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RELATÓRIO DE INSTRUÇÃO DE IMPUGNAÇÃO 

 
 
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, COM FUNDAMENTO LEGAL NO INCISO II, ART. 1º, DA LEI Nº 12.462, DE 
05 DE AGOSTO DE 2011. 

 

ASSUNTO:  IMPUGNAÇÃO DO EDITAL. 
 

IMPUGNANTE: MPE MONTAGENS E PROJETOS ESPECAIS S.A – CNPJ/MF Nº 31.876.709/0001-89 

 
 
 
1.  HISTÓRICO  
 

Trata-se de irresignações aos termos do Edital do RDC Presencial 

referenciado, no qua a impugnante, de forma geral, questiona: (i) a legalidade do uso da Resolução nº 

444 do CONFEA; (ii) a exigência de Atestação Técnica; e (iii) ausência de especificação e falta de 

previsão do container móvel nos custos.  

 
Neste contexto, seguem os argumentos da sociedadesempresarial 

interessada no certame. 

 
 

2. DAS RAZÕES DAS IMPUGNANTE (em síntese) 
  
PRIMEIRO PONTO – RESOLUÇÃO Nº 444/2000 CONFEA 
 
Afirma que “Essa Resolução trata, em resumo, relativamente às 

empresas estrangeiras, do encaminhamento ao CREA de documentação para a avaliação da 

comprovação de aptidão técnica, da compatibilidade dos atestados que essas empresas detenham 

com os serviços licitados, das suas constituições sociais e do seu corpo técnico e dos comprovantes do 

acervo técnico dos profissionais, para fins de participação em licitação sob a condição de consórcio”.  

 
Enfatiza, ainda, o que se segue “a documentação apresentada será 

avaliada pelas Câmaras especializadas que submeterá o resultado ao Plenário do CREA que opinará 

em definitivo”. 
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Declara que a obrigação extrapola as exigências da Resolução nº 444 

do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA; e também aduz que o 

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA fará juízo de valor sobre a 

atestação, “algo que é taxativamente afeito e privativo da Comissão de Licitação, que tem competência 

e capacidade para tal, determinada pelos termos constantes nos artigos 4º, 6º., 7º., 8º. e 45 (que 

remete-se aos artigos 27 a 33 da Lei 8.666/93) todos contidos no Decreto 7.581/11, que regulamenta a 

Lei 12.462/11, além do disposto nos artigos 32, 33, 38 e especialmente, 43, 44 e 45, todos os últimos 

da Lei 8.666/93”.  

 
Nesse sentido, a irresignante afirma: 
 
“Esse julgamento que pretende realizar o CREA, além de inadequado, 
extemporâneo e que fere a lei, arrasta, ainda, consigo o risco da discriminação 
e, sem dúvida, da constrição do universo de licitantes, cujos requisitos 
limítrofes constam da Carta Magna, art. 37 inciso XXI, que não permitem outra 

interpretação. 
 
Nada obstante, a análise do CREA pode ser diversa da Comissão de Licitação 
da INFRAERO, constituída na situação de habilitação no CREA e inabilitação 

na INFRAERO ou vice-versa, o que implicará o conflito de julgamentos, 
inafastável nesses termos.  
 
Com essa interferência não autorizada pela lei, em sede de licitação constituir-

se á, o duplo juízo e a subordinação da Administração às decisões do CREA, o 
que é incompatível com os princípios fundamentais da licitação, sem óbice 
ainda à capacidade técnica e à soberania dos atos privativos praticados pela 
Comissão. “ 

 
Assevera, ainda, que os prazos exigidos pelo CREA seriam maiores 

que o prazo de publicidade do edital e que por ser uma resolução não deve se sobrepor à uma Lei 

devido à cadeia hierárquica dos instrumentos legais. Assim, transcrevemos os argumentos 

complementares da impugnante, a saber: 

 
“Constituído este case, a INFRAERO restaria sem condições de prosseguir com 

a licitação, aguardando a avaliação do CREA, ou, em afronta a lei, 

desclassificaria  licitante. 
 
No mérito, essa solicitação é rigorosamente ilegal, não só em face das citações 
acima, mas e principalmente, porque o disposto nos artigos 27 a 31, da Lei 

8.666/93, que regem a matéria, tanto que a eles se remeteu o art. 45 do 
Decreto nº. 7.581/11, estabelecem as condições máximas, limites, exclusivas 
de apresentação de documentação.  
 

Dentre essas, as constantes do art. 30, que trata da documentação relativa à 
qualificação técnica, que se limitará à apresentação daquilo que nela está 
taxativamente expresso, e de qual discriminação não consta a exigência que a 
INFRAERO deseja impor, ou seja, atendimento à Resolução CONFEA 444/00. 

 
É certo afirmar que a única condição que excede a previsão, expressa e 
obviamente autorizada pelo artigo em comento, seria a prova de atendimento 
de requisitos previstos em lei especial, em seu inciso IV, algo que sequer se 

aproxima de uma resolução, avaliada a cadeia hierárquica dos instrumentos 
legais. Resoluções são atos normativos que se sujeitam aos limites da lei e à 
aplicação interna.  
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São atos de menor envergadura que não podem extrapolar a lei e, por essa 
razão não podem constituir supedâneo para exigência em sede de licitação, 
ferindo de morte, por decorrência, ainda, o disposto no parágrafo 5º. do mesmo 

artigo, além de ir de encontro às disposições ao artigo 3º. vergastando a sua 
essência.  
 
Não pode prosperar a exigência consignada, por ilegal, razão pela qual solicita-

se o afastamento sumário da restritiva e ilegal cláusula do edital.” 

 
 
SEGUNDO PONTO - ATESTAÇÃO TÉCNICA 
 
Pronuncia que “foi a fornecedora, montadora e instaladora do Sistema 

de Esteiras de Bagagens no Terminal nº. 2 do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - 

Antonio Carlos Jobim”.  

 
Informa que “Dentre as suas realizações figuraram os sistemas eletro-

mecânicos, os testes e o comissionamento de todo o sistema em geral, dentre o qual figura o de 

gestão, a rede ethernet, interfaces, armazenamento de dados, software de supervisão, telas sinópticas, 

consoles de operação, sistema de leitura ótica, scanners e supervisão de pontos, tendo elaborado, 

também, o projeto executivo, toda a documentação técnica de operação e a de manutenção”. Que  

 
Cientifica que “Em licitação posterior, sagrou-se vencedora dos 

serviços de engenharia de manutenção e operação dos equipamentos que compõem o sistema de 

transporte de bagagens acima aludido e que ainda executa, que inclui o gerenciamento e a supervisão 

além do monitoramento do sistema supervisório.” 

 
Esclarece que, internacionalmente, o “sistema de inspeção”, 

constituídos pelos raio-x e tomógrafos, “são em verdade fabricados por terceiros, instalados por 

terceiros e, posteriormente ao contrato de fornecimento, mantidos por terceiros e operados por 

terceiros”, ou seja, argumenta pela sua subcontratação.  

 
Por último, pede o afastamento das cláusulas editalícias que 

comportam a obrigatoriedade das participantes no certame de comprovar espertise de “sistema de 

inspeção” contidas nas subalíneas “e.2” e “f.2”  do subitem 8.4 do instruento convocatóro, por entender 

a impugnante de um “sistema suplementar adquirido de terceiros, a INFRAERO constringe fortemente 

o número de eventuais participantes, frustrando o caráter competitivo da licitação, pela exigência de 

atividade cujas características, como condição habilitatória, não esposam a relevância técnica e nem o 

valor significativo que justifiquem a sua inclusão, não guardando, ainda, qualquer afinidade de 

complexidade tecnológica e operacional com as esteiras, propriamente ditas. Há um sistema principal, 

o sistema de esteiras e o sistema coadjuvante, da inspeção.” 
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TERCEIRO PONTO – SISTEMAS DE SEGURANÇA EM NÍVEL 5 
 
Reclama que inexiste especificação técnica para o fornecimento de 

sistemas de segurança em nível 5, inclusive, não faz parte dos itens de planilha de preços.   

 
Segundo a impugnante, ausência de especificação e de cotação ataca 

decisões do Tribunal de Contas da União - TCU que “determina que a planilha de preços (e 

notadamente o orçamento) devem conter todos os incidentes diretos do objeto”. 

 
AO FINAL A IMPUGNANTE esposa alguns comentários quanto as 

características da impugnação, assim apresentados: 

 
“Em que pese constituir um comentário genérico, é feito pela oportunidade. 
 
É porque o tratamento dispensado – regra geral – pela Administração Pública 

às Impugnações, notadamente quanto ao tempo da resposta, não contempla a 
eficácia necessária, até porque a Lei não obriga a resposta antes da abertura 
da licitação e, por vezes, ela se dá, na, ou após a abertura dos documentos. 
 

O tema, que já não é mais controverso, é antigo. Desde a vigência do Decreto-
lei nº. 2.300/86, atribuía-se à Impugnação, o efeito de recurso e, como 
correlata, a suspensão do procedimento. Discutida que vem sendo a questão, 
mereceu o comentário de alguns renomados juristas e administrativistas. 

 
O Professor Jessé Torres Pereira Junior afirma que a Impugnação não paralisa 
o certame, mas deve merecer da Administração exame e decisão em três dias, ou 
seja, antes da sessão de abertura dos envelopes de documentação. 
 
Excelente síntese doutrinária dessa controvérsia é oferecida pela Professora 
Alice Gonzalez Borges que honrou o mesmo posicionamento do emérito 
Advogado Carlos Pinto Coelho Motta, o qual versa que a Impugnação equivale 

ao Recurso, porquanto não somente resguarda o direito do licitante como 
obriga a Administração a sanar a irregularidade, se houver. 
 

O fato da Impugnação não estar explicitamente contemplada no art. 109 da Lei 
8.666/93, subsidiariamente aplicada, não retira seu legítimo caráter de 
recurso. Reproduzimos abaixo o dito ensinamento da ilustrada Professora. 
 

Assegurada, como se acha, a rapidez do julgamento da 
Impugnação efetuada por qualquer cidadão estranho à licitação, 
nem haveria que cogitar, nesse caso, de qualquer suspensão do 
procedimento licitatório. 

 
Mas, e se a Impugnação parte de quem é licitante? Repele a lógica 
que também não deva ser julgado. Mas, quando? A Lei 
silencia. 

 
Entretanto, a sua acolhida poderá vir a determinar a 
modificação ou a anulação do edital. Então, é claro que, 
impugnado o edital pelo licitante, não poderá prosseguir o 

procedimento licitatório como se nada houvesse 
acontecido, sob pena de grave tumultuamento posterior dos 
trabalhos.  
 
Como não aceitamos que uma Impugnação dessa ordem possa 
ser tida como uma mera “comunicação” a título de contribuição, 
comungamos do pensamento de todos os autores que 
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sustentam, como fazia Oswaldo Aranha Bandeira de Mello, 
que, “enquanto não se decide aquela Impugnação, o 
procedimento licitatório deve ter suspenso o seu curso, 
imediatamente, para que se decida a respeito”.(nossos os 

grifos).     
 
Verificamos dessa forma como se posicionam aqueles que estudam esse 
determinado evento da licitação, cujos esclarecimentos apenas ratificam o que 

a prática e a lógica determinam, valendo relevar a importância da 
Impugnação prévia que constitui excelente mecanismo de controle da 
legalidade das licitações e, como tal deve ser respeitada. 
 

Esse respeito se confirmará na medida em que a Administração assim o 
considere, compreenda que a cautela obriga a suspensão do procedimento e a 
resposta anteceda a abertura, não considerada essa data propriamente dita, 
mas, a condição de se formular a proposta com o julgamento conhecido da 

Impugnação. Ao menos pelo respeito que deve aos licitantes. 
 
Não adotado, implicará cerceamento na participação.” 

 
 
Por fim, requer a alteração do Edital impugnado de forma a que o 

procedimento licitatório afaste os 3 (três) pontos sintetizados nesta instrução, inclusive, (1) solicitação 

de caráter suspensivo a impugnação; e (2) prorrogação da data de abertura do procedimento licitatório 

sem mencionar o prazo. 

 
 

3. TEMPESTIVIDADE 
 
Registre-se que a impugnação foi recebida, portanto, CONHECIDA, 

vez que presentes os requisitos de admissibilidade e tempestividade previstos no Edital da licitação e 

na legislação pertinente. 

 

 

4. ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO: 
 
Em análise introdutória, como se vê, a Lei nº 12.462, de 05 de agosto 

de 2011, instituiu o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC que dispõe, em seu Caput, 

dentre outras,  sobre a legislação da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero); e, 

em seguida, regulamentada pelo Decreto 7.581/11, de 11/11/2011 que explicita e auxilia à 

compreensão do texto legislativo. Além deste, outros órgãos da União Federal editaram normas 

específicas aplainando o caminho para sua competente operacionalização. Atualmente se pode narrar 

que a regulamentação é múltipla e extensiva, correspondendo, aliás, ao caráter discursivo da conduta 

normativa brasileira. 

 

A administração pública contabiliza significativos atos administrativos 

normativos – resoluções, instruções normativas, portarias – que, em sua maioria, complementam a 

aplicabilidade da lei, ou seja, circunscrevem a discricionariedade administrativa que, do texto legal, 
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resulta em benéficios à Administração. É possível, então, dizermos que textos regulamentares 

instrumentalizam a ação administrativa, reclamada pela lei, mediante especificação dos requisitos já 

precipuados nela. Na obra “Ato administrativo e direitos dos administrados. São Paulo: Revista dos 

Tribunais, 1981. p.102 e seguintes, o autor Celso Antônio Bandeira de Melo assinala: 

 
 “ (...) Por via dele apenas se cumpre uma etapa no processo de concreção 
gradativa do Direito, reclamada, in casu, pela necessária interferência dos 

órgãos administrativos cuja atuação seja requerida para o cumprimento das 
obrigações da lei”. 

 

Sob tal diretiva aplicada ao RDC os chamados atos administrativos 

normativos (resoluções, instruções normativas, portarias) são editados por autoridades embuídas de 

competência normativa nas respectivas áreas, como a Secretaria do Tesouro Nacional, Conselho 

Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CONFEA; Advogacia Geral da União, o Tribunal de 

Contas da União, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; e só possuem eficácia no âmbito 

da respectiva competência.  

 
Recentemente a INFRAERO lançou certames para contratação de 

obras/serviços de engenharia para os aeroportos de Confins e Manaus com a permissibilidade de 

participação de pessoas jurídicas organizadas em consorcio e, observou-se que dentre as 

participantes, na fase de julgamento dos Documentos de Habilitação, apresentação de atestação 

técnica averbada pelo CREA, em atendimento a cláusula editalícia - Resolução nº 444/2000 CONFEA. 

 
Assim, tais atos administrativos normativos exibem dispositivos 

aplicáveis e promovem ampliações e complementações significativas aos textos legislativos nºs 

8.666/93,  10.520/02 (Pregão) e 12.462/2011 (RDC), e, são vinculativos quando se trata do dispêndio 

de recursos oriundos da União.   

 
É interessante, ainda, averbar o importante papel das resoluções 

editadas por órgãos de certificação profissional, cujas normativas devem ser obrigatoriamente exigidos 

nos instrumentos convocatórios cujo objeto implique serviços profissionais no âmbito respectivo. Um 

exemplo frequente é o do CONFEA, que tem o poder de editar normas para as áreas de Engenharia, 

Arquitetura e Agronomia. Tais normas se refletem, vinculativamente, nos editais de obras ou serviços 

envolvendo tais especialidades.  

 
No dizer de José dos Santos Carvalho Filho:  

 
Todos esses atos servem para que a Administração organize sua atividade e 

seus órgãos e, por essa razão, são denominados por alguns autores de 
ordinatórios. Apesar de auxiliarem a Administração a definir melhor sua 
organização interna, a verdade é que, na prática, encontramos muitos deles 
ostentando caráter normativo, fato que provoca imposição de regras gerais e 
abstratas. CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito 
administrativo. 8. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001. p. 106. 
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Adentramos, agora, a apreciação do art. 7º e seu § único da 

Resolução nº 444/2000 CONFEA, tão evidenciado pela impugnante, A SABER: 

 
“Art. 7º Os profissionais brasileiros e estrangeiros, registrados nos CREAs, que 

tiverem desenvolvido atividades técnicas no exterior, para equivalência de 
acervo técnico no país, poderão requerer junto ao CREA respectivo a anotação 
de suas obras e serviços realizados no exterior, desde que cumpridas às 

seguintes exigências: 
I - apresentação do Atestado Técnico emitido pelo contratante;  
II - composição do Registro do Atestado no órgão competente do país onde foi 
realizada a obra ou serviço ou apresentação de contrato como comprovante de 

contratação de obra/serviço;  
III - aceitação do Atestado pelo organismo de fiscalização do exercício 
profissional, similar ao Sistema CONFEA/CREAs no país, se não for o órgão 
previsto no item II;  

IV - autenticação de toda a documentação pela representação diplomática 
brasileira no respectivo país;  
V - a documentação deverá ser devidamente traduzida por tradutor público 
juramentado;  e 

VI - registro das respectivas ARTs, conforme previsto na Resolução nº 425, de 
18 de dezembro de 1998, ficando os profissionais, no entanto, isentos de 
pagamento das taxas.  
Parágrafo único. As Câmaras Especializadas competentes deverão apreciar a 

documentação apresentada e manifestar-se a respeito, submetendo à 
consideração do Plenário do CREA, que opinará em definitivo.” 

 
A apreciação da documentação relacionada os incisos I a VI do Art. 7º 

referem ao procedimento de registro de Anotação de Responsabilidade Técnica - ART por profissionais 

brasileiros e estrangeiros, de atividades realizadas no exterior. 

 
Ocorre que para a licitação em tela, se faz necessário o atendimento 

ao Art 5º da referida resolução, e não o atendimento ao Art. 7º: 

 
“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.  
Parágrafo único. A documentação acima terá validade de um ano inclusive 
para participação em outras licitações.” 

 

No caso da sociedade estrangeira, a documentação descriminada no 

inciso I do Art. 5º, apresentada ao CREA terá validade como documentos equivalentes ao exigido de 

empresas brasileiras, conforme disposto no item 8.12 do Edital, cujo texto foi ajustado através do 

ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS Nº 001/LCLI/2011 de 25/11/2011: 

 
“8.12 Para a comprovação da habilitação, a licitante estrangeira deverá 
apresentar documentos equivalentes aos exigidos nas alíneas “a”, “c”, “d”, “e”, 
“f” e “g” do subitem 8.4 deste Edital às empresas brasileiras; sendo que as 
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alíneas “e” e “f” deverão estar devidamente documentados no CREA de acordo 
com a Resolução CONFEA Nº 444, de 14 de abril de 2000 (Anexo XV).” 

 
 

De outro lado, a impugnante menciona que o prazo de publicidade do 

edital pode ser superado em face dos prazos da resolução. Ora, a INFRAERO como entidade pública 

não pode afastar os prazos preceituados num ato administrativo normativo federal. O prazo de 

publicidade da licitação oferecido para atendimento do instrumento convocatório daquelas sociedades 

empresariais foram  superiores a legislação aplicável – Lei Federal Nº 12.462/2011 (RDC). Entretanto, 

após o recebimento desta impugnação adicionados aos outros pedidos de postergação da data de 

abertura da licitação, a Diretoria de Engenharia da INFRAERO anuiu pela dilatação da data de abertura 

firmada para o dia 03 de janeiro de 2012, conforme publicação no Diário Oficial da União – DOU, do dia 

08/12/2011, Seção 3, págs. 04 e 05, bem como, divulgado no jornal local “O DIA” de 09/12/2011. 

Nestes termos, consignamos que o prazo total de publicidade perfaz 63 (sessenta e três)  dias corridos, 

se considerarmos a primeira publicação no DOU – 01 de novembro de 2011, Seção 3, pág. 21 -, 

período suficiente para as sociedades empresariais estrangeiras entregarem a documentação 

necessária anotada na Resolução nº 444/2000 do CONFEA e de sua averbação, na forma de “Certidão 

Equivalente” de sua capacidade profissional e operacional junto ao CREA do Rio de Janeiro. 

 
Em linhas gerais, compete, então, esclarecer que a análise 

habilitatória, em sua totalidade, é adstrita e privativa da Comissão de Licitação não cabendo, assim, a 

retórica da impugnante, sem fundamentação legal, de que o CREA realizará juízo de valor. Anotamos, 

também, que a impugnação de termos do Edital não tem caráter suspensivo. A INFRAERO está 

cumprindo a lei.  

 
Desse modo, pelos fundamentos de direito e doutrina arrazoados nos 

parágrafos precedentes resta afastada a interpretação da impugnante da não aplicabilidade da 

Resolução nº 444/2000 do CONFEA nos certames licitatórios. 

 
No mais, tendo em vista que a peça impugnativa versa, também, 

acerca de exigências técnicas, a qual foi definida no transcurso da fase de planejamento da 

contratação, foi a mesma submetida à análise e manifestação da área técnica requisitante do objeto 

que se manifestou nos seguintes termos: 

 
[...] 
 
1. A MPE questiona a exigência de Atestação Técnica e para tanto 

entendemos que:  
 

Um Sistema de Manuseio e Transporte de Bagagens - STMB, é um conjunto de 
equipamentos complexo e único, composto de diversos subsistemas e 

equipamentos integrados e automatizados, capaz de transportar, inspecionar, 
pesar, checar, distribuir e futuramente até armazenar eficiente e eficazmente 
toda a bagagem padrão, de forma totalmente automatizada, confiável e segura. 
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Devido a esta unicidade e particularidade entende-se que este sistema é muito 
mais que um conjunto de esteiras de bagagens. Nota-se ainda que, o atual 
estado da arte inclui modelos de transporte que vão muito além de esteiras e 

carrosséis, incluindo carros transportadores, automação complexa, 
redundância, alternância e subsistemas diferenciados e interdependentes. 
 
Destaca-se, também, a alta complexidade de automação. Diferentes 

tecnologias, distribuição, transporte, acompanhamento, inspeção e 
armazenamento, funcionando simultaneamente e em alta velocidade, 
comunicando-se uns com outros e com a central de controle, que monitora 
todas as bagagens. Nestas centrais pode-se saber instantaneamente onde cada 

bagagem se encontra, para onde vai, o status de segurança, o peso, o voo, o 
proprietário e outras informações inerentes bem como alterar qualquer 
parâmetro, como destino da bagagem, dentre outras funcionalidades.  
 

A contratação em tela visa “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”, no entanto, como 
demonstrado pelo Termo de Referência este sistema é consideravelmente mais 
complexo que os atualmente instalados em toda a rede da INFRAERO. O 
sistema aqui pretendido vai além de esteiras transportadoras de bagagens, 

devendo possuir alto nível de automação e confiabilidade, exatamente como 
exigem as normas internacionais. Normas essas que são taxativas quanto à 
inspeção de 100% das bagagens, assim faz-se necessário que este sistema faça 
parte do STMB e funcione em harmonia com o mesmo, não podendo ser 

considerado como um subsistema independente. 
 
Ainda, o PNAVSEC é o Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil 
Contra Atos de Interferência Ilícita que instrui a inspeção de 100% das 

bagagens despachadas, contemplando bagagens nacionais e internacionais. 
 
A atestação deste certame é para o sistema completo e não somente para 
subsistemas independentes, que não o são. Assim, como exposto pela MPE,  o 

sistema de inspeção será, provavelmente terceirizado o que é aceitável pelos 
termos do edital, visto que não há exigência de comprovação específica, nem de 
fornecimento nem de instalação, por parte licitante quanto ao subsistema de 
inspeção, porém estes devem atender às exigências de qualidade e funcionar 

conforme especificado junto ao STMB. 
 
Temos a discordar com o exposto pela impugnante, quando equivocadamente 
afirma que a exigência de qualificação técnica e econômica para o Sistema de 

Inspeção não são indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações, 
por que não integram o escopo principal do objetivo. Com base no Diagrama de 
Pareto dos itens apresentados em planilha, observa-se que o sistema de 
inspeção consta entre os 4 (quatro) itens de maior relevância econômica, 

assim, de forma objetiva, entendemos que este item tem relevância técnica e 
econômica neste processo.  
 
Pelo exposto, não há como separar o STMB em subsistemas independentes e 

menos ainda reavaliar a exigência de inspeção automatizada visto que esta é, 
além de exigência das normas, fator essencial para o bom funcionamento e os 
padrões de excelências buscados pela INFRAERO no atendimento à sociedade e 
aos clientes corporativos. 

 
2. Por fim, a MPE questiona a previsão do container móvel nos custos, 
informação que já foi respondida e publicada no site da Infraero segundo o 
documento “ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS Nº 001/LCLI/2011 – 

25/11/2011 RDC PRESENCIAL Nº 002/DALC/SBGL/2011” e conforme o 
texto: 

 
“1ª PERGUNTA  

No Termo de Referência Item “b” da Introdução diz que faz parte do 
fornecimento: “b. O fornecimento e instalação dos equipamentos e sistemas do 
STMB, onde estão inseridos também, os equipamentos do sistema dedicado a 
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inspeção de todas as bagagens em 5 níveis de segurança (SSIB), conforme 
recomendações do manual IATA e norma ICA 58-53”. O nível 5 é um container 
móvel para explosivos, no entanto não existe nenhuma especificação 
relativamente ao mesmo nem consta na planilha de preços. Necessitamos saber 

se é necessário considerar o fornecimento deste dispositivo e se há 
especificações para o mesmo para este processo.  

 
RESPOSTA  

 
Conforme o item em tela, a Contratada deverá considerar o fornecimento do 
container móvel para explosivos. O mesmo deverá ser de acordo com as 
recomendações da IATA e norma ICA 58-33.” (grifos nossos) 

 
 

Desta forma considera-se que NÃO HÁ motivos para dar provimento à 
impugnação ora impetrada pela empresa MPE pois, pelo apresentado não 

existe necessidade de adequação do ato convocatório. 

 
[...] 
  

5. CONCLUSÃO: 
 

Diante do exposto, e de acordo com previsto no subitem 9.2.1 do 

Edital, opinamos pela negativa do pleito da empresa MPE Montagense Projetos Especiais S/A – 

CNPJ/MF Nº CNPJ/MF Nº 31.876.709/0001-89, por não existir fundamentação suficiente para modificar 

o Edital do certame, mantendo, por conseguinte, inalteradas as exigências ora guerreadas, insertas no 

presente Edital. 

 
 

Brasília/DF, 21  de dezembro de 2011.  
 

 
JOSÉ ANTONIO PESSOA NETO 

Presidente da Comissão de Licitação 
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