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RELATÓRIO DE INSTRUÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

 
 
ASSUNTO: Impugnação ao Edital 
 
REFERENTE:  Edital de Credenciamento nº 002/LALI-4/SEDE/2017 
 
OBJETO:  “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” 

 
IMPUGNANTE: INDOOR MÍDIA COMUNICAÇÕES LTDA  
 
 
1. HISTÓRICO  

 
Trata-se de instrução de impugnação ao Edital de Credenciamento nº 

002/LALI-4/SEDE/2017, publicado em 14/11/2017, disponibilizado nos sites de licitações da 
Infraero (http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao) e Negócios Aeroportuários – Infraero 
(www4.infraero.gov.br/negócios/), no qual a impugnante, INDOOR MIDIA 
COMUNICAÇÕES LTDA, em síntese, alega que, em seu entendimento, as exigências no 
Edital atentariam contra o caráter competitivo, por não utilizar o procedimento de licitação para 
essas contratações. 

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

apresentadas pela impugnante, a análise técnica, bem como, o exame dos membros técnicos da 
área requisitante e responsável pelo processo de concessões temporárias no tocante aos aspectos 
que lhe cabem analisar. 

 

2. ADMISSSIBILIDADE 
 

Registre-se que a peça da impugnante foi protocolada na Infraero em 
04/12/2017, às 14:43, sob o protocolo n° 8985, e conhecida, uma vez presentes os requisitos de 
admissibilidade previstos na legislação pertinente. 

 
 

3. DA IMPUGNAÇÃO 
 
A impugnante apresenta seus argumentos iniciais nos termos a seguir: 
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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 
Princípio 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.BR/NEGOCIOS/OPORTUNIDADES/MIDI
A/). 

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.”  
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4. ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO: 
 
Por se tratar a presente impugnação de questões técnicas definidas 

exclusivamente pela área demandante do objeto durante a fase de planejamento da licitação, 
essas foram submetidas à análise da Gerência de Planejamento Comercial - VAPC da Infraero, 
a qual se manifestou, considerando os tópicos itemizados na impugnação apresentada pela 
empresa INDOOR MIDIA COMUNICAÇÕES LTDA, nos seguintes termos: 
 
 
PETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO – INDOOR MÍDIA :  

“... 
O EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 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.” 

 
RESPOSTA INFRAERO :  
 

O processo em pauta, conforme o objeto descreve, “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”, destina-se a habilitação documental de empresas jurídicas e, 
eventualmente, pessoas físicas, a estarem credenciadas e aptas a contratarem 
temporariamente espaços disponíveis nos aeroportos, exclusivamente destinados a 
ações promocionais/eventuais. 

O Edital em tela não trata da concessão de espaços para publicidade e propaganda, mas 
tão somente de concessão episódica, temporária, de curta duração (até 6 meses) para 
ações eventuais e/ou promocionais, as quais estão conceituadas no instrumento 
convocatório, como se lê a seguir : 

“3.1.1 AÇÃO EVENTUAL OU PROMOCIONAL: são as 
concessões de uso de áreas, instalações e equipamentos 
aeroportuários, destinadas à exploração comercial, com ou sem 
vendas de produtos e/ou serviços, conforme definições constantes 
da NI 13.03/A (COM), de 05 de fevereiro de 2013”. 

Há um engano da impugnante ao afirmar que o processo em pauta destina-se a 
contratação de espaços nos aeroportos públicos para que particulares explorem ações de 
publicidade e propaganda sem licitação. Até mesmo porque, regramento interno da 
INFRAERO, MPP 13.01 (COM), de 27/09/2017, é explícito ao proibir concessão 
promocional/eventual para as atividades de publicidade e propaganda. Senão vejamos, 
in litteris: 
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MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE PROCESSO – MPP nº 13.01/ 
(COM), de 27/SET/2017 
I - DA FINALIDADE  
1 - Este Manual de Procedimentos de Processo tem por objetivo 
estabelecer os procedimentos para o credenciamento de interessados 
e para as concessões temporárias destinadas à exploração comercial 
e/ou institucional de ações eventuais e/ou promocionais.  
II - DA ABRANGÊNCIA  
2 - A abrangência deste Manual de Procedimentos de Processo 
estende-se a todos os Centros de Negócios da Infraero, ao Centro de 
Serviços Administrativos e Técnicos - CSAT e ao Centro Corporativo.  

NOTA - As atividades de publicidade e propaganda não estão abrangidas por 
este procedimento.   

 
PETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO – INDOOR MÍDIA :  

 
“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! 

.... 

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 § 8º do art. 65 da Lei nº 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. 

...” 
 

RESPOSTA INFRAERO :  
 
Cabe destacar que os procedimentos adotados no processo de credenciamento são 
guiados pelos princípios que norteiam a Administração Pública, quais sejam: 
transparência, publicidade, isonomia, eficiência e legalidade.  
O processo de credenciamento é um mecanismo e processo objetivo, que preza a 
eficiência na obtenção de receitas pautado na legalidade nos seus procedimentos de 
concessões temporárias, requisitos preconizados para empresas públicas, por meio da 
Lei nº 13.303/2016.  
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Destaca-se que os preceitos são regidos pelo novo ordenamento das Empresas Estatais 
(Lei n° 13.303/2016), não principiologicamente mais pelos da Lei nº 8.666/93. 
 
Quanto ao disposto no subitem 3.4.1.3 do Edital, a impugnante limitou-se a parte do 
texto, desconfigurando, assim, a sua finalidade.  
 

“3.4.1.3 Em casos excepcionais, previamente aprovados pela 
Diretoria Comercial da Infraero, poderá haver prorrogação da 
concessão temporária acima do limite de 6 (seis) meses, tendo 
também por fundamento o aproveitamento máximo das 
oportunidades de negócios para a INFRAERO, respeitadas as 
disposições do REGULAMETNO e do PROCEDIMETNO 
aplicável.” 

 
Então vejamos o que diz o § 4° do art. 21 do Regulamento - RCLI. 
 

“A contratação decorrente do credenciamento pode ter prazo de 
até 06 meses, admitindo-se a prorrogação em casos excepcionais 
previamente aprovados pela Diretoria responsável, desde que 
não haja interessado na área.” 
 
Na mesma linha, o Manual de Procedimentos de Processo trás as 
seguintes disposições: 
 
“58. Admite-se a prorrogação contratual, em casos excepcionais, 
tendo por fundamento o aproveitamento máximo das 
oportunidades de negócios para a Infraero, se satisfeitas as 
seguintes condições, cumulativamente: 
Quando não houver pedidos ou agendamento para a mesma área 
no período considerado para prorrogação; e 
Quando o somatório dos prazos, contados desde o início da 
concessão temporária, não ultrapassar 1 (um) ano. 
58.1. A prorrogação de que trata o item 58 deve ser previamente 
aprovada pela Diretoria Comercial e Soluções Logísticas. 
58.2. As prorrogações de que trata este artigo devem ser 
formalizadas por apostilamento. 
59. É vedado o uso de concessão temporária visando prover a 
continuidade de ocupação de área pelo Concessionário, nos 
casos de períodos subsequentes ao encerramento do contrato de 
concessão de uso de área do mix permanente, sob qualquer 
hipótese (decurso de prazo, rescisão, distrato etc.).  
60. Os gestores comerciais, a DCES e a DCVA devem incentivar 
a prática do credenciamento, da rotatividade e do agendamento 
de concessões visando às atividades eventuais e promocionais. ” 

 
Cabe destacar que as disposições apresentadas acima se aplicam como parte 
complementar do item 11 do Edital. 
Portanto, as alegações apresentadas pela impugnante não encontram sustentação. 
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PETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO – INDOOR MÍDIA :  
 
“... 
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 contratações públicas, da 
Vantajosidade. 
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. 
 
II.I        DAS NORMAS (IN)APLICÁVEIS À ESPÉCIE 
O “Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Infraero”, Ato Normativo nº 
122/PRESI/DF/DJ/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 
CREDENCIAMENTO, o qual é assim caracterizado: 
... 

III – 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 RILCI[1], 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 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.” 

 
RESPOSTA INFRAERO :  

 

Ratificamos o disposto no Manual de Procedimentos de Processo – MP 13.01 (COM): 
58 – Admite-se a prorrogação contratual, em casos excepcionais, 
tendo por fundamento o aproveitamento máximo das 
oportunidades de negócios para a Infraero, se satisfeitas as 
seguintes condições, cumulativamente: 
a) Quando não houver pedidos ou agendamento para a 
mesma área no período considerado para prorrogação; e 

                                                        
[1] REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS DA INFRAERO 



 

 
INFRAERO Página 7  

b) Quando o somatório dos prazos, contados desde o início 
da concessão temporária, não ultrapassar 1 (um) ano. 

 
Portanto, conforme explicitado, a definição clara dos prazos contratuais de cada área 
posta em disponibilidade para essas ações está vinculado, respectivamente às áreas, na 
planilha divulgada em anexo ao Edital de Credenciamento, em conformidade ao RLCI, 
bem como, ao MPP 13.01. 
 
 

PETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO – INDOOR MÍDIA :  
 
“... 
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 RILCI 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 VI[2] do artigo 2º.  
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.  
... 
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 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 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 

                                                        
[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 inviável a competição e desde que satisfeitos os requisitos 
previamente estabelecidos pela Infraero; (...) 
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demanda, não há relação de exclusão, pois o serviço não irá ser prestado por um ou 
outro, mas, sim, por todos. 
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. 
... 
Tanto na edição do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Infraero, como 
no Edital 002/LALI-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. 
... 
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 comercial 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.” 
 

RESPOSTA INFRAERO :  
 
O processo de credenciamento contido no Edital nº 002/LALI-4/SEDE/2017 encontra-
se em consonância ao disposto na Seção IV, Art. 21 do Regulamento de Licitações e 
Contratos da Infraero, bem como, ao MPP 13.01 (COM). 
 
Assim, o referido procedimento está fundamentando tanto pela Lei das Estatais, 
quanto pelos normativos internos da Infraero, aprovados pelo jurídico. 
 
 

PETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO – INDOOR MÍDIA :  
 

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

RESPOSTA INFRAERO :  
 
Mais uma vez destacamos que o processo de credenciamento, encontra-se em 
conformidade com o Regulamento de Licitações e Contratos da Infraero, e com o 
Manual de Procedimentos de Processo – MP 13.01 (COM). Anexo 
 
Desta forma, nesse primeiro momento, as áreas destinadas a ativação de Publicidade e 
Propaganda não estão inseridas no processo. 
 
 

PETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO – INDOOR MÍDIA :  
 
“O histórico de acirradas disputas entre os licitantes e o substancial aumento do preço 
pré-fixado pela infraero como mínimo;” 
 

RESPOSTA INFRAERO :  
 

Cabe destacar que o valor de outorga mensal pela concessão de uso de área apresentado 
nos Editais de Licitação, é formatado com base nos valores médios do m² praticados no 
aeroporto, o qual a Infraero entende como justo pela concessão. As “acirradas disputas”, 
como colocado pela impugnante, são resultado da livre concorrência e iniciativa dos 
licitantes, não cabendo a Infraero a gestão sobre tal evento.  
No mais, o processo de contratação para exploração comercial em ações 
promocionais/eventuais, para um período de 6 meses, sempre foi prática na 
INFRAERO, regulamentada em Normativos internos.  

A publicação do Edital de Credenciamento n° 002/LALI-4/SEDE/2017, bem como, a 
instituição do MPP-13.01 (COM) – Manual de Procedimento de Processo, estabeleceu 
novo marco de fortalecimento da Governança Corporativa desta entidade, uma vez que 
torna mais transparente, pública e isonômica, o processo temporário de concessão de 
espaços comerciais para as ações promocionais e eventuais. 

Além do fortalecimento da Governança, uma vez que os espaços disponíveis serão 
tornados públicos, sendo atualizados mensalmente através de planilha e croquis (com a 
localização dos espaços) que estão e estarão disponíveis no sítio de Licitações da 
infraero (http://www4.infraero.gov.br/fornecedor), contendo informações das áreas como: 
localização, área, preço, destinação de atividade a ser explorada. 

No documento de solicitação de instauração desse procedimento de Credenciamento, 
memorando n° 11308/DCVA(VAPC)/2017, a área requisitante - Superintendência de 
Negócios em Varejo Aeroportuário – DCVA - apresenta como justificativa à sua 
solicitação: 

 
“Neste contexto, ressaltamos a importância das concessões temporárias para 
ações eventuais, por se tratarem de receitas com agilidade de formatação, 
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pagamentos à vista (valor global) ou antecipado mês a mês (parcelas mensais), 
de curta duração e efetivação extremamente desburocratizada. Todavia, cumpre 
à INFRAERO também zelar pela segurança jurídica de suas contratações, 
concomitantemente com os princípios de eficiência empresarial, de 
transparência, publicidade, isonomia, economicidade e demais aplicáveis. 
Neste ponto, constatamos a necessidade de disciplinar a ação comercial nos 
aeroportos da rede INFRAERO, padronizando procedimentos e critérios, 
melhorando mecanismos de controle, promovendo ampla divulgação dos 
negócios disponíveis, assegurando o cumprimento dos princípios da 
transparência, publicidade, isonomia, objetividade, eficiência, bem como da 
celeridade administrativa para a obtenção de receitas e da legalidade dos 
processos de concessões temporárias. 
Sendo portanto, regulamentada para os processos de concessão das áreas 
destinadas as ações eventuais e promocionais dos aeroportos da rede 
INFRAERO a modalidade de contratação por credenciamento, em 
conformidade com as disposições contidas na Seção IV (Do Credenciamento) 
do novo Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Infraero – RCLI.”  

É evidente que não se pode comparar e tratar como procedimentos iguais a concessão 
de áreas pelo prazo de 5, 10, 20 anos, à cessão de áreas para ações eventuais temporárias. 
Cita-se como exemplo, a locação de espaço para evento de desfile de moda em 
determinado aeroporto, não faria sentido para ações eventuais de tal natureza passar pelo 
processo rígido de uma licitação.  Sendo tratado como um procedimento especial, sem 
no entanto, deixar de observar todos os requisitos e pressupostos que regem a 
Administração Pública, como a transparência, publicidade e legalidade dos processos 
dessa natureza. 
Sendo assim, entende a Infraero que, em função de sua ordenação econômica ativa, 
possa escolher meios mais adequados para a obtenção de maior eficiência econômica 
possível, sobretudo em ações de curto tempo e de grande demandas e oportunidades 
econômicas relevantes. 
Ou seja, não se afasta a implementação de procedimento que, além de atender os 
princípios constitucionais da Administração Pública, atenda com maior eficiência 
econômica possível a exploração de atividade econômica compatível às práticas de 
mercado.  
 
 

PETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO – INDOOR MÍDIA :  
“... 
b) A INEQUÍVOCA MITIGAÇÃO DA BUSCA DA MELHOR PROPOSTA PELA 
ADMINISTRAÇÃO, CONFIGURADA NO EDITAL PELA PRÉ-FIXAÇÃO DE PREÇOS;” 
 

RESPOSTA INFRAERO :  

A MPP 13.01(COM), subseção III, estabelece todos os critérios de precificação das 
áreas promocionais e eventuais. Portanto, não existe perda para a Administração 
pública, muito pelo contrário, fica claro a condição de isonomia e transparência para 
todos os interessados. 
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PETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO – INDOOR MÍDIA :  
“... 
c) 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;” 
 

RESPOSTA INFRAERO :  
Conforme já disposto, o presente processo de credenciamento encontra-se em 
conformidade com o Regulamento de Licitações e Contratos da Infraero - RCLI, e com 
o Manual de Procedimentos de Processo – MP 13.01 (COM), bem como, com a Lei 
13.303 de 30 de junho de 2016. 
 
 

PETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO – INDOOR MÍDIA :  
“... 
d) 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;” 
 

RESPOSTA INFRAERO :  
 

Ressaltamos que os procedimentos adotados no processo de credenciamento visam 
assegurar a transparência, publicidade, isonomia, objetividade, eficiência, celeridade 
administrativa para a obtenção de receitas e legalidade dos processos de concessões 
temporárias, requisitos preconizados para empresas públicas, por meio da Lei nº 
13.303/2016. 
Mais uma vez, cabe ainda destacar que esta ação está alinhada com às disposições 
contidas na Seção IV (Do Credenciamento) do Regulamento Interno de Licitações e 
Contratos da Infraero – RILCI. 

 
 

 PETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO – INDOOR MÍDIA:  
 

“... 
e) 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;” 
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RESPOSTA INFRAERO :  
 

A obrigatoriedade de licitação somente ocorre nas situações excludentes, em que a 
contratação pela Administração com determinado particular exclua a possibilidade de 
contratação de outrem. Já que haverá uma única contratação, excludente da viabilidade 
de contrato ter o mesmo objeto, põe-se o problema da seleção da alternativa mais 
vantajosa e do respeito ao princípio da isonomia. É necessário escolher entre as diversas 
alternativas e diferentes particulares interessados. A licitação destina-se a assegurar que 
essa escolha seja feita segundo os valores do ordenamento jurídico. 

Por isso, não haverá necessidade de licitação quando for viável um número ilimitado de 
contratações e (ou) quando a escolha do particular a ser contratado não incumbir à 
própria Administração. Isso se verificará especialmente quando uma alternativa de 
contratar não for excludente de outras, de molde que a Administração disponha de 
condições de promover contratações similares com todos os participantes que 
preencheram os requisitos necessários. Sempre que a contratação não caracterizar uma 
“escolha” ou “preferência” da Administração por uma dentre diversas alternativas, será 
desnecessária a Licitação. 

Nessas hipóteses, em que não se verifica excludentes entre as contratações públicas, a 
solução será o credenciamento. 

 

PETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO – INDOOR MÍDIA :  
“... 
f) A ILEGALIDADE DE PREVISÃO QUE POSSIBILITA PRORROGAÇÃO DE PRAZO POR 
TEMPO INDETERMINADO;” 
 
 

RESPOSTA INFRAERO :  
 
As possíveis prorrogações terão seu prazo determinado, conforme item 58 da MPP. 
13.01 (COM) – Admite-se a prorrogação do prazo contratual, em casos excepcionais, 
tendo por fundamento o aproveitamento máximo das oportunidades de negócios para a 
INFRAERO, se satisfeitas as seguintes condições, cumulativamente: 

a) Quando não houver pedidos ou agendamento para a mesma área no período 
considerado para prorrogação; e 

b) Quando o somatório dos prazos, contados desde o início da concessão 
temporária, não ultrapassar 1(uma) ano. 

 

PETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO – INDOOR MÍDIA :  
 
“... 
g) 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 
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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;” 
 

RESPOSTA INFRAERO :  
 
Conforme já apresentado, o presente processo de credenciamento, encontra-se em 
conformidade com o Regulamento de Licitações e Contratos da Infraero, e com o 
Manual de Procedimentos de Processo – MP 13.01 (COM), e também a Lei n° 13.303, 
de 30 de junho de 2016, portanto não se trata de criação de novo regramento. 
 
 

PETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO – INDOOR MÍDIA :  
 
“... 
h) VIOLAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO, PLENAMENTE VERIFICÁVEL 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;” 
 

RESPOSTA INFRAERO :  
 
A concessão de uso de área no processo em pauta é precedida de assinatura de Contrato 
De Uso De Áreas Destinadas a Ações Eventuais e Promocionais, ao qual imputa ao 
concessionário obrigações e responsabilidades, sem prejuízo da aplicação das 
cominações previstas em Lei ou no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da 
Infraero e no Edital de Credenciamento. 
 
 

PETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO – INDOOR MÍDIA :  
 
“... 
i) 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; “ 
 

RESPOSTA INFRAERO :  
 
Engana-se a impugnante quanto as alegações apresentadas, mesmo porque o presente 
processo, conforme disposto em seu ordenamento, trata de forma isonômica todas as 
empresas credenciadas, não cabendo em hipótese nenhuma a “pré-ordenação de 
seleção”. 
 
 
 



 

 
INFRAERO Página 14  

 PETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO – INDOOR MÍDIA :  
 
“... 
j) EDITAL DE CREDENCIAMENTO QUE ESTABELECE PRORROGAÇÕES 
ILIMITADAS   FERINDO INCLUSIVE O CONCEITO BÁSICO DE TEMPORIARIDADE QUE 
TERIA MOTIVADO A SUA EDIÇÃO;” 
 

RESPOSTA INFRAERO :  
 
Idem alínea “g” 
 
 

PETIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO – INDOOR MÍDIA :  
 
“... 
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.” 
 

 
RESPOSTA INFRAERO :  
 

Vide resposta alínea “d” 
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Por todo o exposto, destacamos que esta Empresa Pública procura 

sempre o fim público, respeitando todos os princípios basilares da licitação e dos atos 
administrativos. 

 
A Infraero sempre busca a eficiência e a eficácia em sua prática. Isto 

reclama que eventuais percepções quanto a teores editalícios que porventura firam o 
ordenamento jurídico vigente sempre foram passíveis de correção e redirecionamento. A 
Infraero sempre está atenta à isonomia e legalidade de suas ações, a fim de se evitar quaisquer 
prejuízos ao Erário, acima de tudo defendendo a supremacia do interesse público sobre o 
privado. 

Assim, as questões aqui atacadas foram tratadas pontualmente restando 
claro não haver qualquer irregularidade no Edital e seus anexos. 
 
 
5. CONCLUSÃO 

 
Consubstanciado na análise empregada no item 4 deste relatório, , 

CONHECEMOS da impugnação apresentada pela INDOOR MIDIA COMUNICAÇÕES 
LTDA, por ser tempestiva e atender aos requisitos legais, para, no mérito, NEGAR-LHE 
PROVIMENTO, conforme motivações explicitadas neste relatório. 

 
Informações na Gerência de Licitações do Centro do Suporte Técnico-

Administrativo da INFRAERO, localizada no SCS Quadra 4, Bloco “A”, 1º andar, Ed. Centro-
Oeste, em Brasília/DF, telefone nº (61) 3312-2623, ou na Superintendência de Negócios em 
Varejo Aeroportuário – DCVA, telefone n° (61) 3312-1474, ou, ainda, nos sítios eletrônicos da 
Infraero www.infraero.gov.br e www.negociosaeroportuarios.com. 

 
 

Brasília/DF, 13 de dezembro de 2017. 
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