projeto não mostra a ligação 

entre os dois subsistemas na hipótese de 1 (um) sorters falhar.  

18. De todo modo, o sistema fornecido pelo CONSÓRCIO 

TECNENGE/VANDERLANDE oferece tal ligação, no caso de um sistema 

principal tornar-se inoperativo e, portanto, oferece solução em perfeita 

conformidade com os requisitos do EDITAL.  

 

II.3 DO SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DA CAPACIDADE DE 

ATENDIMENTO DE 4.000 BAGAGENS/HORA  

19. As alegações realizadas pelo Consórcio MPE-Alstef de que a 

capacidade requerida, de atendimento de 4.000 (quatro mil) bagagens/hora, 

não seriam atendidas pelo RECORRIDO também não merecem prosperar.  

20. Isto porque alega o recorrente que, embora o EDITAL tenha 

determinado o beneficiamento de bagagens, cujo sistema teria de processar 

4.000 (quatro mil) bagagens/hora, o RECORRIDO teria apresentado um 

sistema que processaria 3.000 (três mil) bagagens/hora. 

21. Contudo, há que se bem notar que a capacidade de check-in 

requerida nos Termos de Referência do EDITAL é de 4.000 (quatro mil) 

bagagens/hora em operações de pico para o ano de 2029. Tal ponto encontra-

se disposto no item 5.3 – Atendimento aos Requisitos Operacionais – dos 

Termos de Referência. 

22. O sistema proposto pelo RECORRIDO não só atende a tais 

requisitos como pode lidar com uma capacidade total de check-in de 5.400 

(cinco mil e quatrocentas) bagagens/hora. Dessa forma, o CONSÓRCIO 

TECNENGE/VANDERLANDE não só satisfaz aos requisitos do concurso como 

também excede o requisito em 35% (trinta e cinco por cento). 
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23. De toda forma, caso a capacidade de redundância requerida 

seja de 75% (setenta e cinco por cento), ou seja, 3.000 (três mil) 

bagagens/hora (conforme os Termos de Referência do EDITAL, item 5.3 – 

Atendimento aos Requisitos Operacionais), é de se notar que o sistema 

proposto pelo RECORRIDO pode lidar com capacidade em modo de 

redundância de um total de check-in de até 3.900 (três mil e novecentas) 

bagagens/hora. Mais uma vez, o CONSÓRCIO TECNENGE/VANDERLANDE 

não só satisfaz aos requisitos da licitação; excede o requisito em pauta em 

30% (trinta por cento). 

 

II.4 DO PERCENTUAL DE BDI ADOTADO PARA 

EQUIPAMENTOS 

24. Alega o Consórcio MPE/ALSTEF que a empresa teria cotado 

percentual de BDI de 25% (vinte e cinco por cento) sobre todos os itens da 

planilha, em desacordo com o estabelecido no EDITAL. 

25. Tal alegação é totalmente improcedente. 

26. Ao contrário do que alega o recorrente, o EDITAL não fixou 

percentual limite de BDI para nenhum item da planilha. Isso por razões óbvias, 

já que orçamento da licitação era sigiloso. 

27. Na fase de esclarecimentos de dúvidas, inclusive, foi deixado 

claro pela Comissão de Licitação que o percentual limite de BDI não era 

14,44%, conforme pretende induzir o recorrente.  

28. É de se notar que, no ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS Nº 

003/LCIC/2011 – 29/12/2011, a Comissão de Licitação procedeu à errata da 

versão anterior, assim dispondo: 

A Comissão de Licitação comunica que foram ajustados o 

seguinte dispositivo editalício, a saber: [...] 

2. Esclarecimento de Dúvidas nº 002/LCIC, de 26/12/2011. 

Perguntas nºs 118ª e 119ª  

118ª Pergunta, ONDE SE LÊ:  
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(a) Não encontramos no edital da concorrência limites para 

os valores dos BDIs tanto de fornecimento de equipamentos e 

materiais quanto para prestação de serviços. Entendemos que 

a licitante deverá apresentar seus cálculos de acordo com a 

legislação em vigor, não havendo limites para este valor. É 

correto nosso entendimento? Em caso negativo solicitamos 

informar a fórmula para cálculo do BDI bem como seu limite.  

(b) Entendemos que os impostos aplicáveis aos itens de 

fornecimento, portanto, equipamentos e materiais são: PIS, 

COFINS, ICMS e IPI; e para os serviços, tais como instalação e 

montagem são: PIS, COFINS e ISS. É correto nosso 

entendimento? Caso negativo solicitamos informar o 

procedimento correto para o tratamento dos impostos.  

RESPOSTA  

a) Sim;  

b) Sim. Além destes, acrescentar na composição do BDI o 

Imposto de Importação para o fornecimento de equipamentos. 

Ressaltamos, ainda, que o IRPJ e CSLL são personalíssimos 

da licitante.  

LEIA-SE:  

118ª Pergunta  

(a) Não encontramos no edital da concorrência limites para os 

valores dos BDIs tanto de fornecimento de equipamentos e 

materiais quanto para prestação de serviços. Entendemos que 

a licitante deverá apresentar seus cálculos de acordo com a 

legislação em vigor, não havendo limites para este valor. É 

correto nosso entendimento? Em caso negativo solicitamos 

informar a fórmula para cálculo do BDI bem como seu limite.  

(b) Entendemos que os impostos aplicáveis aos itens de 

fornecimento, portanto, equipamentos e materiais são: PIS, 

COFINS, ICMS e IPI; e para os serviços, tais como instalação e 

montagem são: PIS, COFINS e ISS. É correto nosso 

entendimento? Caso negativo solicitamos informar o 

procedimento correto para o tratamento dos impostos.  

 

RESPOSTA  

(a) e (b) - Não é correto o entendimento. Observar os 

Anexos VIII e XVI do Edital, pois foram construídos em 

consonância com a legislação em vigor. 
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119ª Pergunta, ONDE SE LÊ:  

Quais são os limites, índices e método de cálculo que deve ser 

considerado para cálculo do BDI de equipamentos e serviços? 

Quais impostos devem ser considerados para calculo de BDI 

no caso de fornecimentos de materiais? e de mão de obra?  

RESPOSTA  

Considerar todos os Encargos Sociais, taxas, impostos 

(tributos) aplicáveis de acordo com a natureza do serviço ou 

bem. Assim, o limite para o BDI é de 14,44% (quatorze vírgula 

quarenta e quatro por cento). Os impostos são PIS, COFINS, 

ICMS, IPI e II para equipamentos; e PIS, COFINS, ISS para 

serviços, sendo, IRPJ e CSLL personalíssimos da licitante.  

LEIA-SE:  

119ª Pergunta  

Quais são os limites, índices e método de calculo que deve 

ser considerado para cálculo do BDI de equipamentos e 

serviços? Quais impostos devem ser considerados para 

calculo de BDI no caso de fornecimentos de materiais? e de 

mão de obra? 

RESPOSTA 

A composição do BDI para formação do preço de 

fornecimento dos equipamentos foi elaborada pela 

INFRAERO em consonância à legislação tributária 

aplicável, inclusive. Ainda obedece as recomendações para 

toda a Administração Pública exaradas pelo Tribunal de Contas 

da União – TCU, mormente o Acórdão nº 325/2007 – Plenário, 

dentre outros normativos. Conforme § 3º do art. 6º do RDC, Lei 

Federal nº 12.462/11, a publicação do orçamento estimado 

ocorrerá após a homologação do certame. Com efeito, todos 

as propostas deverão atender o Edital para que sejam 

classificadas, em especial os Anexos VIII e XVI, para 

formação dos preços. Observar os subitem 7.6 e seus 

subitens, todos do Edital. 

29. Como se observa dos anexos da proposta comercial do 

RECORRIDO, assim como determina o EDITAL e os respectivos 

esclarecimentos aduzidos pela Comissão de licitação, de caráter vinculante 

para julgamento do certame, a composição de BDI apresentada atende ao que 
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dispõe o anexo VIII do EDITAL. Com efeito, foi feita em total conformidade com 

a planilha modelo apresentada pela INFRAERO. 

30. A proposta comercial apresentada pelo RECORRIDO, 

igualmente, atende adequadamente ao EDITAL quanto à planilha de despesas 

aduaneiras, que seguiu o modelo de seu anexo XVI. 

31. Ademais, ainda que o percentual adotado fosse considerado 

acima do limite aceitável, isso não representaria a sua desclassificação. Isso 

por duas razões bastante óbvias: 

a) Preservação do equilíbrio da proposta apresentada: veja-se 

que o preço final do RECORRIDO ficou bem abaixo do 

orçamento estimativo da INFRAERO. Isso demonstra que não 

há qualquer risco de sobrepreço na proposta apresentada. O 

próprio Tribunal de Contas da União tem precedentes que 

entendem ser possível a prática de BDI acima do que se 

entende correto, quando a equação econômica da proposta 

demonstra preço vantajoso.1 

b) Não se trata de vício insanável: o próprio EDITAL, em seu 

item 7.6 e demais subitens, permite que haja adequações na 

planilha em caso de eventuais divergências, não 

representando vício insanável. 

32. Portanto, totalmente improcedente a alegação do recorrente. 

Caso este estivesse mais atento aos esclarecimentos prestados pela Comissão 

de Licitação, colocados à disposição de forma isonômica a todos os licitantes, 

teria compreendido que o percentual de 14,44% não era limite imposto pela 

Infraero. 

 

II.5 DAS COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS 

33. No que diz respeito às composições de preços unitários, sem 

adentrar em qualquer apontamento específico, o recorrente alega que elas 

estariam incompletas. 

                                                           
1
 Nesse sentido: Acórdão Nº 1591/2008 - TCU Plenário; e Acórdão nº 2979/2011-TCU Plenário. 
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34. Contudo, como bem assentou a Comissão de Licitação, 

entende-se que as composições de preços unitários apresentadas atendem 

plenamente ao que dispõe o EDITAL. Como o recorrente não foi específico, 

não é possível nem mesmo rebater objetivamente a alegação recursal. 

35. Observa-se que as composições com despesas aduaneiras, 

etc., estão previstas no próprio Anexo XVI, conforme previsto no EDITAL. 

Assim, não procede a alegação.  

36. Cumpre destacar, ainda, o que o EDITAL previu em seu item 

6.3: 

a.1) licitante poderá apresentar seus preços em moeda 

nacional: Neste caso, todos os custos referente às despesas 

aduaneiras (se existir) e frete deverão estar inclusos no preço 

do equipamento. Para este caso, os respectivos campos 

referentes ao frete e despesas aduaneiras, constantes da 

Planilha de Custos e Formação do Preço - Equipamentos e 

Serviços, deverão ser desconsiderados. (destacamos) 

37. Novamente, portanto, demonstra-se que a alegação recursal 

do recorrente é oriundo da má compreensão das regras do EDITAL, não 

havendo nenhum vício na proposta apresentada. 

38. Em prestígio ao princípio da eventualidade, contudo, destaca-

se que, mesmo na improvável hipótese de que se considerassem falhas nas 

composições de preços unitários, isso não seria motivo para desclassificação 

da proposta mais vantajosa.  

39. Isto porque o RECORRIDO mantém o preço unitário e global 

apresentado na planilha de preços, independente de qualquer divergência com 

as CPU’s. Caso fossem detectadas quaisquer incompatibilidades, o 

RECORRIDO se disporia a corrigir prontamente, mantendo o preço global 

apresentado – indiscutivelmente mais vantajoso que os demais.  

 

II. 6 DO CADASTRO DA EMPRESA ESTRANGEIRA JUNTO AO 

CREA 
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40. Quanto ao cadastro do Consórcio RECORRIDO no CREA, 

alega o recorrente que a certidão apresentada não atenderia ao art. 5º da 

Resolução nº 444/2000 do CONFEA, que assim dispõe: 

“Art. 5º As empresas estrangeiras que não possuem filiais 

devidamente registradas no país deverão cumprir as seguintes 

exigências para participação em licitações de caráter 

internacional: I - apresentar documentos de constituição das 

empresas e de seu corpo técnico, bem como comprovantes 

relativos ao acervo técnico dos profissionais delas 

encarregados, devidamente traduzidos por tradutor público 

juramentado e autenticados pelo consulado brasileiro do país 

da sede da interessada, pelo menos trinta dias antes da data 

prevista para a realização da licitação; II - entregar cópia do 

Edital de Licitação em que deseja participar; e III - fornecer 

dados relativos aos seus representantes legais no país”.  

41. Nesse caso, observe-se a incoerência da alegação do 

recorrente: afirma que o referido dispositivo não teria sido cumprido, por 

ocasição da falta de menção pelo CREA da atestação técnica da empresa. 

42. Em nenhum momento a referida Resolução do CONFEA 

afirma que a certidão tem que tratar da atestação da empresa estrangeira. Até 

porque o CREA ou o CONFEA não detém competência para atestar a 

qualificação técnica de empresas e profissionais estrangeiros, quando o serviço 

é executado em outros países. 

43. O que a Resolução dispõe é que os documentos referentes 

aos profissionais e às empresas, inclusive atestados de capacidade técnica, 

tem que ser apresentados ao CREA com antecedência de 30 (trinta) dias da 

licitação. 

44. Quanto a esse requisito, a certidão fornecida pelo próprio 

CREA não deixa dúvidas. Veja o que assentou a certidão do CREA 

apresentada pelo RECORRIDO em relação ao Consórcio: 

“Certificamos que o CONSÓRCIO abaixo citado encontra-se 

anotado neste Conselho, nos termos da Resolução nº 444 

de 14 de abril de 2000, do Confea. As atividades do 

CONSÓRCIO estão restritas ao(s) ramo(s) especificado(s) 
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nesta CERTIDÃO e somente podem ser exercidas com a 

participação efetiva do(s) respectivo(s) responsável(is) 

técnico(s). 

[...] 

FINALIDADE: PARA FINS DE LICITAÇÃO” (destacamos) 

45. Ora, como se observa, o CREA atestou o cumprimento de 

toda a Resolução, e não apenas de determinado dispositivo. Além disso, está 

claro que toda a documentação relativa à capacidade técnica da empresa e de 

seus profissionais foi recebida, analisada e aprovada pelo CREA. 

46. Como se pode verificar, a Certidão assenta que somente 

podem ser exercidas com a participação efetiva do(s) respectivo(s) 

responsável(is) técnico(s). Isto indica, sem sombra de dúvidas, que toda a 

documentação referente à acervo e responsabilidade técnica foi analisada. 

47. Ademais, ainda na absurda hipótese de se admitir que a 

Certidão fosse omissa, tal omissão não poderia ser imputada ao RECORRIDO, 

que cumpriu regularmente com as suas obrigações previstas na norma. O teor 

da Certidão é de responsabilidade do CREA, que, presume-se, tem pleno 

conhecimento de qual é a certidão devida. 

48. O que é incontroverso é que a Resolução não prevê atestação 

técnica pelo CREA, de serviços executados no exterior. Também não prevê 

duas certidões distintas, uma para o art. 1º e outra para o art. 5º, como 

pretende induzir o recorrente. 

Destarte, é totalmente insubsistente a alegação apresentada pelo 

recorrente. 

 

II.7 DO TERMO DE CONSTITUIÇÃO DE CONSÓRCIO 

49. Com o máximo respeito, na tentativa de “fazer volume” ao 

recurso vazio que apresenta, o recorrente alega que o compromisso de 

constituição de consórcio do RECORRIDO não pode ser aceito, pois não 

menciona impedimento aos profissionais técnicos de que participem de mais de 

um consórcio. 
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50. Como é sabido, o compromisso de constituição de consórcio é 

um documento que rege a relação jurídica entre duas pessoas jurídicas 

distintas, para uma possível futura formação de consórcio. Não se pode, neste 

documento, imputar obrigações a pessoas físicas não participantes daquela 

relação jurídica. 

51. Portanto, por uma questão basilar jurídica, é natural que o 

compromisso não preveja a obrigação de que os profissionais não participarão 

de mais de um consórcio. 

52. Ademais, essa obrigação é uma regra do EDITAL que pode 

ser observada pela Comissão de Licitação a qualquer tempo. Como é óbvio, 

não ocorreu. 

53. Cumpre mencionar que os profissionais apresentaram 

declaração de que se dedicarão pessoalmente ao projeto, caso o RECORRIDO 

seja contratado. Também foi comprovado vínculo de relação trabalhista com os 

profissionais, o que demonstra que a disposição editalícia do subitem 4.1 está 

plenamente atendida. 

54. Por fim, seria até dispensável mencionar o caráter irrelevante 

da alegação, plenamente suprível na formação do consórcio efetivamente, 

caso a Infraero entenda necessário. 

 

II. 8 DA CORRETA INDICAÇÃO DE PESSOAL 

55. Novamente com aspectos irrelevantes, alega o recorrente que 

o termo de indicação de pessoal não seria válido, pois deveria vir assinado pelo 

Representante do Consórcio ou de cada empresa. 

56. O documento apresentado pelo RECORRIDO é idêntico ao do 

Anexo VI do EDITAL, ao qual corresponde. Contém, inclusive, e como não 

poderia deixar de ser, as assinaturas de todos os profissionais técnicos e do 

representante legal do consórcio. 
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II. 9 DA REGULARIDADE DOS ATESTADOS DE 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL 

57. Quanto à comprovação de capacidade técnica e operacional, 

alega o recorrente que não foram apresentados atestados de capacidade 

técnica e que os documentos não atendem as exigências do EDITAL quanto à 

tradução juramentada e consularização. 

58. Alega o recorrente que a comprovação de experiência anterior 

da empresa VANDERLANDE INDUSTRIES B.V, a qual compõe o 

RECORRIDO, foi realizada mediante brochuras e cartas de apresentação – 

que não são atestados de capacidade técnica. 

59. Ora, a alegação é totalmente improcedente. 

60. Em uma licitação internacional, não se pode exigir que as 

empresas estrangeiras apresentem os mesmos documentos que as empresas 

nacionais, pois, no exterior, nem sempre, as mesmas regras do Brasil são 

aplicáveis. 

61. É justamente o caso dos atestados de capacidade técnica. No 

exterior, poucos são os países que possuem órgãos regulamentadores que 

certificam os acervos das empresas, atestando sua capacidade técnica.  

62. Na Holanda, por exemplo, sede da empresa VANDERLANDE 

INDUSTRIES B.V, não existe Conselho de Engenharia com a função de 

certificar experiência anterior. 

63. Por essa razão, a empresa não possui atestados de 

capacidade técnica de forma idêntica aos exigidos no Brasil. 

64. Os documentos apresentados pelo RECORRIDO, contudo, 

atendem perfeitamente ao que foi solicitado no EDITAL. Ou seja, comprovam 

“que a licitante executou, para órgão ou entidade da administração pública 

direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda 

para empresa privada, obras/serviços de características técnicas similares às 

do objeto da presente licitação”.  

65. Assim, para comprovação da capacidade técnico-operacional 

do RECORRIDO, foram apresentadas as denominadas “Cartas de 



  

15 
 

Recomendação”, expedidas pelo órgão contratante, afirmando que serviços 

semelhantes aos constantes dessa licitação foram executados nos Aeroportos 

da China, de Tambo e Barcelona. 

66. As respectivas cartas de recomendação foram expedidas 

pelas exponenciais empresas internacionais BAA AIRPORT LIMITED e 

AEROPUERTOS ESPANOLES Y NAVEGACION AÉREA. 

67. Portanto, não há dúvidas de que os respectivos documentos 

atendem perfeitamente às regras do EDITAL e podem ser considerados 

atestados de capacidade técnica satisfatórios. A nomenclatura do documento, 

independentemente de qual for, não altera o seu conteúdo. 

68. Mais a mais, a ausência de consularização não se deu em 

qualquer dos documentos de regularidade jurídica da VANDERLANDE 

INDUSTRIES B.V. A ausência de consularização se deu apenas em 

documentos técnicos, os quais são adequadamente detidos pela empresa e 

podem ser apresentados pelo Poder Público, caso solicitados. 

69. É de se notar que a ausência de qualquer tipo de 

irregularidade formal e sanável nos documentos da licitação – como o é o 

presente caso – não podem ser considerados como fator de inabilitação da 

empresa melhor colocada no certame, justamente aquela que ofertou de longe 

a melhor proposta à Administração Pública e que tem as melhores condições 

para a execução do objeto contratual. 

70. Pelo contrário. A Administração Pública deve buscar a 

eficiência em sua prática. Isto reclama que eventuais erros, que não causam 

qualquer prejuízo ao certame, à proposta elaborada pela licitante e à 

Administração Pública em si devem ser passíveis de correção. 

71. Atende ao interesse público que a proposta e todos os 

documentos exigidos no EDITAL e apresentados pelo RECORRIDO sejam 

aceitos e, caso a Infraero entenda necessário, diligenciados e corrigidos pelo 

próprio RECORRIDO. 

72. Ainda, o recorrente erroneamente alega que o CONSÓRCIO 

TECNENGE/VANDERLANDE teria deixado de apresentar Laudo da Comissão 
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Nacional de Energia Nuclear para equipamentos de raio-X, o que representaria 

descumprimento ao item 3.1 dos Termos de Referência do EDITAL. 

73. Ora, o recorrente esquece-se de notar – estranhamente, já 

que deveria conhecer todos os itens do EDITAL – é que os documentos de 

habilitação a serem apresentados na licitação são aqueles especificados no 

item 8 – DA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO –, 

notadamente seu subitem 8.4. 

74. No rol de documentos a serem apresentados estabelecido em 

referidos item e subitem, não há qualquer indicação da necessidade de 

apresentação de Laudo da Comissão Nacional de Energia Nuclear para a 

habilitação na licitação. Simples, portanto, a razão pela qual este documento 

não integrou tal documento juntamente com os demais documentos de 

qualificação técnico-operacional. 

75. De todo modo, como os Termos de Referência dizem respeito 

ao Laudo da Comissão Nacional de Energia Nuclear – mais uma vez, ainda 

que o EDITAL não requeira que ele seja apresentado com os documentos de 

habilitação –, o CONSÓRCIO TECNENGE/VANDERLANDE confirma, 

novamente, que todos os seus documentos e especificações técnicos são 

adequadamente compatíveis com os requisitos da licitação.   

76. Portanto, o equipamento proposto CONSÓRCIO 

TECNENGE/VANDERLANDE, para atendimento aos Termos de Referência, 

cumpre com as normas e regulamentos estabelecidos no Brasil pela Comissão 

Nacional de Energia Nuclear – CNEN.  

77. Neste sentido, foi emitido relatório pelo Supervisor de 

Proteção Radiológica, no Brasil, confirmando tal conformidade. Esse 

documento se encontra disponível com o RECORRIDO e à disposição da 

Comissão de Licitação para a realização de eventuais diligências, caso 

entenda pertinente. 

 

II. 10 DA REGULARIDADE DOS ATESTADOS DE 

QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL 
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78. Quanto à qualificação técnico-profissional, alega o recorrente 

que os documentos apresentados são inservíveis, pois não teriam sido 

entregues atestados de execução anterior e a documentação apresentada não 

estaria devidamente regularizada. 

79. No que tange à primeira das alegações, a ausência de 

atestados, foi apresentada carta de recomendação de empresas que 

contrataram a VANDERLANDE INDUSTRIES B.V e que contaram com os 

referidos profissionais técnicos. 

80. Além disso, foram apresentados os currículos e os diplomas 

de todos os profissionais, juntamente com o registro no CREA, nos termos da 

Resolução nº 444/2000. 

81. A ausência de certidões de responsabilidade se dá pela 

peculiaridade de serem profissionais estrangeiros. A localidade em que 

prestaram esses serviços não possui um órgão regulamentador que faça tal 

registro, como é o CREA no Brasil. 

82. Por essa razão, assim como ocorre na comprovação de 

capacidade técnica-profissional, a documentação apresentada é de natureza 

similar aos atestados solicitados pela legislação brasileira de maneira que a 

empresa internacional cumpra, na medida o possível, a todos os requisitos 

aplicáveis a empresas nacionais. 

83. Quanto à regularização dos documentos, remete-se aos 

esclarecimentos prestados no subitem II.11, a seguir. 

 

II. 11 DA REGULARIDADE DOS DOCUMENTOS DE ORIGEM 

ESTRANGEIRA 

84. Alega o recorrente que alguns documentos de origem 

estrangeira apresentados pelo RECORRIDO não poderiam ter sido recebidos, 

pois não estariam devidamente regularizados. 

85. Quanto à regularidade dos documentos, ressalta-se que todos 

os documentos constam com a respectiva regularização para aceitação no 

País, qual seja, tradução juramentada. Entende-se que não é necessária a 
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consularização para tais documentos, pois não são de cunho oficial e, portanto, 

não podem ser submetidos a órgãos consulares. 

86. Ademais, destaca-se que o EDITAL, em seu item 8.2, exige 

que os documentos sejam apresentados em original ou com a respectiva 

notarização. A consularização nada mais é do que a notarização de 

documentos estrangeiros, como se pode observar em todos os normativos do 

Ministério das Relações Exteriores.  

87. No caso da documentação do RECORRIDO, os documentos 

foram apresentados em original, com a respectiva tradução oficial que torna o 

documento apto, nos termos do Decreto nº 13.609/1944: 

“Art. 18. Nenhum livro, documento ou papel de qualquer 

natureza que for exarado em idioma estrangeiro, produzirá 

efeito em repartições da União dos Estados e dos municípios, 

em qualquer instância, Juízo ou Tribunal ou entidades 

mantidas, fiscalizadas ou orientadas pelos poderes públicos, 

sem ser acompanhado da respectiva tradução feita na 

conformidade deste regulamento”. 

88. Mais a mais, e como destacado no tópico II.9 acima, a 

ausência de consularização não de deu em qualquer dos documentos de 

regularidade jurídica da VANDERLANDE INDUSTRIES B.V. A ausência de 

consularização se deu apenas em documentos técnicos, os quais são 

adequadamente detidos pela empresa e podem ser apresentados ao Poder 

Público a qualquer momento, caso solicitados. 

89. É de se notar que a mera ausência de qualquer tipo de 

irregularidade formal e sanável nos documentos da licitação – como o é o 

presente caso – não podem ser considerados como fator de inabilitação da 

empresa melhor colocada no certame, justamente aquela que ofertou de longe 

a melhor proposta à Administração Pública e que tem as melhores condições 

para a execução do objeto contratual.  

90. Pelo contrário. A Administração Pública deve buscar a 

eficiência em sua prática. Isto reclama que eventuais erros, que não causam 

qualquer prejuízo ao certame, o que é o caso aqui ilustrado, devem ser 

passíveis de correção. 
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91. Atende ao interesse público que a proposta e todos os 

documentos exigidos no EDITAL e apresentados pelo RECORRIDO sejam 

aceitos e, caso a Infraero entenda necessário, diligenciados e corrigidos pelo 

próprio RECORRIDO. 

92. Destaca-se, além disso, que os documentos de atestação 

técnicas foram entregues ao CREA, conforme as exigências do EDITAL. Ainda, 

foram devidamente considerados regulares, nos termos da Certidão expedida. 

Assim, além da oficialização realizada, o Conselho Regional também analisou 

os documentos e os aprovou, o que dá fé pública incontestável aos referidos 

atestados. 

93. No mais, o estatuto social da VANDERLANDE INDUSTRIES 

HOLDING B.V está devidamente certificado pelo consulado competente. 

 

II.11.1 DA BUSCA PELA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA E A 

INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS 

94. Não se pode olvidar a existência de uma instrumentalidade 

perniciosa que antigamente se conferia aos processos licitatórios. Atualmente, 

porém, esse pensamento foi completamente expurgado da doutrina e da 

jurisprudência. 

95. Acompanhando o amadurecimento da Administração Pública 

no Brasil, a jurisprudência e a doutrina evoluíram para o entendimento de que o 

princípio vetor da licitação pública é a busca pela proposta mais vantajosa.  

96. Não se desconsidera nesse raciocínio a isonomia e a 

moralidade. Ao contrário, nessa evolução de pensamento, entende-se que a 

proposta mais vantajosa é aquela que pode ser aproveitada sempre que 

possível superar um vício formal sem prejudicar a isonomia ou a moralidade. 

97. A esse respeito, os doutrinadores de maior expressão do 

Direito Administrativo lecionam, a exemplo de Hely Lopes Meirelles:  

“A desconformidade ensejadora da desclassificação da 

proposta deve ser substancial e lesiva à Administração ou aos 

outros licitantes, pois um simples lapso de redação, ou uma 
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falha inócua na interpretação do edital, não deve propiciar a 

rejeição sumária da oferta. Aplica-se, aqui, a regra universal do 

“utile per inutile non vitiatu”r, que o Direito francês resumiu no 

“pas de nullité sans griej”. Melhor será que se aprecie uma 

proposta sofrível na apresentação, mas vantajosa no conteúdo, 

do que desclassificá-Ia por um rigorismo formal e 

inconsentâneo com o caráter competitivo da licitação”.  

98. No mesmo sentido, cita-se, também, Marçal Justen Filho: 

“No entanto, é imperioso avaliar a relevância do conteúdo da 

exigéncia. Não é incomum constar do edital que o 

descumprimento a qualquer exigência formal acarretará a 

nulidade da proposta. A aplicação dessa regra tem de ser 

temperada pelo princípio da razoabilidade. É necessário 

ponderar os interesses existentes e evitar resultados que, a 

pretexto de tutelar o interesse público de cumprir o edital, 

produza-se a eliminação de propostas vantajosas para os 

cofres públicos. Certamente, não haveria conflito se o ato 

convocatório reservasse a sanção de nulidade apenas para as 

desconformidades efetivamente relevantes. Mas nem sempre é 

assim. Quando o defeito é irrelevante, tem de interpretar-se a 

regra do edital com atenuação. 

(...) o defeito irrelevante não pode acarretar a desclassificação, 

superando-se o rigor extremado do edital para assegurar a 

realização efetiva do interesse público”. 

99. Leciona, ainda, o referido autor:  

“Não basta comprovar a existência do defeito. É imperioso 

verificar se a gravidade do vício é suficientemente séria, 

especialmente em face da dimensão do interesse público. 

Admite-se, afinal, a aplicação do princípio de que o rigor 

extremo na interpretação da lei e do edital pode conduzir à 

extrema injustiça ou ao comprometimento da satisfação do 

interesse público”. 

100. Sob o mesmo prisma, o Superior Tribunal de Justiça já 

sedimentou a inaplicabilidade do formalismo exacerbado nas licitações, in 

verbis: 
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“Administrativo. Licitação. Habilitação. Vinculação ao edital. 

Mandado de segurança. 1. A interpretação das regras do edital 

de procedimento licitatório não deve ser restritiva. Desde que 

não possibilitem qualquer prejuízo à Administração e aos 

interessados no certame, é de todo conveniente que 

compareça à disputa o maior número possível de interessados, 

para que a proposta mais vantajosa seja encontrada em um 

universo mais amplo. 2. O ordenamento jurídico regulador da 

licitação não prestigia decisão assumida pela comissão de 

licitação que inabilita concorrente com base em circunstância 

impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, 

fazendo  exigência sem conteúdo de repercussão para a 

configuração de habilitação jurídica, da qualificação técnica, da 

capacidade econômica-financeira e da regularidade fiscal”. 

(STJ. MS n.o 5.779-DF, Min. José Delgado, j. 9.9.98. BLC 

12/2001, P.792) 

“Consoante ensinam os juristas, o princípio da vinculação ao 

edital não é 'absoluto', de tal forma que impeça o Judiciário de 

interpretar-lhe, buscando-lhe o sentido e a compreensão e 

escoimando-se de cláusulas desnecessárias ou que 

extrapolem os ditames da lei de regência e cujo excessivo rigor 

possa afastar, da concorrência, possíveis proponentes, ou que 

transmude de um instrumento de defesa do interesse público 

em conjunto de regras prejudiciais ao que, com ele, objetiva a 

Administração. (...) O formalismo no procedimento licitatório 

não significa que se possa desclassificar propostas eivadas de 

simples omissões ou defeitos irrelevantes”. (STJ. MS n.o 5.418-

DF, Min. Demócrito Reinaldo, j. em 25.3.98. BLC 12/2001, p. 

793). 

“Se a irregularidade praticada pela licitante vencedora, que 

não atendeu a formalidade prevista no edital licitatório, não 

lhe trouxe vantagem nem implicou prejuízo para os demais 

participantes, bem como se o vício apontado não interferiu 

no julgamento objetivo da proposta, não se vislumbrando 

ofensa aos demais princípios exigíveis na atuação da 

Administração Pública, correta é a adjudicação do objeto 

da licitação à licitante que ofereceu a proposta mais 

vantajosa, em prestígio do interesse público, escopo da 
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atividade administrativa”. (STF. ROMS fi.o 23.714-1/DF, la 

Turma, ReI. Min. Sepúlveda Pertence, DOU de 13.10.00)  

101. Ainda, no âmbito do Controle Externo, também não é 

diferente a interpretação do princípio da proposta mais vantajosa. A respeito, 

destaca-se a sedimentada jurisprudência do Tribunal de Contas da União:  

“O rigor formal não pode ser exagerado ou absoluto. Como 

adverte o já citado Hely Lopes Meirelles, o princípio do 

procedimento formal não significa que a administração 

deva ser formalista a ponto de fazer exigências inúteis ou 

desnecessárias à licitação, como também não quer dizer 

que se deva anular o procedimento ou julgamento, ou 

inabilitar licitantes ou desclassificar propostas diante de 

simples omissões ou irregularidades na documentação ou 

na proposta, desde que tais omissões sejam irrelevantes e 

não causem prejuízos à Administração ou aos concorrentes". 

(Decisão TCU 570/92 – Plenário) 

”O apego a formalismos exagerados e injustificados é uma 

manifestação perniciosa da burocracia que, além de não 

resolver apropriadamente problemas cotidianos, ainda 

causa dano ao erário, sob o manto da legalidade estrita. 

Esquece-se o interesse público e passa-se a conferir os 

pontos e vírgulas como se isso fosse o mais importante a 

fazer. 20. Lembro aqui a lição do professor Marçal Justen 

Filho,.! no seu livro Comentários à Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos (Dialética, 5a ed., p. 69) ao examinar 

o problema do formalismo e da instrumentalidade das formas. 

Segundo ele: "Não se cumpre a lei mediante o mero ritualismo 

dos atos. O formalismo do procedimento licitatório encontra 

conteúdo na seleção da proposta mais vantajosa. Assim, a 

série formal de atos se estrutura e se orienta pelo fim 

objetivado. (...)" (Decisão nº 695/1999-Plenário) 

102. A própria Infraero tem aplicado vastamente o princípio da 

busca pela proposta mais vantajosa na condução de seus processos 

licitatórios, afastando o pernicioso apego excessivo ao formalismo e 

privilegiando o verdadeiro interesse público. 
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103. É justamente o que ocorre no caso vertente. A suposta 

omissão na documentação apontada pelo recorrente, ainda que tivesse 

ocorrido, seria perfeitamente suprível pela vasta documentação que consta no 

processo, tais como a própria certidão emitida pelo CREA, que confere fé 

pública aos documentos apresentados, como mencionamos acima. 

104. Além disso, uma simples diligência a uma das empresas que 

forneceu os atestados ou uma simples consulta à internet poderá confirmar a 

veracidade dos atestados. 

105. Nesse caso, não se justifica a inabilitação do RECORRIDO 

por razão de vicio sanável, como pretende o recurso interposto, especialmente 

considerando que a capacidade técnica do RECORRIDO é notória (pois presta 

serviços para a Infraero) e o preço por ele ofertado é imensamente inferior ao 

dos concorrentes. 

 

II.12 DA COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO DOS PROFISSIONAIS 

TÉCNICOS 

106. Alega o recorrente que não haveria comprovação de vínculo 

com os profissionais responsáveis técnicos da VANDERLANDE INDUSTRIES 

B.V, nos termos do subitem 8.4.4 do edital, verbis: 

8.4.4. entende-se, para fins deste Edital, como pertencente ao 

quadro permanente: a) sócio; b) diretor; c) empregado; d) 

responsável técnico; e) profissional contratado. 

107. Novamente incide ao caso a questão da diferença entre a 

regulamentação estrangeira da matéria. Na Holanda, a remuneração dos 

profissionais, assentada em contrato de trabalho, por força de lei, é informação 

sigilosa. Portanto, o contrato de trabalho não poderia ser apresentado. 

108. Foi apresentada, contudo, declaração do Presidente da 

empresa responsabilizando-se pela veracidade da informação de que referidos 

profissionais eram empregados da empresa e executariam pessoalmente os 

serviços objeto da licitação. 
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109. Além disso, foi apresentada vasta documentação que 

comprova o vínculo empregatício dos profissionais, tais como:  

a) A declaração dos profissionais se comprometendo a prestar os 

serviços pessoalmente – essa declaração, inclusive, tem força 

de pré-contrato, documento válido para o Direito Civil 

Brasileiro como documento vinculante e regulamentador da 

relação comercial de prestação de serviços – art. 427 da Lei nº 

10.406/2002; 

b) O registro dos referidos profissionais no CREA; 

c) Os próprios atestados de capacidade técnica apresentados, 

que comprovam que os serviços executados anteriormente 

pelos profissionais foram como empregados da 

VANDERLANDE INDUSTRIES B.V. 

110. Portanto, não procede a alegação do RECORRENTE, de 

que não foi comprovado o vínculo dos profissionais.  

111. Tratando-se o subitem 8.4.4 de regra editalícia direcionada à 

regulamentação brasileira, certo é que deve ser adequada às realidades 

internacionais, sob pena de afronta à própria isonomia. 

 

II. 13. DO ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

112. Quanto às peculiaridades da visita técnica, cumpre destacar 

que, conforme expresso no Termo de Compromisso de Constituição de 

Consórcio, cláusula quarta, “a TECNENGE será a empresa líder do Consórcio, 

e a representação do Consórcio perante a Infraero será exercida pela 

VANDERLANDE”. 

113. Ademais, ainda que fosse considerada como falha a 

alegação apontada, é de relevância insuficiente a motivar a inabilitação do 

RECORRIDO, por representar excesso de rigorismo formal, não previsto em 

lei. 
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III. DO RECURSO INTERPOSTO PELO CONSÓRCIO 

BEUMER/EFACEC 

114. O recurso do Consórcio BEUMER/EFACEC também está 

dividido em alegações contra a aceitabilidade da proposta técnica e de 

habilitação. 

115. Ocorre que muitas das matérias apontadas por este recorrido 

coincidem com matérias já tratadas no recurso do Consórcio MPE/ALSTEF. 

São elas: 

a) Item 3.5 – considerações técnicas sobre a solução técnica 

constante da proposta – tratadas nos subitens II.1 a II.4 da 

presente missiva; 

b) Item III.6 – considerações sobre a liderança no Consórcio 

exercida pela TECNENGE – tratadas no subitem II.13 da 

presente missiva; e 

c) Item III.7 – considerações sobre a oficialização de documentos 

de origem estrangeira – tratadas nos subitens II.12 da 

presente missiva. 

116. Afastando-se tais alegações, as demais razões do recurso 

resumem-se a apenas a 3 (três) argumentos:  

a) Alegação de desatendimento a requisitos mínimos do 

EDITAL; 

b) Alegação da suposta inexequibilidade da proposta comercial 

ofertada; e 

c) Alegação de que parte da documentação apresentada estaria 

em nome da empresa VANDERLANDE HOLDING B.V, ao 

passo que a integrante do Consórcio seria a empresa 

VANDERLANDE INDUSTRIES B.V.  

117. Passa-se, portanto, à demonstração de insubsistência de 

cada uma das alegações formuladas. 

 

III.1 DAS ALEGAÇÕES DE DESATENDIMENTO A REQUISITOS 

MÍNIMOS DO EDITAL 
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118. Em relação ao Sistema de Transporte e Manuseio de 

Bagagem – STMB, previsto no item 5.3 dos Termos de Referência do EDITAL, 

já aqui destacado, aduz o recorrente, mais uma vez erroneamente, que o 

equipamento ofertado pelo RECORRIDO não atenderia ao disposto nos 

documentos da licitação no que tange o tipo de bagagem a ser transportada, já 

que contemplaria apenas a possibilidade de as bagagens circularem deitadas. 

119. Há que se destacar, contudo, que as bagagens na posição 

vertical podem ser instáveis, tombando após a realização do procedimento de 

check-in e eventualmente danificando os bens dos passageiros. Ainda, as 

bagagens instáveis podem mover-se durante o seu transporte, reduzindo o 

desempenho das máquinas de raio-X.  

120. Portanto, as bagagens tombadas melhoram o desempenho 

do sistema como um todo. Além disso, não há qualquer implicação nos 

documentos do RECORRIDO de que o sistema não seja capaz de transportar 

bagagens em posição vertical. 

121. O recorrente traz mais uma conceituação errônea no que diz 

respeito ao atendimento dos sistemas do RECORRIDO em relação aos 

requisitos mínimos do EDITAL: o de que o layout apresentado em seu projeto 

não contemplaria exigências da Infraero a respeito da acessibilidade das 

bagagens nos diferentes pontos do trajeto. Haveria pontos em que a bagagem 

teria de ser transportada manualmente entre esteira. 

122. Contudo, tal afirmação é incorreta. Todo transporte feito a 

partir do check-in às posições de composição será realizado automaticamente 

pelo equipamento de transporte.  

123. O único lugar que requer movimentação manual é na área do 

Nível 4, conforme a seção 3.1 dos Termos de Referência do EDITAL, com a 

finalidade de acomodação de passageiro, atendendo, mais uma vez, a todos 

requisitos da licitação. 

 

 

 

III.2 DAS ALEGAÇÕES DE INEXEQUIBILIDADE 
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III.2.1 DA PREVISÃO DE FRETE E DESPESAS ADUANEIRAS 

124. Quanto à inexequibilidade da proposta, alega o recorrente 

que, excluídas as despesas com frete e aduana na proposta comercial, 

conforme preveria o EDITAL, o preço do RECORRIDO seria inexeqüível. Alega 

que, como teria havido erroneamente essa previsão, o preço teria que ser 

reduzido, para adequar-se ao EDITAL. 

125. Tal alegação não procede.  

126. O comando do EDITAL que trata da desconsideração das 

despesas de frete e transação aduaneira não estabelece que tais custos não 

fazem parte da formação do preço. Nem poderia, sob pena de causar grave 

prejuízo à equação econômica.  

127. O EDITAL apenas determina que se desconsidere tais 

custos na Planilha de Custos e Formação do Preço - Equipamentos e Serviços. 

É óbvio que tais custos devem estar previstos no preço final formulado pela 

licitante. Tanto é assim que o EDITAL previu uma planilha específica para a 

incidência desses custos – o Anexo XVI. 

128. No caso em tela, foi incluído o valor em aberto para deixar a 

planilha mais transparente para a Administração, dado que o valor ofertado foi 

muito abaixo e havia suspeita de inexequibilidade. 

129. Não obstante, caso essa não previsão fosse considerada 

relevante, bastaria à Comissão de Licitação corrigir a planilha, considerando o 

valor global de cada item, como já está indicado na Planilha de Preços 

Unitários apresentada. 

130. Não há que se falar em exclusão desses valores do preço 

global, pois está bem claro que fazem parte dos custos do RECORRIDO. 

Portanto, não há que se falar em inexequibilidade do preço. 

131. Mais a mais, e levando-se em consideração o disposto nos 

itens 6.3 a 6.5 do EDITAL e nas respostas dadas pela Infraero aos pedidos de 

esclarecimentos, notadamente as questões 50ª, 53ª, 54ª, e 99ª dos 

ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS Nº 002/LCIC/2011 – 26/12/2011, os 

licitantes devem levar em consideração que: (i) a importação dos produtos é de 

responsabilidade da vendedora; (ii) a Infraero precisa conhecer os custos de 
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transporte para importação de equipamentos e alfandegários; e (iii) os custos 

de transporte e alfandegário devem ser incluídos no preço dos equipamentos. 

132. Assim, devido ao fato de que o licitante é responsável pela 

importação dos produtos, considera-se necessário apresentar os custos de 

transporte e alfandegário, tanto no interesse da própria Infraero como dos 

licitantes, estes os responsáveis pela importação.  

133. Pode-se concluir que os custos de importação e 

desembaraço aduaneiro, se houver, deverão ser considerados pelas licitantes, 

nos termos do item 6.5 do EDITAL. 

 

III.2.2 DA ALTERAÇÃO DE VALORES APÓS A DISPUTA DE 

LANCES 

134. Ainda quanto à exeqüibilidade da proposta, alega o 

recorrente que, após a fase de lances, foram alterados valores da planilha de 

preços, para cima e para baixo. Por isso, entende o recorrente que a proposta 

ofertada pelo RECORRIDO deveria ser desclassificada. 

135. Veja-se que o recorrente se insurge contra uma 

conseqüência lógica do próprio procedimento estabelecido no EDITAL que 

prevê lances orais em seu processo, realizados após a entrega da proposta 

comercial a Infraero. Ora, se os licitantes são obrigados a apresentar uma 

proposta de preços antes da fase de lances e outra posteriormente, após a 

disputa de preços, é porque inevitavelmente a proposta será alterada. 

136. Por isso, também, o EDITAL somente exige a composição 

de preços unitários na fase posterior aos lances. 

137. A disputa de lances verbais altera o preço da proposta inicial, 

o que implica em uma reengenharia para construção da equação econômico-

financeira da proposta.  

138. A situação seria ilegítima apenas se fosse comprovado jogo 

de planilhas no caso concreto – o que é completamente inadmissível. 

139. O valor de proposta apresentado pelo RECORRIDO é 

consideravelmente menor que valor das ofertas realizadas pelas demais, o que 

comprova que é todos os seus preços são bastante vantajosos. 
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140. Eles foram alterados por conta da adoção do modo de 

disputa aberto na licitação, plenamente admitido pela Lei 12.462/2011 (art. 17, 

I), da qual trataremos detalhadamente abaixo, e pelo Decreto 7.581/2011 (art. 

18). 

141. Ademais, não há qualquer vedação no EDITAL de que haja 

alteração dos preços após a fase de lances. Assim, o pedido do recorrente é 

carente de amparo técnico e jurídico. O CONSÓRCIO 

TECNENGE/VANDERLANDE modificou apenas o nível de preço que havia 

apresentado inicialmente na licitação. 

142. Ainda, há que atentar que os item 07.23.103 – Manutenção e 

operação inicial durante as FASES I, II E III – e 07.23.107 – Comissionamento 

do Sistema – do Anexo XI do EDITAL estão intimamente ligados. Os trabalhos 

mencionados em tais itens deve ser executado por engenheiros experientes 

com capacidades de serviço e projetos compartilhadas e exatamente dentro do 

mesmo prazo.  

143. Para tanto, o CONSÓRCIO TECNENGE/VANDERLANDE 

utiliza o pessoal incluído no Comissionamento do Sistema de forma eficaz, de 

modo a que o trabalho que deve ser executado nessas fases possa, em 

determinados aspectos, ser combinados.  

144. Esta forma de trabalhar eficaz assegurada pelo 

CONSÓRCIO TECNENGE/VANDERLANDE trará resultados finais idênticos ou 

melhores para a Infraero.  

145. Veja-se que, se a Infraero combinar os custos do item 

07.23.103 e do item 07.23.107, perceberá que, na realidade, o preço deste 

trabalho é aproximadamente R$ 914.000,00 (novecentos e quatorze mil reais) 

inferior ao preço originalmente apresentado pelo RECORRIDO.  

146. Este se constitui, portanto, o motivo para a mudança de 

preços referentes aos itens 07.23.103 e 07.23.107 do Anexo XI. 

147. Tal fato, ainda, está em conformidade com o item 6.6 do 

EDITAL, o qual prevê que “A licitante deverá utilizar, sempre que possível, nos 

valores propostos, mão de obra, materiais, tecnologias e matérias primas 

existentes no local da execução das obras/serviços, desde que não se 
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produzam prejuízos à eficiência na execução do objeto e que seja 

respeitado o limite do orçamento estimado para a contratação”. (grifamos)  

148. Assim, os preços não são aumentados no nível de preço 

final, ainda que haja variações intermediárias. O preço ofertado pelo 

RECORRIDO referente à empreitada por preço global, o regime de 

contratação estabelecido no EDITAL, é o mais vantajoso para a Administração 

Pública. 

149. O recorrente afirma, ainda, que o RECORRIDO teria 

reduzido de forma drástica e inexplicável os seus preços ofertados na licitação.  

150. Contudo, o que o recorrido se esqueça, mais uma vez, é que 

se leva em consideração o melhor preço global para a execução dos serviços 

referentes à contratação. 

151. A única restrição colocada à proposta inicial das licitantes era 

a de que esta não se excedesse o orçamento estimado pela Infraero para a 

consecução do projeto, o que não foi excedido.  

152. Com relação à proposta inicial, o Anexo XI constitui mera 

decomposição dos níveis de preço apresentados. O âmbito de trabalho 

referente à proposta inicial e à proposta vencedora (nível de preço definitivo) é 

exatamente o mesmo e está em total conformidade com as especificações do 

EDITAL.  

153. O CONSÓRCIO TECNENGE/VANDERLANDE limitou-se a 

utilizar os seus múltiplos fatores de gestão, que podem variar para cada item 

individual, tal como descrito nos Anexos X e XI, para diminuir a proposta inicial, 

no intuito de apresentar a proposta mais vantajosa à Administração. 

154. A proposta do CONSÓRCIO TECNENGE/VANDERLANDE 

é, sem dúvida, possível, exeqüível e totalmente consistente com as condições 

e parâmetros do mercado.  

 

III.3 DA DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA PELA EMPRESA 

VANDERLANDE 

155. Alega o recorrente que parte da documentação apresentada 

está em nome da empresa VANDERLANDE HOLDING B.V, ao passo que a 

integrante do Consórcio seria a empresa VANDERLANDE INDUSTRIES B.V. 
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156. A partir de tal alegação, o recorrente busca invalidar uma 

série de documentos de habilitação apresentados pelo RECORRIDO, tais 

como os atestados de capacidade técnica e de habilitação econômico-

financeira (capital social), que estariam em nome da VANDERLANDE 

HOLDING B.V. 

157. A alegação não merece prosperar. 

158. A empresa VANDERLANDE INDUSTRIES HOLDING B.V e 

a empresa VANDERLANDE INDUSTRIES B.V são, de fato, a mesma 

empresa, embora possuam números de registros diferentes. 

159. Como se observa dos documentos acostados aos autos, a 

primeira empresa é detentora de 100% (cem por cento) do capital da segunda. 

Além disso, as duas empresas possuem o mesmo e único sócio – o Sr. Vibe 

B.V., e o mesmo administrador – o Sr. Michel Peters. 

160. Maiores detalhes a respeito do tema são aduzidos no tópico 

III.4 abaixo. 

161. Por outro lado, ainda que assim não se considerasse, todos 

os requisitos de habilitação estariam plenamente atendidos. É o que se passa a 

demonstrar. 

 

III.3.1 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL 

162. Mesmo que fossem desconsiderados integralmente os 

atestados emitidos em nome da VANDERLANDE INDUSTRIES HOLDING 

B.V, a empresa VANDERLANDE INDUSTRIES B.V possui atestados 

suficientes para atender o exigido no EDITAL. 

163. Veja-se, por exemplo, o atestado emitido pela empresa BAA 

AIRPOTRS LIMITED, para o Terminal 5 do Aeroporto de Heatrhrow e o 

atestado emitido pela empresa Aeropuertos Espanoles y Navegacion Aérea, 

referente ao sistema de bagagens do Aeroporto de Barcelona. 

164. Tais atestados são mais do que suficientes para atender ao 

exigido no EDITAL. 

 

III.3.2 DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL 
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165. Não restam dúvidas da qualificação técnica-profissional, já 

que foi comprovado o vínculo profissional com os técnicos responsáveis pela 

execução dos serviços para a VANDERLANDE INDUSTRIES B.V, conforme 

documentos de habilitação. 

166. Além disso, há nos autos a firmação dos próprios 

profissionais de que executarão os serviços pessoalmente. 

167. Ora, como os profissionais atendem aos requisitos de 

qualificação técnico-profissional, não há que se suscitar nenhum 

questionamento quanto a isso. 

 

III.4 DA COMPROVAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL SUFICIENTE 

168. Quanto a este aspecto, alega o recorrente que o capital 

social da empresa VANDERLANDE INDUSTRIES B.V seria inferior ao exigido 

no edital, de 13% (treze por cento) do valor da proposta, na medida de sua 

participação. 

169. Alega que o capital social que consta em seu estatuto social 

seria de € 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil euros), o que 

corresponderia a R$ 884.312,50 (oitocentos e oitenta e quatro mil, trezentos de 

doze reais e cinqüenta centavos), valor que seria abaixo dos 13% (treze por 

cento) do valor da proposta ofertada, que seria de R$ 7.735.000,00 (sete 

milhões, setecentos e trinta e cinco mil reais). 

170. Ocorre que, para chegar a tal raciocínio, o recorrente procura 

desconsiderar o capital social da empresa detentora de 100% (cem por cento) 

do capital da VANDERLANDE INDUSTRIES B.V, constante dos autos, a 

VANDERLANDE HOLDING B.V. 

171. Esta empresa possui capital social de € 5.000.000,00 (cinco 

milhões de euros), o que equivale a R$ 11.850.000,00 (onze milhões, 

oitocentos e cinqüenta mil reais), valor bastante superior ao exigido pelo 

EDITAL. 

172. Ora, se essa empresa é detentora de 100% (cem por cento) 

do capital daquela, isso demonstra que a exigência do EDITAL está 

plenamente atendida. A VANDERLANDE INDUSTRIES B.V nada mais é do 

que um braço da holding no Brasil e em outros países. 



  

33 
 

173. Para compreender essa situação, basta verificar que, em 

sendo detentora de 100% (cem por cento) do capital, a empresa holding 

responde juridicamente por qualquer dívida ou implicação direcionada à 

VANDERLANDE INDUSTRIES B.V. A formação de grupo econômico nesse 

caso é evidente e justifica a responsabilidade solidária entre as empresas. 

174. Ou seja: a VANDERLANDE INDUSTRIES B.V é subsidiária 

integral da empresa VANDERLANDE INDUSTRIES HOLDING B.V. Ambas as 

empresas devidamente estão constituídas em conformidade com as leis da 

Holanda. Logo, suas relações internas e societárias são governadas pelo 

Direito Holandês, e não pelo Direito Brasileiro. 

175. De acordo com a legislação holandesa, a “empresa-mãe” (a 

empresa controladora) de uma (ou mais) empresa de responsabilidade limitada 

tem o direito de consolidar as contas anuais da empresa em suas próprias as 

contas anuais consolidadas. 

176. Além disso, a empresa que faz parte de um grupo de 

empresas e no qual as contas anuais foram consolidadas nas de sua 

controladora pode elaborar as suas próprias contas anuais de uma forma muito 

mais limitada, desde que os termos e condições da seção 2:403 do Código 

Civil Holandês sejam cumpridos. 

177. O mais importante destes termos e condições é a emissão, 

pela empresa controladora, de uma declaração de que assume a 

responsabilidade solidária pelas dívidas da empresa controlada decorrentes de 

atos jurídicos passados, presentes e futuros. 

178. Se a referida seção 2:403 é aplicada, (i) o conteúdo do 

balanço e a conta de ganhos e perdas da sociedade consolidada pode ser 

limitada; (ii) o conteúdo de suas das notas explicativas pode ser limitado; (iii) 

nenhuma declaração de auditor referente às suas contas é necessária; e (iv) as 

contas anuais não tem que ser registrados no Registro Comercial da Câmara 

de Comércio. 

179. A empresa-mãe, no entanto, é obrigada a elaborar e publicar 

um balanço consolidado e a demonstração de resultados.  

180. Assim, a declaração de responsabilidade a ser emitida pela 

empresa-mãe com base na seção 2:403 reúne todos os ativos, passivos e 
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contas da empresa-mãe e suas subsidiárias e demais empresas do grupo 

econômico. Apresenta a situação financeira e resultados das operações da 

empresa-mãe e suas subsidiárias e empresas do grupo como se o grupo fosse 

uma única empresa com um ou mais ramos, razão pela qual os documentos 

referentes ao capital social da VANDERLANDE INDUSTRIES HOLDING B.V 

devem ser considerados como se dá VANDERLANDE INDUSTRIES B.V 

também o fossem. 

181. Em resumo, a VANDERLANDE INDUSTRIES B.V é uma 

empresa do grupo VANDERLANDE INDUSTRIES HOLDING B.V: está é 

proprietária de 100% (cem por cento) do capital social daquela. 

182. As contas anuais da VANDERLANDE INDUSTRIES B.V 

são, de acordo com as Leis da Holanda, consolidadas nas contas anuais de 

VANDERLANDE INDUSTRIES HOLDING B.V. 

183. A VANDERLANDE INDUSTRIES HOLDING B.V é obrigada, 

conforme a secção 2:403 do Código Civil Holandês, a ser solidariamente 

responsável em relação a quaisquer débitos, atos e omissões de 

VANDERLANDE INDUSTRIES B.V. Assim, todo e qualquer ato da desta deve 

ser considerado como se dá VANDERLANDE INDUSTRIES HOLDING B.V o 

fosse. 

184. A conclusão não ser outra que não a de que tais empresas 

devem ser consideradas como uma mesma pessoa jurídica, para todos os fins, 

inclusive os relativos à licitação e à documentação e comprovação de 

requisitos exigidos no EDITAL.  

185. Assim, em qualquer hipótese, a finalidade da exigência 

editalícia está plenamente atendida no caso concreto. 

186. Veja-se que a exigência de capital social é uma forma de 

assegurar que a empresa contratada terá condições de arcar com o 

investimento necessário para a realização do objeto.  

187. Conforme assevera Marçal Justen Filho, “a qualificação 

econômico-financeira corresponde à disponibilidade de recursos econômico-

financeiros para a satisfatória execução do objeto da contratação”.2 

                                                           
2
 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 

12ª Ed. Dialética: São Paulo, 2010, p. 469. 
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188. Em sendo a empresa holding detentora de 100% (cem por 

cento) do capital da VANDERLANDE INDUSTRIES B.V, ambas com o mesmo 

sócio e o mesmo administrador, o capital social daquela garante a 

Administração amplamente. 

 

IV. DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES 

PÚBLICAS 

189. A licitação referente ao EDITAL foi estruturada e levada a 

cabo com base na Lei Federal nº 12.462, de 05 de agosto de 2011, que institui 

o regime diferenciado de contratações públicas (a “Lei 12.462/2011” ou o 

“RDC”). Referida lei prevê expressamente a possibilidade de saneamento das 

falhas ou de correção de defeitos existentes nas propostas.  

190. Tal diploma legislativo consagra a possibilidade de 

aproveitamento de atos viciados, sempre que eventuais defeitos forem 

sanáveis. Seu art. 24 consigna esta afirmação, in verbis: 

Art. 24. Serão desclassificadas as propostas que: I - 

contenham vícios insanáveis; (...) V - apresentem 

desconformidade com quaisquer outras exigências do 

instrumento convocatório, desde que insanáveis. 

191. Ademais, o art. 28 do RDC determina que: 

Art. 28. Exauridos os recursos administrativos, o procedimento 

licitatório será encerrado e encaminhado à autoridade superior, 

que poderá: I - determinar o retorno dos autos para 

saneamento de irregularidades que forem supríveis; II - anular 

o procedimento, no todo ou em parte, por vício insanável (...). 

192. Neste contexto, a interpretação que se deve dar a tais 

dispositivos e à possibilidade de saneamento de falhas sanáveis deve ser 

compreendida como uma evolução dentro de um cenário histórico-legislativo 

que veio caminhando no sentido de conceder maior eficiência para o 

procedimento licitatório. 

193. Isto porque, se se considera o tratamento legislativo 

conferido à questão, notadamente aquele previsto na Lei n° 8.666/1993, vis à 
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vis atos normativos atinentes às concessões e aos pregões verifica-se que os 

vícios referidos pelo RDC não ficam adstritos, tão-somente, às falhas formais.3  

194. Pelo contrário. Quando se depara com a expressão vícios 

insanáveis, tal como o quer o RDC, deve-se inferir que as falhas ali 

compreendidas são aquelas insuscetíveis de correção. Desta feita, pode-se 

dizer que qualquer erro que não cause prejuízo à Administração ou à 

competição pode – e deve – ser corrigido. 

195. Desta feita, as propostas passíveis de serem 

desclassificadas serão aquelas que se demonstrarem inexeqüíveis ou que 

apresentarem falhas insanáveis. Equívocos que não comprometam o 

entendimento da proposta e que não alcancem grau de repercussão suficiente 

para impedir a correção do vício devem ser saneados. Neste sentido, João 

Negrini Neto entende que: 

“Exatamente por se tratar de desclassificação de uma hipótese 

que poderá funcionar como um verdadeiro estudo de requisito 

de admissibilidade do concorrente, é necessário que a regra 

seja interpretada da forma mais conservadora possível, 

encarando-se vícios insanáveis como aqueles que jamais 

poderão ser corrigidos pelo concorrente, seja por uma 

impossibilidade material, plena e absoluta, seja porque, se 

assim for, implicarão em flagrante violação de direitos dos 

demais concorrentes em condição de igualdade”.
4
 

196. Assim, o RDC revela o propósito de aproveitamento dos atos 

já praticados no curso do procedimento licitatório quando não houver qualquer 

comprometimento ao procedimento em si e aos objetivos almejados pela 

                                                           
3
 Como provas dessa evolução, e como exemplos ilustrativos do quanto referido, podem ser 

citados: (i) as redações dos arts. 9 e 27 da Resolução ANATEL n° 65/1998 (que trata dos 
procedimento para licitações para serviços de telecomunicações), os quais permitem a 
correção de defeitos e falhas meramente formais; (ii) o art. 26 do Decreto nº 5.450/2005 (o qual 
regulamentou o pregão eletrônico), que estabeleceu a possibilidade de apresentação de 
documentos supervenientes para suprimento de defeitos nos dados cadastrais; e, por fim, (iii) a 
redação do artigo 12, IV, da Lei Federal n° 11.079/2004 – a Lei de PPPs –, o qual prevê que o 
edital poderá prever a possibilidade de saneamento de falhas, de complementação de 
insuficiências ou ainda de correções de caráter formal no curso do procedimento, desde que o 
licitante possa satisfazer as exigências dentro do prazo fixado no instrumento convocatório. 
4
 NEGRINI NETO, João. Hipóteses de desclassificação das propostas e critérios de desempate 

previstos no regime diferenciado de contratações. Em: CAMMAROSANO, Márcio; DAL 
POZZO, Augusto Neves; VALIM, Rafel (coord.) Regime Diferenciado de Contratações 
Públicas – RDC (Lei nº 12.462/11): aspectos fundamentais. Belo Horizonte: Fórum 2011, p. 
91 
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Administração na contratação. Adicionalmente, as disposições mencionadas 

acatam a lógica de que a correção dos atos viciados acarreta menor dispêndio 

de tempo e de dinheiro público do que a anulação de tais atos. 

197. Há, em verdade, a intenção do Poder Público de privilegiar 

aquelas proponentes que apresentem a proposta mais vantajosa ao interesse 

público. Busca-se evitar a criação empecilhos e obstáculos burocráticos 

desnecessários e que, em última instância, somente acarretam morosidade à 

licitação.  

198. Infere-se, pois, que para que seja desclassificada, a proposta 

deve conter desconformidades insanáveis, ou seja, deve ser revestida de 

falhas ou incorreções de nível de gravidade que impeçam, prosseguimento do 

candidato na disputa. 

199. O que se pode concluir de todo o exposto, é que, à luz do 

que preceitua o RDC, há uma valoração da consecução dos objetivos 

almejados em detrimento de formalismos excessivos. Assim, a nulidade não 

deve ser decretada em face de simples desconformidade do ato praticado com 

relação ao comando formalmente expresso na legislação e no ato 

convocatório: o ato somente será considerado nulo quando afrontados valores 

jurídicos relevantes, que comprometam os fins visados. Há que se entender 

que: 

“Trata-se de aproveitar todos os atos praticados sempre que 

possível. Para tanto, sempre que as irregularidades verificadas 

não lesionarem os interesses protegidos pelo ordenamento 

jurídico, não há nulidade a ser reconhecida e devem ser 

integralmente aproveitados os atos praticados. Já se os 

defeitos constatados forem, em tese, aptos a comprometerem 

o atingimento dos fins visados com o ato, mas que forem 

passíveis de suprimento, deve-se determinar seu 

saneamento”..
5
 

200. Por fim, mister referir que o RECORRIDO, por não ter 

comprometido, de maneira alguma, os objetivos perquiridos pela Administração 

Pública quando do lançamento do certame licitatório – evidentemente o da 

                                                           
5
 Idem. 
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obtenção da melhor proposta para a prestação dos serviços objeto do EDITAL 

e respectivo contrato-, não deve – e sequer pode – ter sua proposta anulada.  

201. Tendo em vista, consoante já demonstrado no 

desenvolvimento deste pleito, que o RECORRIDO não praticou qualquer ato 

imbuído de vício insanável, deverá o Poder Concedente – se julgar necessário 

– conceder prazo razoável para que eventuais irregularidades praticadas 

possam ser corrigidas, sem que sejam acarretados maiores custos ao Erário e 

maior dispêndio desnecessário de tempo com a instauração de novo certame 

licitatório.  

 

 

V. DAS CONCLUSÕES E DOS PEDIDOS 

 

202. Como se pode verificar, as razões recursais de ambos os 

recorrentes são insubsistentes quanto aos aspectos técnicos e procuram 

afastar a habilitação do RECORRIDO com amparo em aspectos meramente 

formais da proposta e dos documentos. 

 

203. O consórcio RECORRIDO é formado por duas empresas de 

reputação inquestionável e que já executam projetos com sucesso para a 

própria Infraero. 

204. Não há que se levantar qualquer questionamento quanto à 

TECNENGE, muito menos quanto à VANDERLANDE INDUSTRIES B.V, a 

maior empresa do mundo na parte de sistema de bagagens para aeroportos. 

 

205. Em verdade, o CONSÓRCIO TECNENGE/VANDERLANDE 

nunca desiludiu a qualquer de seus clientes. Os associados do consórcio, que 

trabalham no setor há mais de 60 (sessenta) anos, possuem mais de 2.000 

(dois mil) funcionários em todo o mundo.  Em conjugação com seus clientes, 

sempre concretizou objetivos mútuos e definidos, o que faz parte dos valores 

fundamentais de qualquer empresa.  
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206. O CONSÓRCIO TECNENGE/VANDERLANDE tem uma 

vasta experiência ao nível dos eventos referidos e sempre demonstrou ser um 

parceiro confiável em nível mundial.  

207. Neste contexto, o CONSÓRCIO 

TECNENGE/VANDERLANDE analisou os e tem conhecimento dos objetivos 

da Infraero para o aeroporto Galeão. E pretende, sem sombra de dúvidas, 

auxiliá-la adequadamente na consecução de tais objetivos. Sua proposta se 

assenta neste pressuposto e está em linha com eventos que estão na 

iminência de ocorrer no Brasil, notadamente a Copa do Mundo de Futebol de 

2014 e os Jogos Olímpicos de 2016. 

208. Além disso, não se pode ignorar a expressiva vantagem 

econômica que a proposta do RECORRIDO proporcionará à Infraero, 

representando uma economia de mais R$ 5.000.000,00 (cinco milhões de 

reais) somente em relação á proposta do segundo colocado. 

209. Como demonstrado, o princípio vetor da licitação é o da 

busca pela proposta mais vantajosa. No caso em tela, não existem dúvidas de 

que o RECORRIDO tem condições de executar o objeto da licitação de forma 

satisfatória e pelo menor preço, atendendo adequadamente a todos às 

exigências constantes do EDITAL. 

210. Não há qualquer risco de prejuízo para a Infraero, tratando-

se de um consórcio constituído de duas das maiores empresas do mercado 

mundial. 

211. Dessa forma, como ato de justiça e eficiência, requer-se: 

a) Seja conhecida a presente peça de defesa, nos termos do 

subitem 9.3.2 do EDITAL; e 

b) No mérito, sejam julgados improcedentes os recursos 

interpostos, mantendo-se a declaração do CONSÓRCIO 

TECNENGE/VANDERLANDE como vencedor do processo 

licitatório referente ao EDITAL, por ter apresentado o menor 

preço e a proposta mais vantajosa à Infraero e nos precisos 

termos do EDITAL. 

212. Termos em que pede deferimento. 
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Rio de Janeiro, 20 de janeiro de 2012 

 

 

____________________________ 

Lincoln Delbone 

CONSÓRCIO TECNENGE/VANDERLANDE 


