
 

 
 
 

 
RELATÓRIO DE INSTRUÇÃO DE IMPUGNAÇÃO N.º 053/ADSP-4 /2012 

 
 

 
Assunto:     Impugnação interposta pela empresa ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS 

LTDA 
 
Ref.:   Pregão Presencial nº 114/ADSP/SBSP/2012 
 
Objeto:  “CONCESSÃO DE USO DE ÁREA DESTINADA, EXCLUSIVAMENTE, À 

EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE LANCHONETE, LOCALIZADA NO AEROPORTO 
DE SÃO PAULO/CONGONHAS – SBSP.” 

 
 
 

Trata a presente peça da instrução de impugnação interposta pela empresa ARCOS 
DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA aos termos do edital da licitação em referência, 
publicado no Diário Oficial da União, Seção 3, pg. 5, de 31.08.2012 e Diário de São Paulo, pg. 29, de 
31.08.2012. 

 
Expomos ao longo deste relatório as argumentações da impugnante e a análise com base no 

edital e na legislação vigente. 
 
 

I.  DAS RAZÕES DA IMPUGNAÇÃO INTERPOSTA PELA EMPRESA AR COS 
DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA 

 
 
A impugnante se insurge, em síntese, quanto a “(i) o caráter restritivo da Tabela de Produtos 

Básicos com Preços Vinculados do Anexo VII do Edital”  e “(ii) a ausência de informação para 
elaboração da proposta frente a falta de previsão de critério de reajuste dos valores da referida Tabela 
de Produtos Básicos”. 

 
Alega a impugnante que o ordenamento jurídico proíbe o excesso de especificações na 

definição do objeto licitado e que, entretanto, a INFRAERO no edital em referência desceu a detalhes, ao 
descrever o uso que deve ser dado à área concedida, de maneira restritiva. Alega que o edital poderia  
prever uma lista exemplificativa de produtos sem maiores detalhes, afirmando que tal situação afata 
licitantes que não tenham em seu portfólio determinados produtos, reduzindo as chances de um valor 
mais vantajoso para a ocupação da área. 

 
Aduz a impugnante que não consta do processo licitatório nenhum estudo que justifique o rol 

de produtos e valores listados na Tabela de Produtos Básicos com Preços Vinculados do Anexo VII, o 
que viola o dever da Administração de motivar seus atos. 

 
Outro ponto questionado pela impugnante é quanto à periodicidade de reajuste dos valores 

definidos na Tabela de Produtos Básicos com Preços Vinculados do Anexo VII do edital. Segundo a 
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impugnante, tais informações “(...) são fundamentais para que os licitantes tenham condições de estimar 
melhor as suas propostas a fim de oferecê-las em bases mais competitivas”. “Ademais, o prazo contratual 
é de 60 meses (cf. item 10.1 do Edital), sendo, portanto, necessário manter os preços dos produtos a serem 
comercializados em valores compatíveis com as obrigações assumidas pelo contratado.” 

 
  
Solicita, ao final: a) o conhecimento da presente impugnação; b) o acolhimento das razões 

expostas , para que se declare expressamente o caráter exemplificativo do rol de produtos listados na 
Tabela de Produtos Básicos com Preços Vinculados do Anexo VII do Edital, de modo que não seria 
necessária a comercialização de todos os produtos ali listados e esclarecendo que os demais produtos não 
referidos no mencionado Anexo terão seus valores livremente fixados; c) o acolhimento das razões 
expostas para que se esclareça o critério e periodicidade do reajuste dos valores definidos na Tabela de 
Produtos Básicos com Preços Vinculados do Anexo VII do Edital. 

 
 

II.  DA ANÁLISE  
 

Visando o aprimoramento e a consolidação da visão estratégica de desenvolvimento 
do varejo aeroportuário e, tendo por base às políticas definidas pela Diretoria Comercial, alinhadas as 
diretrizes da Casa Civil da Presidência da República e, com base em estudos de mercado, foi elaborado 
um novo modelo de negócio para concessão de uso de áreas destinadas a atividade de 
lanchonete/cafeteria. 

 
O novo conceito definido inova pela comercialização, não exclusiva, de alguns 

produtos registrados e acompanhados pela INFRAERO, visando atender às necessidades básicas de 
consumo dos usuários/passageiros dos aeroportos da rede, oferecendo aos consumidores produtos 
alimentícios de qualidade e preços compatíveis com os praticados no mercado local, incentivando a livre 
concorrência com os demais concessionários. 

 
Vale ressaltar que o modelo desenvolvido pela área de negócios foi devidamente 

aprovado pelas áreas de Licitações, Contratos e Jurídica da INFRAERO/SEDE, consoante com o Pregão 
Presencial nº 010/DALC/SBCT/2012, que teve sua abertura realizada em 14.02.2012, sendo considerado 
o projeto piloto, tendo sido Homologado sem qualquer recurso em 23.02.2012. 

 
Nos termos dos subitens  4.1.1 e 4.2.1 do Termo de Referência anexo ao Edital, a 

futura concessionária poderá comercializar produtos relacionados ao objeto de lanches em geral, 
entretanto, dentro do portifólio dos produtos apresentados, deverá, necessariamente, constar todos os itens 
descritos na Tabela de Produtos Básicos com preços vinculados, comercializados no valor descrito, sendo 
ele um rol taxativo. 

 
É importante frisar que os produtos constantes da Tabela de Produtos Básicos com 

Preços Vinculados do Anexo VII do Edital, que deverão ser obrigatoriamente comercializados pelo 
concessionário, foram definidos com base no cálculo da média de produtos praticados no mercado e 
foram apurados por meio de pesquisas realizadas pelos agentes comerciais da localidade, conforme Mapa 
Comparativo constante do processo licitatório. Os preços serão rigorosamente acompanhados pela 
INFRAERO e o reajuste dos valores definidos na Tabela de Produtos Básicos com Preços Vinculados, se 
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dará nos termos estabelecidos no item 6.1 do Termo de Referência anexo ao Edital, que estabelece a 
possibilidade de reajuste a cada 12 meses, contados a partir da apresentação das propostas. O critério de 
reajuste estará vinculado à apresentação, pela futura Concessionária, de pesquisa de preço de mercado 
que demonstre o percentual de aumento de valores de cada item durante este período, que será apreciado, 
oportunamente, pela Concedente. 

 
 

III. CONCLUSÃO 
 

Pelo motivos acima expostos, a Pregoeira, com fundamento no Art. 9º Inciso VIII do Decreto 
nº 3.555/2000, decide: 

 
  
-  CONHECER E DAR IMPROVIMENTO à impugnação interposta pela empresa 

ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA . 
 

São Paulo, 14 de setembro de 2012. 

 

 

 

 

 

 

VANESSA PALOMBO SANTANA RODRIGUES 
Pregoeira 

(A.A. n. º 919/ADSP(ADSP-4)/2012) 
 
 


