
 
 

RELATÓRIO DE INSTRUÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 

 

ASSUNTO: Impugnação ao Edital 
 

REFERENTE:  Concorrência Nº 013/LABR/SBCT/2015 

 

OBJETO: Concessão de uso de áreas comerciais, destinada à exploração 

comercial de edifício garagem e estacionamento de veículos, 

localizada no Aeroporto Internacional Afonso Pena em São José dos 

Pinhais/PR. 
 

IMPUGNANTE:  Servisul Estacionamentos EIRELI – CNPJ: 23.690.184/0001-64  

 

 

 

1. HISTÓRICO  

 

Trata-se de instrução de impugnação ao edital do CONCORRÊNCIA 

Nº 013/LABR/SBCT/2015 o qual foi publicado no dia 28/10/2015, sendo disponibilizado no 

portal de licitações da Infraero. 

 

Delineamos, ao longo deste relatório, o histórico, as argumentações 

apresentadas pela IMPUGNANTE, bem como, o exame e opinião desta Pregoeira e Equipe de 

Apoio no tocante aos aspectos que lhe cabem analisar. 

 

 

2. TEMPESTIVIDADE 

Registre-se que peça da impugnante foi recebida via “e-mail” no dia 

26/11/2015 às 14h29min e conhecida uma vez presentes os requisitos de admissibilidade e 

tempestividade previstos no Edital da licitação e na legislação pertinente. 

 

 

3. DA IMPUGNAÇÃO 

Transcrevemos, em resumo, as alegações apresentadas pela 

impugnante: 

 

“[...] 

I – DO QUESTIONAMENTO: 

 

Na busca do site oficial não estava aparecendo a consulta por modalidade, 

ou seja, quando você solicitada a pesquisa como Concorrência não 

aparecia esta como consulta pelo estado unidade federal, enquanto isso 

nos site paralelos foi colocado perfeitamente à consulta, porém nossa 

empresa costuma a efetuar a pesquisa e baixar o edital e seus anexos no 
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site oficial e ficamos sabendo através de outras empresas, portanto como 

o meio de consulta está falho não tivemos como verificar a publicação do 

edital a tempo necessário de elaborarmos uma proposta embasada, 

portanto houve falha e atraso de nossa ciência deste certame, trazendo 

assim prejuízo para nossa empresa e ferindo novamente um dos 

princípios norteadores da licitação (art. 3º, V, Lei 8.666/93).  

 

(...) 

Necessitamos de um maior prazo de avaliação das instalações que irão 

receber todas as adequações, principalmente as: 

 

O objeto esta propondo um edifício que irá ocupar grande parte do 

estacionamento por grande período, portanto gostaríamos de ter mais 

tempo para estudarmos uma aplicação estrutural de menor impacto com 

prazos e custos, para isto necessitamos demais (sic) alguns dias de 

análise; 

 

No memorial descritivo deveria ter um pouco mais de informações sobre 

o edifício, não somente como foi apresentado, pois sabemos que as 

normas para ocupação destas áreas em aeródromos necessitam de 

informações adicionais. 

 

Falta detalhamento técnico para a especificação referente à base de prédio 

do EDG, visto que desconhecemos o tipo de terreno no local, inclusive 

deve ter especificação específica (sic) para pavimentos em aeroporto; 

 

Gostaríamos de ter conhecimento do plano de emergência de prevenção 

contra incêndio do aeroporto para apropriarmos um modelo de 

equivalência ao modelo a ser adotado na área do estacionamento; 

 

Sugerimos um novo modelo de controle veicular, não só com câmeras 

que visualize as placas dos automóveis a 50m de distância; 

 

Sugerimos um projeto de iluminação diferenciado e muito mais efetivo e 

econômico e cobertura geral das vagas externas ao EDG; 

 

Não conseguimos abrir os anexos ao edital (VI-IV condições técnicas) e 

(VI-I tabela de preços); 

 

Necessitamos de maior tempo de análise para entendimento do sistema 

EDG para elaborarmos proposta de adequação técnica e possíveis 

melhorias na implantação do atual sistema; 

 

Notamos também a falta de elementos técnicos para uma estimativa de 

custos de meios fios de concreto pré-moldados ou moldados in-loco e 

base antiderrapante; 
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Especificação ideal para os elevadores sugeridos ao atendimento ao 

prédio do EDG; 

 

Faltam especificações técnicas dos serviços de terraplenagem, 

pavimentação e drenagem para a perfeita previsão de custos do preparo 

do solo que irá receber o edifício EDG, inclusive termos acesso aos 

projetos de redes gerais do local para balizarmos as possíveis 

interferências; 

 

Para a perfeita adequação dos sistemas elétricos, hidráulicos, subestação, 

geradores e telemática, necessitamos conhecer os pontos de interligação 

para os mesmos, bem como conhecer o material existente; 

 

Tempo maior para especificar o plano de contingência e plano 

operacional durante as obras e adequações propostas; 

 

Gostaríamos de ter acesso a alguns pontos registrados de sondagens 

históricos nas áreas periféricas do estacionamento ou o mais próximo da 

área a receber a obra do edifício do EDG, esta solicitação se deve à 

preocupação devido ao Acórdão nº 1.989/2010-Plenário, TC-

006.206/2010-7, Min-Subst. Augusto Sherman Cavalcanti, 11.08.210 

que trata este assunto: “a execução de obras na vizinhança de coisa 

tombada sem autorizada válida do Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional pode, nos termos do art. 18 do Decreto-lei 25/1937, 

resultar, até mesmo, na perda de todos os recursos aplicados, caso os 

parâmetros daquilo que for realizado não vierem a ser aprovados”; 

 

Achamos interessante a possibilidade de aplicarmos em nossa proposta 

um conceito de serviço e de estrutura física com que há de mais moderno, 

desta forma sugerimos o julgamento por não só maior preço como 

também melhor técnica, alterando assim o tipo de licitação, regime de 

contratação e critério de julgamento conforme arquivo 45 da Lei 

8.666/93: 

 

... 

Caso a exigência supra não seja alterada, corre-se o risco de a Contratada 

não conseguir cumprir o determinado no Edital, estando sujeita, ainda, à 

aplicação de penalidades, bem como até mesmo à rescisão do contrato. 

 

... 

Por demais, a impugnante sugere que seja adicionada a reinvindicação 

acima exposta, para que estejam de acordo com os princípios e ditames 

legais.” 
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4. ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO: 

 

Segue abaixo a análise dos itens impugnados, organizados em forma de 

itens, a fim de tornar a análise mais didática: 

 

4.1. PUBLICIDADE DA LICITAÇÃO 

 

Conforme rege o artigo 21 da Lei 8.666/93 c/c artigo 40 do 

Regulamento de Licitações e Contratos da INFRAERO/ RLCI, os avisos contendo os resumos 

dos editais de licitações deverão ser publicados com a antecedência prevista na legislação e, no 

mínimo, uma vez no Diário Oficial da União e em pelo menos um jornal diário de grande 

circulação nacional e, se houver, onde será realizada a obra, prestado o serviço, outorgada a 

concessão de uso de áreas, instalações e equipamentos aeroportuários, alienado ou locado o 

bem, podendo, ainda, a INFRAERO, conforme o vulto da licitação, utilizar-se de outros 

meios de divulgação para ampliar a competição.  

 

Pois bem!  

 

O prazo de publicidade da licitação foi cumprido em sua totalidade, 

uma vez que a licitação em comento foi publicada no DOU Nº 216, Seção 3, Página 3, Jornal 

do Comercial em Porto Alegre e ainda no Portal de Licitações da Infraero, todos na data de 

12/11/2015, conforme telas demonstrativas abaixo. O fato de a licitante adotar como hábito 

consultar a licitações somente do Porta da Infraero não a exime de consultar as publicações 

oficiais no Diário Oficial da União. Registre-se que o Portal da Infraero organiza suas licitações 

pela unidade responsável pela realização da licitação. No presente caso, a licitação, por estar 

sob responsabilidade do Centro de Suporte Técnico –Administrativo de Brasília, a licitação 

ficará cadastrada na UF: DF. O status da licitação, porém, é demonstrado “Em andamento”, 

independente da UF cadastradora. 
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4.2. MODALIDADE DA LICITAÇÃO 

 

Sobre esse tema, verifica-se que a impugnante sequer motivou a sua 

solicitação para alteração do tipo de licitação e seu critério de julgamento, o que ensejaria o não 

conhecimento das razões de impugnação. 

 

Esta Pregoeira esclarece, de ofício, que o artigo 95 do RLCI define 

que o julgamento das propostas para as licitações de concessão de uso de áreas, será adotado o 

tipo de licitação de maior lance ou oferta. Por esse motivo, não se vislumbra necessidade de 

alteração do edital. 

 

4.3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  

 

A esse respeito, a área técnica se manifestou nos seguintes termos: 

  

Inicialmente, a Administração respeitou os prazos previstos para o período 

de publicação do edital, não havendo argumentos que justifiquem a 

prorrogação, assim, a aventa de maior prazo não possui sustentação nos 
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argumentos que viabilize um acolhimento, mantendo a data prevista para 

a abertura da sessão. 

 

Por oportuno, salientamos que o objetivo da Administração Pública é a 

concessão de área para a exploração de estacionamento de veículos, 

condicionada a observação de que a demanda por vagas é superior a 

superfície da área, o que impede a ampliação horizontal do 

estacionamento, assim, decidiu-se pela verticalização, ou seja, a 

construção de um edifício garagem. Todavia, as limitações impostas pela 

Administração ao que concerne as questões aeronáuticas, refere-se a altura 

máxima possível do empreendimento, instruída no anexo IV do Termo de 

Referência, logo nos itens 4 e 6, pois as demais informações são 

orientações quanto a apresentação dos projetos. 

Já o anexo V, também do Termo de Referência, informa as disposições 

físicas da área e orienta sobre necessidades que deverão ser previstas no 

empreendimento. 

 

Não há quaisquer referência sobre qual técnica de construção ou estrutura 

que deve ser empregada para a edificação do edifício garagem, sob critério 

exclusivo do Concessionário, uma vez que a exploração e o risco do 

negócio é suportado exclusivamente pelo Concessionário, salvo os riscos 

apontados no subitem 13.1.1 do Termo de Referência que são suportados 

pela Concedente, assim, não cabe a Infraero definir métodos e meios para 

a construção, do contrário seria coparticipe do risco, ao impor uma 

condição que extrapola ao objetivo da concessão. 

 

Podemos assim, afirmar que a edificação em aeródromos não se difere 

tecnicamente das demais construções em outras áreas urbanas, não 

cabendo portanto, o requisito de informações adicionais. 

 

Ainda, se assim o fosse, se informações faltassem para a elaboração da 

proposta, o veículo correto para a devida complementação é o 

Esclarecimento de Dúvida, e não a Impugnação, a ausência de determinada 

informação que para determinado interessado é relevante, não justifica 

vício do Edital que dê guarida a uma Impugnação. 

 

Sobre outras ausências de informações nos referidos documentos técnicos, 

a exemplo da sondagem do solo ou de estudo topográfico, ela se deve 

justamente a não existência. Repetimos, por insistência, que a 

responsabilidade da elaboração dos projetos e da obra é exclusiva do 

Concessionário, e o impugnante avança sobre questões que serão geridas 

pós assinatura do contrato de concessão, são pertencentes a outra fase do 

processo. Tanto é claro que o subitem 7.3.2 do Termo de Referência exorta 

este entendimento: 
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7.3.2. O Concessionário terá o prazo de até 60 (sessenta) dias, 

contados a partir do início da vigência do contrato, para a 

entrega da etapa 1 de projetos (acompanhada das respectivas 

ARTs/RRTs dos responsáveis técnicos), que corresponde à 

realização do cadastramento de todas as disciplinas, ao 

levantamento topográfico do terreno, à sondagem, à 

apresentação do estudo preliminar do projeto da disciplina de 

arquitetura e à estimativa de custos do empreendimento. 

 

Outro tema abordado pelo Impugnante, são as sugestões de equipamentos 

e/ou instalações que excedem as condicionantes e exigências do Edital, a 

exemplo, a exigência constante do anexo V do Termo de Referência, em 

seu item 3, de que as câmeras que deverão compor o sistema de vigilância 

alcance as placas dos automóveis a uma distância de até 50m, a 

interpretação clara deste item é de que a leitura/identificação da placa seja 

alcançada dos veículos que esteja em até 50m de distância, portanto, a 

distância desejada de alcança é uma condicionantes que limita o mínimo, 

o Concessionário apresentando versão melhor e garantindo um alcance 

superior com a mesma confiabilidade da informação não prejudica em 

nada a execução do objeto contratual, menos ainda se torna pertinente o 

pedido de Impugnação. 

 

Entretanto, sugestões que propõem alterações nas exigências do Edital por 

outras soluções ditas melhores, contudo sem a devida apresentação pontual 

e clara do que realmente seria esta solução, impossibilita a nossa análise, 

eliminando qualquer pretensão da Administração em apreciar estas 

sugestões. 

 

Há ainda nas argumentações do impugnante o pedido de especificações 

técnicas para algumas soluções e equipamentos, para tanto, esclarecemos 

que não há uma solução exclusiva nem tampouco a melhor para fins da 

execução do objeto contratual, como por exemplo, na solicitação da 

impugnante pela especificação técnica dos elevadores que deverão ser 

instalados no edifício garagem, neste sentido e por exercício de repetição, 

não há  cabimento em a Administração que não está adquirindo proceder 

na especificação técnica deste ou daquele elevador, sobretudo, haja vista a 

diversidade de empresas que fornecem elevadores, e a diversidade de 

equipamentos que atenderão com eficiência a solução que esta facilidade 

pretende. 

 

Enfim, dos argumentos analisados não foi verificado nenhum que sustente 

a evidência de vício no Edital que faculte a sua impugnação, tratam-se em 

parte de pedidos de esclarecimentos, assim, utilizou o instrumento de 

Impugnação equivocadamente, em outra parte, emite sugestões, também 

não passíveis de quaisquer implicações ao Edital, e ainda, reclama 

documentos que compete ao futuro Concessionário a elaboração, portanto, 



 
(RELATÓRIO DE IMPUGNAÇÃO CC 013/LABR/SBCT/2015_Servisul) 

 

 

INFRAERO Página 8  

não encontramos nenhuma possibilidade de acolhimento ao presente 

pedido de Impugnação.” 

 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Consubstanciado na sucinta análise empregada no item 4 deste relatório 

com respaldo área técnica, esta Pregoeira e sua Equipe de Apoio, CONHECEM da 

impugnação apresentada pela empresa Servisul Estacionamentos EIRELI – CNPJ: 

23.690.184/0001-64, por ser tempestiva e atender aos requisitos legais, para, no mérito, 

NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima expostas. 

 

Brasília/DF, 27 de novembro de 2015. 

 

 

 

ANDREIA E SILVA HEIDMANN 

Presidente da Comissão 

Ato Adm. nº 733/LALI(LALI-2)/2015 

 

 

 

HUELINTON RODRIGO WENCESLAU  BRUNO TAVARES BASSETO 

Membro Técnico 

Ato Adm. nº 733/LALI(LALI-2)/2015 

Membro Técnico 

Ato Adm. nº 733/LALI(LALI-2)/2015 

 

De acordo, 

 

 

 

CARLOS ALBERTO PACHECO DE LIMA 

Superintendente de Negócios em Áreas Externas e Serviços Aéreos 


