
 
 

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:  Tangran Engenharia EIRELI – CNPJ: 01.807.706/0001-22  

 

 

 

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 

27/11/2015 às 16h34min e conhecida uma vez presentes os requisitos de admissibilidade e 

tempestividade previstos no Edital da licitação e na legislação pertinente. 

 

 

3. DA IMPUGNAÇÃO 

A impugnante alega, em resumo que, em seu entendimento a publicação 

de Errata com a participação de empresas estrangeiras causou uma modificação no edital às 

vésperas da sessão de abertura e inviabilizou a participação de demais licitantes aptas a 

participar do certame. 

A impugnante alega ainda que a participação de empresas estrangeiras 

gera, sob seu ponto de vista, uma redução “ilícita” no número de licitantes. 

Ao final, a impugnante requer que seja recebido e julgado o seu 

requerimento e seja republicado o Edital com as alterações das condições de participação do 

certame. 
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4. ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO: 

 

Primeiramente é necessário esclarecer quais os requisitos para 

apresentação de impugnação. 

 

Segundo, Mauro Pizzolatto, advogado especialista, os editais de 

licitações podem ser impugnados sempre que se apurar a existência de irregularidades em seu 

conteúdo, que venham a contrariar a lei licitatória. 

 

No caso em tela, não se vislumbra irregularidades, posto que a regra já 

estava prevista no edital desde sua publicação, em 29/10/2015. Para isso, basta verificar o 

subitem 4.1, subalínea “b.1”, abaixo transcrita: 

 

“será permitido o consórcio de empresas, observadas as 

disposições legais aplicáveis que atendam as condições previstas 

o Art. 52 do REGULAMENTO e aquelas estabelecidas neste 

Edital e seus Anexos;” (grifamos) 

 

O artigo 52 do RCLI, em seu §1º, por sua vez, esclarece: 

“No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a liderança 

caberá obrigatoriamente à empresa brasileira, observado o 

disposto no inciso II deste artigo.” (g.n) 

 

Ou seja, causa-nos estranheza, o fato de a impugnante não compreender 

de uma simples leitura do Instrumento Convocatório que a previsão de empresa estrangeira 

sempre existiu no edital. Não se trata de modificação abrupta! 

 

O Relatório de Esclarecimento de Dúvidas com Errata Nº 001/LALI-

2/2015, ao contrário do que alega a impugnante, AMPLIA A COMPETITIVIDADE quando 

delineia, mediante esclarecimentos, os documentos que devem ser apresentados por empresas 

que desejam participar da licitação em forma de consórcio.  

 

A participação de consórcio, por sua vez, não é uma obrigatoriedade do 

edital, e sim, uma prerrogativa para as empresas que desejam participar da licitação nessa 

condição, a qual, REPITA-SE, JÁ ESTAVA PREVISTA DESDE O INÍCIO. 

 

Depreende-se, portanto, que os argumentos espojados pela impugnante 

NÃO possuem respaldo legal e probatório para alterar a exigência do Edital nos termos em que 

foi publicado, uma vez que sequer foi questionada a participação de empresas em consórcio nos 

termos do subitem 4 do Instrumento Convocatório. 
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5. CONCLUSÃO 

 

Consubstanciado na sucinta análise empregada no item 4 deste relatório 

com respaldo área técnica, esta Comissão de Licitação, CONHECEM da impugnação 

apresentada pela empresa Tangran Engenharia EIRELI, 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 


