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ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS Nº 001/ADSP-4/2012 

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/ADSP/SBSP/2012 
 

“CONCESSÃO DE USO DE ÁREA DESTINADA, EXCLUSIVAMENTE , À 
EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE LANCHONETE, LOCALIZADA NO 
AEROPORTO DE SÃO PAULO/CONGONHAS – SBSP.”  

 

Nos termos do subitem 15.10 do Edital da Licitação em referência, a 
Pregoeira presta os seguintes esclarecimentos acerca de pergunta formulada por empresas 
sobre a interpretação do texto do referido Edital. 

 
1ª PARTE - PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 
 

 PERGUNTA 1 
A fim de precisar as atividades que serão desenvolvidas na área objeto do certame, o item 
13.3 do Edital c/c 3.1.4 da Minuta do Contrato Comercial traz a obrigação do futuro 
contratado de oferecer quantidade suficiente dos produtos listados na Tabela de Produtos 
Básicos com Preços Vinculados do Anexo VII, na qual consta: (i) pão de queijo (porção de 6 
unid.); (ii) pão de queijo 80g a 100g; (iii) misto quente (pão francês ou de forma com uma 
fatia de presunto e uma de queijo); (iv) salgados 80 a 100 gramas (coxinha, quibe, empada, 
enroladinho de queijo com presunto); (v) sanduiche natural; (vii) café simples 50 ml; (viii) 
café expresso curto; (ix) pingado (café com leite) 300ml; (x) leite 300 ml; (xi) suco natural 
com água 300 ml; (xii) suco caixinha 250 ml; (xiii) suco lata 300 ml; (xiii) refrigerante lata 
300; (xv) água mineral sem gás copo 250 ml; (xvi) água mineral sem gás 500 ml. 
Considerando que o setor empresarial de lanchonetes oferece uma grande variedade de 
produtos aos seus consumidores (v.g. misto quente que não necessariamente seja composto 
por 01 fatia de presunto e 01 de queijo).   
Considerando que é demasiadamente restritivo que o Edital padronize os produtos a ser 
comercializados por meio de critérios preestabelecidos.  
Considerando que o Tribunal de Contas da União determina que “faça constar do respectivo 
procedimento, na hipótese de optar pela padronização de produtos, justificativa respaldada em 
comprovação inequívoca de ordem técnica, apresentando estudos, laudos, pericias e pareceres 
que demonstrem as vantagens econômicas e o interesse da Administração” (TCU. Acórdão 
539/2007 Plenário). 
Considerando que o art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal e art. 3º da Lei 8.666/93 
determinam que a licitação destina-se a garantir, entre outros, a observância do princípio 
constitucional da isonomia e da impessoalidade. 
Considerando que a INFRAERO já se posicionou quanto ao caráter exemplificativo do rol de 
produtos indicados em editais anteriores, (v.g. Esclarecimento de Dúvidas nº 001/ADCO-
4/SRCO/2011, no âmbito do Pregão Presencial nº 200/ADCO-4/SBBR/201). 
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1.    Entendemos que o rol de produtos listados na Tabela de Produtos Básicos com Preços 
Vinculados do Anexo VII do Edital é exemplificativo, ou seja, não seria necessária a 
comercialização de todos os produtos ali listados. Está correto nosso entendimento? 
Favor justificar. 

2.   Entendemos que os demais produtos comercializados pelo concessionário, não 
referidos na Tabela de Produtos Básicos com Preços Vinculados do Anexo VII do 
Edital, terão seus valores livremente fixados. Está correto nosso entendimento? Favor 
justificar. 

 
RESPOSTA 

1. Não. 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 portfólio 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. 

2. De acordo com o subitem 4.3 do Termo de Referência, o CONCESSIONÁRIO poderá 
comercializar outros produtos que não estejam listados na Tabela de Produtos Básicos com 
Preços Vinculados, desde que compatíveis com o objeto contratual em referência, devendo os 
preços dos produtos serem compatíveis com os de mercado devidamente comprovados por 
pesquisa anual. Observar também o subitem 4.4 do Termo de Referência. 

 
 

 
PERGUNTA 2 

Considerando o prazo de execução contratual e a necessidade de manter os preços dos 
produtos a serem comercializados em valores compatíveis com as obrigações assumidas pelo 
contratado, questiona-se: (i) qual a periodicidade do reajuste dos valores definidos na Tabela 
de Produtos Básicos com Preços Vinculados do Anexo VII do Edital; e (ii) qual será o critério 
de reajuste aplicável?  

 
 

RESPOSTA 
O reajuste dos valores definidos na Tabela de Produtos Básicos com Preços Vinculados, se 
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, e 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. 

 
 
 

PERGUNTA 3 
O item 4.4 foi disposto para se evitar o monopólio dos grandes grupos que possuem 
operações nos Aeroportos, como já ocorrer (RA, GR, Brunella, Casa do Pão de Queijo, Rei do 
Mate, etc) . 
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Mas uma única empresa, que não caracteriza qualquer monopólio, está sendo penalizada 
juntamente com os grandes grupos. 
Desta forma, podemos entender que o item 4.4 somente se aplicará a grupos que tenham 
várias operações (mais que uma), no mesmo aeroporto? Ou seja, se a empresa licitante tiver 
uma única operação no Aeroporto, ela pode participar, já que não se trata de monopólio? 
 
 

RESPOSTA 
O subitem 4.4 do Edital foi incluído nos editais de concessão de uso de áreas comerciais, 
conforme recomendação do Ministério Público Federal, para vedar a assinatura de dois ou 
mais contratos, no mesmo ramo de atividade, por uma única empresa ou empresas que integram o 
mesmo grupo econômico e que possuem a mesma identidade de sócios, no mesmo aeroporto. 
Esta recomendação foi amplamente analisada pela área Jurídica da INFRAERO que emitiu o 
Parecer Nº 145/DJCN/2011 favorável a inclusão da cláusula, e que aqui destaco alguns trechos: 
“Veja-se que não se pretende impedir a participação de qualquer empresa na licitação. A cláusula 
analisada apenas impõe à licitante vencedora que já ocupa área comercial no mesmo ramo de 
atividade, no mesmo aeroporto, a necessidade de optar por uma das áreas, a licitada ou a já 
ocupada pela empresa.(g.n.) 
(...)  
Ocorre que a limitação proposta na licitação implica aumento da concorrência de mercado, entre 
as empresas estabelecidas nas áreas comerciais dos aeroportos, na medida em que a imposição da 
escolha de uma delas em cada ramo de atividade, possibilita que outra empresa ingresse naquele 
mercado relevante, exercendo atividade comercial em concorrência com as demais empresas ali 
estabelecidas. Tal prática encontra amparo jurídico na Constituição da República, que garante a 
livre concorrência como princípio orientativo da ordem econômica, insculpido no art. 170, IV, da 
Carta Constitucional de 1998. (...)". 
A concorrência é a situação do regime de iniciativa privada em que as empresas competem entre 
si, sem que nenhuma delas goze de supremacia em virtude de privilégios jurídicos, força 
econômica ou posse exclusiva de certos recursos. Livre concorrência, portanto, significa a 
possibilidade de os agentes econômicos atuarem sem embaraços juridicamente plausíveis, em um 
dado mercado, visando à produção, à circulação e o consumo de bens e serviços. Isto é, a livre 
concorrência procura garantir que os agentes econômicos tenham oportunidade de competir de 
forma justa no mercado, sem que haja monopólio. 
A cláusula em análise não obsta a livre concorrência, e, não está direcionada a nenhum tipo de 
empresa. Qualquer empresa poderá concorrer à concessão de múltiplas áreas, porém, se 
obtiver êxito, só poderá ocupar uma delas, pois, sendo bem da União, a INFRAERO, 
responsável por sua administração, pode restringir o uso privativo do imóvel pelo particular. ” 
(g.n.) 
 
 

PERGUNTA 4 
Referente ao Pregão 114/ADSP/SBSP/2012, quanto a Cláusula 4.4 onde diz; 
4.4. Caso a licitante seja concessionária ou possua em sua composição societária algum sócio 
concessionário estabelecido no aeroporto, na mesma atividade comercial, deverá, em caso de 
lograr êxito como vencedor do certame, optar entre a área já ocupada e a área licitada, sendo 
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vedado agregá-la a área existente, devendo manifestar-se formalmente sobre a devolução da 
outra área à INFRAERO antes da homologação da licitação. 
Minha Pergunta:  
Tenho Loja “Lanchonete” localizada no Aeroporto de  Congonhas, porém, se minha Loja já 
existente não estiver na mesma área Licitada “114”, poderei participar, mesmo que o Objeto 
seja Lanchonete ? 

 
 

RESPOSTA 
A opção por uma das áreas deverá ser feita em conformidade com o subitem 4.4 do Edital. 

 
 

2ª PARTE – RATIFICAÇÃO  
 

 

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Edital.         

                                                                                                                          

São Paulo, 17 de setembro de 2012. 

 
 
 
 
 
 

 VANESSA PALOMBO S. RODRIGUES          ANA CARLA MARIANO BRAZ  
                    Pregoeira                                         Membro Técnico Suplente 

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


