
  

 

 

RELATÓRIO DE INSTRUÇÃO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 

Da:  Comissão de Licitação 
 

Ao: Diretor de Engenharia e Meio Ambiente e Superintendente de Obras 
da INFRAERO 

 

Assunto: Recursos Administrativos  - Propostas de Preços/Habilitação 
 

Ref.: RDC Presencial Nº 002/DALC/SBGL/2011 
 

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento e instalação do sistema 

de transporte e manuseio de bagagens (STMB) do Terminal nº 2 do 
Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão – Antônio Carlos 

Jobim, incluindo operação e manutenção do sistema. 
 

Recorrentes: 
  

1.  PRIMEIRA RECORRENTE - Consórcio BEUMER/EFACEC, formado 
pelas empresas Beumer Latinoamericana Equipamentos Ltda - 
CNPJ/MF Nº 96.353.750/0001-16; Efacec do Brasil Ltda – CNPJ/MF 

Nº 01.507.305/0001-57; Efacec Engenharia e Sistemas S/A – NIPC 
sob o nº 502533447 

 

2.  SEGUNDA RECORRENTE - Consórcio MPE/ALSTEF, formado pelas 

empresas MPE – Montagens e Projetos Especiais S/A – CNPJ/MF Nº 
31.876.709/0001-89; ALSTEF Automation S/A, registro comercial nº 
421.380.866. 

 

Recorrida:  
 

1. Consórcio TECNENGE/VANDERLANDE, formado pelas empresas 
Tecnenge Tecnologia de Engenharia Ltda - CNPJ/MF Nº 
31.864.606/0001-07; Vanderlande Industries B. V. sociedade 

organizada 
 
 

Senhores, 
 

 
Versa o presente relatório de instrução dos recursos 

administrativos interpostos pelas licitantes CONSÓRCIO MPE/ALSTEF e 

CONSÓRCIO BEUMER/EFACEC, que se insurgem contra a 
classificação/habilitação do CONSÓRCIO TECNENGE/VANDERLANDE deste 

certame. 
Ressalte-se que o CONSÓRCIO 

TECNENGE/VANDERLANDE foi declarado vencedor na Ata da 2ª (segunda) 

sessão pública e disponibilizada no site de licitações da Infraero, nos termos 
do Edital. 
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I. RAZÕES DO RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO PELO CONSÓRCIO 

BEUMER/EFACEC (em síntese) 
 

Inconformada com declaração de vencedor do certame 

alcançado pelo CONSÓRCIO TECNENGE/VANDERLANDE, a Primeira 
Recorrente se insurge contra a classificação/habilitação da Recorrida, por, 
segundo a recorrente, “ofende os princípios básicos da Lei de Licitações e expõe a INFRAERO a 
risco de não-conclusão ou conclusão insatisfatória e em desconformidade com o exigido no Edital, que 
diz respeito a uma das obras mais importantes justamente na cidade cotada para receber a final da Copa 
do Mundo de 2014 e sede dos Jogos Olímpicos de 2016” e mais, acrescenta que (a) a 

recorrida (consórcio tecnenge/vanderlande) apresentou documentos 
comprobatórios da qualificação técnica de outra empresa que não faz parte 
das licitantes consorciadas; (b) insuficiência de capital social mínimo para 

participar do certame, conforme evidenciado na sua qualificação econômica-
financeira; (c) não possui capacitação técnica para a realização da obra; (d) 

sua representação não foi feita por empresa brasileira, conforme exige a lei; 
(e) parte da documentação do consórcio tecnenge/vanderlande encontra-se 
eivada de vícios, bem como, ausência de tradução e consularização, nos 

termos a saber: 
 

1. PROPOSTA COMERCIAL INEXEQUÍVEL 
 
Declara que o Consórcio Tecnenge/Vanderlande 

(recorrida) perfez de início o valor global e R$ 93.067.567,00, “a segunda mais 
cara entre as licitantes participantes” que, posteriormente, na fase de lances, 
reduziu cerca de 40% (quarenta por cento) o preço global para R$ 

59.500.000,00. Entretanto, a recorrente aduz que o valor é inexequível, 
assim, consubstanciada: 

 
(i) Considera que “excluídas as despesas com frete e aduana, a proposta prontamente se 

revela inexequível”. Sustenta, conforme cláusulas do instrumento 

convocatório – 6.3.a.1 e 6.5 -, a tese de que descontados o custo de frete 
– R$ 2.666.599,94 e a aduana – R$ 3.759.079,13 o valor resultante de 
R$ 53.074.320,73 resta abaixo do limite exequível definido pela 

INFRAERO (R$ 55.611.266,67). 
 

(ii) Aduz “aumento ilegal no valor dos itens da proposta”, por entender que a recorrida, 
após a fase de lances, “não se preocupou com a viabilidade dos valores apresentados, 
mas houve somente uma (irresponsável) “conta de chegada” para justificar os lances ofertados em 

sessão”. Na seqüência, exemplifica: (1) item 0.2.0.4400 – Proposta inicial = 

Custo zero à Administração – Proposta ajustada = R$ 1.500,00; (2) 
07.23.107 de R$ 750.000,0 para R$ 2.100.000,00, sem justificativas; 
conclui, então, que “houve aumento do preço do item entre a primeira proposta e a 

segunda”. “(...) o Consórcio declarado vencedor atuou na contramão da legislação, na medida 
em que o regime de lances admite exclusivamente a redução do valor dos itens, nunca o seu 

aumento”. 
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(iii) Afirma “redução irresponsável do valor de outros itens. Novamente, inexeqüibilidade da 

proposta” nos itens de custos de manutenção, operação dos equipamentos 
e treinamento de pessoal. Assim, o custo de manutenção de 161 
mil/mês, o custo de operação de equipamentos de R$ 322 mil/mês e o de 

treinamento de pessoal de R$ 322 mil/mês sofreram decréscimo na 
ordem de, respectivamente, R$ 16 mil/mês (10% do valor inicial), R$ 178 
mil/mês e R$ 185 mil/mês.  

 
Assegura que “ao contrário do acontece com máquinas e equipamentos, em que a redução 
pode ser resultado de abdicação da licitante de seu lucro para sarar-se vencedora, em serviços e 
mão-de-obra as reduções devem ser analisadas à luz de elementos externos para se averiguar a 

exeqüibilidade do preço (...)”. Para tanto, considera a recorrente que “uma equipe 
mínima de operadores é constituída por três trabalhadores (sendo um eletricista e dois técnicos de 
manutenção) a um custo médio, no aeroporto do Galeão, de R$ 2.000,00/mês em três turnos de 
trabalho para atender a demanda exigida (um deles ainda acrescido de adicional noturno), tem se 
que no mínimo, o custo mensal desses trabalhadores será de R$ 18.000,00/R$ 20.000,00, 
quantia inferior ao apresentado pelo Consórcio vencedor”. Cita 

jurisprudência/doutrina informadas no tópicos 28 a 31 da peça recursal.  
 

 
2. NECESSÁRIA INABILITAÇÃO DO CONSÓRCIO 

TECNENGE/VANDERLANDE 

 
A primeira recorrente aduz “inaptidão técnica” do 

Consórcio Tecnenge/Vanderlande por utilizar, a recorrida, de documentação 
de empresa não consorciada, qual seja, Vanderlande Industries Holding B.V – 
inscrita sob o RSIN Nº 003132511, fls 137. Esclarece que a recorrida, 

segundo depreende-se do Termo de Constituição de Consórcio, inteirou-se 
pelas empresas Tecnenge Tecnologia de Engenharia Ltda e pela Vanderlande 
Industries B.V, inscrita no RSIN Nº 001160102, fl. 151. “trata-se, portanto, de duas 

empresas diferentes, duas pessoas jurídicas distintas e inconfundíveis”. (...) “e, inclusive, capital 
social diferente”. Segundo a recorrente “todos os documentos referentes a essa empresa 
devem ser simplesmente desconsiderados (...) porque impertinentes e inaptos  a comprovar a 
qualificação técnica das integrantes do certame”. Analisa que não se pode “dar tratamento 

diferenciado ao Consórcio TECNENGE/VANDERLANDE, em detrimento dos demais licitantes (...).  
 
(...) a inclusão de inúmeros documentos de Vanderlande Holding teve o 

propósito claro de tentar suprir falhas insanáveis dos documentos da Vanderlande Industries em especial 
referentes à sua capacitação técnica para o objeto licitado e o seu capital social”. (...) ”em clara 
demonstração de má-fé e falta de lisura”. 

 
Revela que os “atestados de capacitação técnico-operacional 

pertinentes ao objeto licitado estão em nome da Vanderlande HOLDING”. Reafirma que “além de 
se valer de documentos de empresa não consorciada – Vanderlande Holding – e que não estão 

consularizados, a recorrida apresenta atestação emprestada da pessoa jurídica  Vanderlande Holding”.  
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Em seguida, a recorrente consubstancia seus 

argumentos no seguinte quadro sintético: 
 

Folha da 
Habilitação 

Documento Consularizado Empresa indicada 

22/23 Folheto (sem validade) Não Vanderlande Industries 

27 Declaração Não Vanderlande HOLDING 

28 Declaração (cujo conteúdo não 
atende ao Edital) 

Não Vanderlande Industries 

31 Declaração (cujo conteúdo não 
atende ao Edital) 

Não Vanderlande Industries 

35 Declaração Não Vanderlande HOLDING 

 
Afirma que a tabela (Quadro Sintético) demonstrativa 

da capacidade técnico-operacional, em destaque, mostra vícios de não 

apresentação dos Certificados de Acervos Técnicos – CAT dos profissionais da 
consorciada Tecnenge e ausência de Laudo da Comissão Nacional de Energia 

Nuclear para os equipamentos de raio-x (item 3.1 do Termo de Referência, fls. 
41/42). 

 

Complementa que a recorrida oferece serviços 
adicionais de manutenção (fl. 75 – item 4.3.2), que, segundo a recorrente, 
“demonstra que não ofereceu seus melhores serviços à INFRAERO e já acenando para um futuro pleito 

de reajuste do preço contratado”. 
 

3. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍNCULO DO PESSOAL TÉCNICO 
COM AS LICITANTES CONSORCIADAS E PRESTAÇÃO DE 
DECLARAÇÕES FALSAS 

 
Aduz que as exigências contidas nas alíneas “d” e “f” 

do subitem 8.4 do Edital não foram cumpridas (termo de indicação do pessoal 
técnico qualificado).  

 

Menciona que o Termo de Indicação de Pessoal 
Técnico Qualificado, não consularizado e, inclusive, não consta assinatura do 
representante da licitante, credencia como funcionários da empresa 

Vanderlande Industries os senhores Rick’tHart, Erik Jan Dick, Rijk 
Schalkwijk, Marc ter Horst, Tom de Jong, Patrick Verhoeven, entretanto, 

segundo a recorrente são empregados da Vanderlande Holding conforme 
firmado às fls. 125, 103, 131 e 132 da Documentação de Habilitação. Conclui, 
então, que as declarações dos profissionais insertas no Termo de Indicação de 

Pessoal Técnico Qualificado devem ser desconsideradas pois não comprovação 
capacidade técnica profissional do consórcio participante no certame. 

 
4. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO 

CONSÓRCIO: DESATENDIMENTO DA EXIGÊNCIA DE CAPITAL SOCIAL 

MÍNIMO 
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A recorrente se concentra agora em dizer que a 

recorrida não tem capacidade econômica-financeira. Em seu entendimento, o 
Consorcio Tecnenge/Vanderlande (recorrida) apresenta valores monetários da 
Vanderlande Holding (UR 5.000.000,00) o qual “é bastante superior ao da Vanderlande 

Industries (EUR 375.000,00)”.  Afirma configurar má-fé da recorrida (item 59 dos 
memoriais recursais). 

 

A recorrente descreve em seus argumentos recursais, 
com base no item 8.5.1.1.1 do Edital acrescido da resposta à 24ª pergunta do 

Esclarecimento de Dúvidas nº 001/LCLI/2011, de 25/11/2011, sob sua 
interpretação/responsabilidade, o somatório do Capital Social do Consorcio 
Tecnenge/Vanderlande, a saber: 

 
Valor da proposta do Consorcio 

Tenenge-Vanderlande 
Porcentagem exigida para 

Consórcio 
Valor Exigido pelo 

Edital 

R$ 59.500.000,00 13% R$ 7.735.000,00 

 

Capital social das Consorciadas Porcentagem no 
Consórcio 

Valor Considerado 

R$ 1.500.000,00 – Tecnenge 5% R$ 75.000,00 

R$ 888.750,00 – Vanderlande Industries 95% R$ 844.312,50 

Somatório do Capital Social do Consórcio R$ 919.312,50 

 
Assim, a recorrente, sob sua 

interpretação/responsabilidade, consta que o valor auferido “é mais de 8 vezes  
inferior ao exigido no Edital”. 

 

5. A PROPOSTA TÉCNICA DO CONSÓRCIO VENCEDORA NÃO 
CONTEMPLA OS REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS PELO EDITAL 

 

Aponta mais um vício da recorrida. Diz que o 
Consórcio Tecnenge/Vanderlande “reconhece expressamente que não atenderá ao 

comando editalicio”. Afirma que a INFRAERO, em seu edital, estabelece que o 
equipamento do sistema STMB tenha capacidade imediata de circulação de 
3.000 bagagens/hora (cf. item 5.3 do Termo de Referência), enquanto que a 

recorrida vencedora declara a capacidade de saída total de cada subsistema 
(um classificador) é limitada em 2.700 bagagens/hora – item 2.2 da proposta 

da recorrida. 
 
Certifica que “o equipamento ofertado não atende as 

especificações do edital relacionadas ao tipo de bagagem que deverá ser transportada. De um lado, o 
Edital prevê que a esteira deverá comportar bagagens de até 75cm de altura  por 30cm de largura, de 
outro a proposta contempla exatamente o oposto, ou seja, a INFRAERO deseja uma esteira que 
transporte a bagagem tanto deitada quanto em pé, mas a proposta da Licitante vencedora contempla 
apenas a possibilidade de as bagagens circularem deitadas (cf. pág. 19 de 46 da proposta 
Técnica)”. 
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Assegura que o “layout do projeto apresentado não contempla as 

exigências feita pela INFRAERO no que tange à acessibilidade das bagagens nos diferentes pontos de 
trajeto; há pontos ainda em que a bagagem terá de ser transportada manualmente entre esteiras, 

quando o projeto prevê que todo o trajeto deveria ser automatizado”. 
 

Protesta nos termos seguintes “acaso seja adjudicado o 
objeto da licitação ao Consórcio vencedor, a Administração estará sabidamente contratando serviço e 
equipamento que não irão atender minimamente ao seu anseio e ao interesse público. Se o objetivo da 
licitação é justamente dar maior vazão ao tráfego aeroportuário, não faz o menor sentido utilizar 
equipamento que não conseguirá atingir essa finalidade”. 

 
A recorrente adiciona que a recorrida apresenta 

proposta técnica diversa do decretado no instrumento convocatório, 
“configurando forma abusiva e ilegal de burlar a concorrência em total 
prejuízo não só à Administração, mas também às demais licitantes”.  

 
Neste contexto, a recorrente elenca, na forma de 

tabela, os vícios da recorrida: 

 

Descritivo Deficiência Exigência Edital 
Proposta Técnica 

apresentada 

Dimensões de bagagem 
a serem suportadas 
pelo equipamento 

 O equipamento 
apresentado pelo 
consórcio declarado 
vencedor NÃO ESTÁ de 
acordo com o exigido 
elo edital. 

Largura máxima: 
300mm 
Altedrua máxima: 
750mm (item 5.2 do 
Termo de Referência) 

Largura máxima: 
750mm 
Altura máxima: 
300mm (item 2.1 da 
proposta) 

Capacidade do 
equipamento STMB 

O equipamento ofertado 
pelo consórcio 
declarado vencedor 
NÃO suporta a 
demanda exigida pelo 
edital 

3.000 bagagens/hora 
(item 5.3 Termo de 
Referencia) 

2.700 
bagagens/hora 
(item 2.2 da 
proposta) 

Capacidade de 
bagagens por hora na 
linha transportadora 

para o nível 3 – 
Máquinas CT 

O equipamento ofertado 
pelo consórcio 
declarado vencedor 

NÃO suporta a 
demanda exigida pelo 
edital  

300 bagagens/hora (fl. 
42 do Termo de 
Referência) 

Segundo declarou o 
consórcio Tecnenge-
Vanderlande, “neste 

modo de 
redundância, as 
malas do nível 3 de 
ambos os 
subsistemas são 
mescladas (EM 290 

B/HR, ver MDF 
total” – item 2.2.2 
da proposta, fls. 
38).  

Roletes Guia )de 
transferência) 

O equipamento 
apresentado pelo 
consórcio declarado 
vencedor NÃO ESTÁ de 
acordo com o exigido 
pelo  edital. 

“os roletes serão de aço 
cromado e se elevarão 
300mm acima da 
superfície de 
transporte” (item 5.1 do 
Termo de Referência) 

Rolestes de 600mm, 
conforme fls. 139 da 
proposta, secção D-
D e F-F, 
acarretando perda 
da acessibilidade da 
bagagem 

Chapa de acabamento O equipamento 

apresentado pelo 

“Em chapa de aço 

carbono de 2mm de 

 Esteiras ossuem 

apenas 300mm de 
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consórcio declarado 
vencedor NÃO ESTÁ de 
acordo com o exigido 
pelo  edital. 

espessura (14  MSG), 
com de 600mm de 
altura (pág. 33 Termo 
de Referência, 
acabamento) 

altura (fl. 147 da 
proposta0. 

Carregamento de 
projeto do STMB 

O equipamento 
apresentado pelo 
consórcio declarado 
vencedor NÃO ESTÁ de 
acordo com o exigido 
pelo  edital. 

“Sistema de 
Transportes e Bagagem 
será projetado para um 
carregamento de carga 
útil de bagagem 
movimentada de 
75kg/metro linear” 

9item 5.6 do Termo de 
Referência). 

“capacidade de 
carga Dinâmica: 
unidades de 
acionamento, 
mancais etc. são 
dimensionados para 
bagagem máxima de 

50 kg” (fls. 151 da 
proposta, falha 
repetida ainda em 
todos os demais 
equipamentos 

ofertados na 
proposta, como às 
fls. 147).  

Balança eletrônica O equipamento 
apresentado pelo 
consórcio declarado 
vencedor NÃO ESTÁ de 
acordo com o exigido 
pelo  edital. 

Capacidade nominal 
útil de pesagem: 150kg. 

“Balança – a esteira 
de pesagem 
permanece em uma 
estrutura especial 
com baterias 
industriais de carga 
de alta resolução 
incorporadas 
certificadas. Duas 
leituras (passageiro 
e operador) com 
indicação 
smultãnea e peso 
individual e total da 

bagagem como 
padrão.  
AMPLITUDE: 0-
99,9kg” (fls. 151 
da propostas). 

Sistema de Embarque-
Checkin 

O equipamento 
apresentado pelo 
consórcio declarado 
vencedor NÃO ESTÁ de 
acordo com o exigido 
pelo  edital. 

“Dimensões 
comprimento total 
aproximado: 2.000mm; 
1º segmento: ~ 
1.000mm; 2º segmento: 
~ 900mm” (item 1.2 do 
Termo de Referência) 

Dois segmentos de 
1300mm cada. 

Fluxograma O fluxograma 
apresentado pelo 
consórcio vencedor 
NÃO ESTÁ de acordo 

com o exigido pelo 
edital 

Anexo III ao Termo de 
Referência 

Há pontos em que a 
bagagem deverá Sr 
transportada 
manualmente. 

 
Conclui a recorrente que pelas inconsistências 

apontadas “não há como se admitir tecnicamente qualificada a proposta” da recorrida e pede 

a exclusão do consórcio recorrido, nos termos do art. 40, II, do Decreto nº 
7.581 e art. 41 da Lei 8.666/93. 
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6. A EMPRESA LÍDER NÃO REPRESENTA O CONSÓRCIO VENCEDOR 

 
Informa a recorrente que a consórcio vencedor em seu 

compromisso de constituição de consorcio, que a líder do consórcio “não 

pretende representá-lo perante a INFRAERO”, pois em sua cláusula 5ª dispõe “a 
TECNENGE será a empresa líder do Consórcio e a representação do Consórcio perante a Infraero será 

exercida pela VANDERLANDE”; empresa estrangeira (fl. 13 da habilitação). Comprova-se tal postura 
ilegal com o fato de não ter sido a empresa líder a comparecer na visita técnica (fl. 133)”. 

 
7. DOCUMENTAÇÃO ESTRANGEIRA EIVADA DE VÍCIOS 

 

Indica que além dos vícios anotados a documentação 
da recorrida contempla, ainda, ausência de consularização ou tradução. “(...) 
Entre outros documentos sem consularização, podem ser citados o Estatuto da Vanderlande Holding (fls. 
214/240), bem como folhetos em língua estrangeira com suposta comprovação de experiência do 

Consórcio TECNENGE/VANDERLANDE”.  
 

A recorrente preleciona jurisprudência do Superior 
Tribunal de Justiça/STJ, in verbis: 

 
“MANDADO DE SEGURANÇA. CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL. LICITAÇÃO. 
OBRAS DE DRAGAGEM. PORTO DE ITAJAÍ/SC. CONTROVÉRCIA SOBRE A 
NOTARIZAÇAÕ E A CONSULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS. 
 
Nesse caso, também reitero que a decisão de inabilitação foi enfática no sentido de 
que os documentos não foram consularizados. Sobre o tema, os autos não trazem 
elementos claros e induvidosos que esse requisito estivesse presente no momento da 
abertura das propostas. 
 
Por outro lado, não há informação inconteste de que documentos pertinentes à 
notarização foram juntados quando da apresentação das propostas, o que demandaria 
instrução probatória, desfazendo a ideia de prova pré-constituída. Ante o exposto, nego 
provimento ao agravo regimental” (STJ, 1ª Seção, MS nº 15.607, rel. Min. Cesar Asfor 

Rocha, j.23.03.11). 
 

Assim, pede a Comissão de Licitação a 
desconsideração dos documentos não consularizados e/ou não traduzidos 
pela recorrida. 

 
 

I.1 CONTRARRAZÕES DO CONSORCIO TECNENGE/VANDERLANDE AOS 
ARGUMENTOS DA 1ª (PRIMEIRA) RECORRENTE (em breve sinopse) 

 

[...] 
 

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. 
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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 
 
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. (...).  
 
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 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. 
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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. 
 
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 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. 
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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. 
 
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. (...). 
 
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. (...). 
 
161. (...). 
 
 
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. 
 
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. 
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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 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”.1 
 
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.  
 

                                                             

1 JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 12ª Ed. Dialética: São Paulo, 2010, p. 469. 
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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 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.2  
 
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”.3 

                                                             

2 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. 
2 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 

 
3
 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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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 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”..4 
 

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 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.  

 
 

II. RAZÕES DO RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO PELO CONSÓRCIO 

MPE/ALSTEF (em breve resumo) 
 

 
Inicialmente a segunda recorrente (Consórcio 

MPE/ALSTEF) sustenta que “decisões da COMISSÃO de LICITAÇÃO não podem se sobrepor 
à Lei. Todavia, menor atenção não pode ser dispensada às determinações do edital, eis que pautaram o 
procedimento licitatório e são lei entre as partes”. 

 
 

                                                             

4 Idem. 
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Continua, ainda, a dizer “No tocante à classificação das ofertas 

ou da habilitação de licitantes, atos de tal sorte desconformes como os que se apresentam, se mantidos, 
farpearão vigorosamente os princípios elencados, deixando um rastro de dúvidas acerca da legitimidade 
do processo, eis que desprezarão a subordinação à ordem jurídica e aos deveres do administrador, que 
são expressos em lei, que compõem a moral administrativa e que são impostos pelo interesse da 

coletividade.” 
 
Transcreve, segundo a recorrente, as 

desconformidades encontradas na proposta da recorrida (Consórcio 
Tecnenge/Vanderlande) comparadas “com as condições editalícias e legais. Em gênero e 
número”: 

 
[...] 

 
-  apresentou solução técnica alternativa que diminui o número de injetores por sorter; 
-  apresentou solução técnica alternativa que descumpre a determinação de divisão de 
bagagens em dois sorteres distintos; 
-  descumpre a capacidade de atender 4000 bagagens/hora (ofertou 3000); 
-  descumpre o atendimento máximo de percentual de BDI. Faz incidir a taxa cheia 
sobre os equipamentos; 
-  não apresentou composição de preço unitário, ou apresentou em desacordo; 
-  não apresentou CREA da empresa estrangeira na forma do edital; 
-  há inconsistência no termo de constituição de consórcio; 
-  não atendeu ao termo de indicação de pessoal; 
-  não apresentou atestados de capacidade técnica operacional. Apresentou cartas e 
brochuras próprias, de forma irregular; 
-  não apresentou ou apresentou de forma inaceitável consularização de todos os 
documentos; 
-  não apresentou atestados de capacidade técnica profissional. Somente cartas de 
apresentação irregulares;  
-  não comprovou vínculo empregatício de vários RTs; 
-  não apresentou atestado de visita de forma regular.   

[...] 

 
Verifica que as divergências apontadas caracterizam 

“vícios insanáveis” e, também, a Comissão de Licitação, quando da análise, “não 

cumpriu a plenitude exigida e desejada”. 
 
Aponta que a recorrida “mesmo diante das claras, legais e 

intransponíveis determinações do edital e da lei, não garantindo a apresentação da proposta na forma e 
com os documentos solicitados, não se submeteu às determinações. Filiou-se ao seu alvedrio, à 
apresentação liberatória, ou seja, desobrigada dos compromissos neles constantes cujo resultado - 
ressalte-se – comprometeria severamente a execução do objeto e, notadamente, a operacionalidade do 

sistema. Se contratado”. 
 

Aduz que na FASE CLASSIFICATÓRIA a recorrida 
descumpriu o instrumento convocatório porque:  
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“ A solução técnica proposta pelo RECURSADO quanto aos injetores de bagagens 

(sorter) é de três (injetores) por sorter (total de seis). O edital determinava 4 
injetores por sorter (total de oito). Verifica-se, desde já, o gravíssimo 
descumprimento insanável, que implica seríssimos reflexos operacionais.” 

 
“ A solução proposta pelo RECURSADO ainda quanto aos injetores, evidenciou a 

recepção de bagagens, no mesmo injetor, oriundas:  da zona central de check-in 
(grupos 3, 4 e 5);  das Manual Coding Stations;  das linhas entre sorters;   vindas do 
tomógrafo.  
 
O edital determinou solução rigorosamente diferente (descumprida) e 
insanável; a divisão dessas bagagens em 2 injetores distintos: um injetor A 
com as bagagens vindas da zona central e as bagagens do tomógrafo. um 
injetor B com as bagagens vindas da Manual Coding Stations e das linhas entre 
sorters.  
  
Além do gravíssimo descumprimento insanável, há outra questão tão séria 
quanto e que se refere ao sistema operacional eis que em caso de defeito ou 
pane no injetor, pela proposta apresentada pelo RECURSADO, não há como 
remanejar as bagagens. 
 
Na solução determinada pelo edital (descumprida), se o injetor A apresenta um 
defeito, as bagagens registradas na zona central podem ser enviadas ao outro 
sorter pela redundância dos coletores e depois re-enviadas ao sorter de 
destino original através da linha entre sorters e do injetor B, preservando as 
“chutes” de destino, previstas no momento de abertura do vôo. 
 
Na solução apresentada pelo RECURSADO, rigorosamente díspare da 
determinação do edital, isto não é possível, pois, o injetor da linha entre sorters 
é o mesmo. A conseqüência é que, neste caso, não será mais possível 
classificar as bagagens nas “chutes” de destino previstas. Será necessário, 
então, enviá-las ao carrossel de redundância ou a um “chute” do outro sorter 
(se houver um disponível). 
  
De qualquer maneira, os dollies e os operadores dos vôos afetados por este 
problema deverão ser deslocados a outros pontos de classificação. Isto pode 
causar, ou atraso na preparação do vôo e um conseqüente atraso na partida do 
avião ou bagagens esquecidas ou perdidas, que não estarão no vôo.” 

 
Outro ponto mencionado pela recorrente refere-se a 

capacidade de processamento de bagagens nas esteiras.  
 
[...] 

 
Conhecidos os problemas encontrados nos aeroportos, com destaque à capacidade 
operacional sempre tão requisitada, mesmo ao leigo não será necessário informar que 
tanto melhor projetado o sistema que inclui a ampliação da capacidade operacional, 
quanto mais opções reúna, melhor para o Administrador em face do constante 
crescimento da demanda. 
 
O próprio edital, às folhas 7/107 das Especificações Técnicas, determinou os objetivos 
do novo sistema; dentre alguns, o aumento da capacidade de tratamento e 
processamento de bagagens, assim como o aumento da disponibilidade do sistema.   
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Ora, acima foi constatado que a proposta alternativa não autorizada pelo edital, 
apresentada pelo RECURSADO, no que tange à redução de injetores por sorteres, 
bem como a recepção de bagagens no mesmo injetor, por si, já acarreta flagrante 
diminuição da capacidade de processamento além de evidenciar sérios riscos 
operacionais em caso de necessidade de remanejamento. 
 
Não bastasse, o edital determinou o beneficiamento de bagagens, cujo sistema tem de 
processar, no mínimo, 4000 bagagens por hora. 
 
O RECURSADO, também alternativamente, apresentou um sistema que, pasme-se: 
processa 3.000 bagagens por hora, ou seja, um sistema que processa uma capacidade 
quase 35% menor do que a determinada no edital, que além de o descumprir 
acintosamente - o que lhe confere a rejeição de plano - , ainda caminha na contramão 
das projeções de demanda de passageiros e bagagens que também o edital 
apresentou. 
 
(..) 
 
A capacidade do sistema ofertado não atende as Especificações Técnicas, e, tanto é 
verdade reconhecida pelo próprio RECURSADO, que ELE MESMO alega em suas 
considerações que jamais será atingido o pico de 4.000 bagagens por hora, como se 
pretendesse convencer a todos que seria desnecessário o atingimento determinado no 

edital. 
 

[...] 
 

Assume, a recorrente, que o Consórcio 
Tecnenge/Vanerlande (recorrida) apresentou taxa de BDI desconforme ao 
Edital, “que obrigava a taxa máxima a ser aplicada sobre os itens de fornecimento e sobre as 

despesas aduaneiras e de frete, na ordem de 14%, bem como, a taxa cheia, na ordem de 25%”.  
 
[...] 

 
O RECURSADO fez incidir os seus superiores 25% sobre todos os itens da sua oferta, 
inclusive e indevidamente, sobre os itens acima descritos, sendo certo evidenciar que 
essa questão foi tratada objetivamente, não só no edital, mas, e em mais de uma vez, 
na fase de perguntas, ocasião em que a INFRAERO não deixou dúvidas sobre a forma 

de sua aplicação. 
 

(...) 
 
Também no quesito Composição de Custos Unitários, o RECURSADO não prestigiou o 
edital e fez ou deixou de fazer o que melhor entendeu.  
  
Assim, apresentou composições incompletas para os itens de manutenção e operação, 
bem como não apresentou composições para os itens relativos às despesas 
aduaneiras inviabilizando a verificação da compatibilidade do valor proposto, frente à 
execução do objeto licitado. 
 
Desde já verifica-se que sua proposta deveria ter sido rejeitada na primeira fase, em 
face de tantas e tantas desconformidades insanáveis, uma proposta cujo valor 
sequer atingiu a metade do orçado pela INFRAERO, tanto que não integrou – e nem 
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deveria - o cálculo da média das ofertas consoante o relatório da avaliação. Pudera, o 

que ofertou definitivamente não é o sistema licitado. (DESTAQUE NOSSO) 

 
Menciona outras incongruências praticadas pela 

RECORRIDA na FASE QUALIFICATORIA:  
 

1. CREA DA EMPRESA ESTRANGEIRA 

 
Assevera que a certidão da empresa consorciada estrangeira 
(Vanderlande) integrante do Consórcio Tecnene/Vanderlande, não atende 

ao Edital por, SEGUNDO A RECORRENTE, “algo que foi objeto de fundamento do 
Relatório de Instrução de Impugnação, através do qual a INFRAERO não deixa dúvidas que é 
necessário o específico atendimento do art. 5º. da Resolução 444 do CONFEA, por parte da 

empresa estrangeira”.   
 
Adiciona, também, que “A certidão apresentada somente atende ao art. 1º daquela 
resolução e se refere simplesmente ao registro do consórcio no respectivo Conselho, sendo certo 
afirmar que em nenhum momento foi tratada pelo Conselho, a sua atestação técnica como 
preceituado no art. 5º da citada Resolução”. 

 
2. COMPROMISSO DE CONTISTUIÇÃO DE CONSÓRCIO 

 

Afirma que a recorrida não atendeu a alínea “b.2” do subitem 4.1 do 
instrumento convocatório “porque somente menciona que as consorciadas restariam 
impedidas de participar em mais de um consórcio, sem mencionar formalmente que essa condição 
se estende aos profissionais, consoante exigido na alínea”. 

 
3. TERMO DE INDICAÇÃO DO PESSOAL TÉCNICO QUALIFICADO 

 
Informa que o Termo de Indicação do Pessoal Técnico Qualificado não foi 
assinado pelo representante do Consórcio ou pelo Representante de cada 

licitante, conforme alínea “d” do subitem 8.4 do Edital. 
 

4. ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA OPERACIONAL 
 

Avisa que a recorrida utiliza de documentos “inservíveis” para a 
comprovação de capacidade técnica, dos quais, destaca “brochuras e cartas de 
recomendação ao invés de atestados, não os consulariza ou os consulariza de forma irregular, 
além de outras indevidas apresentações de documentos que igualmente descumprem as 

determinações do edital”. 
 

[...] 
 

Disto decorre que é obrigatória a consularização de todos os documentos, seguida necessariamente, ou seja, a 
seqüência é taxativa (não pode ser alterada), da tradução juramentada. Sempre nesta ordem. 
 
Quanto aos atestados, devem cumprir a formalidade indicada nos subitens 8.4 e 8.10 do edital, inclusive o registro no 
CREA, sendo certo que o que se exige é a comprovação de que a licitante executou para órgão, entidade ou empresa 
privada, os serviços licitados 

[...] 
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Assinala que dentre os documentos de atestação 

operacional ocorre as seguintes incongruências, evidenciadas a saber: 
 

(i) Brochura de Divulgação do Aeroporto Internacional de Johannesburg na 

África – a recorrente declara “Este documento não é um atestado, pois, trata-se de um 
recorte da propaganda do próprio site da licitante informando a eventual atividade realizada no 
aeroporto e o seu ótimo desempenho (auto-avaliação). E como a própria tradução confirma, é uma 

Brochura de divulgação. “(...) este documento não foi consularizado como determina o edital”; 
 

(ii) Carta de Recomendação da BAA Heathrow para a China West 

AirportGroup – a recorrente não considera o documento como atestado; a 
carta não evidencia o atendimento do sistema de inspeção automatizada; 
a tradução não cita a consularização. No mais, enfatiza “que toda a tradução 
juramentada sempre menciona (e deve mencionar) a descrição do carimbo do consulado o que 

confirma o descumprimento (consularização)”; 
 

(iii) Carta de Recomendação do O.R. Tambo Internacional Airport para a 

Wanderlande – declara que o documento não é um atestado, falta de 
descrição do sistema, ausência de tradução juramentada ou 
consularizada; 

 
(iv) Carta de Recomendação da BAA sobre os aeroportos de Heatrow, 

Stansted e Gatwich – não é atestado, não delineia nenhum quantitativo 
ou descrição do sistema, não alude que exista um sistema “on line” de 
segurança, a tradução não confirma que o documento é consularizado; 

 
(v) Carta de Recomendação da Plan Barcelona para a China West 

AirportGroup – a recorrente não caracteriza a carta de recomendação 
com atestado, a carta não informa que o sistema de inspeção é 
automatizado e sim que o sistema da manuseio de bagagens é 

automatizado, a tradução não esclarece se o documento é consularizado. 
 

Declara que os documentos apresentados para 

comprovação técnico-profissional dos senhores (1) Marc Ter Horst, (2) Patrick 
Verhoeven, (3) RijkSchalkwijk, (4) Miguel Pereira, (5) Tom de Jong, (6) Erik 

Jan Dik, e (7) Rick (Hendrik)‘T Hart, “efetivamente” não caracterizam atestados, 
mas tão somente, “quanto muito, cartas de apresentação ou de recomendação” 

 

São as palavras da segunda recorrente: 
 

[...] 
 
Marc Ter Horst: 
 
Possui o currículo sem consularização, mas com tradução juramentada. É 
desconforme e inapreciável. 
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Certificado do ensino superior sem consularização, mas com tradução juramentada. É 
desconforme e inapreciável. 
 
Diploma com consularização, mas, a tradução juramentada é inválida, pois deveria 
mencionar a consularização. É desconforme e inapreciável. 
 
Carta de recomendação da MMM Group para a Wanderlande e para o Marc Ter Horst.  
Esta carta não menciona se o sistema de inspeção é automatizado e não menciona 
sobre a manutenção. O Documento não está consularizado. É desconforme e 
inapreciável. 
 
Patrick Verhoeven 
 
Possui o currículo sem consularização, mas com tradução juramentada. É 
desconforme e inapreciável. 
 
Certificado do ensino superior sem consularização, mas com tradução juramentada. É 
desconforme e inapreciável. 
 
Diploma com consularização e a tradução juramentada é inválida, pois deveria 
mencionar a consularização. É desconforme e inapreciável. 
 
Carta de Recomendação da Schiphol Amsterdam Airport para a Wanderlande e para 
Patrick Verhoeven. Este documento não menciona que o sistema de inspeção de 
bagagens é automático e sim o sistema de alimentador de bagagens, e também não 
menciona a manutenção e a operação do sistema. O Documento não está 
consularizado. É desconforme e inapreciável. 
 
RijkSchalkwijk (técnico eletrotécnico) 
 
Há uma parte de uma tradução juramentada solta. A INFRAERO não digitalizou as 
páginas de 67 até a 69. Prejudicada a avaliação. 
 
Diploma do ensino Médio Técnico sem consularização, mas com tradução 
juramentada. É desconforme e inapreciável. 
 
Carta de Recomendação da O.R. Tambo Internacional Airport para a Wanderlande e 
RijkSchalkwijk. Não menciona se o sistema de inspeção de bagagens é automatizado 
e não menciona a quantidade de bagagens por hora. E também não trata da 
manutenção e operação do sistema. Também não está consularizado. É desconforme 
e inapreciável. 
 
Atestado de Capacidade Técnica do Engenheiro Eletricista Miguel Pereira 
 
Este atestado não atende aas determinações editalícias por se tratar de um atestado 
de fiscalização dos serviços elétricos executados e também não menciona quantas 
bagagens eram processadas no sistema por hora. É desconforme e inapreciável. 
 
Tom de Jong 
 
Possui o currículo sem consularização, mas com tradução juramentada. É 
desconforme e inapreciável. 
 
Certificado de ensino superior com consularização e a tradução juramentada é inválida, 
pois deveria mencionar a consularização. É desconforme e inapreciável. 
 
Certificado da HogerBeroepsonderwijs sem consularização e sem tradução. É 
desconforme e inapreciável. 
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Carta de Recomendação da O.R. Tambo Internacional Airport para a Wanderlande e 
para Tom de Jong: não menciona se o sistema de inspeção de bagagens é 
automatizado e não menciona a quantidade de bagagens por hora. E também não fala 
de manutenção e operação do sistema. E não está consularizado. É desconforme e 
inapreciável. 
 
Erik Jan Dik 
 
Possui o currículo com consularização, mas a tradução juramentada é inválida pois a 
mesma deve mencionar o inteiro teor do documento a ser traduzido. É desconforme e 
inapreciável. 
 
Diploma sem consularização, mas com tradução juramentada. É desconforme e 
inapreciável. 
 
Outra cópia do diploma sem consularização. É desconforme e inapreciável. 
 
Carta de recomendação da Triocon Consulting Engeneers para o Erik Jan Dik. Este 
documento não descreve o sistema e não informa as quantidades e também não trata 
da manutenção. O documento está em português mas não tem origem brasileira, o que 
obriga a consularização. É desconforme e inapreciável. 
 
Rick (Hendrik) ‘T Hart 
 
Possui o currículo sem consularização, mas com tradução juramentada. É 
desconforme e inapreciável. 
 
Diploma consularizado, mas sem tradução juramentada. É desconforme e inapreciável. 
 
Carta de recomendação da GAAR Project Site Office para a Wanderlande e para o 
Rick’t Hart. O documento atende ao item de manutenção e operação do sistema, mas 
não está consularizado. É desconforme e inapreciável. 

[...] 

 
Evidencia que os profissionais Wilson Ferreira Filho e 

Adriano Henrique Neves, da consorciada brasileira (Tecnenge), estão 

desconformes com as cláusula 8.4.4 do instrumento convocatório, bem como, 
os da consorciada estrangeira (Vanderlande). 

 
Demonstra, a recorrente, que o atestado de visita 

apresentado não atende ao Edital porque, não realizada pela líder do 

consórcio. 
 
A recorrente desconsidera a “existência legal” da 

consorciada estrangeira “Wanderlande” fundamentada nas certidões vencidas, 
não consularizadas, da Junta Comercial das Câmaras de Comércio.  

 
 

II.1  CONTRARRAZÕES DO CONSÓRCIO TECNENGE/VANDERLANDE (em 

conciso sumário) 
 

[...] 
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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. (...). 
 
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. (...). 
 
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: 
 

“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  
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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). 
 
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: 
 
(...) 
 
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 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: 
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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.5 

 
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. 
 
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 
 

                                                             

5
 Nesse sentido: Acórdão Nº 1591/2008 - TCU Plenário; e Acórdão nº 2979/2011-TCU 

Plenário. 
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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) 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 
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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. 
 
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. 
 
 
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. (...). 
 
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. 
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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 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 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. 
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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 
 
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 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.  
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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. 
 
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:  
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“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 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 nu llité 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: 
 

“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-
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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 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. 
 
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 
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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. 

 
[...] 

 
 

III DA APRECIAÇÃO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS INTERPOSTOS 
NO PRAZO LEGAL 

 
 

1.  Em breve análise introdutória, vale destacar que, 

no exame dos memoriais recursais administrativos interpolados, a Comissão 
de Licitação baseou-se nos critérios conforme mandamento do instrumento 
convocatório, o qual foi e continua sendo senão o único, o principal alicerce 

deste colegiado.  Portanto, o julgamento foi feito em estrita conformidade com 
o princípio da LEGALIDADE, da ISONOMIA, da VINCULAÇÃO AO 

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, do INTERESSE PÚBLICO, da CAUTELA 
ADMINISTRATIVA e, inclusive, observados os princípios da EFICIÊNCIA, da 
MORALIDADE, do DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTÁVEL e do 

JULGAMENTO OBJETIVO, conforme disposições do art. 3º da Lei Federal nº 
12.462/2011, de 05 de agosto de 29011 – REGIME DIFERENCIADO DE 
CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - RDC. 

 
2. A legislação do RDC sancionada é um sistema de 

licitações e contratações diferente daquela tradicional disciplinado pela Lei 
Geral de Licitações. Sua eficácia plena ocorreu pelo Decreto nº 7.581/2011, 
de 11 de outubro de 2011. Essas regras legais têm por matriz constitucional o 

art. 37, caput. 
 

3. Conferindo-se o art. 3º do regime ordinário - Lei 
nº 8.666/93 e o art. 3º do regime diferenciado - Lei nº 12.462/2011, verifica-
se que o espectro deste último tem maior abrangência principiológica, porque 

se refere aos princípios da eficiência, da economicidade e do desenvolvimento 
nacional sustentável, que não se encontram naquele. 

 

 
4. Ademais, a jurisprudência do Tribunal Regional 

Federal/TRF e do Superior Tribunal de Justiça/STJ potencializam o 
PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA em seus julgados, os quais serão evidenciados 
nesta instrução administrativa. 

 
5. Seguindo a mesma lógica exposta nos parágrafos 

precedentes, cabe transcrever, dispositivos obrigacionais do RDC e do 
normativo que o regulamenta - Decreto nº 7.581/2011: 
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-  DA LEI Nº 12.462/2011 - RDC 

 
(...) 
 
Art. 6o  Observado o disposto no § 3o, o orçamento previamente estimado para a 

contratação será tornado público apenas e imediatamente após o 
encerramento da licitação, sem prejuízo da divulgação do detalhamento 
dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração 
das propostas. 

 
(..)  
 
§ 3o  Se não constar do instrumento convocatório, a informação 

referida no caput deste artigo possuirá caráter sigiloso e será 
disponibilizada estrita e permanentemente aos órgãos de 
controle externo e interno. 

 
Art. 8o  Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são admitidos os 

seguintes regimes: 
 

I - empreitada por preço unitário; 
II - empreitada por preço global; 
III - contratação por tarefa; 
IV - empreitada integral; ou 
V - contratação integrada. 

 
§ 1o  Nas licitações e contratações de obras e serviços de engenharia 

serão adotados, preferencialmente, os regimes discriminados nos 
incisos II, IV e V do caput deste artigo. 

 
(...) 
 
Art. 26. Definido o resultado do julgamento, a administração pública poderá 

negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado. 
 

Parágrafo único.  A negociação poderá ser feita com os demais 
licitantes, segundo a ordem de classificação 
inicialmente estabelecida, quando o preço do 
primeiro colocado, mesmo após a negociação, for 
desclassificado por sua proposta permanecer acima 
do orçamento estimado. 

 
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; 
III - revogar o procedimento por motivo de conveniência e oportunidade; 
ou 
IV - adjudicar o objeto e homologar a licitação. 
 

- Decreto nº 7.581/2011 
 

(...) 
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Art. 42.  Nas licitações de obras e serviços de engenharia, a economicidade da 

proposta será aferida com base nos custos globais e unitários. 
 

§ 1o  O valor global da proposta não poderá superar o orçamento 
estimado pela administração pública com base nos parâmetros 
previstos no §§ 3o, 4o ou 6o do art. 8o da Lei no 12.462, de 2011. 

(...) 
 
§ 4o  No caso de adoção do regime de empreitada por preço global 

ou de empreitada integral, serão observadas as seguintes 
condições: 

 
I –  no cálculo do valor da proposta, poderão ser utilizados 

custos unitários diferentes daqueles previstos nos §§ 3o, 4o 
ou 6o do art. 8o da Lei no 12.462, de 2011, desde que o valor 
global da proposta e o valor de cada etapa prevista no 
cronograma físico-financeiro seja igual ou inferior ao valor 
calculado a partir do sistema de referência utilizado; 

 
Art. 59.   Finalizada a fase recursal, a administração pública poderá negociar 

condições mais vantajosas com o primeiro colocado.  
 
Art. 60.   Exaurida a negociação prevista no art. 59, o procedimento licitatório será 

encerrado e os autos encaminhados 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; 
III  -  revogar o procedimento por motivo de conveniência e 

oportunidade; ou 
IV -  adjudicar o objeto, homologar a licitação e convocar o licitante 

vencedor para a assinatura do contrato, preferencialmente em ato 
único.  

  
Art. 61.   Convocado para assinar o termo de contrato, aceitar ou retirar o 

instrumento equivalente, o interessado deverá observar os prazos e 
condições estabelecidos, sob pena de decair o direito à contratação, 
sem prejuízo das sanções previstas em lei.   

 
Art. 62.   É facultado à administração pública, quando o convocado não assinar o 

termo de contrato, ou não aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no 
prazo e condições estabelecidos: 

 
I  -  revogar a licitação, sem prejuízo da aplicação das cominações 

previstas na Lei no 8.666, de 1993, e neste Decreto; ou 
 
 
II  -  convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para a celebração do contrato nas condições ofertadas pelo licitante 
vencedor.  

 
Parágrafo único.  Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a 
contratação nos termos do inciso II do caput, a administração pública 
poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 
para a celebração do contrato nas condições ofertadas por estes, desde 
que o valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12462.htm#art8§3
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12462.htm#art8§4
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12462.htm#art8§6
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12462.htm#art8§3
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12462.htm#art8§4
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2011-2014/2011/Lei/L12462.htm#art8§6
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8666cons.htm
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contratação, inclusive quanto aos preços atualizados, nos termos do 
instrumento convocatório.  

 
6. Como se pode constatar, o RDC foi construído 

com algumas peculariedades institucionais e procedimentais. Em razão desse 
conjunto de normas o § 1º do art. 1º objetiva AMPLIAR A EFICIÊNCIA DAS 

CONTRATAÇÕES PÚBLICAS E A COMPETITIVIDADE ENTRE AS 
LICITANTES (inciso I) e ASSEGURAR TRATAMENTO ISONÔMICO ENTRE 
OS LICITANTES E A SELEÇÃO DA PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PARA A 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (inciso IV).  
 
7. Logo após a publicidade do certame o Tribunal 

de Contas da União – TCU, consoante Ofício nº 516/2011-TCU/SECOB-1, de 
02/12/2011, com o objetivo de instruir o TC-017.949/2011-4, que “trata de 

processo administrativo o qual serão realizados levantamentos para a 
produção de conhecimento com o objetivo de subsidiar os trabalhos para as 
fiscalizações de obras relacionadas à Copa do Mundo de 2014”, requereu 

informações a respeito do projeto básico, do orçamento estimado, das 
composições de preços unitários, do detalhamento do cálculo da taxa de BDI 

e de Encargos Sociais, fundamentado no § 3º do art. 6º do RDC. 
 
8. Por força da regra posta no § 3º do art. 6º do 

regime diferenciado de contratações públicas a INFRAERO, por meio da área 
técnica, prestou os esclarecimentos noticiados pelo TCU, dentre outros, 
destacamos:  

 
[...] 

 
Projeto Básico – “(...) Foram desenvolvidas 6 (seis) versões do projeto, cuja 
documentação foi exaustivamente discutida com diversos fornecedores 
internacionais, de forma a não promover restrição ao caráter competitivo da futura 
licitação.   (Grifo não consta dos originais) 
 
Tal preocupação se deve principalmente a existência de diversas tecnologias e 
soluções diferentes no mercado mundial. Ou seja, toda a documentação foi 
revisada e atualizada com objetivo de que qualquer empresa fabricante de 
equipamentos e sistemas com tecnologia similar possa participar do futura 
certame. (Grifo não consta dos originais) 
 
Em função da complexidade do sistema, e considerando que cada fabricante possui 
sua tecnologia e equipamentos específicos para a obtenção do mesmo resultado final, 
o desenvolvimento de desenho da arquitetura do sistema proposto poderia promover 
um direcionamento a um determinado fabricante, visto que a solução final do sistema 
deveria ser representada. 
 
Considerando tais condicionantes, optou-se pela elaboração de Termo de 
Referência, Fluxograma do sistema e demais desenhos orientativos, e 
documentos técnicos que atendessem ao que preconiza  Inciso IX do art. 6º da 
Lei 8.666/93, e que não promovam restrição ao caráter competitivo da licitação”. 
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Orçamento – “ (...) foram efetuadas tratativas entre a Infraero e as empresas 
Vanderlande, BCS, Glidepath, Efacec, Siemens, Imeltel/Esag, Austef, Crisplant e 
Dematic (...)”. (Grifo não consta dos originais) 

[...] 
 
9. Cuida-se, então, dizer de que todos as 

tecnologias e soluções das participantes atendem a INFRAERO, uma vez que 
as especificações técnicas foram construídas de forma ampla sem restrição 

dos diversos fabricantes internacionais, segundo depreende-se das 
informações prestadas ao TCU e transpostas nesta instrução. Anota-se que a 
INFRAERO, nos termos da legislação pertinente, realizou CONSULTA 

PÚBLICA, para a obtenção de subsídios e informações com vistas ao 
aprimoramento do instrumento convocatório, aberta às interessadas no sítio 
oficial da INFRAERO pelo prazo mínimo de cinco dias úteis, consoante § 2º do 

Regulamento de Licitações da INFRAERO. 
 

10. Diante dos valores monetários trazidos pelas 
empresas VANDERLANDE, SIEMENS, IMELTEL/ESAG, AUSTEF, 
CRISPLANT/BEUMER e DEMATIC, segundo a legislação correlata e, acrescida 

da jurisprudência, adotou-se o de menor preço global como balizador da 
contratação.  

 
11. Sob esse enfoque, a título de comparação, é 

importante recuperar os valores iniciais das propostas das licitantes 

participantes do certame e os LIMITES SUPORTÁVEIS DE CADA 
SOCIEDADE EMPRESARIAL participantes apregoados, em sessão pública, 
pelos seus respectivos representantes constituídos na forma do instrumento 

convocatório:   
 

 
Propostas - Licitantes 

 
Valor Inicial 

Menor oferta – 
Posterior aos  Lances  

% de diferença 
superior em relação 
a proposta mais 
vantajosa 

Diferença  em R$ entre o valor final 
das Propostas em relação a 
proposta declarada vencedora 

Consórcio 
Tecnenge/Vanderlande 

R$ 93.067.567,00 R$ 59.500.000,00 - - 

Consórcio 
Beumer/Efacec 

R$ 76.900.000,00 R$ 66.134.000,00 11,15% R$  6.634.000,00 

Consórcio 
MPE/ALSTEF 

R$ 109.399.500,96 R$ 74.200.000,00 24,71% R$ 14.700.000,00 

Consórcio  
Siemens 

R$ 137.495.456,05 R$ 98.000.000,00 64,71% R$ 38.500.000,00 

 

12. Esse cenário evidencia, no caso concreto, que, 
numa situação concorrencial, entre todas as participantes houve considerável 
decréscimo dos valores primeiros. Ao que parece e como a seguir 

defenderemos, toda a mecânica objetivada nos incisos I e IV do RDC 
encontram-se asseguradas. Portanto, considerou-se a classificação da 

proposta mais vantajosa e exequível, conforme “RELATÓRIO DE ANÁLISE DA 
PROPOSTA” mais vantajosa apensadas às fls. 883/886 dos autos.  
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13. Pode-se afirmar, então, que oportunizou-se, na 

fase de lances, a todas as licitantes participantes, a manifestação liberatória 
de oferecer preços vantajosos a INFRAERO e suportáveis pelas proponentes 
que compuseram a fase de lances. Não se poderá afirmar que a isonomia, na 

fase de lances, não restou estabelecida, uma vez que todos obtiveram a 
chance concorrencial da disputa de ofertar valores globais na consecução de 
seus objetivos maiores, qual seja,  sagra-se vencedora do certame. 

 
14. Por essas razões - seja no regime diferenciado, 

seja no regime ordinário - a busca da proposta mais vantajosa, assim 
abrangida aquela que abarca as necessidades da INFRAERO e, inclusive, 
tenha o preço mais benéfico possível. Nesse contexto, quanto maior a disputa, 

maiores a chances de alcançar essa finalidade.  
 
15. Em verdade, o principal desafio do RDC, bem 

como, da Lei Geral de Licitações, repousa na busca de se consagrar o binômio 
“INTERESSE PÚBLICO” que significa obtenção da proposta mais vantajosa e 

do “PRINCÍPIO DA IGUALDADE” que preleciona resguardo dos direitos dos 
participantes em condição isonômicas, interesses que, na grande maioria dos 
certames licitatórios, se afiguram opostos. 

 
16. Se é assim, nada mais coerente e razoável do que 

se confirmar a vontade do legislador constituinte quando da aprovação do 
REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS - RDC que, dentre 
outros mecanismos, trouxe inúmeras possibilidades de ajustamentos dos 

valores monetários da proponente de menor valor global quando o regime de 
contratação for o de “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL e critério de 

julgamento “MENOR PREÇO” – externadas nas cláusulas 3.5 e 3.6 do 
instrumento convocatório -, identificados nos arts. 26 e 28 do RDC e arts. 59 
e 60 do Decreto nº 7.581/2011, já transcritos nesta instrução.  

 
17. A instrumentalidade do RDC possibilita ao 

detentor da proposta de maior vantajosidade efetuar amoldamentos dos 
preços unitários primeiros incidentes em quaisquer itens planilhados, de 
forma a adequar-se ao preço global vencedor ofertado na fase de lances, e isso 

pode fazer com que alguns preços unitários ascendam. Tal proposição é 
possível desde que não extrapole os valores de cada etapa prevista no 
cronograma físico-financeiro da INFRAERO - subitem 7.6.4.1 do Edital, 

transcrito a seguir.  
 
“7.6.4.1.  no cálculo do valor da proposta, poderão ser utilizados custos unitários 

diferentes daqueles previstos no orçamento de referência da INFRAERO, 
desde que o valor global da proposta e o valor de cada etapa prevista 
no cronograma físico-financeiro seja igual ou inferior ao valor 
calculado a partir do sistema de referência utilizado;” 

 
 



 

Página | 41  

 

 
18. Assim, com base na opção normativa adstritas 

no §§ 1º e 4º do art. 42 do Decreto nº 7.581/2011, já transladados nesta 
instrução, que durante a fase de análise da proposta mais vantajosa a 
Comissão de Licitação, subsidiada pelo Parecer Técnico acostado às págs. 

883/886 dos autos considerou a proposta exequível, atendendo-se a outro 
grande princípio informador das liberdades públicas, que é o da 
PROPORCIONALIDADE. Segundo essa consagrada orientação do 

constitucionalismo moderno, os formalismos na análise das propostas de 
preços, devem observar os requisitos de adequação, necessidade e 

ponderação entre os meios e os fins. Caberia a aplicação da ponderação dos 

princípios, visando garantir a latente vantajosidade para a INFRAERO, e, por 
conseguinte, a garantia do INTERESSE PÚBLICO. 

   
19. Ademais, erros nos preços unitários analíticos 

retratam, se for o caso, em DESCONFORMIDADES SANÁVEIS, portanto, 

afiguram-se insuficientes para a desclassificação de proposta. A doutrina e a 
jurisprudência condenam o rigor excessivo que fere o princípio da 

razoabilidade e restringe o caráter competitivo da licitação (Acórdão 604/2009 
– Plenário/TCU). 

 

20. Nessa linha, o Superior Tribunal de Justiça – 
STJ fez questão de observar que ‘o princípio da vinculação ao edital não é 

absoluto, pois o excessivo rigor poderia afastar possíveis proponentes, 
prejudicando a Administração Pública. O formalismo no procedimento 
licitatório não significa que se possa desclassificar propostas eivadas de 

simples omissões ou defeitos irrelevantes”. (Mandado de Segurança nº 5.418-
DF). 

 

21. Não é outro o entendimento da Justiça Federal 
ao sentenciar procedimento licitatório recente da INFRAERO (Concorrência 

Int. nº 013/DALC/SBGR/2009 – Projetos de Guarulhos – Valor Contratado – 
R$ 22.647.982,25), no qual o Senhor Juiz Federal Hamilton de Sá Dantas da 
21ª Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal – Mandado de 

Segurança Individual - Processo nº 19076-78.2010.4.01.3400, afastou-se 
cláusula editalícia que previa a desclassificação de propostas contendo preços 

unitários superiores ao da Infraero e declarou a nulidade da decisão 
administrativa de desclassificação da impetrante por entender que: 

 
“... A proposta das impetrantes apresentou o menor preço global dentre os 
participantes habilitados. Contudo, a autora foi desclassificada por apresentar itens 
com preços unitários superiores aos valores constantes no orçamento estimativo da 
INFRAERO. Na mesma ocasião em que foram desclassificadas, foi convocada a 
segunda colocada, que apresentou proposta em valor superior em cerca de R$ 
3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais) a mais do que o preço global 
proposto pelas demandantes. (...) É certo que a Administração Pública não pode 
descumprir as normas legais, tampouco a condições editalícias, tendo em vista o 
princípio da vinculação ao instrumento convocatório (...). contudo, rigorismos 
formais extremos e exigências contraditórias não podem conduzir a 
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interpretação contrária à finalidade da lei, notadamente em se tratando de 
concorrência pública desse aporte. A desclassificação da proposta do consórcio 
impetrante, no caso, representa excessivo apego ao formalismo, em detrimento 
do interesse maior da Administração e dos princípios que regem o procedimento 
licitatório, entre os quais sobressai o da seleção da proposta mais vantajosa 
para a Administração. Com efeito, o objetivo da Administração, ao realizar todo 
procedimento licitatório, é a busca da proposta mais vantajosa e, portanto, rejeitar essa 
proposta e classificar uma segunda colocada, cujo preço global excede em valores em 
torno de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), é no mínimo, incompatível com os 
Princípios Licitatórios e Constitucionais, principalmente os Princípios da Razoabilidade 
e da Proporcionalidade. (...) Diante do exposto e com base nas razões de fato e de 
direito aqui mencionadas, confirmando a liminar deferida, CONCEDO A SEGURANÇA, 
para declarar a nulidade da decisão administrativa de desclassificação das 
impetrantes, assegurando-lhes sua continuidade nas demais etapas do certame. 
Sentença sujeita ao reexame necessário (art. 475, inciso I, do Código de Processo 
Civil).” Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2010. 
(Mandado de Segurança. Sentença Nº 758-A/2010. PROCESSO Nº 19076-
78.2010.4.01.3400 CLASSE 2100). 

     
22. A INFRAERO decidindo em casos análogos, 

notadamente na situação enfrentada pela Comissão de Licitação da 
Concorrência Internacional nº 012/DALC/SBPA/2008 - Obras/serviços de 
engenharia -, que por ocasião do julgamento de recurso apresentado pela 2ª 

classificada no certame, questionando as condições de classificação da 1ª, 
assim fundamentou sua decisão: 

 
(...) 
 
Nos Acórdãos citados neste ofício, a Corte de Contas menciona que a prática de 
análise das propostas se atendo a critérios estritamente formais como sendo 
excessiva, pois os princípios norteadores da Administração Pública deverá [sic] 
prevalecer na interpretação de qualquer dispositivo. E que, em razão do excesso de 
formalismo, não se observe o interesse maior da Administração em um processo 
licitatório, qual seja, o de abranger o maior número de propostas na disputa e de 
classificar a melhor proposta, dentro de critérios objetivos transparentes de um 
julgamento objetivo e isonômico. 
 
(...) 

 

23. A doutrina de Marçal Justen Filho também 
apresenta lições neste mesmo sentido: 

 
[...] O princípio da Proporcionalidade restringe o exercício das competências públicas, 
proibindo o excesso. A medida limite é a salvaguarda dos interesses públicos e 
privados em jogo. Incube ao Estado adotar a medida menos danosa possível através 
da compatibilização dos interesses sacrificados e aqueles que se pretende proteger. 
Os princípios da proporcionalidade e razoabilidade acarretam a impossibilidade de 
impor conseqüências de severidade incompatível com a irrelevância de defeitos. Sob 
esse ângulo, as exigências da Lei ou do Edital devem ser interpretadas como 
instrumentais. (JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários a lei de Licitações e Contratos 
Administrativos. 11 ed. São Paulo: Dialética. p. 60.) 

 

24. Em vistas dessas considerações jurisprudenciais 
e doutrinárias, aqui no caso concreto, a diferença entre as propostas, após a 
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fase de lances, alcançam a grandeza de R$ 6.634.000,00 (seis milhões, 
seiscentos e trinta e quatro mil reais), R$ 14.700.000,00 (quatorze milhões, 

setecentos mil reais) e 38.500.000,00 (trinta e oito milhões, e quinhentos mil 
reais), respectivamente, observado a ordem classificatória em relação à 
primeira colocada.  

 
25. Ora, consoante delineado anteriormente é 

jacente os valores acertados das recusantes, pelos quais declararam em 

sessão pública seus limites valorativos, ou seja, o Consórcio Beumer/Efacec 
(1ª recorrente) consignou o valor limite de R$ 66.134.000,00 e, de igual modo, 

o Consórcio MPE/ALSTEF (2ª recorrente), assinalou o preço global de R$ 
74.200.000,00. Veja-se, então, na hipótese de se contratar com as recorrentes 
estaríamos, a acrescer um ônus considerável ao poder público, aqui 

representando pela INFRAERO que é detentora de capital público próprio. 
Fosse assim e seria possível dizer que a hipótese é atentatória ao INTERESSE 
PÚBLICO e vai de encontro às inovações acervadas pela contratação 

diferenciada (RDC) haja vista que, conforme anotado no § 8º desta análise, a 
área requisitante (Superintendência de Engenharia da Infraero) informa, ao 

Tribunal de Contas da União – TCU, que todos os fabricantes internacionais 
participantes deste certame têm condições de realização do objeto pretendido. 

 

26. A sistemática dos incisos I, II e V do art. 24 do 
RDC preveem a desclassificação das propostas que contenham vícios ou 

descumpram prerrogativas do Edital, insuscetíveis de saneamento. 
 
27. Essa ordenação permiti-nos dizer que “vício 

insanável” deverá abarcar o universo das falhas ou incorreções de 
elevadíssimo nível de gravidade e comprometimento, erros de premissa ou de 
intelecção do Edital traduzidas em erros na consecução da proposta que 

impeçam a sua aceitação pela Comissão de Licitação. No presente caso 
concreto não verificou-se tal premissa básica. Exatamente porque, o regime 

de contratação encontra-se razoado por “EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL 
e critério de julgamento “MENOR PREÇO”. As incongruências de valores 
unitários apontadas pelas recorrentes são passíveis de correção obsevados os 

princípios anotados no art. 3º do RDC pois, tais correções, trarão 
economicidade ao erário público e, como já foi dito pela área técnica da 

INFRAERO (Engenharia) o sistema de transporte e manuseio de bagagens 
proposto pela recorrida (Consórcio Tecnenge/Vanderlande) atende a 
necessidade da INFRAERO. Anota-se, também, que o art. 24 do RDC atrai a 

valoração dos princípios de maior relevância, como a FINALIDADE, a 
ECONOMICIDADE e a RAZOABILIDADE quando, no caso concreto, possam 
sobrepor ao da vinculação ao instrumento convocatório. Tudo isso, para 

contemplar os meios leais e necessários à busca da EFICIÊNCIA NA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.  
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28. Os erros formais cometidos pela detentora de 
menor preço podem ser suportados desde que oportunizado e esclarecido pela 

participante. Transcrevemos a seguir as explicações da recorrida: 
 
“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 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 
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descrito nos Anexos X e XI, para diminuir a proposta inicial, no intuito de apresentar a 
proposta mais vantajosa à Administração.” 

  
 

29. Ademais realizou-se, nos termos da legislação 
aplicada (subitem 17.5 do Edital, § 2º da Lei nº 12.462/2011, e ainda, §§ 1º e 

2º do art. 7º do Decreto nº 7.581/2011), diligência ao Consórcio 
Tecnenge/Vanderlande (recorrida) - OFÍCIO  CF Nº 3343/DALC(LCIC)/2012, 
de 08/02/2012 acostados às fls. 1124/1155 dos autos -, para demonstrar, 

justificadamente, os itens de proposta de preços que sustentam as 
declarações prestadas na contraminuta aos recursos administrativos 
interpostos. Destarte, então, transportamos os esclarecimentos à diligência 

trazidos pela recorrida: 
 

[...] 
 
1. O CONSÓRCIO TECNENGE/VANDERLANDE, doravante denominado 
CONSÓRCIO, 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 respostas ao pedido de diligência CF n.º 3343/DALC(LCIC)/2012 
(doravante denominado DILIGÊNCIA). 
 
ESCLARECIMENTOS 
 
Com relação ao Item 1 (a) da DILIGÊNCIA: 
 
No seu recurso, no que diz respeito à capacidade requerida, a apelante alega que o 
equipamento oferecido pelo CONSÓRCIO não está de acordo com a demanda exigida 
pelo anúncio de licitação 300 bagagens/hora. Tal alegação é improcedente.  
 
Faz-se referência ao item 2.2 (página 35) da proposta do CONSÓRCIO, onde fica claro 
que a capacidade de cada máquina CT é de 300 bagagens por hora, conforme exigido 
pelo EDITAL.  
 
o CONSÓRCIO confirma, portanto, que, no que diz respeito à capacidade, sua 
proposta está de acordo com os requisitos de desempenho exigidos no EDITAL. 
 
Adicionalmente, o sistema oferecido pelo CONSÓRCIO é capaz de manusear uma 
capacidade de 25% acima do “Fluxo Esperado” do sistema, como indicado no termo de 
referência (diferença entre 202 e 290 bagagens por hora). 
 
O “Fluxo Esperado” é aquele  fluxo de bagagem que se espera que seja transportado a 
uma determinada seção do sistema de manuseio de bagagens baseado na demanda 
exigida de 4.000 bagagens/hora nos documentos da licitação. O “Fluxo Esperado” é 
sempre menor que a Capacidade (Máxima) do sistema. 
 
O item 2.4.2 da proposta do CONSÓRCIO, que diz respeito a estimativa de 290 
bagagens por hora (página 38), refere-se ao Fluxo Esperado (obviamente, menor que 
a capacidade instalada de 600 (equivalente 2 machinas de CT) bagagens por hora).  
 
Esse número deve ser comparado com as estimativas observadas na tabela ‘Resumo 
da Estimativa da Quantidade de Bagagens a serem processadas em seus diversos 
Níveis’ incluídos na seção 3.1 (página 44) do Termo de Referência, Parte 2- 



 

Página | 46  

 

Especificação Técnica. Essa tabela mostra claramente que a quantidade de bagagens 
estimadas a serem processadas ao Nível 3 é de 202 Bagagens por total de hora, 
sendo igual a 5% da quantidade total de bagagens. 
 
 
O CONSÓRCIO, portanto, confirma total observância com a Capacidade do sistema 
(item 2.2- página 35 da proposta do licitante).  
 
Com relação ao Item 1 (b) da DILIGÊNCIA: 
 
O recurso da apelante, no que se refere aos Roletes de Guia, é claramente inválido. 
Além disso, a apelante está usando as referências numéricas erradas. 
 
O CONSÓRCIO confirma estar de acordo com os requisitos e desempenhos exigidos 
no EDITAL (ver os Roletes de Guia, pagina 21 – Proposta – primeiro desenho). 
 
O Parágrafo 5.1 do Termo de Referência Parte 1 Descritivo (Página 15) contém uma 
lista de exemplos/desenhos. Nessa lista não é mencionado nenhum requisito a 
respeito aos Roletes de Guia. O Parágrafo 5.1 do EDITAL Termo de Referência Parte 
2 Especificação Técnica Descritivo (Página 16) refere-se aos procedimentos de 
inspeção.  
 
O Rolete de Guia (de Transporte) no recurso da apelante está provavelmente sendo 
referido no parágrafo 1.3 do Termo de Referência (Página 32), especialmente em 
relação à sub-Cláusula do Rolete de Guia (página 33). Esses Roletes de Guia são 
usados para garantir a que as bagagens se posicionem da Vertical para a Horizontal 
(necessário para o transporte de bagagem e inspeção) e necessariamente requerido 
que esteja 300 milímetros acima da superfície de esteira (coletor de transporte). 
 
A referência dada pela apelante em relação aos documentos da proposta do 
CONSÓRCIO, referem-se à seção D-D e não à seção F-F (página 139), porém esses 
exemplos/desenhos demonstram seções de BHS no espaço de bagagens principal, 
não às linhas de coleta. A Apelante está evidentemente equivocada. 
 
Com relação ao Item 1 (c) da DILIGÊNCIA: 
 
A apelante alega que a proposta não está de acordo com o que se demanda no 
EDITAL. A esse respeito apelante refere-se à cláusula 1.3 Esteiras Coletoras (EB) do 
Termo de Referência (página 32).  
 
Referimo-nos a cláusula 7.1 do Termo de Referencia (página 28), que claramente faz 
menção aos requisitos: “Guarda-mala de 300 a 500 mm de altura interna livre, com 
paredes metálicas lisas, preferencialmente com acabamento metálico polido, fixadas 
com parafusos e porca...”. 
 
o CONSÓRCIO confirma que sua proposta está de acordo com os requisitos de 
desempenho exigidos no EDITAL, no que diz respeito à altura padrão da lateral do 
transportador (página 147) e requisitos do Termo de Referencia (7.1.) 
  
Notadamente, para melhor entendimento do design do guarda-malas, a Infraero 
apresentou uma clara descrição dos requisitos na segunda parte da cláusula: 
“preferencialmente com acabamento metálico e porcas, de maneira a não dificultar a 
manutenção após a sua desmontagem, de maneira a não dificultar a manutenção após 
a sua desmontagem. A desmontagem do guarda-malas será feita sempre com 
ferramentas. Este guarda-mala terá cobertura vazada de forma a não impedir a 
inspeção visual, nem restringir a ação dos dispositivos de combate a incêndio, 
existentes no AIRJ. Este guarda-mala e sua cobertura serão solidamente fixadas nas 
estruturas das esteiras.” 
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Esse requisito se refere à exigência do guarda-mala ter uma altura de 300 a 500 
milímetros, devendo ser facilmente mantido e que a bagagem deve ser visível e 
acessível, especialmente relacionado às ações do departamento de bombeiro. 
 
Havendo um guarda-mala de 600 milímetros de altura, na hipótese de qualquer 
bagagem se prender (ou ainda na hipótese de incêndio), o operador ou bombeiro 
deverá ser capaz de alcançar a mala para retirá-la facilmente, sem dismontagem de 
guarda-mala. Isso se acentua no caso de dois transportadores um acima do outro, no 
qual o acesso ao inferior se torna limitado.  
 
Na hipótese de um de guarda-mala com altura superior a 300-500 milímetros, o acesso 
é impossível nem sendo possível extrair malas para fora do transportador. Ou em caso 
de evacuação, com mais de 300-500 milímetros de altura provavelmente bloqueariam 
rotas que pessoas (Operação & Manutenção) poderiam usar. Esta situação acarretaria 
um sério risco de segurança sendo inaceitável.  
 
É evidente que a Apelante equivocou-se, visto que o transportador mencionado na 
proposta técnica é o padrão usado para o transporte das bagagens. O CONSÓRCIO 
desenvolveu um equipamento totalmente de acordo com as especificações do EDITAL. 
 
Com relação ao Item 1 (d) da DILIGÊNCIA: 
 
A apelante indica que o equipamento apresentado pelo CONSÓRCIO não é exigido 
pelo EDITAL, que exigia o apoio de uma área útil de movimento de 75 kg/m, e que o 
CONSÓRCIO apresentou equipamentos dimensionados para uma carga máxima de 50 
kg/m. 
 
O sistema oferecido pelo CONSÓRCIO cumpre totalmente com as especificações de 
75kg/m conforme descrito no item 5.6 do Termo de Referência. Nesse sentido, faz-se 
referência aos folhetos de produtos apresentados que claramente revelam que todo o 
equipamento é projetado para a seguinte carga máxima:: ESTEIRA Estática: 150 
kg/m.(página 147) Curva de Correira - Estática: 120 kg/m. (149), Correia de check-in - 
Estática: 150 kg/m.(página 151), Triplanar Plano - Estática : 270 kg/m.(página 159) 
Triplanar inclindo - Estática : 270 kg/m. (página 157) e Esterira Vertical - Estática: 150 
kg/m. (página 153). Todas as cargas máximas dos equipamentos são superiores 
àquelas mencionadas nas especificações incluídas no Termo de Referência. 
 
A carga dinâmica de 50 kg/m mencionada em algumas brochuras refere-se somente 
ao valor médio utilizado mundialmente em diversos aeroportos internacionais (“bench 
mark”) e a algumas soluções padrão oferecidas pela Vanderlande Industries.  
 
No entanto, para cada projeto, as cargas dinâmincas são calculadas para cada parte 
do sistema conforme as variáveis de cada cliente, tais como, entre outros  puxador da 
esteira (“belt pull”) (N), a massa da carga, a massa da esteira (“mass of belt”), 
inclinação da esteira coletora, coeficiente  de fricção e tamanho da esteira. 
 
Com relação a este projeto específico, o CONSÓRCIO confirma que sua proposta 
cumpre com o requisito de 75kg/m conforme estabelecido no Termo de Referência 
(página 17 item 5.6.) 
 
Com relação ao Item 1 (e) da DILIGÊNCIA: 
 
Em seu argumento em relação à capacidade nominal das balanças, para pesagem de 
até 150 kg, a apelante indica que a proposta do CONSÓRCIO não estaria em 
conformidade com o que foi exigido pelo EDITAL.  
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O CONSÓRCIO informa que a referência feita na proposta, na página 151, é uma 
indicação da faixa padrão de peso aceita por aeroportos internacionais. Como este é o 
padrão, não foi alterado na nossa brochura padrão. 
 
Para comprovar que a proposta do CONSÓRCIO está totalmente de acordo com os 
requisitos do EDITAL, colocamos à disposição da Infraero, além da documentação já 
apresentada, a brochura  da balança de check-in que será fornecida no âmbito da 
proposta, que comprova a capacidade de 150 kg da balança (ver brochura anexa) 
 
Além disso, com relação a este argumento, informamos o que segue. Os requisitos do 
EDITAL exigem um peso máximo de bagagem de 60 kg (par. 5.2 - Página 16). No caso 
de bagagens múltiplas para um passageiro, o sistema precisa ser capaz de registrar o 
peso total de todas as bagagens para cumprir os requisitos das companhias aéreas. 
 
A solução do CONSÓRCIO, comprovada em todos os aeroportos internacionais em 
todo o mundo, faz uso de um sistema automático que calcula o peso total (incluindo o 
número de malas) que estão sendo apresentadas no check-in por um passageiro. O 
sistema é compatível com o EDITAL, pois permite envio de bagagens individuais (após 
pesagem) para o transportador de coleta. 
 
A solução proposta ajudará a reduzir o tempo de check-in por passageiro, reduzindo, 
assim, o tempo de espera dos passageiros e ao mesmo tempo e aumentando o 
desempenho do sistema e ergonomia do operador. 
 
Com relação ao Item 1 (f) da DILIGÊNCIA: 
 
Em seu recurso, em relação à dimensão total do sistema de check-in de embarque, a 
apelante afirma que o equipamento apresentado pelo CONSÓRCIO não é o exigido 
pelo EDITAL. 
 
o CONSÓRCIO confirma que sua proposta está de acordo com os requisitos de 
desempenho exigidos no EDITAL, com referencia do ponto 1.2. (página 30) do Termo 
de Referencia, onde é claramente indicado que as dimensões são indicadas como 
valores aproximados. 
 
O CONSÓRCIO propôs uma sistema conforme o Edital e o Termo de Referencia, com 
esteiras de 1300 mm de comprimento cada para garantir um manuseio seguro e 
confiável da bagagem com maior comprimento do equipamento, mantendo os 
requisitos do EDITAL. 
 
 A fim de lidar com uma bagagem com comprimento de 900 mm, conforme Termo de 
Referencia (par 5.2 -. Página 16), o transportador correspondente precisa ser maior 
que 900 mm para garantir um excelente desempenho do processo de check-in. 
 
Se uma bagagem é de 900 mm e o transportador é também de 900 mm,  isso irá 
causar sérios problemas operacionais e perturbação desnecessária do processo de 
check-in. Não haveria espaço para as fotocélulas necessárias para medir se a 
bagagem tem o tamanho correto e se juntar à bagagem na linha de coleta. De fato, o 
sistema dá um sinal "falso" que a bagaem é grande demais, enquanto que na verdade 
o seu comprimento seria menor que 900 mm. 
 
Além disso, o comprimento extra é necessário para evitar o deslizamento possível da 
bagagem durante a largada e parada. Isto é especialmente importante para evitar que 
as bagagens acabem se “arrastando" para o transportador de coleta. Este arrasto pode 
causar danos à esteira transportadora e causar falhas imprevistas no check-in (e 
aumento de custos em virtude de substituições da esteira). O arrasto pode também 
causar que as bagagens fiquem presas no ponto que as bagagens se juntam a partir 
do check-in (que é um problema comum nos atuais sistemas de check-in brasileiros).  
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Com relação ao Item 2 da DILIGÊNCIA: 
 
 
 
O CONSÓRCIO esclarece que a alíquota de ISS incidente na prestação de serviços de 
instalação realizada pelo consórcio e apresentada na composição analítica do BDI está 
de acordo com o estabelecido na legislação do imposto no Município do Rio de 
Janeiro, nos termos do artigo 19, inciso I do Decreto nº 10.514, de 8 de outubro de 
1991, o qual regulamenta do ISS no Município: 
 
“Art. 19. O imposto será calculado aplicando-se sobre a base de cálculo as seguintes 
alíquotas: 
 

I - Alíquota genérica (%) 

Serviços não especificados no inciso II (...) 5 

  
No que tange às alíquotas de PIS/COFINS apresentadas, o CONSÓRCIO esclarece 
que a empresa consorciada brasileira não realizará a opção pela tributação do Imposto 
de Renda com base no regime de Lucro Presumido, por ocasião do pagamento da 
primeira quota do imposto, que se dará em 31 de março de 2012, nos termos do artigo 
5º e 26, § 1º da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996: 
 
“Art. 5º O imposto de renda devido, apurado na forma do art. 1º, será pago em quota 
única, até o último dia útil do mês subseqüente ao do encerramento do período de 
apuração. 
 
(...) 
 
Art. 26. A opção pela tributação com base no lucro presumido será aplicada em relação 
a todo o período de atividade da empresa em cada ano-calendário. 
 
§ 1º A opção de que trata este artigo será manifestada com o pagamento da primeira 
ou única quota do imposto devido correspondente ao primeiro período de apuração de 
cada ano-calendário.” 
 
Assim, a empresa será tributada pelo regime do Lucro Real, e, consequentemente, 
pelo regime não cumulativo das contribuições para o PIS/COFINS no ano-calendário 
de 2012, de sorte que as alíquotas aplicáveis sobre suas receitas corresponderão a 
1,65% e 7,6%, respectivamente, nos termos do artigo 2º das Leis nº 10.637, de 30 de 
dezembro de 2002 e 10.833, de 29 de dezembro de 2003: 
 
Lei nº10.637/2002 
 
“Art. 2o Para determinação do valor da contribuição para o PIS/Pasep aplicar-se-á, 
sobre a base de cálculo apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 1,65% 
(um inteiro e sessenta e cinco centésimos por cento).” 
 
Lei nº 10.833/2003 
 
“Art. 2o Para determinação do valor da COFINS aplicar-se-á, sobre a base de cálculo 
apurada conforme o disposto no art. 1o, a alíquota de 7,6% (sete inteiros e seis 
décimos por cento).” 

 

[...] 
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30. Outro ponto atacado pela 1ª recursante jaz na 
desconsideração das despesas com frete e aduaneira para justificar a 

inexeqüibilidade da proposta da recorrida. Ora, tal anotação não é razoável 
aos termos do edital e dos esclarecimentos prestados pela Comissão de 
Licitação.  

 
31. Na fase de publicidade do instrumento 

convocatório foram expedidas as seguintes respostas aos questionamentos 

enviados, notadamente as questões 50ª, 53ª, 54ª e 99º do Esclarecimento de 
Dúvidas nº 002/LCIC, de 26 de dezembro de 2011: (1) a importação dos 

produtos é de responsabilidade da vencedora; (2) a Infraero precisa conhecer 
os custos de transporte para importação de equipamentos e alfandegários; e 
(3) os custos de transporte e alfandegário devem ser incluídos no preço dos 

equipamentos.  Assim, nos termos do subitem 6.5 do Edital não é certo 
afastar os custos dos valores de frete e aduana da proposta do Consórcio 
Tecnenge/Vanderlande.  

 
32. No que se refere à inexeqüibilidade, entendemos 

que a compreensão deve ser sempre no sentido de que a busca é pela 
satisfação do interesse público em condições que, além de vantajosas para a 
Administração, contemplem preços justificados pela recorrida que possam ser 

suportados pela futura contratada. Não é objetivo da INFRAERO espoliar o 
particular, tampouco imiscuir-se em decisões de ordem estratégica ou 

econômica da empresa vencedora. Por outro lado, cabe ao próprio interessado 
a decisão acerca do preço mínimo que ele pode suportar, afinal o preço limpo 
foi evidenciado por meio das lances públicos e confirmados pela diligência à 

recorrida. Nessas circunstâncias, cabe à INFRAERO examinar a viabilidade 
dos preços propostos tão somente como forma de assegurar a SATISFAÇÃO 
DO INTERESSE PÚBLICO, que é o bem tutelado pelo procedimento licitatório. 

 
33. Esta característica peculiar de oportunizar a 

demonstração da viabilidade de proposta, por parte da empresa 

vencedora, é defendida pelo Tribunal de Contas da União - TCU. Cabe, então, 

conferir a jurisprudência do Tribunal de Contas da União que se manifestou 
por meio do Acórdão nº 1.248/2009-Plenário: 

 
“abstenha-se de desclassificar propostas por inexeqüibilidade, sem oferecer 
oportunidade às licitantes de demonstrar a viabilidade de suas propostas, em atenção 
aos princípios da eficiência e economicidade, ao disposto no art. 1º do Decreto 
5.139/2004, no art. 37, caput, da Constituição Federal, bem como da jurisprudência 
deste Tribunal, a exemplo dos votos que conduziram os Acórdãos 612/2004-1ª 
Câmara, 697/2006-Plenário e 614/2008-Plenário;” 

 

34. Cumpre-nos acrescentar ainda, que a alegação 
de que os preços da recorrida, são inexeqüíveis, não prospera, pois, as 

recorrentes em nenhum momento apresentaram provas que confirmassem 
suas alegações, mas tão somente argumentos – situações hipotéticas. 
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35. Ademais, mostram-se oportunas as lições do 
professor Marçal Justen Filho. Comentários à Lei de Licitações e Contatos 

Administrativos.11ª Edição. Dialética. São Paulo, pág. 454-455.2005, que vem 
demonstrar a razoabilidade desta interpretação: 

 
 (...) 
 
5) A Questão da Inexeqüibilidade 
 
O tema comporta uma ressalva prévia sobre a impossibilidade de eliminação de 
propostas vantajosa para o interesse sob tutela do Estado. A desclassificação por 
inexeqüibilidade apenas pode ser admitida como exceção, em hipóteses muito 
restritas. Nesse ponto, adotam-se posições distintas das anteriormente perfilhadas. O 
núcleo da concepção ora adotada reside na impossibilidade de o Estado transformar-
se em fiscal da lucratividade privada e na plena admissibilidade de propostas 
deficitárias. (grifo nosso) 
 
5.10 A distinção entre inexeqüibilidade absoluta (subjetiva) e relativa(objetiva) 
Discorda-se do entendimento de que todas as hipóteses de inexeqüibilidade 
comportam tratamento jurídico idêntico. Ao contrário, deve impor-se uma diferenciação 
fundamental, destinada a averiguar se a proposta pode ou não ser executada pelo 
licitante, ainda que seu valor seja deficitário. A questão fundamental não reside no 
valor da proposta, por mais ínfimo que o seja – o problema é a impossibilidade de o 
licitante executar aquilo que ofertou. (grifo nosso) 

 

36. Portanto, não se pode inabilitar/desclassificar 
uma licitante sem provas documentais, se assim agíssemos, estaríamos 

fazendo um julgamento prévio da capacidade de execução do objeto e da 
competência da licitante Consórcio Tecnenge/Vanderlande.  

 

37. Se a licitante vencedora do objeto em comento 
cumpriu as exigências editalícias conforme resta demonstrado no parecer 

emitido pelos Membros da Área Técnica e a mesma se COMPROMETEU 
FORMALMENTE A EXECUTAR O OBJETO LICITADO, não vemos motivo para 

sua inabilitação/desclassificação. 
 
38. Compulsando a Documentação de Habilitação da 

recorrida constatou-se que os aeroportos que apresentaram as cartas de 
recomendações/brochuras, de países de línguas nacionais diferentes do 
inglês, fizeram as recomendações em inglês, o que não permite a 

consularização, uma vez que não estão na língua nativa. Entretanto, apesar 
de não consularizados todos os documentos comprobatórios de atestação 

operacional sofreram TRADUÇÃO JURAMENTADA.  
 
“Para que o documento redigido em língua estrangeira possa ser utilizado como prova 
no Brasil é indispensável que seja traduzido por tradutor juramentado (STJ, 4ª Turma, 
AgRg no Ag 26.762/PR, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. em 12.04.1993, DJ 
31.05.1993, P. 10.671)” 

 
39. Ora, conforme legislação aplicável, adquiriram a 

capacidade legal de produzir efeitos jurídicos no Estado Brasileiro, ou seja, 
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possuidores de fé pública - a profissão de tradutor juramentado está 
regulamentada pelo Decreto 13.609, de 1943.  

 
40. Sobreleva anotar que os artigos 156 e 151 do 

Código Processual Civil Brasileiro oficializa, respectivamente, que “em todos os 
atos e termos do processo é obrigatório o uso do vernáculo” e que somente 
“poderá ser juntado aos autos documento redigido em língua 

estrangeira, quando acompanhado e versão em vernáculo, firmado por 
tradutor juramentado”. 

 

41. Particularmente, se sincronizarmos a expertise 
operacional do Consórcio Tecnenge/Vanderlande, firmadas pelas cartas de 

recomendação e brochuras, que se equivalem a verdadeiros atestados de 
capacidade técnico-operacional se consideradas as diferenças normativas 
interpretativas necessárias para atendimento ao Edital; adicionada aos 

profissionais apresentados no Termo de Indicação de Pessoal Técnico 
Qualificado e seus respectivos currículos verificar-se-á que estes profissionais 
laboraram no fornecimento e instalação do sistema de transporte e manuseio 

de bagagens dos Aeroportos. Para maior clareza veja os quadros a seguir: 
 

Nome Especialidades - Profissionais Experiência  Aeroportos 
Carta de 

Recomendação 
Certificado  

Consulado Brasileiro 

 
 

Rick ‘t Hart 

Função – Eng. de projetos Tripoli / Libia  
 

New Delhi / India 
 

Hyderabad / India 
 

Sheremetyevo / Russia 

 
 

112/114 

 
 

Sim 
Especialização – Gerenciamento de 
projetos 

Tempo de experiência – 1992/2011 

Currículo – Página 105/108 

Diploma – Página 109/111 

 

Nome Especialidades - Profissionais Experiência  Aeroportos 
Carta de 

Recomendação 
Certificado  

Consulado Brasileiro 

E 
 
E

Erik Jan Dick 

Função – Eng. de projetos Heatrow T3 / UK 
 

Schiphol / Netherlands 
 

OR Tambo / Africa do Sul 
 
 

 
 

104 

 
 

Sim Especialização – Gerenciamento de 
projetos 

Tempo de experiência – 1997/2011 

Currículo – Página 97/99 

Diploma – Página 100/103 

 

Nome Especialidades - Profissionais Experiência  Aeroportos 
Carta de 

Recomendação 
Certificado  

Consulado Brasileiro 

 
 
Rijk 

Schalkwijk 

Função – Eng. de projetos líder Bodrum / Turquia 
 

Skopje / Macedonia 
 

Sanaa / Iemen 
 

Dacar / Senegal 
 

Wroclaw / Polonia 
 

OR Tambo / Africa do Sul 

 
 

71/74 

 
 

Sim Especialização – Engenharia de 
integração 

Tempo de experiência – 1996/2011 

Currículo – Página 66/68 

Diploma – Página 69/70 

 

Nome Especialidades - Profissionais Experiência  Aeroportos 
Carta de 

Recomendação 
Certificado  

Consulado Brasileiro 

 
 

Marc ter 

Função – Eng. de projetos líder  
 
 

 
 
 

 
 
 Especialização – Engenharia de 

integração 



 

Página | 53  

 

Horst Tempo de experiência – 2004/2011 Heatrow T5 / UK 48 Sim 
 

Currículo – Página 36/38 

Diploma – Página 39/47 

 

Nome Especialidades - Profissionais Experiência  Aeroportos 
Carta de 

Recomendação 
Certificado  

Consulado Brasileiro 

 
 

Tom de 
Jong 

Função – Eng. de projetos líder  
OR Tambo / Africa do Sul 

 
Vilnius/ Lituania 

 
Honggiao / China 

 
Kiev / Ucrania 

 
 
 

93/96 

 
 
 

Sim 
 

Especialização – Engenharia de 
integração 

Tempo de experiência – 1998/2011 

Currículo – Página 83/85 

Diploma – Página 86/96 

 

Nome Especialidades - Profissionais Experiência  Aeroportos 
Carta de 

Recomendação 
Certificado  

Consulado Brasileiro 

 
 

Patrick 
Verhoeven 

Função – Gerente de operação e 
manutenção 

 
 

Schiphol / Netherlands 

 
 
 

65 

 
 
 

Sim 
 

Especialização – Gerenciamento de 
operações e manutenção 

Tempo de experiência – 1997/2011 

Currículo – Página 49/53 

Diploma – Página 54/64 

 
42. Ora, se os profissionais acima relacionados 

apresentaram documentos devidamente consularizados no qual executaram 
serviços para a empresa consorciada estrangeira Vanderlande tem-se aí, além 

da capacidade técnica-operacional, também podemos afirmar que foi 
comprovada a capacidade técnica-operacional da participante. 

 

43. Deve-se adotar, portanto, o atendimento da 
aceitabilidade dos atestados (cartas de recomendação/brochuras) e, dessa 

maneira, confirmar o atendimento aos termos habilitatórios do Edital.   
 
44. Sendo assim, ainda que o Consórcio 

Tecnenge/Vanderlande não tenha apresentado documentação consularizada 
consta a tradução juramentada, nos termos da lei, afastando qualquer 
cogitação de inabilitação, pois, caracteriza-se como um vício sanável. Trata-se 

de considerar o PRINCÍPIO DO FORMALISMO MODERADO, de acordo com o 
qual a exigência editalícia é atendida de forma oblíqua.     

 
45. A aplicação desse princípio foi aceitada, entre 

outras oportunidades, na situação tratada no Acórdão nº 7.334/2009, 

conforme isolado no voto do Ministro Relator transcrito abaixo:  
 

[...] 
 
5. De fato, a administração não poderia prescindir do menor preço, apresentado pela 

empresa vencedora, por mera questão formal, considerando que a exigência 
editalícia foi cumprida, embora que de forma oblíqua, sem prejuízo à 
competitividade do certame. 
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6. Sendo assim, aplica-se o princípio do formalismo moderado, que prescreve a 
adoção de formas simples e suficientes para propiciar adequado grau de certeza, 
segurança e respeito aos direitos dos administrados, promovendo, assim, a 
prevalência do conteúdo sobre o formalismo extremo, respeitadas ainda as 
formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados, tudo de acordo 
com o art. 2º, § único, incisos VIII e IX, da Lei Federal nº 9.784, de 29 de janeiro de 
1999. (TCU, Acórdão nº 7.334/2009, 1ª Câmara, Rel. Min. Augusto Nardes, DOU 
de 11.12.2009.)  

  
[...] 
 

46. Portanto, com base na aplicação do princípio do 
formalismo moderado, admite-se a habilitação da recorrida – consórcio 

Tecnenge/Vanderlande – que, apesar de não ter efetuado a consularização 
documental, cumpriu esse requisito legal com a tradução juramentada. Em 
verdade, a falta de consularização não lhe retira o acervo operacional. 

Confirma sua natureza similar. A terminologia “brochura” e “carta de 
recomendação” não altera o seu conteúdo operacional.  

 
47. Com isso, aplica-se o PRINCÍPIO DO 

FORMALISMO MODERADO, do mesmo modo, no que se refere as 

inconsistências apontadas pelas recorrentes na constituição do consórcio e da 
visita técnica, ambos da recorrida.  

 
48. SOB A PERSPECTIVA DA ANÁLISE MERITÓRIA 

DAS INCONSISTÊNCIAS TÉCNICAS apontadas pelas duas recorrentes em 

suas peças recursais interpostas foram as mesmas submetidas à análise e 
manifestação da unidade organizacional requisitante do objeto - 

Superintendência de Obras/DEOB -, que por meio de sua área técnica se 
manifestou nos seguintes termos: 

[...] 
 
Trata-se o presente da análise de recursos administrativos impetrado pelos Consórcios 
MPE / Austef e Beumer / Efacec contra a decisão da Comissão de Licitação, que 
declarou vencedor do RDC Presencial n.º 002/DALC/SBGL/2011 o Consórcio 
Tecnenge / Vanderlande. Destaca-se que esta comissão observou nesta análise 
somente os aspectos referente aos apontamentos técnicos feitos pelas respectivas 
recursantes. 
 
Inicialmente cabe ressaltar o alto nível das empresas participantes da licitação. Todos 
os quatro consórcios que se dispuseram a disputar o objeto em questão são 
compostos por empresas de renome no mercado mundial e com notória expertise na 
execução de sistemas de manuseio e transporte de bagagens semelhantes ou 
comprovadamente superiores tecnicamente ao pretendido neste certame. 
 
Todas os quatro licitantes são parte de um seleto e pequeno grupo de empresas que 
definem o atual estado da arte destes sistemas no mundo. A INFRAERO entende que 
empresas como estas, somente pela sua história, inicialmente, dispensam 
demonstrativo de sua competência. 
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Em rápida pesquisa identifica-se que estas executaram o projeto, fornecimento, 
instalação, manutenção e operação em diversos aeroportos do mundo. A citar, alguns: 
 
 
VANDERLANDE INDUSTRIES 
 
1. Baltimore-Washington International Airport; 
2. Boston Logan Airport; 
3. Düsseldorf Airport; 
4. Oslo Gardermoen Airport; 
5. Sydney Airport; 
6. Vancouver International Airport; 
7. Amsterdam Airport Schiphol; 
8. Atlanta International Airport; 
9. Barcelona Airport; 
10. Charles de Gaulle Airport; 
11. London Heathrow Terminal 5; 
 
BEUMER / CRISPLANT* 
 
1. Copenhagen Airport; 
2. Munich Airport, Terminal 2; 
3. Singapura Changi Airport; 
4. Melbourne International Airport/USA; 
*A empresa Crisplant faz parte do Grupo Beumer 
 
EFASEC 
 
1. Aeroporto Internacional da Praia – Cabo Verde; 
2. Aeroporto Internacional de Brasília; 
 
ALSTEF 
 
1. Montreal P.E. Trudeau Airport; 
2. Emirates Crew Members Terminal – Dubai; 
3. Toulose – Blagnac Airport – França; 
4. Abdjan Airport – Costa do Marfin; 
5. Istanbul Atatürk Airport – Turquia; 
6. Lyon Saint Exupery Airport – França; 
7. Paris Orly Airport – West Terminal Hall 4; 
8. Paris Charles de Gaulle Airport – Terminal 2 E e F; Terminal 2G; 
9. Basel Mulhouse Airport – França / Suíça 
 
SIEMENS 
 
1. Dubai International Airport; 
2. Beijing Airport; 
3. Incheon International Airport; 
 
Esclarecemos que as especificações técnicas e demais projetos para a aquisição do 
sistema, desenvolvidas pela INFRAERO, foram exaustivamente discutidas com 
diversos fornecedores internacionais, de forma a não promover restrição ao caráter 
competitivo da licitação. 
 
Tal preocupação se deve principalmente a existência de diversas tecnologias e 
soluções diferentes no mercado mundial. Ou seja, toda a documentação foi revisada e 
atualizada com objetivo de que qualquer empresa fabricante de equipamentos e 
sistemas com tecnologia similar pudessem participar do futuro certame. 
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Neste sentido entende-se que não há dúvidas quanto à qualificação técnica de 
qualquer um dos consórcios, tendo assim comprovado que a exigência de 
documentação referente à atestação técnica tenha atendido seu propósito, que é 
permitir que um grande número de empresas pudessem participar do certame e que 
estas dispusessem de expertise para executar o objeto que ora pretende-se licitar. 
 
A seguir apresentamos as nossas considerações. 
 
RECURSO IMPETRADO PELO CONSÓRCIO MPE / AUSTEF 
 
1. O número de injetores apresentado é de três por sorter (total de seis) e não de 
quatro (total de oito) 

 
A recursante alega que a solução proposta pelo vencedor do certame descumpre 
exigência editalícia, que determinava 4 injetores por sorte, totalizando 8 injetores. 
 
A recursada alega em sua defesa que não há no Edital, exigências quanto ao número 
de injetoras. Esta comissão está de acordo com o posicionamento do Consórcio 
Tecnenge / Vanderlande.  
 
Visando aumentar o numero de participantes na licitação, e não restringir o caráter 
competitivo do certame, a documentação foi elaborada de forma que cada empresa 
especialista na área pudesse ofertar solução própria, desde que atendesse os 
requisitos estabelecidos. Dessa forma, as especificações técnicas contidas no Edital 
são suficientes para determinar os requisitos e restrições do sistema a ser instalado no 
Terminal 2. 
 
Esclarecemos que o fluxograma lógico apresentado no anexo III é básico, e busca de 
forma orientativa descrever o que se pretende contratar, porém como é evidenciado 
em todos os documentos não há limitação de injetores e nem de soluções, assim, 
considera-se procedente a contrarrazão apresentada pelo Consórcio 
TECNENGE/VANDERLANDE, visto que o fluxograma lógico apresentado na licitação 
está de acordo com a solução pretendida pela Infraero. 
 
2. A determinação de divisão de bagagens em dois injetores distintos foi 
descumprida, não permitindo remanejamento em caso de defeito ou pane. O 
sistema prevê recepção de bagagens no mesmo injetor (o injetor das linhas entre 
os sorters é único). 

 
Não há esta determinação no edital. Conforme exposto anteriormente, as empresas 
devem atender às especificações e aos requisitos contidos no Termo de referência, 
principalmente no que se refere ao atendimento aos requisitos de  disponibilidade e 
índice de serviço. A proposta ofertada pelo consórcio atende ao exigido assim 
considera-se procedente o posicionamento do Consórcio 
TECNENGE/VANDERLANDE. 
 
3. Foi ofertado atendimento de apenas 3.000 bagagens/hora, quase 35% inferior 
ao mínimo previsto de 4.000 bagagens/hora. O sistema não tem capacidade de 
atendimento "pico". 
 
O sistema ofertado pelo Consórcio Tecnenge / Vanderlande atende e extrapola o 
exigido no Termo de Referência, conforme demonstrado nas contrarrazões 
apresentadas pelo Consórcio vencedor.  
 
No que se refere à capacidade, é explicito, no item 1.1 (pag. 19), que o sistema oferece 
3000 b/h para cada sorter, perfazendo 6000 bagagens/hora, nominalmente, para o 
sistema completo e 5400 b/h em sua capacidade real, conforme item 2.2 (pag. 35) da 
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documentação apresentada. Considera-se, assim, que o sistema extrapola o requisito 
de 4000 bagagens/hora pico. Cabe registrar que o Termo de Referência solicita, 
quando da execução da Fase I, que o sistema atenda a capacidade de processamento 
de bagagens de todo o terminal de passageiros durante o período de execução da 
Fase II, ou seja, neste momento a capacidade total do sistema não será requerida.  
 
Quando da conclusão da Fase II, o sistema deverá atender, no mínimo, a capacidade 
total solicitada. 
 
O demonstrativo da capacidade pode ser encontrado nas seguintes páginas da 
proposta da vencedora: 
 

 Proposta (fls 19)- Parágrafo 1.1 Diagrama do Fluxo de Material 

 Proposta (fls 35) Parágrafo 2.2. Capacidade 

 Proposta (fls 36) Parágrafo 2.4. Redundância 
 
Os fluxos mencionados no diagrama de fluxo de material são a capacidade máxima de 
cada linha. Para ser capaz de manusear a capacidade necessária de 4000 bagagens 
por hora, os totais das capacidades máximas de cada linha deve ser bem superior a 
4000 bagagens/hora. 
  

 Capacidade do Check in: 720 + 720 + 720 + 720 + 630 + 330 + 630 + 630 = 5100 
bagagens/hora (mais de 4000 bagagens/hora de acordo com as especificações do 
edital da licitação) 

 Capacidade de indução dos sorters: 1002 + 684 + 1438 + 1352+ 912 + 917 = 6305 
bagagens/hora (mais de 4000 bagagens/hora de acordo com as especificações do 
edital da licitação) 

 
Na seção VI está indicado que a capacidade de redundância é de 75% (3000 
bagagens/hora). 
 
“Há um sorter em cada subsistema, no total de 2 sortes. Na hipótese do sorter não 
funcionar ou estar em manutenção, as bagagens destinadas para aquele sorter serão 
redirecionadas para o carrossel de back-up para seleção e make-up manual. Ainda que 
seleção e make-up não seja feita de forma automatizada e sim manual, a operação do 
aeroporto pode continuar sem qualquer interrupção com todos os sistemas de check-in 
e recebimento de bagagens permanecendo disponíveis e funcionais. Apenas a 
capacidade daquele subsistema específico ficaria reduzida para 1500 bagagens/hora, 
com os demais subsistemas operando normalmente com o procedimento 
automatizado.” 
 
A capacidade do subsistema é de 2700 bagagens/hora. Portanto, se o subsistema 
estiver funcionando no “modo redundância”, junto com o subsistema rodando no “modo 
normal”, o total fica sendo de 4200 bagagens/hora (portanto acima das 3000 
bagagens/hora nos termos do edital de licitação). 
 
4. O atendimento máximo de percentual de BDI foi descumprido, pois a incisão 
percentual de BDI sobre todos os itens da sua oferta foi plena (25%), inclusive 
sobre itens de fornecimento, despesas aduaneiras e de frete (taxa máxima 
prevista de 14%) 

 
Não há determinação no edital de taxa máxima, assim, entende-se que a defesa do 
Consórcio Tecnenge / Vanderlande é precedente. O que é esperado é que as taxas e 
impostos estejam em consonância com a legislação tributária aplicável e que estejam 
em conformidade com os modelo apresentados no edital. 
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5. Foram apresentadas CPUs incompletas para itens de manutenção e operação, 
bem como não foram apresentadas CPUs para itens de despesas aduaneiras, 
inviabilizando a verificação da compatibilidade do valor proposto 
 
Não há no Edital critério objetivo para o detalhamento das composições analíticas de 
preços unitários. Portanto, o que se deseja, e que as empresas licitantes apresentem 
composição conforme modelo anexo ao Edital. 
A empresa apresentou as CPU em conformidade com o edital, assim, considera-se 
procedente a defesa do Consórcio Tecnenge / Vanderlande. 
 
6. O CREA da empresa estrangeira não foi apresentado na forma do edital (Art. 5º 
da Res. 444 do CONFEA), atendendo apenas ao Art. 1º. Ao invés de ser tratada a 
atestação técnica pelo Conselho, foi apenas registrado o consórcio 
 
O Consórcio Tecnenge / Vanderlande atendeu às exigências do edital. O CREA-RJ, 
responsável nesta licitação para atestação do cumprimento da resolução n.º 444 do 
CONFEA emitiu certidão de nº 739/2012 (pág. 09 da proposta) que atesta o 
cumprimento integral da referida resolução e não apenas de um determinado 
dispositivo, inclusive informando a finalidade da mesma, “PARA FINS DE LICITAÇÃO”. 
 
7. Atestados de Capacidade Técnica Operacional e Técnico Profissional 
 
A Recursante alega que foram apresentados documentos rigorosamente inservíveis 
para comprovação de capacidade por parte da consorciada estrangeira. 
 
Preliminarmente, destacamos novamente que todas as empresas consorciadas 
possuem renome no mercado mundial, possuindo notória expertise na execução de 
sistemas de manuseio e transporte de bagagens semelhantes ou comprovadamente 
superiores tecnicamente ao pretendido neste certame. Entende-se que empresas 
como estas, somente pela sua história, inicialmente, dispensam demonstrativo de sua 
competência. 
 
Esclarecemos que, no caso de empresas estrangeiras a legislação permite que sejam 
apresentados, tanto quanto possível, documentos equivalentes, fins atendimento as 
condições editalícias, conforme discorremos a seguir. 
 
A Lei nº 12.462, de 5 de AGOSTO de 2011, que institui o Regime Diferenciado de 
Contratações Públicas – RDC, entre outras, em seu Art. 14 dispõe:  
 
“Art. 14. Na fase de habilitação das licitações realizadas em conformidade com esta 
Lei, aplicar-se-á, no que couber, o disposto nos ART. 27 a 33 da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, (...)” 
 
E a Lei 8.666 em seu Art. 32 e §4º: 
 
“Art. 32. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente ou por 
servidor da administração ou publicação em órgão da imprensa oficial. (Redação dada 
pela Lei nº 8.883, de 1994) (...) 
... 
§ 4º As empresas estrangeiras que não funcionem no País, tanto quanto possível, 
atenderão, nas licitações internacionais, às exigências dos parágrafos anteriores 
mediante documentos equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e 
traduzidos por tradutor juramentado, devendo ter representação legal no Brasil com 
poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente.” 
(grifos nossos) 
 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8666cons.htm#art27
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8666cons.htm#art33
http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/LEIS/L8666cons.htm#art33
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art32
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8883.htm#art32
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Cabe ainda apresentar os ensinamentos do Eng. ROLF DIETER OSKAR FRIEDRICH 
BRÄUNERT, que em seu livro COMO LICITAR OBRAS E SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA, Ed. 2009, apresenta breve explanação sobre a matéria: 
 
“As empresas estrangeiras estão sujeitas à  legislação do país onde têm sede. Assim, 
a legislação brasileira não pode disciplinar matéria atinente à constituição e 
funcionamento de pessoas jurídicas estrangeiras com sede no exterior e que não estão 
habilitadas a funcionarem no Brasil. Portanto, o interessado em participar da licitação 
deve apresentar documentos equivalentes ao da lei brasileira, na medida em que a lei 
estrangeira exige requisitos similares. ROLF DIETER OSKAR FRIEDRICH 
BRÄUNERT – COMO LICITAR OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, 2009.” 
(grifos nossos) 
 
Portanto, observa-se na tabela a seguir, que o Consórcio Tecnenge / Vanderande 
apresentou documentação equivalente, tanto quanto possível, para comprovação de 
sua capacidade técnica, tendo atendidos a todos os requisitos do Edital: 
 

Aeroporto Atestado Comentário Documento Pg. Proposta 

T
am

bo
 –

 J
oh

an
es

bu
rg

o 
– 

Á
fr

ic
a 

do
 S

ul
 

Projeto Ñ Definido BROCHURA 17 

Automação Sim BROCHURA 18 

Inspeção 10 linhas BROCHURA 20 

Classificação Não BROCHURA -- 

Fornecimento Sim BROCHURA 17 

Capacidade 12.000 b/h BROCHURA 19 

Redundância Sim BROCHURA 18 

Instalação Sim BROCHURA 18 

Manutenção Sim excluindo-se os classificadores. BROCHURA 18 e 20 

Operação Sim BROCHURA 17 

T
5 

H
ea

th
ro

w
  -

 L
on

dr
es

 

Projeto Sim C. Rec. BAA 24 

Automação Sim C. Rec. BAA  

Inspeção  C. Rec. BAA  

Classificação Sim C. Rec. BAA 25 

Fornecimento Sim C. Rec. BAA 29 

Capacidade 12.000 b/h C. Rec. BAA 25 

Instalação Sim C. Rec. BAA 24 

Manutenção Sim C. Rec. BAA 29-30 

Operação    
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T
1 

A
er

op
or

to
 d

e 
B

ar
ce

lo
na

 

Projeto Sim C. Rec. AENA 32 

Automação Sim C. Rec. AENA 32 

Inspeção Sim C. Rec. AENA 32 

Classificação Sim C. Rec. AENA 32 e 33 

Fornecimento Sim C. Rec. AENA 32 

Capacidade 25mi pax/ano C. Rec. AENA 32 

Instalação Sim C. Rec. AENA 32 

Manutenção    

Operação    

A
er

op
or

to
 In

te
rn

ac
io

na
l d

e 
E

dm
on

to
n 

Projeto Sim C. Rec. MMM 45 e 46 

Automação Sim C. Rec. MMM 46 

Inspeção Sim C. Rec. MMM 46 

Classificação  C. Rec. MMM  

Fornecimento  C. Rec. MMM  

Capacidade 1.800b/h C. Rec. MMM 46 

Instalação Sim C. Rec. MMM 45 

Manutenção    

Operação    

A
er

op
or

to
 d

e 
S

ch
ip

ho
l -

 A
m

st
er

da
m

 

Projeto Sim C. Rec. AAS  

Automação Sim C. Rec. AAS 63 64 65 

Inspeção Sim C. Rec. AAS 64 

Classificação Sim C. Rec. AAS 63 64 

Fornecimento Sim C. Rec. AAS 63 

Capacidade    

Instalação Sim C. Rec. AAS 63 

Manutenção Sim C. Rec. AAS 64 

Operação Sim C. Rec. AAS 64 
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Quanto a comprovação de capacidade técnico profissional, a mesma foi comprovada 
através de documentação equivalente – Currículo, Certificado de Ensino Superior e 
Cartas de Recomendação – tendo os profissionais por ela indicados participação direta 
nos  projetos relacionados, entre outros, conforme pode ser verificado nas cartas de 
recomendação e currículos apensos ao processo.  
 
A seguir apresentamos resumo dos profissionais indicados que tiveram participação 
direta em projetos descritos em cartas de recomendação; 
 

Profissional 

A 

 

 

A

Aeroporto 

Comprovação 

P
ro

je
to

 

A
ut

om
aç

ão
 

In
sp

eç
ão

 

C
la

ss
ifi

ca
çã

o 

F
or

ne
ci

m
en

to
 

C
ap

ac
id

ad
e 

In
st

al
aç

ão
 

M
an

ut
en

çã
o 

O
pe

ra
çã

o 

Marc Ter Horst Edmonton S
sim 

S
sim 

S
sim 

  S
sim 

S
sim 

  

Patrick Verhoeven Schiphol s
sim 

S
sim 

S
sim 

S
sim 

S
sim 

  S
sim 

S
sim 

Rijk Schalkwijk Tambo S
sim 

S
sim 

 S
sim 

S
sim 

S
sim 

S
sim 

S
sim 

 

Tom de Jong Tambo S
sim 

S
sim 

 S
sim 

S
sim 

S
sim 

S
sim 

S
sim 

 

Eric Jan Dik Cidade do Cabo S
sim 

S
sim 

       

Rick ‘T Hart Hyderabad S
sim 

S
sim 

S
sim 

S
sim 

S
sim 

S
sim 

 S
sim 

S
sim 

 
RECURSO IMPETRADO PELO CONSÓRCIO BEUMER / EFACEC 
 
8. A Proposta comercial do consórcio Tecnenge / Vanderlande é inexeqüível. 
 
A proposta de preços ofertada pelo Consórcio contém os preços em Reais o que é 
permitido pelo edital e, ainda, conforme as Contrarrazões apresentadas pelo recorrido 
os preços estão detalhados de forma a tornar a proposta mais transparente o que é 
aceito pela Comissão. Não obstante a proposta poderia ser ajustada pela Comissão, 
fazendo-se a soma das parcelas, sendo este vício totalmente sanável. No entanto, por 
tornar a proposta mais transparente a forma como foi apresentada é considerada mais 
vantajosa para a Administração, por dar conhecimento da composição do preço.  
 
Para efeito de fiscalização do Contrato o preço será considerado como a soma do item 
+ despesas aduaneiras + frete, exatamente como prega o edital. 
 
9. Aumento ilegal no valor da proposta 
 
O Edital não impede que os preços sejam majorados entre as propostas da empresa, 
pelo contrário, determina que sejam ajustados para se adequar à nova proposta obtida 
na fase de lances. Entretanto, não existe critério definido em Lei, tão pouco no Edital e 
nos esclarecimentos de dúvidas, para o caso de alteração de valores unitários da 
proposta inicial em relação a proposta ajustada, conforme observaremos a seguir. 
 
Em análise dos preços da proposta ajustada, observa-se que mesmo havendo 
aumento nos itens específicos, esses continuam inferiores aos itens unitários orçados 
pela INFRAERO. No entanto, após as adequações, devem atender aos critérios 
estabelecidos no edital.  
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O Edital em seu 7.6.4 e respectivos subitens dispõe: 
 
“7.6.4 os preços unitários máximos que a INFRAERO admite pagar para a execução 
do objeto desta licitação são os definidos em seu orçamento de referência, 
devidamente corrigidos na forma presente no subitem 7.6.3;  
7.6.4.1. no cálculo do valor da proposta, poderão ser utilizados custos unitários 
diferentes daqueles previstos no orçamento de referência da INFRAERO, desde que o 
valor global da proposta e o valor de cada etapa prevista no cronograma físico-
financeiro seja igual ou inferior ao valor calculado a partir do sistema de referência 
utilizado; 
 
7.6.4.2. em situações especiais, devidamente comprovadas pelo licitante em relatório 
técnico circunstanciado, desde que aprovado pela COMISSÃO, os valores das etapas 
do cronograma físico-financeiro poderão exceder o limite fixado no subitem 7.6.4;  
 
7.6.4.3. os relatórios técnicos circunstanciados deverão ser feitos em duas partes, de 
modo a contemplar tanto o desborda mento dos custos unitários (diretos) quanto o das 
taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) em relação aos respectivos valores 
estabelecidos no orçamento-base.  
 
7.6.5 Caso o valor global da proposta e o valor de cada etapa prevista no cronograma 
físico-financeiro permaneçam acima do orçamento base elaborados pela INFRAERO, e 
o relatório técnico circunstanciado não seja acatado pela COMISSÃO, haverá 
negociação com o licitante para adequar os preços unitários aos preços 
correspondentes do orçamento base elaborados pela INFRAERO, ajustando deste 
modo também o valor global da proposta, sob pena de desclassificação.  
 
7.6.5.1. serão convocadas as licitantes subsequentes em ordem de classificação, 
quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado 
por sua proposta permanecer acima do valor do orçamento previamente 
estimado.”(grifos nossos) 
 
Segundo Art. 17, Art. 18 e Art. 26 da Lei 12.462 de 2011 que institui o Regime 
Diferenciado de Contratações Públicas – RDC: 
“Art.  17. O regulamento disporá sobre as regras e procedimentos de apresentação de 
propostas ou lances, observado o seguinte: 
 
... 
 
III  - nas  licitações de obras ou  serviços de engenharia, após o  julgamento das 
propostas, o  licitante vencedor  deverá  reelaborar  e  apresentar  à  administração  
pública,  por meio  eletrônico,  as  planilhas  com indicação dos quantitativos e dos 
custos unitários, bem como do detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas 
(BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao lance 
vencedor. 
 
... 
 
Art. 18. Poderão ser utilizados os seguintes critérios de julgamento: 
 
... 
 
§  2o O  julgamento das propostas  será efetivado  pelo emprego  de  parâmetros  
objetivos  definidos  no instrumento convocatório. 
 
... 
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Art. 26. Definido o resultado do julgamento, a administração pública poderá negociar 
condições mais vantajosas com o primeiro colocado. 
Parágrafo único. A negociação poderá ser feita com os demais licitantes, segundo a 
ordem de classificação inicialmente estabelecida, quando o preço do primeiro 
colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado por sua proposta permanecer 
acima do orçamento estimado.” (grifos nossos) 
Assim não há como reprovar ajustes nas propostas uma vez que não há critério 
objetivo definido no edital e tão pouco na legislação vigente para o caso de majoração 
de valores unitários da proposta inicial em relação a proposta ajustada. 
 
O Consórcio Tecnenge / Vanderlande apresentou 5 (cinco) itens conforme relação 
abaixo, tempestivamente, na planilha ajustada na data de 03 de janeiro de 2012 com 
valores superiores aos apresentados na proposta formal da data de abertura da 
licitação. 
 

Item Preço Total Inicial Preço Total Ajustado 

02.04.400.01 0,00 1.500,00 

07.20.001.01.1 158.272,00 160.232,94 

07.20.001.01.2 25.245,00 25.402,78 

07.23.106 55.066,00 75.846,80 

07.23.107 756.199,00 2.153.101,86 

 
Os itens 07.23.106 e 07.23.107 são referente à “Treinamento de operação e 
manutenção conforme especificação” e “Comissionamento do Sistema. Fornecimento 
de documentos Técnicos, Manuais, Catálogos, Certificados de Testes, Desenhos "as 
built", relação de Peças e Acessórios, conforme especificação”, conforme descrito na 
planilha de preços apresentada. 
 
Estes itens em especial são pagos somente quando as etapas estiverem totalmente 
comissionadas e aprovadas pela fiscalização. 
 
Por comissionamento entende-se que é o processo de assegurar que os sistemas e 
componentes de uma edificação ou unidade industrial estejam projetados, instalados, 
testados, operados e mantidos de acordo com as necessidades e requisitos 
operacionais do proprietário. O comissionamento pode ser aplicado tanto a novos 
empreendimentos quanto a unidades e sistemas existentes em processo de expansão, 
modernização ou ajuste. 
 
Na prática, o processo de comissionamento consiste na aplicação integrada de um 
conjunto de técnicas e procedimentos de engenharia para verificar, inspecionar e testar 
cada componente físico do empreendimento, desde os individuais, como peças, 
instrumentos e equipamentos, até os mais complexos, como módulos, subsistemas e 
sistemas. 
 
O comissionamento de grandes empreendimentos civis e industriais é uma 
especialidade técnica complexa e sofisticada, que tende modernamente a ser 
encarada como uma disciplina específica e independente, tão importante quanto as 
especialidades tradicionais de engenharia (civil, mecânica, elétrica, instrumentação e 
naval).  
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O objetivo central do comissionamento é assegurar a transferência da unidade civil ou 
industrial do construtor para o proprietário de forma ordenada e segura, garantindo sua 
operabilidade em termos de desempenho, confiabilidade e rastreabilidade de 
informações. Adicionalmente, quando executado de forma planejada, estruturada e 
eficaz, o comissionamento tende a se configurar como um elemento essencial para o 
atendimento aos requisitos de prazos, custos, segurança e qualidade do 
empreendimento.6 
 
Pelo exposto sobre comissionamento frisa-se que a equipe responsável por este serviço 
deve ser especialista no sistema, bem como deve possuir elevado saber sobre as 
disciplinas envolvidas.  
 
Conforme demonstrado acima e pelo cronograma físico-financeiro, o item, 07.23.107, em 
tela, somente será pago ao final da execução das Fases I e II, quando o sistema estará 
completamente instalado e funcionando, e de acordo com as especificações, assim, é 
razoável considerar que aumentar o valor destas parcelas é vantajoso para a 
Administração Pública, pois torna as parcelas finais mais interessantes para a Contratada. 
Gerencialmente é uma ferramenta eficaz, que fornece à Fiscalização da INFRAERO poder 
de cobrança sobre a Contratada.  
 
Por oportuno esclarecemos que os ajustes da planilha não podem ser necessariamente 
considerados “jogo de planilha”. 
 
Campiteli7 (2006, p. 37/38) define “jogo de planilha” como:  
 
“O “jogo de planilha”, também conhecido por “jogo de preços”, é um artifício utilizado por 
licitantes que a partir de projetos básicos deficitários e/ou por informações privilegiadas, 
conseguem saber antecipadamente quais os serviços que terão o quantitativo aumentado, 
diminuído ou suprimido ao longo da execução da obra a ser licitada e manipulam os custos 
unitários de suas propostas, atribuindo custos unitários elevados para os itens que terão o 
seu quantitativo aumentado e custos unitários diminutos nos serviços cujo quantitativo será 
diminuído ou suprimido. Com isso, vencem a licitação por conseguirem um valor global 
abaixo dos concorrentes, graças aos custos unitários diminutos que não serão executados.  
 
Assim, após as alterações contratuais já previstas pelo vencedor do certame no momento 
da elaboração da proposta, o valor global do objeto contratual passa a encarecer em 
relação ao seu valor de mercado, podendo tornar-se a proposta mais desvantajosa para a 
Administração entre as demais da licitação.” 
 
Os outros itens em questão totalizam um valor de R$ 3.618,72 (três mil seiscentos e 
dezoito Reais e setenta e dois centavos de Real), perfazendo um percentual de 0,006% do 
valor ofertado pelo Consórcio, podendo ser considerados como parcelas ínfimas. Pelos 
princípios da eficiência e da razoabilidade entende-se que não há porque atrasar o 
processo de contratação e menos ainda desqualificar a proposta do Consórcio vencedor 
do certame por conta desses itens. 
 
Acordando com o edital item 7.6.4.1, transcrito abaixo, todas as parcelas propostas pela 
empresa estão em conformidade com o exigido. 
 
“ 7.6.4 os preços unitários máximos que a INFRAERO admite pagar para a execução do 
objeto desta licitação são os definidos em seu orçamento de referência, devidamente 
corrigidos na forma presente no subitem 7.6.3;  

                                                             

6 http://pt.wikipedia.org/wiki/Comissionamento 
7 CAMPITELI, Marcos Vinicius. Medidas para Evitar o Superfaturamento Decorrente dos “Jogos de Planilha” em 
Obras Públicas. 
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7.6.4.1. no cálculo do valor da proposta, poderão ser utilizados custos unitários 
diferentes daqueles previstos no orçamento de referência da INFRAERO, desde que o 
valor global da proposta e o valor de cada etapa prevista no cronograma físico-
financeiro seja igual ou inferior ao valor calculado a partir do sistema de referência 
utilizado;” 
 
10. Deixou de apresentar o Laudo da Comissão Nacional de Energia Nuclear 
O edital não exige laudo da CNEN na fase de habilitação ou julgamento das propostas. 
A obrigatoriedade de apresentação do laudo será na etapa de execução do contrato. 
 
11. Atestação de capacidade técnico profissional e técnico operacional 
A discussão da matéria em questão já foi tratada na resposta ao recurso do Consórcio 
MPE / Austef; 
 
12. A proposta técnica do consórcio vencedor NÃO contempla os requisitos 
mínimos exigidos pelo Edital 

 

 Capacidade do Sistema Classificador Automático de Bagagens 
A discussão da matéria em questão já foi tratada na resposta ao recurso do Consórcio 
MPE / Austef; 
 

 O layout do projeto apresentado não contempla as exigências feita pela 
INFRAERO no que tange à acessibilidade das bagagens nos diferentes pontos de 
trajeto, há pontos ainda em que a bagagem terá de ser transportada 
manualmente entre esteiras, quando o projeto prevê que todo o trajeto deveria 
ser automatizado 

 
O layout apresentado pelo Consórcio vencedor atende ao exigido pela INFRAERO. 
Apesar das alegações da recorrente, a mesma não apresenta ou indica os pontos do 
layout ou do projeto que a mesma encontrou as não conformidades.  
 
Em análise à documentação apresentada, a Comissão de Licitação não identificou as 
não conformidades apontadas. O único pontos identificado onde a bagagem deverá ser 
transportada manualmente refere-se ao nível 4, quando haverá a inspeção e abertura 
da bagagem pelo passageiro acompanhado pelas autoridades de segurança, fato este 
previsto no Termo de Referência. 
 

 Capacidade de bagagens por hora na Linha Transportadora para o Nível 3 – 
Máquinas CT; Alegação da Recorrente: O equipamento ofertado pelo consórcio 
declarado vencedor NÃO suporta a demanda exigida pelo edital, de 300 
bagagens/hora, sendo que o Consórcio vencedor declarou que o equipamento 
atende a 290 bagagens/hora 

 
Em resposta complementar a diligência realizada pela Infraero, o Consórcio indica que 
no item 2.2 da Descrição Técnica do Sistema, parte integrante de sua proposta, é 
apresentado a capacidade não só do CT de 300 bagagens / hora, conforme exigido no 
Edital. 
 
Quanto as demais considerações apresentadas, considera-se procedente o 
posicionamento do Consórcio TECNENGE/VANDERLANDE. 
 

 Roletes Guia (de transferência); Alegação da Recorrente: O equipamento 
apresentado pelo consórcio declarado vencedor NÃO ESTÁ de acordo com o 
exigido pelo edital, que exige roletes de aço cromado que se elevam 300 mm da 
superfície, sendo que o Consórcio vencedor apresentou equipamento com 
roletes de 600 mm; 
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Em resposta complementar a diligência realizada pela Infraero, o Consórcio indica que 
o Rolete de Guia (de Transporte) no recurso da apelante está provavelmente sendo 
referido no parágrafo 1.3 do Termo de Referência (Página 32), especialmente em 
relação à sub-Cláusula do Rolete de Guia (página 33). Esses Roletes de Guia são 
usados para garantir a que as bagagens se posicionem da Vertical para a Horizontal 
(necessário para o transporte de bagagem e inspeção) e necessariamente requerido 
que esteja 300 milímetros acima da superfície de esteira (coletor de transporte). 
 
A referência dada pela recursante em relação aos documentos da proposta do 
CONSÓRCIO, referem-se à seção D-D e não à seção F-F, porém esses 
exemplos/desenhos demonstram seções no espaço de bagagens principal, não às 
linhas de coleta.  
 
O CONSÓRCIO confirma estar de acordo com os requisitos e desempenhos exigidos 
no EDITAL, para tal deve ser observado os Roletes de Guia, pagina 21 da Proposta – 
primeiro desenho. 
 
Considera-se procedente o posicionamento do Consórcio 
TECNENGE/VANDERLANDE. 
 

 Chapa de Acabamento;  Alegação da Recorrente: O equipamento apresentado 
pelo consórcio declarado vencedor NÃO ESTÁ de acordo com o exigido pelo 
edital, que exige chapa de aço carbono de 2 mm de espessura (14 MSG) com 600 
mm de altura, sendo que o Consórcio vencedor apresentou equipamento com 
apenas 300 mm de altura; 

 
Em informação fornecida pela recorrida em suas contrarrazões é  a referência dada 
pela apelante em relação aos documentos da proposta do CONSÓRCIO, referem-se à 
seção D-D e não à seção F-F (página 139), porém esses exemplos/desenhos 
demonstram seções de BHS no espaço de bagagens principal, não às linhas de coleta. 
A Apelante está evidentemente equivocada. 
 
Considera-se procedente o posicionamento do Consórcio 
TECNENGE/VANDERLANDE. 
 

 Carregamento de Projeto do Sistema de Transportes e Manuseio de Bagagem; 
Alegação da Recorrente: O equipamento apresentado pelo consórcio declarado 
vencedor NÃO ESTÁ de acordo com o exigido pelo edital, que prevê o 
atendimento a uma carga útil movimentada de 75 kg/m, sendo que o Consórcio 
vencedor apresentou equipamentos dimensionados para carga máxima de 50 
kg/m; 

 
Em resposta complementar a diligência realizada pela Infraero, o Consórcio informa 
que a carga dinâmica de 50 kg/m mencionada em algumas brochuras refere-se 
somente ao valor médio utilizado mundialmente em diversos aeroportos internacionais 
(“benchmark”) e a algumas soluções padrão oferecidas pela Vanderlande Industries.  
Informa ainda que para cada projeto, as cargas dinâmicas são calculadas para cada 
parte do sistema conforme as variáveis de cada cliente, tais como, entre outros  
puxador da esteira (“belt pull”) (N), a massa da carga, a massa da esteira (“mass of 
belt”), inclinação da esteira coletora, coeficiente  de fricção e tamanho da esteira. Com 
relação ao projeto do SBGL, o CONSÓRCIO confirma que sua proposta cumpre com o 
requisito de 75kg/m conforme estabelecido no Termo de Referência 
 
Considera-se procedente o posicionamento do Consórcio 
TECNENGE/VANDERLANDE. 
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 Balança Eletrônica; Alegação da Recorrente: O equipamento apresentado pelo 
consórcio declarado vencedor NÃO ESTÁ de acordo com o exigido pelo edital, 
que exige capacidade nominal útil de pesagem de 150 kg, sendo que o Consórcio 
vencedor apresentou equipamento com amplitude de 0-99,9 kg; 
 
 
Em resposta complementar a diligência realizada pela Infraero, o Consórcio informa 
que a referência feita na proposta, na página 151, é uma indicação da faixa padrão de 
peso aceita por aeroportos internacionais, utilizada em seus catálogos comerciais. 
 
Apresenta brochura  da balança de check-in que será fornecida no âmbito da proposta, 
que comprova a capacidade de 150 kg da balança. 
 
Considera-se procedente o posicionamento do Consórcio 
TECNENGE/VANDERLANDE. 
 

 Sistema de Embarque Check-in; Alegação da Recorrente: O equipamento 
apresentado pelo consórcio declarado vencedor NÃO ESTÁ de acordo com o 
exigido pelo edital, que exige equipamentos com dimensão total aproximado de 
2.000 mm, sendo o 1º segmento 1000 mm e 2º segmento 900 mm (item 1.2 do 
Termo de Referência) sendo que o Consórcio vencedor apresentou 
equipamentos com dois segmentos de 1300 mm cada; 

 
Em resposta complementar a diligência realizada pela Infraero, o Consórcio confirma 
que sua proposta está de acordo com os requisitos de desempenho exigidos no Edital. 
Afirma que as dimensões são indicadas no Termo de Referência são valores 
aproximados. 
 
Esclarece, entre outros argumentos, que propôs uma sistema conforme o Edital e o 
Termo de Referencia, com esteiras de 1300 mm de comprimento cada para garantir 
um manuseio seguro e confiável da bagagem com maior comprimento do 
equipamento, mantendo os requisitos do Edital. 
 
Considera-se procedente o posicionamento do Consórcio Tecnenge/Vanderlande. 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Cabe destacar que muitas das impugnações impetradas pelos Consórcios MPE / 
Austef e Beumer / Efacec referem-se a informações técnicas fornecidas pelo 
Consórcio Tecnenge / Vanderlande e cuja apresentação não era obrigatória 
segundo o Edital de Licitação.  
 
Portanto, quando da execução do Contrato, muitas das questões técnicas aqui 
apresentadas serão discutidas na etapa do Projeto Executivo, cabendo à futura 
Comissão de Fiscalização a observância quanto ao cumprimento das condições 
técnicas dispostas no Termo de Referência anexo ao Edital, que deverão ser 
integral e fielmente atendidas pela Contratada. 

 

[...] 
 

49. Depreende-se, então, diante dessa análise 
técnica e de assunção dessa responsabilidade, do ponto de vista jurídico, o 
Edital consagra-se como Lei interna que regra o procedimento licitatório em 

sentido material, o que se constitui interpretar em razão de seus objetivos, 
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que, no caso concreto, é a seleção da proposta que mais se adequa ao 
INTERESSE PÚBLICO aqui  representado pela INFRAERO.  

 
50. Assim, a verificação de uma eventual falha 

formal e material não deve ensejar a eliminação de uma proposta formulada 

de acordo com as regras editalícias. O entendimento do Supremo Tribunal 
Federal, abaixo reproduzido, sintetiza este entendimento: 

 
“EMENTA: LICITAÇÃO: IRREGULARIDADE FORMAL NA PROPOSTA 
VENCEDORA QUE, POR SUA IRRELEVÂNCIA, NÃO GERA 
NULIDADE.” (STF, ROMS nº 23.714-1/DF, 1ª T., Rel. Min. Sepúlveda 
Pertence, DJU 13.10.2000) 
 
Distante de qualquer juízo discricionário, pertencente à fase anterior a 
qual é possível a liberdade de escolha do objeto, especificação, 
condições de pagamento, entre outros pertinentes ao momento 
preparatório e inicial da licitação, procede-se agora o exame objetivo, 
vinculando-se a Comissão Julgadora a que foi traçado no edital, passa-
se à adjudicação e à celebração do contrato entre a Administração e o 
administrado (concorrente bem-sucedido). 
 
O cerne do assunto reside no efetivo prejuízo aos licitantes e/ou à 
Administração. Na ausência de dano, não há o que se falar em 
anulação de julgamento, tampouco de procedimento, inabilitação de 
licitantes, desclassificação de propostas diante de simples omissões ou 
irregularidades. Assim se posiciona o mestre Hely Lopes Meirelles 
sobre a regra dominante em processos judiciais: “Não se decreta 
nulidade onde não houve dano para qualquer das partes”. 
 
O contrato estará sempre vinculado às normas previstas no edital e na 
proposta vencedora como um modelo norteador das condutas das 
partes, restando margem mínima de liberdade para o administrador, 
geralmente de extensão irrelevante. 
 
Como vimos, o contrato - ou documento equivalente que o substitui - 
não poderá estabelecer condições distintas daquelas fixadas no Edital.  
 
A Administração que admitir documentação ou proposta em desacordo 
com o que foi solicitado, no ato convocatório, viola este princípio e a 
licitação deverá ser anulada. 
 
Assim, o agente da Administração, ao dar efeito aos critérios 
estabelecidos na fase da licitação, deve propiciar, com praticidade, a 
resolução de problemas de cunho condizente com sua competência, 
sem “engessar” o procedimento, de modo a que o licitante não fique 
vulnerável à exclusão por qualquer tipo de desconexão com a regra 
estabelecida, ainda que de caráter formal, salvo quando de todo 
justificável. 
 
Consoante bosquejado, o formalismo e a vinculação ao instrumento 
convocatório não podem dirigir-se a interpretações absurdas, que 
venham a estreitar a gama de proponentes e prejudiquem a seleção da 
melhor proposta, em virtude da intelecção estrita do sentido das 
palavras, apego a minúcias inúteis, sistemática mecânica e ignorância 
ao fim a ser atingido. Na prática uma vez insertos no contexto, 
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provocarão a morosidade do serviço público, ou, ainda, potencial e 
indiretamente, o privilégio a alguns participantes. 
 
Vale também ressaltar a prevalência do bom senso do condutor da 
licitação e da Comissão especialmente designada para tal fim, que 
deverão também se basear no princípio da competitividade, relevando 
formalismos que se sobreponham à finalidade do certame, sem 
contudo, deixarem de considerar a legalidade e a impessoalidade dos 
atos praticados”. 

  

IV.  DA CONCLUSÃO  
  
Ante o exposto, esta Comissão de Licitação, 

consubstanciada na análise empregada no itens III desta instrução e, pela 
faculdade adstrita ao subitem 9.5.2 do instrumento convocatório, submete o 

assunto à consideração de V.Sas opinando, desde já, pelo indeferimento dos 
recursos recebidos interpostos pelas licitantes Consórcio BEUMER/EFACEC e 
Consórcio MPE/ALSTEF, por carecerem do devido respaldo legal, para 

reformar a decisão proferida por este Colegiado, e ainda visto que na hipótese 
de dar-se provimento total ao teor das referidas peças recursais estaria a 

Administração afrontando aos Princípios da Vinculação ao Instrumento 
Convocatório, do Julgamento Objetivo, da Legalidade e da Eficiência. 

 

Por fim, requer aquiesciência para confirmação da 
classificação/habilitação do CONSÓRCIO TECNENGE/VANDERLANDE, nos 
termos anotados na Ata da 2ª (segunda) sessão pública, de 06 de janeiro de 

2012. 
Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2012. 
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