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c.c. : Sr. Alisson Vinicio Freistas da Silva — Superintendente de Neg. Aeroportuário 

c.c.: Sr. Sidney Brito da Silva — Superintendência Compliance 

c.c.: Sra. Keila Regina da Silva Torres Basco Matias — Superintendência Auditoria 
Interna 

ASSUNTO REF.: SUPERINTENDÊNCIA COMERCIAL COORDENAÇÃO DE CADASTRO DE 
BENS E FORNECEDORES 

REFERÊNCIA: EDITAL DE CREDENCIAMENTO 002/1A11-4/SEDE/2017 

INDOOR MIDIA COMUNICAÇÕES LTDA., INSCRITA NO CNP) SOB O N2  
04.348.152/0001-30, CONTRATO SOCIAL ANEXO, VEM, RESPEITOSAMENTE, POR SEU 
REPRESENTANTE LEGAL, IN FINE ASSINADO, APRESENTAR A PRESENTE 

IMPUGNAÇÃO A EDITAL DE CREDENCIAMENTO C/C INTERPELAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

I- 	SÍNTESE DA MATÉRIA 

A ora impugnante, concessionária da Empresa Pública de Infraestrutura Aeroportuária 

INFRAERO, tomou conhecimento da publicação do EDITAL DE CREDENCIAMENTO NP 
002/LALI-4/SEDE/2017. 

Nos termos do item 1 do referido instrumento, o objeto do edital é: 

"CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS PARA A 

CONCESSÃO TEMPORÁRIA DE USO DE ÁREAS, INSTALAÇÕES E 

EQUIPAMENTOS AEROPORTUÁRIOS, LOCALIZADOS NOS 

AEROPORTOS DA REDE INFRAERO, DESTINADAS À EXPLORAÇÃO 

COMERCIAL E/OU INSTITUCIONAL DE AÇÕES EVENTUAIS E/OU 

PROMOCIONAIS" 	 ,?' 
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Sabe-se que a concessão de áreas para a exploração de veiculação de publicidade em 

aeroportos da Rede Infraero é realizada, há muitos anos, mediante procedimento de 

licitação. 

A modalidade utilizada pela empresa pública, via de regra, é o pregão e, atualmente, a 

preferência da Infraero é pelo meio eletrônico, devendo as empresas interessadas 

estarem registradas no sistema licitações-e, implantado pelo Banco do Brasil. 

Os certames são competitivos e atingem a finalidade das licitações, alcançando a melhor 
proposta para a Administração, preservando, assim, os princípios básicos aplicáveis às 

contratações públicas. 

Os critérios, previstos nos editais de licitação, de habilitação — idoneidade financeira e 

fiscal, qualificação econômico-financeira, capacidade técnica, entre outros — atendem, 
proporcionalmente, ao grau de zelo e responsabilidade do Administrador, o qual, em 

razão do Principio da impessoalidade, deve assegurar o interesse público. 

As empresas que dedicam sua atividade econômica à exploração comercial de 

publicidade em aeroportos, como é o caso desta impugnante, possuem mão de obra 
especializada na avaliação de viabilidade econômica, previsão orçamentária, 

acompanhamento de editais de licitação, catalogação de documentos necessários para 

habilitação, confecção de proposta de preços, ou seja, investem esforços e capital para 
a execução de sua atividade fim. 

O trabalho da ora impugnante — e demais interessadas nas concessões — é criterioso e 

caracterizado pela seriedade e responsabilidade. A reputação ilibada perante o fisco é 
preservada, ainda que em situações de extrema crise, a fim de viabilizar as condições 

subjetivas de participação nos procedimentos licitatórios. 

A capacidade técnica das empresas interessadas é aferida antes da contratação, no 
procedimento de licitação, o que mitiga a possibilidade de falhas na execução do 

contrato firmado com a Administração Pública. 

Aliás, neste mesmo sentido a própria INFRAERO ressalta, anuncia e propagandeia em 
seu próprio site oficial que o modelo de contratação adotado para contratação de áreas 
em aeroportos que integram sua rede, inclusive as destinadas à exploração de mídia 
dar-se-ão através de licitação pública, como forma a garantir transparência e isonomia 
(WWW4.INFRAERO.GOV.BRMEGOCIOS/OPORTUNIDADEVIVIID1An.  
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A presente peça tem objetivo IMPUGNATÓRIO. 

A seguir, apontaremos as razões pelas quais deve, o ato de publicação do Edital de 
Credenciamento 002/LALI-4/SEDE/2017, ser REVOGADO pela própria Administração, 
pois atenta contra os princípios das contratações públicas, ferem direito dos licitantes, 
não encontram guarida legal, proporcionam tratamento diferenciado entre 
contratantes e, peremptoriamente, VIOLAM O INTERESSE PÚBLICO. 

II- 	FUNDAMENTAÇÃO 

O EDITAL DE CREDENCIAMENTO N2 002/LALI-4/SEDE/2017 trouxe a regulamentação 
do credenciamento das pessoas físicas e jurídicas interessadas na concessão temporária 
de uso de áreas destinadas à exploração comercial de ações eventuais e/ou 
promocionais, localizadas nos aeroportos da rede Infraero. 

Da análise do documento, infere-se que a Infraero busca credenciar empresas e 
pessoas físicas para, ao arrepio da lei, sem justificativa jurídica, realizar contratações 
diretas, ou seja, CONTRATAÇÃO DE ESPAÇOS NOS AEROPORTOS PÚBLICOS PARA QUE 
PARTICULARES EXPLOREM AÇÕES DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA SEM LICITAÇÃO. 

Muito embora em tal documento a INFAERO tenha pretendido justificar e limitar a 
adoção deste modelo canhestro e ilegal de credenciamento, exclusiva e 
excepcionalmente, para "concessão de uso temporário", consignando expressamente 
em seu item 3.4.1, suposta limitação temporal de vigência de 06 (seis) meses para 
contratações, em seguida consigna no item 3..4.1.3, que "em casos excepcionais" 
previamente aprovados pela Diretoria Comercial poderá haver prorrogação da 
concessão temporária acima do limite de 06 (seis) meses. 

Para agravar a ilegalidade e a inaplicação do critério anômalo editado, no Item 11.1, 
tópico que supostamente serviria para regular casos de "prorrogação contratual", 
resta totalmente desconfigurada a limitação do prazo de concessão temporária, 
CRIANDO-SE ODIOSO E ILEGAL CENÁRIO DE PERMISSÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 
POR PRAZO INDETERMINADO E ILIMITADO!  

Pois bem, no Item 11.1., consta expressamente que "admite-se prorrogação mediante 
acordo entre as partes, limitando-se a 06 (seis) meses o total do prazo, contado desde 
o início do prazo contratual". 

Entretanto de forma conflitante e absurda, estabelece no Item 11.1.1, que : "em casos 
excepcionais o prazo poderá ser prorrogado além deste limite de 06 (seis) meses, nos 
termos do REGULAMENTO, por autorização do Diretor Comercial da Infraerof 
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Depreende-se do confuso e controverso texto editado, que a pretendida "concessão 
temporária" que estaria inicialmente limitada a 06 (seis) meses (item 3.4.1), poderá 
ser prorrogada além deste limite, por simples autorização do Diretor Comercial (sub-
item 11.1.1) e, desta feita, absurdamente, não se consigna qualquer limitação 
temporal para a "concessão temporária". 

Deflui-se, portanto, que o modelo de credenciamento normatizado pela INFRAERO e 
que estaria destinado exclusiva e excepcionalmente PARA CONCESSÃO TEMPORÁRIA 
DE ÁREAS poderá — abalroando os Princípios Administrativos, a Lei e a Jurisprudência 
— ser convolado em CONCESSÃO PERMANENTE, sem qualquer limitação de prazo. 

Não bastasse tal despautério, e para coroar de ilegalidade a medida perpetrada, 
estabelece em seu sub-item 11.1.2, que "as eventuais prorrogações de que trata os 
subitens antecedentes serão feitas por meio de apostilamento". 

O termo encontra previsão legal no § 82  do art. 65 da Lei n2  8.666/93, e a previsão se 
refere aos casos que não caracterizam alteração do contrato e, por isso, dispensam a 
celebração de ADITAMENTO, dando-se a formalização por APOSTILA. 

"Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, 
com as devidas justificativas, nos seguintes casos: 

§ 82  A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste 
de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, 
compensações ou penaliza ções financeiras decorrentes das 
condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho 
de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu 
valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo 
ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração 
de aditamento." 

Temos assim que o APOSTILAMENTO destina-se a registrar os resultados da aplicação 
das cláusulas e condições inicialmente ajustadas (já previstas no contrato), 
exclusivamente nas hipóteses previstas no § 82  do art. 65 da Lei n2  8.666/93. 

Quando há acréscimo ou diminuição quantitativa do objeto (art. 65, I, "b"), por 
exemplo, estaríamos diante de uma situação de alteração de cláusula contratual, visto 
que a quantidade do objeto será alterada. Nesse caso, a lei exige a formalização de 
TERMO ADITIVO e o atendimento aos mesmos requisitos fixados para o contrato 
originário. 

As situações previstas no § 82 do art. 65 não produzem o mesmo efeito, visto que não 
tratam de alterações de cláusulas contratuais. 
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A prorrogação do prazo contratual altera substancialmente as condições contratuais 
inicialmente pactuadas. Tal alteração fere a essência do conceito de "concessão 
temporária", e vai de encontro à modulação temporal estabelecida no próprio texto 
da norma editada. A formalização por apostilarnento, por sua vez, dota de grave 
irregularidade procedimental, vez que ausente qualquer tipo de previsão legal neste 
sentido. 

Por fim, impende mencionar que toda prorrogação ou alteração contratual deve ser 
precedida da competente justificativa (arts. 57, § 2'2, e 65, caput, da Lei n2  8.666/93), 
contendo a descrição detalhada das razões táticas que ensejam a modificação do 
ajuste, e da análise jurídica da minuta do termo aditivo (art. 38, parágrafo único, do 
mesmo diploma legal), a fim de se resguardar a legalidade dos atos praticados, critério 
que evidentemente não foi observado pela 1NFRAERO ao publicar norma ao arrepio 
do ordenamento jurídico vigente. 

Em contrapartida às concessões de área, não precedidas de procedimento de licitação, 
os interessados pagariam à infraero valor pré-definido, ou seja, não apenas pelos fatos 
já apontados, o procedimento de contratação direta IGNORA a busca pela melhor 
proposta, ferindo princípio administrativo, inerente às contratacões públicas, da 
Vantalosidade.  

A base normativa apontada no edital de credenciamento envolve, além do Regulamento 
Interno de Licitações e Contratos, as leis 13.303/2016 e 12.846/2013. A seguir 
detalharemos as razões de inaplicabilidade das normas apontadas, o que leva a única 
conclusão de ilegalidade do procedimento. 

11.1 	DAS NORMAS (IN)APLIC.AVEIS À ESPÉCIE 

O "Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Infraero", Ato Normativo n° 
122/PRESI/DF/D1/2017, de 31 de janeiro de 2017, prevê, no artigo 18, a possibilidade de 
se instalar atos preparatórios às contratações públicas, entre os quais, o 
CREDENGAMENTO, o qual é assim caracterizado: 

credenciamento: ato que tem por objetivo credenciar 
interessados para objetos que possam ser executados por diversos 
fornecedores, bem como para a concessão de uso de áreas, instalações 
e equipamentos aeroportuários destinados à publicidade e a ações 
eventuais e promocionais; (...)" 

Também no RILCI1, na Seção IV do Capítulo III, artigo 21, temos a regulamentação do 
CREDENCIAMENTO. Prevê o referido artigo que a fixação de regras para credenciamento 
para concessão de uso de áreas aeroportuárias, destinadas à publicidade ou a ações 

1  REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA INFRAERO 
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eventuais de promoção devem ser definidas em normativo, observando-se, em síntese, 

diretrizes de: 

a) Divulgação ampla das áreas e critérios de concessão no sítio 
eletrônico da Infraero, com possibilidade de realização de 
chamamento de interessados; 

b) Vinculação ao instrumento convocatório; 
c) Rotatividade das contratações; 
d) Estabelecimento periódico de preço a ser cobrado pelo uso; 
e) Prazo máximo de contratação de 6 (seis) meses, admitindo-

se prorrogação em casos excepcionais aprovados 
previamente pela Diretoria responsável, e desde que não 
haja interessado na área. 

Considerando-se que a interpretação jurídica deve, segundo as regras da hermenêutica, 

ser realizada sistematicamente, ou seja, avaliando-se a norma como um todo, artigos 

do RUI devem ser valorados em sintonia com as demais regras e determinações que 

compõem o regulamento. 

Neste sentido, o conceito dado ao CREDENCIAMENTO pelo artigo 18 do RILCI deve, 

necessariamente, pela menor amplitude, ser interpretado e efetivado a partir da 

complementação de sua definição, verificada no inciso V12  do artigo 22. 

Dessa forma, o que se constata é que, além das diretrizes gerais dadas pelo artigo 21, 

para ser efetivada a contratação direta de áreas de concessão — sem o procedimento 

legal de licitação — é indispensável a verificação de INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO. 

Fica bem claro que, ao editar o aludido regulamento, PRETENDEU A INFRAERO EDITAR 

HIPÓTESE DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. 

Via de regra, as contratações públicas devem ser, dando-se vigência ao artigo 28 da lei 

13303/16, precedidas de licitação: 

Art. 28. Os contratos com terceiros destinados à prestação de serviços às 
empresas públicas e às sociedades de economia mista, inclusive de engenharia 
e de publicidade, à aquisição e à locação de bens, à alienação de bens e ativos 
integrantes do respectivo patrimônio ou à execução de obras a serem 
integradas a esse patrimônio, bem como à implementação de ônus real sobre 
tais bens, serão precedidos de licitação nos termos desta Lei, ressalvadas as 
hipóteses previstas nos arts. 29 e 30. 

2  VI - credenciamento: cadastro, nos termos deste Regulamento, de interessados para a execução de objetos que 
possa ser executados simultaneamente por diversos credenciados, bem como para concessão de uso de áreas, - 	- '- 
instalações e equipamentos aeroportuários, destinados à publicidade e a ações eventuais e promocionais, quando 
for inviávei a competição e desde que satisfeitos os requisitos previamente estabelecidos pela infraero; 
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§ lo Aplicam-se às licitações das empresas públicas e das sociedades de 
economia mista as disposições constantes dos arts. 42 a 49 da Lei 
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006. 

§ 2o O convênio ou contrato de patrocínio celebrado com pessoas físicas ou 
jurídicas de que trata o § 3o do art. 27 observará, no que couber, as normas de 
licitação e contratos desta Lei. 

§ 3o São as empresas públicas e as sociedades de economia mista dispensadas 
da observância dos dispositivos deste Capítulo nas seguintes situações: 

- comercialização, prestação ou execução, de forma direta, peias empresas 
mencionadas no caput, de produtos, serviços ou obras especificamente 
relacionados com seus respectivos objetos sociais; 

II - nos casos em que a escolha do parceiro esteja associada a suas 
características particulares, vinculada a oportunidades de negócio definidas e 
específicas, justificada a inviabilidade de procedimento competitivo. 

§ 4o Consideram-se oportunidades de negócio a que se refere o inciso II do § 
3o a formação e a extinção de parcerias e outras formas associativas, 
societárias ou contratuais, a aquisição e a alienação de participação em 
sociedades e outras formas associativas, societárias ou contratuais e as 
operações realizadas no âmbito do mercado de capitais, respeitada a regulação 
pelo respectivo órgão competente. 

Conforme se verifica no caput do artigo colado, a contratação direta (não precedida 
de licitação) tem caráter expresso de EXCEÇÃO, sendo restrita às hipóteses dos artigos 
29 e 30 da lei 13.303/16,05 quais, respectivamente, trazem os institutos da "dispensa" 
e da "inexigibilidade", transcrevamos: 

Art. 29. É dispensável a realização de licitação por empresas públicas e 
sociedades de economia mista: 

- para obras e serviços de engenharia de valor até R$ 100.000,00 (cem mil 
reais), desde que não se refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou 
ainda a obras e serviços de mesma natureza e no mesmo local que possam ser 
realizadas conjunta e concomitantemente; 

li - para outros serviços e compras de valor até R$ 50.000,00 (cinquenta mil 
reais) e para alienações, nos casos previstos nesta Lei, desde que não se refiram 
a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação de maior vulto que possa 
ser realizado de uma só vez; 

III - quando não acudirem interessados à licitação anterior e essa, 
justificadarnente, não puder ser repetida sem prejuízo para a empresa pública 
ou a sociedade de economia mista, bem como para suas respectivas 
subsidiárias, desde que mantidas as condições preestabelecidas; 

IV - quando as propostas apresentadas consignarem preços manifestamente, 
superiores aos praticados no mercado nacional ou incompatíveis com os 	— 
fixados pelos órgãos oficiais competentes; 
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V - para a compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento de suas 
finalidades precípuas, quando as necessidades de instalação e localização 
condicionarem a escolha do imóvel, desde que o preço seja compatível com o 
valor de mercado, segundo avaliação prévia; 

VI - na contratação de remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento, 
em consequência de rescisão contratual, desde que atendida a ordem de 
classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições do contrato 
encerrado por rescisão ou distrato, inclusive quanto ao preço, devidamente 
corrigido; 

VII - na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou 
estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional 
ou de instituição dedicada à recuperação social do preso, desde que a 
contratada detenha inquestionável reputação ético-profissional e não tenha 
fins lucrativos; 

VIII - para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional ou 
estrangeira necessários à manutenção de equipamentos durante o período de 
garantia técnica, junto ao fornecedor original desses equipamentos, quando tal 
condição de exclusividade for indispensável para a vigência da garantia; 

IX - na contratação de associação de pessoas com deficiência física, sem fins 
lucrativos e de comprovada idoneidade, para a prestação de serviços ou 
fornecimento de mão de obra, desde que o preço contratado seja compatível 
com o praticado no mercado; 

X - na contratação de concessionário, permissionário ou autorizado para 
fornecimento ou suprimento de energia elétrica ou gás natural e de outras 
prestadoras de serviço público, segundo as normas da legislação específica, 
desde que o objeto do contrato tenha pertinência com o serviço público. 

XI - nas contratações entre empresas públicas ou sociedades de economia mista 
e suas respectivas subsidiárias, para aquisição ou alienação de bens e prestação 
ou obtenção de serviços, desde que os preços sejam compatíveis com os 
praticados no mercado e que o objeto do contrato tenha relação com a 
atividade da contratada prevista em seu estatuto social; 

XII - na contratação de coleta, processamento e comercialização de resíduos 
sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta 
seletiva de lixo, efetuados por associações ou cooperativas formadas 
exclusivamente por pessoas físicas de baixa renda que tenham como ocupação 
econômica a coleta de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos 
compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública; 

XIII - para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou prestados no País, 
que envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnológica e defesa 
nacional, mediante parecer de comissão especialmente designada pelo 
dirigente máximo da empresa pública ou da sociedade de economia mista; 

XIV - nas contratações visando ao cumprimento do disposto nos arts. 32, 42, 
59 e 20 da Lei no 10.973, de 2 de dezembro de 2004, observados os 
princípios gerais de contratação dela constantes; 
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XV - em situações de emergência, quando caracterizada urgência de 
atendimento de situação que possa ocasionar prejuízo ou comprometer a 
segurança de pessoas, obras, serviços, equipamentos e outros bens, públicos 
ou particulares, e somente para os bens necessários ao atendimento da 
situação emergencial e para as parcelas de obras e serviços que possam ser 
concluídas no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias consecutivos e 
ininterruptos, contado da ocorrência da emergência, vedada a prorrogação dos 
respectivos contratos, observado o disposto no § 20; 

XVI - na transferência de bens a órgãos e entidades da administração pública, 
inclusive quando efetivada mediante permuta; 

XVII - na doação de bens móveis para fins e usos de interesse social, após 
avaliação de sua oportunidade e conveniência socioeconômica relativamente à 
escolha de outra forma de alienação; 

XVIII - na compra e venda de ações, de títulos de crédito e de dívida e de bens 
que produzam ou comercializem. 

§ lo Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contrafação nos termos 
do inciso VI do caput, a empresa pública e a sociedade de economia mista 
poderão convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
a celebração do contrato nas condições ofertadas por estes, desde que o 
respectivo valor seja igual ou inferior ao orçamento estimado para a 
contratação, inclusive quanto aos preços atualizados nos termos do 
instrumento convocatório. 

§ 2o A contratação direta com base no inciso XV do caput não dispensará a 
responsabilização de quem, por ação ou omissão, tenha dado causa ao motivo 
ali descrito, inclusive no tocante ao disposto na Lei no 8.429, de 2 de junho 
de 1992. 

§ 3o Os valores estabelecidos nos incisos 1 e II do caput podem ser alterados, 
para refletir a variação de custos, por deliberação do Conselho de 
Administração da empresa pública ou sociedade de economia mista, 
admitindo-se valores diferenciados para cada sociedade. 

Art. 30. A contratado direta será feita quando houver inviabilidade de 
competição,  em especial na hipótese de: 

I - aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser 
fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo; 

li - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados, com 
profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade 
para serviços de publicidade e divulgação: 

a) estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos; 

b) pareceres, perícias e avaliações em geral; 

c) assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias; 
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d) fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços; 

e) patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; 

f) treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 

g) restauração de obras de arte e bens de valor histórico. 

§ 10 Considera-se de notória especialização o profissional ou a empresa cujo 
conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, 
estudos, experiência, publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica 
ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permita inferir que o 
seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena 
satisfação do objeto do contrato. 

Doutrina e jurisprudência traçam corno principal diferença entre hipóteses de dispensa 
e inexigibilidade a "possibilidade de competição". Neste sentido, enquanto nas 
hipóteses de dispensa, taxativamente enumeradas no artigo 24 da lei 8.666/93, a lei 
faculta ao Administrador Público realizar ou não a licitação (pois se verifica 

concretamente a viabilidade de se instaurar o certame), na inexigibilidade não se 
vislumbra, no plano concreto, a possibilidade de competição, sendo, esta, limitada pelo 
número de interessados ou pelo próprio objeto. 

Celebrado trecho da doutrina de Maria Sylvia Zanella pontua, categoricamente, tal 
diferenciação: 

"A diferença básica entre as duas hipóteses está no fato de que, na dispensa, 
há possibilidade de competição que justifique a licitação; de modo que a lei 
faculta a dispensa, que fica inserida na competência discricionária de 
Administração. Nos casos de inexigibilidade, não há possibilidade de 
competição, porque só existe um objeto ou uma pessoa que atenda às 
necessidades da Administração; a licitação é, portanto, inviável". 

É justamente pela impossibilidade de ser concretizada a competitividade que o texto 
legal expressa a "inviabilidade da competição". Tal requisito é de tal importância que 
é repetido no inciso II, §3°, do artigo 28, e no caput do artigo 30. 

Conforme asseverado anteriormente, o RILCI pretendeu, ao instalar o regime de 

credenciarnento, criar hipótese de inexigibilidade de licitação, pois, além de ser o rol de 
dispensa taxativo (não se adequando o caso sob análise às hipóteses do artigo), foi 

expressamente consignada no conceito de credenciamento, previsto no inciso VI do 
artigo 2°, expressão que se amolda à previsão do artigo 30 da 13.303/16: 

VI credenciamento: cadastro, nos termos deste Regulamento, de 
interessados para a execução de objetos que posso ser executados 
simultaneamente por diversos credenciados, bem como para concessão 
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de uso de áreas, instalações e equipamentos aeroportuários, destinados 
à publicidade e a ações eventuais e promocionais, quando for inviável a 
competição  e desde que satisfeitos os requisitas previamente 
estabelecidos pela Infraero; (...) 

Sobre as hipóteses de cabimento de contratação direta, fato incontestável é que a 
Administração Pública, seja ela direta ou indireta, não pode, a seu bei prazer, cria-las. 

As regras legais devem ser respeitadas! Os regulamentos, de grau normativo 
hierarquicamente inferior3, SÃO ESCRAVOS DA LEI! 

O que se percebe é que o artigo 21 do RILCI, ao tratar da contratação direta de áreas 
destinadas a publicidade, encontra-se viciado desde a publicação do regulamento, 
pois, TORNA INEXIGÍVEL A LICITAÇÃO SEM QUALQUR TIPO DE AMPARO LEGAL. 

Frisa-se: 

- As licitações para a contratação de empresas interessadas na 
concessão de áreas para velculação de publicidade nos aeroportos são 
competitivas, atraem diversas concorrentes e, via de regra, elevam 
substancialmente o preço mensal mínimo, fixado pela Infraero; 

- Citando como exemplo o edital 221/LALI-2/SBSP/2017, percebe-se que 
os três lotes licitados foram arrematados por preços que, somados, 
ultrapassam em surpreendentes 258% (DUZENTOS E CINQUENTA E 
OITO POR CENTO) aos fixados pela concedente; 

Ademais, outro ponto de destaque é que o CREDENCIAMENTO, regulado pelo RILCI e 
colocado em prática pelo edital 004/LALI-4/SEDE/2017, se mantido, irá criar dentro 
de um mesmo o cenário fático, DOIS PROCEDIMENTOS DISTINTOS com o mesmo 
objetivo. 

Ora, de um lado teremos as licitações para as concessões de uso de áreas para 
publicidade. Nestas, se percebe a vinculação do procedimento empregado pelo 
Administrador à previsão legal. De outro, teremos as contratações diretas, precedidas 
por mero e simples credenciamento, na qual, empresas e pessoas físicas, que não se 
curvaram às criteriosas condições estabelecidas nos editais de licitação, não assumiram 
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nenhum risco de empreendimento e não competiram, irão se ver contratantes do 

mesmo objeto daquelas que licitaram (pontos em locais diversos), simplesmente por 

enviarem a documentação de forma mais rápida. 

O desserviço do CREDENCIAMENTO é perceptível sob TODAS as análises possíveis: 

- Do ponto de vista das empresas que já são concessionárias, o 

credenciamento cria verdadeira concorrência desleal nos aeroportos da 

infraero. Aqueles que são beneficiados com a contratação direta não se 
submeteram aos ônus e encargos nas licitações, não investiram em mão 
de obra para a fase anterior à contratação, sendo desnecessário se 

asseverar os inúmeros gastos que os empresários despendem com o 
estudo de viabilidade feito nas licitações. Ademais, o RISCO DO 

EMPREENDIMENTO não é suportado pelos contratantes diretos. Ora, 

em uma licitação, o concessionário se submete a um cenário de 

incertezas, pois, os lotes englobam diferentes tipos e localidades de 

pontos, sendo que, muitas vezes, uns possuem projeção de 
rentabilidade positiva, enquanto outros não. Nas contratações diretas, 

os pontos, individualizados, são ofertados de forma objetiva, mitigando 

o risco dos resultados, CRIANDO DUAS REGRAS PARA UM "MESMO 

JOGO", o que, manifestamente, FERE A ISONOMIA ENTRE OS 

PARTICIPANTES DAS CONTRATAÇÕES PÚBLICAS; 

- Do ponto de vista dos administrados, ou melhor pontuando, DO 

PONTO DE VISTA DO INTERESSE PÚBLICO, os danos ao erário são 
presumidos e evidentes. Conforme já salientado, as licitações da 

Infraero para a concessão de áreas são, geralmente, disputadíssimas. 

Muitas empresas do setor registram suas propostas de preços e, na fase 
de lances, PERCEBE-SE, VIA DE REGRA, O MAJORAMENTO DOS PREÇOS 

PRÉ-FIXADOS PELA INFRAERO COMO VALORES MÍNIMOS. O 

CREDENCIAMENTO pretendido pela INFRAERO fixa valores para os 
pontos e IMPEDE A CONCORRÊNCIA, IMPEDE A BUSCA DA MELHOR 

PROPOSTA, CRIA REGRAS DIFERENTES PARA O MESMO OBJETIVO e, 

assim, traz prejuízo ao erário, aos administrados e, principalmente, AO 
INTERESSE PÚBLICO. 

- Do ponto de vista da própria Administração Pública, o 

CREDENCIAMENTO, ao permitir que pessoas físicas se credenciem e que 
empresas comprovem a adequação de suas atividades apenas pelo 
contrato social, bem como ao não prever a apresentação de índices de 

qualificação econômico financeira, diversas certidões negativas 
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usualmente exigidas nos procedimentos de licitação, balanço contábil e 
GARANTIAS, traz à Infraero INEQUÍVOCA INSEGURANÇA DE EXECUÇÃO 
E DE PAGAMENTO dos preços contratados. 

Nada justifica o credenciamento pretendido pelo edital 002/LALI-4/SEDE/2017, pois não 

há motivos para a alteração das regras. As competições geradas pelas licitações SÃO 

BENÉFICAS À ADMINISTRAÇÃO, AO INTERESSE PÚBLICO E AOS INTERESSADOS. 

Contrapondo os conceitos e regras legais ao processo de contratação direta por 
credenciamento, conclui-se: A PLENA POSSIBILIDADE DE COMPETIÇÃO, O HISTÓRICO 
DAS LICITAÇÕES, A AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DE HIPÓTESES DE DISPENSA, A 

INOCORRÊNCIA DE LICITAÇÕES DESERTAS, A INOCORRÊNCIA DE LICITAÇÕES 
FRACASSADAS, O INEXCEPCIONAL AUMENTO DOS PREÇOS MENSAIS DAS 
CONTRATAÇÕES VIABILIZADOS PELAS DISPUTAS DE LANCES, AS GARANTIAS 
CONTRATUAIS PREVISTAS NOS EDITAIS DE LICITAÇÃO, A COMPROVAÇÃO DE 
CAPACIDADE TÉCNICA E QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA E A ISONOMIA 
ATINENTE AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS NÃO PERMITEM A CONTRATAÇÃO  
DIRETA DE CONCESSÃO DE ÁREAS DE PUBLICIDADE EM AEROPORTOS, POR NÃO SE 
ENQUADRAR O TIPO AOS CASOS DE DISPENSA E INEXIGIBILIDADE PREVISTAS EM  
NOSSO ORDENAMENTO JURÍDICO.  

II.2 — PERSPECTIVA A PARTIR DA DOUTRINA ADMINISTRATIVA 

Exaurindo a matéria, trazemos considerações importantes sobre o posicionamento 
doutrinário e jurisprudencial, já adiantando que o CREDENCIAMENTO de empresas 

privadas, e pessoas físicas, para futura contratação direta de concessão de uso de áreas 

de exploração de publicidade nos aeroportos da Rede Infraero, não está pautado (e 
escorado) na legalidade. 

O sistema de credenciamento não possui regulamentação em lei específica, e os 

entendimentos sobre o assunto, que partem da jurisprudência e da doutrina do Direito 
Administrativo, avaliam, justamente, a questão da POSSIBILIDADE DE COMPETIÇÃO para 
a execução do objeto a ser contratado pela Administração Pública, 

Ressalta-se que, tanto a doutrina, quanto a ju?isprudência, de forma majoritária, 
entendem que o credenciamento é, sim, um procedimento administrativo, e possui 
fundamento de validade no artigo 25 da lei 8.666/93, o que, por consectário lógico, é, 
por analogia, interpretado, também, pelo artigo 30 da Lei das Estatais, 



14 

Entende a doutrina que só é possível se adotar o credenciamento, como hipótese de 
inexigibilidade, quando estiver absolutamente comprovada a inviabilidade de 
competição, o que é, sem dúvidas, ônus da Administração Pública, 

O que deve ficar claro é o seguinte: o credenciamento, mesmo legal, é adstrito a 
rígidos requisitos, e está vinculada à observância dos Princípios Administrativos. 

Os casos típicos de inexigibilidade são aqueles onde existe um único fornecedor, do bem 

ou serviço perseguido, que atende as condições que a Administração necessita. Tal 
situação não é objeto da presente análise, pois, não é novidade que muitas empresas 
possuem o interesse de contratar as áreas dos aeroportos destinadas à exploração de 

publicidade, inclusive, algumas delas possuem o objeto social estritamente vinculado a 
tal fim. 

Afastando-se dos casos usuais de inexigibilidade, no credenciamento o que pressupõe é 
a necessidade da Administração de realizar número indeterminado de contratações 

para atendimento de suas necessidades, bem como a pluralidade de interessados em 
• executar os serviços. 

Convém, então, avaliar se o caso concreto se amoldaria a esta possibilidade de 
inexigibilidade. 

Nas situações nas quais é possível se realizar o credenciamento, ponto determinante é 
a verificação da ausência de competitividade. Ora, se não é necessária a disputa, e sendo 

esta elemento indispensável, torna-se inexigível a licitação por inviabilidade de 
competição. 

Este é o caso de um cenário no qual, apesar de não ser possível se limitar o número 

exato de contratações necessárias, existe a necessidade de se contratar todos os 

interessados. O que se percebe é que não há a necessidade de escolha pela 

Administração, pois o número de objetos a serem contratados é, no mínimo, igual ao de 
interessados. 

O credenciamento se mostra como uma espécie de cadastro, no qual os interessados 
em contratar determinado objeto com Administração registram seu interesse e se 
credenciam, mediante a observância de condições inerentes ao procedimento. Em 
virtude do credenciamento, todos os interessados que atendam aos requisitos 
necessários irão celebram contrato administrativo, haja vista que, pela natureza da  
demanda, não há relação de exclusão, pois o serviço não irá ser prestado por um ou  
outro, mas, sim, por todos,  
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Registramos ensinamento de Jorge Ulisses Jacoby Fernandes, na obra "Contratação 
Direta Sem Licitação" (Ed. Brasília Jurídica, 5R Edição, págs. 532 e 533) sobre os requisitos 
a serem observados no procedimento de credenciamento: 

"Nos cursos de auditoria em licitações que temos ministrado, lembramos que 
há três aspectos fundamentais que definem a possibilidade de uso ou não da 
pré-qualificação do tipo credenclamento: 

a) possibilidade de contratação de todos os que satisfaçam às condições 
exigidas. 

Se o objeto só pode ser realizado por um, como uma ponte ou um só curso,  
descabe a pré-qualificação, pois característica fundamental do tipo 
credenciamento, é que todos os selecionados serão contratados, embora 
demandados em quantidades diferentes; 

b) que a definição da demanda, por contratado não seja pela Administração. 

Observe que a jurisprudência já consagrou pelo menos três possibilidades do 
uso do credenciamento, mas sempre excluindo a vontade da Administração 
na determinação da demanda por credenciado. 

c) que o objeto satisfaça à Administração, desde que executado na forma 
definida no edital. 

São serviços em que as diferenças pessoais do selecionado têm pouca 
relevância para o interesse público, dado o nível técnico da atividade, já 
bastante regulamentado ou de fácil verificação... 

d) que o preço de mercado seja razoavelmente uniforme, e que a fixação 
prévia de valores seja mais vantajosa para a Administração. 

A fixação dos valores previamente pela administração implica o dever 
inafastável de comprovar e demonstrar, nos autos, a vantagem ou igualdade 
dos valores definidos em relação à licitação convencional ou preços de 
mercado. Essa justificativa será objeto de futuro exame perante as esferas de 
controle, nos termos da lei. "(grifos nossos) 

Na mesma linha, Marçal Justen Filho4: 

Não haverá necessidade de licitação quando houver número ilimitado de 
contratações e (ou) quando a escolha do particular a ser contratado não 
incumbir à própria Administração. Isso se verifica quando uma alternativa de 
contratar não for excluclente de outras, de molde que todo o particular que o 
desejar poderá fazê-lo 

Nas hipóteses em que não se verifica a excludência entre as contratações 
públicas, a solução será o credenciamento f...j. 
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O credenciamento envolve uma espécie de cadastro de prestadores de serviço 
ou fornecedores. O credenciamento é o ato pelo qual o sujeito obtém a 
Inscrição de seu nome no referido cadastro. 

Nas situações de ausência de competição, em que o credenciamento é 
adequado, a Administração não precisa realizar licitação. Sob certo ângulo, 
verifica-se inexigibilidade de licitação, por inviabilidade de competição. Na 
verdade, a inviabilidade de competição consiste, no caso, na ausência de 
excludência entre os possíveis interessados. 

Em consequência, tem-se que só é legítimo o credenciamento para contratação direta 
quando restar comprovado que, por ausência de competitividade, nos termos 
detalhados, é inviável a abertura de procedimento de licitação para a contratação do 

bem ou do serviço. 

Neste sentido, confrontando o entendimento doutrinário à situação analisada, 

categoricamente se pode afirmar que: NÃO SE AMOLDA O CREDENCIAMENTO ÀS 
CONCESSÕES DE ÁREAS PARA PUBLICIDADE, POIS: 

i) 	A competitividade é incontestável, as licitaçaes atraem diveros 
interessados qualificados e competentes; 

Não há como se prever que todos os interessados terão oportunidade de 

serem contratados, pois, o número de demanda pode ser indeterminado, o 

que, de nenhuma forma, se confunde com ilimitado, pois as áreas de 
concessão sofrem lógica limitação espacial, por se encontrarem dentro de 
aeroportos; 

iii) 	A fixação de preços, inerente ao procedimento de credenciamento, não se 
amolda ao interesse público, pois priva que a concedente obtenha a 
proposta mais vantajosa, sendo certo que, via de regra, nos procedimentos 
de licitação o preço mínimo estabelecido para cada área é superado pelos 
lances dos licitantes. 

IL3- DA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO: AUSÊNCIA DE 
COMPROVAÇÃO DE INVIABILIDADE DE COM PETIÇÃO 

Além de todas as questões fáticas já apresentadas, o procedimento instaurado a partir 
do Edital 002/LALI-4/SEDE/2017, "fundamentado" pelo RILCI, se encontra em vestes de 
ABSOLUTA nulidade, consubstanciada em vício que, pela gravidade, é insanável. 

Em brevíssima síntese, analisando os aspectos do ato administrativo, temos que 
MOTIVO e MOTIVAÇÃO são institutos autônomos e, assim, não se confundem. 
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Por motivo, entende-se como a situação jurídica que impulsiona o ato. 

Já a motivação, é, justamente, a explanação dos motivos que levaram o administrador 

público à elaboração do ato. Oportuno a transcrição de trecho da doutrina de Celso 
Antônio Bandeira de Mello sobre a motivação: 

"Integra a "formalização" do ato, sendo um requisito formalístico 
dele. É a exposição dos motivos, a fundamentação na qual são 
enunciados (a) a regra de Direito habilitante, (b) os fatos em que 
o agente se estribou para decidir e, muitas vezes, 
obrigatoriamente, (c) a enunciação da relação de pertinência 
lógica entre os fatos ocorridos e o ato praticado. Não basta, pois, 
em uma imensa variedade de hipóteses, apenas aludir ao 
dispositivo legal que o agente tomou com base para editar o ato. 
Na motivação transparece aquilo que o agente apresenta como 
"causa" do ato administrativo 1...j" 

Aprofundando o tema, essencial característica de validade da motivação é, sem dúvidas, 
• o momento de sua apresentação. Ora, pela própria essência do conceito, a motivação, 
necessariamente, deve ser prévia ou, no mínimo, concomitante ao ato administrativo. 

A lei 9.784/99, que regulamenta os atos administrativos no âmbito da Administração 
Pública Federal, elenca como obrigação do agente público a motivação dos atos QUE 
DISPENSEM OU DECLAREM A INEXIGIBILIDADE DO PROCESSO LICITATÓRIO: 

"Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação 
dos fatos e dos fundamentos jurídicos, quando: 

1— neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses; 

(--) 

IV — dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;.  

A motivação dos atos é imprescindível para ulterior verificação de sua LEGALIDADE, o 
que é asseverado na doutrina. Neste sentido, sublinhamos entendimento de Maria 
Sylvia Zanella Di Pietro (Dl PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo. 219  ed. 
São Paulo: Atlas, 2008, p. 200): 

"Entendemos que a motivação é, em regra, necessária, seja para 
os atos vinculados, seja para os atos discricionários, pois constitui 
garantia de legalidade que tanto diz respeito ao interessado como 
à própria Administração Pública; a motivação é que permite a 
verificação, a qualquer momento, da legalidade do ato, até 
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mesmo pelos demais Poderes do Estado. Note-se que o artigo 111 
da Constituição Paulista de 1989 inclui a motivação entre os 
princípios da Administração Pública; do mesmo modo, o artigo 29 
da Lei n° 9.784, de 29-1-99, que disciplina o processo 
administrativo federal, prevê a observância desse princípio, e o 
artigo 50 indica as hipóteses em que a motivação é obrigatória." 

Tanto na edição do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Infraero, como no 
Edital 002/LAU-4/SEDE/2017, cometeu o Administrador Público o grave vício de não 
motivar sua decisão. Ora, é indiscutível que se trata a contratação direta pretendida de 
criação de hipótese de INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, mesmo por que, de outra forma, 
não caberia a contratação sem ser precedida do procedimento legal. 

Desta forma, a inexigibilidade pretendida é nula de pleno direito. 

Vale dizer que a motivação do ato sob análise se torna impossível do ponto de vista 
fático, pois, conforme amplamente demonstrado, a viabilidade e a necessidade da 
instauração de procedimento de competição é imprescindível para a efetivação da 
melhor proposta, da isonomia e do interesse público. 

Sobre o tema, a jurisprudência do Tribunal de Contas da União é pacífica que, para se 
configurar hipótese de inexigibilidade de competição, faz-se necessária a configuração 
de inviabilidade da competição, a qual, deve ser expressamente demonstrada e 
comprovada, ou seja, motivada de forma pretérita ou concomitante à publicação do ato. 

Neste sentido (nossos grifos): 

A ausência deobservação das formalidades inerentes à 

inexigibilidade de licitação, em desacordo com o art. 26 da Lei n2  

8666/1993, caracteriza grave infração à norma legal, ensejando a 

irregularidade das contas dos responsáveis. 

TCU Acórdão 2560/2009 Plenário (Sumário) 

Não prescinde da avaliação subjetiva, a contratação por 
inexigibilidade de licitação em virtude de objeto singular e de 

notóriaespecialização do contratado, no que pertine à escolha da 
empresa ou do profissional 	a ser contratado. É necessário, no 
entanto, que tal escolha guardeinteira consistência com outros 
elementos de caráter objetivo a serem devidamente explicitados. 

TCU Acórdão 2142/2007 Plenário (Sumário) 
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devidamente comprovada a inviabilidade de competição. 

TCU Acórdão 827/2007 Plenário (Sumário) 

Deve o gestor abster-se de contratar por inexigibilidade de licitação 

quando houver viabilidade de competição. 

TCUAcórdão 127/2007 Plenário (Sumário) 

Faça constar dos processos de contratação por inexigibilidade 

delicitacão os elementos que justifiquem adequadamente os 

preços praticados, de modo a atender ao disposto no incisolli do § 

único do art.26 da Lei n° 8.666/ 1993.  Evidencie, nos processos de 
inexigibilidade de licitação, para contratação de serviços 
enumerados no art.13 da Lei n28.666/1993,0 perfil técnico exigido 
da empresa ou do profissional, informando se as técnicas utilizadas 
pelo contratado se baseiam em métodos não padronizados, que não 
sejam passíveis de ser enfrentados por outro profissional ou 
empresa, de modo a demonstrar o cumprimento do disposto no 
inciso II do art.25 citado diploma legal. 
TCU Acórdão 3051/2008 Plenário 

Pois bem, analisando-se o caso em comento com a jurisprudência da Egrégia Corte de 
Contas, temos como impossível a verificação da legalidade do ato administrativo que 
pretende o credenciamento de empresas para posterior concessão de áreas para a 

exploração comerciai de publicidade, eis que não evidenciada a inviabilidade de 
competição e, do ponto de vista formal, NÃO JUSTIFICADO /MOTIVADO/ 

FUNDAMENTADO O ATO ADMINISTRATIVO QUE CRIOU A HIPÓTESE DE DISPENSA DA 
LICITAÇÃO. 

Por fim, apontamos que a lei EXPRESSAMENTE proíbe a inexigibilidade de procedimento 
licitatório em matéria de serviços de publicidade e divulgação, inteligência do artigo 30, 
II, da lei 13.33/2016: 

Art. 30. A contratação direta será feita quando houver inviabilidade de 

competição, em especial na hipótese de: 

I - aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só possam ser 

fornecidos por produtor, empresa ou representante comercial exclusivo; 
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II - contratação dos seguintes serviços técnicos especializados, com 
profissionais ou empresas de notaria especialização, vedada a 
inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação:  (...) 

CONCLUSÃO 

Pois bem, trazendo-se a análise do caso concreto para o plano jurídico, conclui-se pela 

inviabilidade impossibilidade ilegalidade do CREDENCIAMENTO NOS MOLDES DO 
EDITAL 002/LALI-4/SEDE/2017, em síntese, destacando-se: 

a) A COMPROVADA VIABILIDADE DA COMPETIÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE 
CONCESSÃO DE ÁREAS PARA EXPLORAÇÃO DE PUBLICIDADE NOS AEROPORTOS 
DA REDE INFRAERO; 

b) O HISTÓRICO DE ACIRRADAS DISPUTAS ENTRE OS LICITANTES E O 
SUBSTANCIAL AUMENTO DO PREÇO PRÉ-FIXADO PELA INFRAERO COMO 
MÍNIMO; 

c) A INEQUÍVOCA MITIGAÇÃO DA BUSCA DA MELHOR PROPOSTA PELA 
ADMINISTRAÇÃO, CONFIGURADA NO EDITAL PELA PRÉ-FIXAÇÃO DE PREÇOS; 

d) A AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE DISPENSA DE LICITAÇÃO EM QUE SE 
AMOLDE O CREDENCIAMENTO PRETENDIDO PELA INFRAERO, TENDO EM VISTA 
A MULTIPLICIDADE DE EMPRESAS INTERESSADAS NAS CONTRATAÇÕES, A 
INOCORRÊNCIA DE FRUSTRAÇÃO E DESERÇÃO DE LICITAÇÕES; A POSSIBILIDADE 
DE QUANTIFICAR O OBJETO; A POSSIBILIDADE DE SE ESCOLHER PROPOSTA 
ENTRE AS OFERTAS FORMULADAS, VIA PROCEDIMENTO COMPETITIVO; 

e) A AUSÊNCIA DE CARACTERÍSTICA QUE INVIABILIZE A LICITAÇÃO, PERCEBENDO-
SE A LIMITAÇÃO DA QUANTIDADE DE OBJETOS, O NÚMERO LIMITADO DE 
CONCESSÕES EM VIRTUDE DE LIMITAÇÃO ESPACIAL; A IMPOSSIBILIDADE DE 
TODOS OS INTERESSADOS CONTRATAREM; A LATENTE VIABILIDADE E 
ADEQUAÇÃO DE INSTAURAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE LICITAÇÃO; 

f) O PACÍFICO ENTENDIMENTO DOUTRINÁRIO E JURISPRUDENCIAL NO SENTIDO 
DE QUE A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO SÓ TEM VIGÊNCIA EM CASOS ONDE 
SE COMPROVE A INVIABILIDADE DE COMPETIÇÃO, SITUAÇÃO DISTANTE DO 
CASO EM COMENTO; 

g) A ILEGALIDADE DE PREVISÃO QUE POSSIBILITA PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 
TEMPO INDETERMINADO; 
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h) A AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO, POSSIVELMENTE 
CARACTERIZADA PELA IMPOSSIBILIDADE DE SE JUSTIFICAR A CRIAÇÃO DE DOIS 
REGRAMENTOS LICITAÇÃO E CONTRATAÇÃO DIRETA — PARA UMA MESMA 
DEMANDA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, O QUE ACARRETA MANIFESTA 
QUEBRA DE ISONOMIA, PERMITINDO-SE ODIOSO CENÁRIO EM QUE ALGUNS 
CONTRATAM MEDIANTE RIGOROSO E FORMAL PROCEDIMENTO — COM 
APRESENTAÇÃO DE VARIADOS DOCUMENTOS E COMPROVANTES DE 
HABILITAÇÃO, QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA, DOCUMENTAÇÃO 
CONTÁBIL E GARANTIAS - E OUTROS CONTRATAM DIRETAMENTE, POR 
PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO; 

i) VIOLAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO, PLENAMENTE VERIFIC.ÁVEL NA MITIGAÇÃO 
DA BUSCA DA MELHOR PROPOSTA E NA CRIAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO 
QUAL A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA CONTRATA SEM GARANTIAS DE EXECUÇÃO, 
DE PAGAMENTO E DE EXPERTISE; 

j) EDITAL DE CREDENCIAMENTO QUE ELEGE TERATOLÓGICO SISTEMA 
CRONOLÓGICO DE ESCOLHA DO CONTRATADO, PERMITINDO QUE A SELEÇÃO 
RECAIA SOBRE AQUELAS EMPRESAS, OU MESMO PESSOAS FÍSICAS, QUE 
ENVIAREM A "CARTA DE PROPOSTA COMERCIAL" DE FORMA MAIS RÁPIDA, 
VIABILIZANDO, ASSIM, ATÉ MESMO, A PRÉ-ORDENAÇÃO DE SELEÇÃO; 

k) EDITAL DE CREDENCIAMENTO QUE ESTABELECE PRORROGAÇÕES ILIMITADAS 
FERINDO INCLUSIVE O CONCEITO BÁSICO DE TEMPORIARIDADE QUE TERIA 
MOTIVADO A SUA EDIÇÃO; 

A lista acima, exemplificativa, poderia ser complementada com inúmeros apontamentos 
que sempre levam à mesma conclusão de inviabilidade, impossibilidade e ilegalidade de 
implantação do instituto de credenciamento para o objeto elegido. 

De forma direta, o CREDENCIAMENTO perseguido pela Infraero atropela os Princípios 

Administrativos da Legalidade — CRIA HIPÓTESE DE CONTRATAÇÃO DIRETA QUE NÃO 

SE AMOLDA NA LEI; Motivação — Não expõe fundamentos e elucida as razões de sua 

edição; Finalidade — pois atinge o interesse público na busca da melhor contratação; 

da Isonomia — pois instaura absurdo procedimento de seleção baseado na celeridade 

de envio de carta proposta; da Competitividade — pois retira do interessado a 

possibilidade de concorrer e contratar com a Administração Pública em razão de seus 

próprios méritos na confecção de proposta e lances de preços; e Vantajosidade — pois 

inibe a possibilidade de a Administração Pública ser beneficiada com a melhor 

proposta financeira, ora, se existe a possibilidade de competição, o credenciamento 

de fornecedores sujeitos a precificação pré-determinada, além de esbarrar na regra 
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legal de necessidade de ticitação para as contratações públicas, vai de encontro, 

também, ao interesse público e à busca da melhor vantagem para a Administração. 

Ademais, em via reflexa, verifica-se a afronta à Publicidade, ao Julgamento Objetivo, à 

Razoabilidade e à Segurança Jurídica. 

PONTUA-SE: SE HISTORICAMENTE SÃO REALIZADAS LICITAÇÕES EXITOSAS PARA A 

CONTRATAÇÃO DO OBJETO, NÃO HÁ COMO SE CONCEBER A POSSIBILIDADE DE 

CONTRATAÇÃO DIRETA, SOB PENA DE AFRONTA À LEI E À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 

1988. 

IV- 	DO CARÁTER DE INTERPELAÇÃO DA PRESENTE PEÇA 

Não recebida, conhecida ou provida a presente IMPUGNAÇÃO, de forma subsidiária ou 

cumulativa, notifica-se a respeitável EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA 

AEROPORTUÁRIA — INFRAERO que, por se tratar de CONTROLE DE LEGALIDADE, nos 

termos do Capítulo 111 da lei 13.303/16, a irnpugnante PROCEDERÁ À REPRESENTAÇÃO 

AOS ÕRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DAS ESTATAIS, PRINCIPALMENTE 

MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, SEM PREJUÍZO DE 

DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO COMPETENTE OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DO EDITAL 

002/LALI-4/SEDE/2017. 

V- 	PEDIDOS 

Por todo o exposto, respeitosamente, requer-se — com fulcro na lei 13.303/2016, na 

Constituição Federal de 1988, na melhor doutrina e na jurisprudência aplicável à 

matéria — o conhecimento e o provimento da presente IMPUGNAÇÃO e a consequente 

REVOGAÇÃO do editai 002/tALI-4/SEDE/2017. 

Nestes Termos, 

Pede e Aguarda Deferimento. 

São Paulo, 01 de Dezembro de 2017. 

1NDOOR MIDIA 
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