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Andreia e Silva Heidmann

De:
Enviado em:
Para:
Cc:
Assunto:

Boa tarde!

Hercules Alberto de Oliveira
terça-feira, 30 de janeiro de 2018 15:47
Joedson Barroso Sousa; Iris Cristina Ferreira da Silva
Patricia Mendoza Cidade Innecco; Andreia e Silva Heidmann
RES:llCITAÇAÕN° 01O/LAll-2/SBEG/2017 - Solicitação de análise técnica
acerca de possiveis inconsistências nas Demonstrações Financeiras da licitante
declarada vencedora

LICITAÇÃO N° 01O/LALI-2/SBEG/2017 - Concessão de uso de área para exploração comercial e
operação da atividade de armazenagem e movimentação de cargas internacionais elou nacionais no
Aeroporto Internacional de Manaus/ Eduardo Gomes.

Joedson,

.::tetivada a diligência administrativa solicitada por V.Sa a licitante declarada vencedora enviou o lznk,
abaixo identificado, para consulta da INFRAERO e, com isso, subsidiar a manifestação dessa área
financeira (FICC) aos apontamentos técnicos estabelecidos na mensagem eletrônica do dia 19 de janeiro de
2018.

(...) o recibo de entrega do SPED, que também segue anexo, sendo que os documentos relativos ao SPED, incluindo
livro contábil, estão disponíveis no link https:l/drive.google.com/open?id=1tOMPNnlrR5KcU06jhyL5bnDuBab 7699.

Informações complementares pelo ramal 257513550

Atenciosamente,

HÉRCULES ALBERTO DE OLIVEIRA
Coordenador de Licitação de Obras e Serviços de EngenharialLAU-l
Gerência de Ucitações/LAL1
Gerência Geral de Serviços de Logística AdmInistrativa/SeLA
halberto@infraero.qov.br(61) 3312-2575

@'nf1ae,oB",sil

f~@1Il!

De: Joedson Barroso Sousa
Enviada em: segunda-feira, 22 de janeiro de 2018 17:37
Para: Hercules Alberto de Oliveira <halberto@infraero.gov.br>
Assunto: RES:L1CITAÇAÕNº 010/LALI-2/SBEG/2017 - Solicitação de análise técnica acerca de possíveis
inconsistências nas Demonstrações Financeiras da licitante declarada vencedora

Hercules, boa tarde!
Favor solicitar à MDCServiços de Apoio Logístico Ltda a Escríturação Contábil Digital - ECDdas Demonstrações
Contábeis.
At,
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Andreia e Silva Heidmann

De:
Enviadoem:
Para:
Cc:
Assunto:
Anexos:

Prezado Sr. Hércules, boa noite.

Coutinho, Clara <c1ara.coutinho@vpbg.com.br>
segunda-feira, 29 de janeiro de 2018 20:11
Hercules Alberto de Oliveira
LD CSBRLicitaBR; CE00235616; Vale rim Pinheiro, Luis Felipe
RES:Licitação nO010jLAll-ljSBEGj2017 - Diligência Administrativa
DOe. OS[SPED].pdf; DOe. 10 [Atestado INFRAERO].pdf

Pág. n'

Com relação ao Ofício nO1442jLAll(LAll-2)j2018, esclarece-se que a Aurora apresentou os documentos solicitados no
dia 08 de janeíro de 2018, no âmbito das contrarrazões em face do recursos interpostos pelas demais licitantes.

A fim de comprovar a carga movimentada em recinto alfandegado próprio Aurora encaminhou, naquela oportunidade,
(i) o Ofício nO10jSBEGjEGLCj2018 (anexo a este e-mail), emitido pela própria INFRAERO, Anexo 10 às contrarrazões em
face do recurso do Consórcio SB Porto Seco e (ii) a planilha Movimentação TONS - 2016 -

-"'ÉREO_MARÍTMO_RODOVIÁRIO.xlsx, na qual constam as Declarações de Importação registradas no SISCOMEX,
~onforme CD-Rom anexo à petíção, também disponivel no link

https://drive.google.com/file/d/1DvMAwwLe9W)'bb4qYpKz7 FZr03 kzXdMV J /view ?usp=shari ng. Estes docu mentos
comprovam as informações constantes na declaração apresentada em atendimento ao item 8.5, e.2, do Edital.

Por sua vez, a fim de comprovar a escrituração contábil realizada via SPED, a Aurora apresentou, como Anexo 5 das
contrarrazões referentes ao recurso da MDC, o recibo de entrega do SPED, que também segue anexo, sendo que os
documentos relativos ao SPED, incluindo livro contábil, estão disponíveis no link
https:/ldrive.google.com/o pen ?id=1tOM PNn1rRSKcU06j hyLSbn DuBab 76q9.

Permanecemos à inteira disposição.

At.,

Clara

-IIVELLA•• PJCi.ESE

.11t1~1
Clara Coutinho

T +55 11 2117 3441 I C +55 11 98904 2806
clara.coutin ho@vpbg.com.br
Website

Vella Pugliese Buosi e Guidoni Advogados
Rua São Tomé, 86.17' andar, São Paulo, SP, 04551-080, Brasil

Este email pode ser confidencial e protegido por privilégios legais. Se você não é o destinatário pretendido, a
divulgação, cópia, distribuição e uso são proibidos; favor nos informe imediatamente e exclua esta cópia do
seu sistema. Consulte www.vpbg.com.br para avisos legais.

De: Hercules Alberto de Oliveira [mailto:halberto@infraero.gov.br]
Enviada em: segunda-feira, 29 de janeiro de 2018 15:13
Para: cinara@auroraeadi.com.br
Assunto: ENC: Licitação nO 010/LAll-1/SBEG/2017 - Diligência Administrativa

Atenciosamente,
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De: HerculesAlbertode Oliveira
Enviadaem: quinta-feira,25 de janeiro de 2018 14:45
Para: 'mareeilo@auroraeadi.com.br'<marcello@auroraeadi.com.br>
Cc:'auroraeadi@auroraeadi.com.br' <auroraeadi@auroraeadi.com.br>;PatriciaMendozaCidadeInnecco
<patriciacidade@infraero.gov.br>;RodrigoOtavioJacome de Medeiros<rodrigo medeiros@infraero.gov.br>;
Arthurde Castroe Soares<arthurs.br@infraero.gov.br>
Assunto: Licitaçãonº 01O/LALI-1/SBEG/2017- DiligênciaAdministrativa

I"':."
)íi€RCULES ALBERTO DE OLIVEIRA

.

"',.:CÕ. ªr~..enador de Licitação de Obras e Serviços de EngenharialLALI-1
, Gerência de Licitações/LALI
';.,Gerência Geral de Serviços de Logfstica Administrativa/SeLA

/'~'_'~hàfberlo@infraero.gov.br(61) 3312-2575

@lnfrBelOBrasil

fW'@1!ll

•

Sr, representante

Assunto:Diligência Administrativa. (1) Comprovação da movimentação total de cargas processadas por ano.
(2) SPED contável com os blocos das demonstrações contábeis.

Ref: Licitação n° 01O/LALl-1/SBEG/2017 - Concessão de uso de área para exploração comercial e
operação da atividade de armazenagem e movimentação de cargas internacionais e/ ou nacionais no
Aeroporto Internacional de Manaus/ Eduardo Gomes.

À
Aurora da Amazônica Terminais e Serviços Ltda
Rua ministro João Gonçalves de Araújo, nO4.72,Parte E, Distrito Industrial,
CEP 69075-8400,Manaus/ AM
Tel.: (92) 3614,8800/8822 - E-mail: marcelJo@auroraeadi.com.br

l' .

Estabilizado pela Comissão de Licitação o exame das irresignações administrativas interpostas - (i)
Consórcio SB Participações Societárias Ltda e Porto Seco do Triângulo Ltda; e (ii) MDC Serviços de Apoio
Logístico Ltda - contra o ato declaratório de declaração de vencedor do procedimento licitatório -
LICITAÇÃO N° O1O/LALl-2/SBEG/20 17 - e do memorial de defesa apresentado pela licitante Aurora da

(. Amazônica Terminais e Serviços Ltda solicita-se a V.Sa providenciar informações, observado o praz.
~.[' estipulado, para subsidiar este colegiado administrativo na instrução dos recursos administrativos
f~ protocolados.~<

~~.~.:'..•• ;

.•.<

.,."

.-' .

O Ato convocatório exige da arrematante a comprovacão da movimentacão de no mínimo 13.150
toneladas de carga ao ano, sendo, no mínimo, 3.945 toneladas oriundas do modal aéreo, em caso de
recinto alfandegado de terceiros. Neste contexto, considerado que a licitante Aurora da Amazônica
Terminais e Serviços Ltda apresentou declaração, na forma de atestação técnica, para atender tal exigência
editalícia, requer-se, neste momento, a comprovação documental da movimentação total de cargas
processadas ao ano, nos termos preceituado na subalínea "e.2" do subitem 8.5 do Edital.

Da mesma forma, apresentar o SPED Contábil com os blocos das demonstrações financeiras enviadas à
Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Os elementos diligenciados poderão ser enviados para o e-mail corporativolicitabr@infraero.gov.br. para
fins de avaliação da Comissão de Licitação, no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.

~. 2
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Informações complementares na Gerência de Licitações do Centro de Serviços Administrativos e
Técnicos/CSAT, localizada no SCS Quadra +, Bloco "A", n° 106/136, l° andar, Ed. Centro-Oeste,
Brasília/DF.

Atenciosamente,

Hércules Alberto de Oliveira - Presidente Suplente da Comissão de Licitação
Ato Adm. n° 589/LALI(LALI.2)/2017
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HÉRCULES ALBERTO DE OLIVEIRA
Coordenador de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia/LAU-1
Gerência de LicitaçõesfLALI
Gerência Geral de Serviços de Logística Administrativa/SeLA
halberto@infr'aero.qov.br(61)3312-2575

@lnfraeroBr ••síl

f"@1III
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~ilunl. divlllg:Jçiil.l ou cúpia d~sla~ inf()TInw;6t's ~ií,.l pr<JibidilS. hiVOf aj);Jwi-1i1s e nOlifiGar ü remetente. O uso impr6pricJ ser:í Ir:llado n'nformc :l~ nfJflll:\S da Cmpfe~lJ t~;\

ltgi~l:t\'5()em vigor.

lhe íntúrm:1[jon ~'"nlained wichin lhi:. Hlii'::;:;a0~~nd alliJchrd tile~ i~re~tli('lf'd. anil it~ ç"nliJ~nlj<llily is pmleeted by bw. If yOllilre not lhe audressf'e, be ;\\van~lhal che reading,
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Presidente da Comissão
AA 589/LALI(LALI-2)12017

De acordo,

~
PATRICIA MENDOZA C. INNECCO

Gerente de Licitações

PEC 34391/05
ASHILALI-2

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Gerência Geral de Serviços de Logística Administrativa

Setor Comercial Sul, Quadra Q4, Ed. Centro-Oeste, Brasília - DF,
CEP 70304-906 - Fone: (Oxx61) 3312.35S0
HOME PAGE: http://www.infraero.gov.br
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MINISTt:RIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 00 BRASIL

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped Versão: 4.0.4

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇAo CONTÁBIL DIGITAL

•
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ERtODO DA ESCRITURAÇÃO

JL()1l~~~I?"O"'.6'___ _1
ÚMERO DO LIVRO

._._. __.•. -- 5~'-- • 1

~,RE" r.1J'1,~~~g;W~1Tõ8Ã&~"'W~::~",,~t~'
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTAslL

ivro Diário
ATUREZA DO LIVRO

~rº_GÉB!-L
DENTlFICAÇÃO 00 ARQUIVO (HASH)

_8.03.A~.~~.9E.BO.D4.39.E1.EE.C6,F'8.118.42.7E.J!º-.B4.-Q~.:.Qft:º=B • __ ..--- -'

Sim

Não

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 25/05/2017 às 11:50:38

Contabilista

! jAURORA DA AMAZONIA: 1,
I I .PessoaJurldica(e-CNPJoue-PJ) '04694548000130 TERMINAISE :753503762800323611, 13/05/2017a
l i SERVICOS O: 12/0512020

- 1'"'~- ._~ ..-l ..~T.QA:046Jl~?48000130 1- . -- - ._. I.
I J MOYSES DE CAMPOS 11°11306904952149321 07J03J2à17 a~_~,L06153186815 .1__~.~~~~:?615:~~~~.._!~14~~5_;826467_~2_~~~L .06fO~~?~~..~ '.

NÚMERO DO RECIBO:

88.03.A5.96.9E. 8D.D4.39.E1. EE.C6.F8.
88.42. 7E.AC. 84. C4.06. D8-3

•
15.18.8D.4A.5A.C6.2F.CF
OO.85.F6.8B.C6.6D.91.F3

Considera-se autenticado o livro cohtãbn a que se refere este recibo. A comprovaçào da autenticaçAo dâ.se por este recibo. Esta autenticação
dispensa a autenticação de que trata o arl. 39 da LeI nft 8.934/1994.

BASE LEGAL: Decre10 Ilft 1.800/1996, com a aJleração do Decrefo n" 8.68312016, e.arts. 39, 39-A. 39-8 da Lei n" 8.934/1994 com a ,alteração da
lei Complementar nO 124712014.
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Oficio n.o J 0/SBEG(EGLC)l2018

Pá. n°

Manaus, 04 de janeiro de 2018

Senhor Wilson Oliveira Sousa
Gerente Geral da AURORA DA AMAZÔNIA TERMINAIS E SERVIÇOS LTDA
Rua Ministro João Gonçalves de Araújo, 472- Parte E- Distrito Industrial
CEP 69075-840
Manaus - Amazonas

Assunto: Infonnaçl'íodcmovimentaçãode cargade remoçãono TECAem 2016
Ref.: Carta sin° Protocolo 84 de 04/0112018

Prezado Senhor,

Em atenção ao documento em referência, informamos a V.Sa. que'~ período de

Janeiro a Dezembro/16 a movimcntação de cargas importação destina ao Transito Aduaneiro no

Temunal de Log!stica de Carga do Aeroporto Internacional de Manaus/Eduardo Gomes de cargas

.' foi de 8.079.535.269 kg.

"~..
I'EC 27l3/C11l
MJOSlf">CLC-2

'tIO '"1 Ql j j , o&AJJI)
IBt F~~ JUNJ01

I Superinten~enle
Aeroporto 01 rnacional de'Manaus/Eduardo Gomes

Qóine \\il1 l\)I\t\
~\)\lerat

_\e ~_.••.~19m-~?
\AlI""'''"'

Empmsa Brasileira de lnfraestrutura Aeroponuiria
Aeroporto Internacional de ManaUSIEduardo Gomes

Av. Santos Dumont. 1350 - Tarumã
CEP: 69041 000 MANAUS - AM - BRASiL

Fone: (0)0<) (92) 3652.1423 Fax: (00) (92) 3652-1695
Homepage: http://www-infraefo.gov.br

•
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DESPACHO N" I 19/LALI(LALI-2)/20 18 Brasília, 01 de fevereiro de 2018.

•

•

Da: Presidente da Comissão de Licitação - AA 589/LALI(LALI-2)/2017

Para: Membros Técnicos designados no AA 589/LALI(LALI-2)/2017

Assunto: Análise de Recursos

Ref.: Licitação N" 01O/LALI-2/SBEG/2017 - Concessão de uso de área para exploração
comercial e operação da atividade de armazenagem e movimentação de cargas
internacionais e/ou nacionais no Aeroporto Internacional de Manaus/ Eduardo Gomes.

Em atendimento ao Despacho n° 004/SLDP/SLPS/2018 (fls. 1545/ Volume 4),
restituímos o processo em epígrafe com as respostas de diligências efetuadas junto à empresa Aurora
(fls. 1682-1686/ Volume 5), a qual informou que os documentos solicitados estão disponíveis nos CD
que haviam sido encaminhados junto com as vias originais das contrarrazões. Considerando que as
vias originais foram protocolizadas na Infraero após o encaminhamento a essa área, os referidos
documentos foram apensos aos autos e as mídias eletrônicas constam às fls. 1627 e 1680/ Volume 4).

Quanto à diligência junto à área financeira, o Presidente Suplente encaminhou
mensagem eletrônica solicitando parecer técnico (fls.l546-1548) e complementou as informações
solicitadas pela área financeira para análise técnico-contábil (fls. 1681/ Volume 5).

Diante do exposto, encaminhamos os autos para vossa análise e emissão de parecer
acerca dos termos técnicos dessa área comercial, com posterior encaminhamento à Coordenação de
Licitação de Concessão de Áreas Grupo A para julgamento do mérito.

ANDRElA~HEIDMANN
Presidente da Comissão

AA 589/LALI(LALI-2)/20l7

De acordo,

~
PATRICIA MENDOZA C. lNNECCO

Gerente de Licitações

PEC 34391/05
ASHILALI-2

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuãria
Gerência Geral de Serviços de Logística Administrativa

Setor Comercial Sul, Quadra 04, Ed. Centro.Oeste. Brasília - DF,
CEP 70304-906 - Fone: (Oxx61) 3312-3550
HOME PAGE: http://www.infraero.gov.br
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DESPACHO N.o 009/SLDP/SLPM/2018 Brasília, 1 de fevereiro de 2018.

•

De: Membros Técnicos designados no AA 589ILALI(LALI-2)12017

Para: Presidente da Comissão de Licitação - AA 589ILALI(LALI-2)/2017

Assunto: Análise de Proposta e Documentos de Habilitação

Ref.: Despacho n° 119ILALI(LALI-2)12018,de 0110212018

Em atenção ao documento da referência, informo a V.Sa.
que, realizada a diligência solicitada por meio do Despacho nO 004/SLDP/SLPS/2018, de
2410112017, e analisados os documentos apresentados pela empresa AURORA DA AMAZÔNIA
TERMINAIS E SERVIÇOS LTDA., fica evidenciado nos autos a comprovação do total de cargas
processadas no ano pela referida empresa.

Desta forma, do ponto de vista de capacidade técnica, a
empresa atende aos requisitos exigidos no Edital da Licitação 010ILALI-2/SBEG/2017.

•

~-.,.,.,
RODRIGO OTÁVI 1. DE MEDEIROS
Membro técnico AA 399/LALI(LALI-2)12017

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
SCS - Quadra 4 - Bloco A - Lotes 106/136 - Edifício Centro-Oeste

CEP 70304-906 - BRASíLIA - DF - BRASIL
Fone: (Oxx) (61) 3312.3173 - Fax: (Oxx) (61) 3312-3288

Homepage: http://www.infraero.gov.br

http://www.infraero.gov.br
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Aurora da Amazônia Terminais e Serviços Ltda.
RllUMiniut•••.•Jo'~ ac.nç.!w~ deAraójo, 412, Pi111"\.lll! • Oir.rito IndUIIuinl

CEP. 6!;lD75.ElolO - Mll'~ul'l _ 11M

(92]3614.8800 {PAB>O 13614.88221FAXJ
www.IilJn)n!1T\UI.18U$.com.lIrln.m8.l;.urnrnl:./Idl1J..Ilul..lll.llc.dt.oom.1r

Manaus, 16 de fevereiro de 2018.

À Presidente da Comissão de Licitação
Sra. Andreia e Silva Heidmann
Gerência Geral de Serviços de Logística Administrativa - Gerência de Licitações
Coordenação de Licitação de Concessão de Áreas - LALI-2
Setor Comercial Sul, Quadra 04 Ed. Centro Oeste 1Qandar - Brasília/DF

Ret.: Licitação nQ010/LALI-2/SBEG/2017
Processo Administrativo nQ0300.160.261.343

A Aurora da Amazônia Terminais e Serviços Ltda. ("Aurora"), sociedade limitada, com sede na

Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Rua Ministro João Gonçalves de Araújo, nQ 472,

Parte E, Distrito Industrial, inscrita no CNPJ/MF sob o nQ 04.694.548/0001-30, vem

respeitosamente expor e requerer o que segue.

Nos termos da Ata da 2ª Sessão Pública, ocorrida em 21 de dezembro de 2017, após a

inabilitação da licitante MDC Serviços de Apoio Logístico Ltda. ("MDC"), determinou-se a

abertura dos documentos de habilitação da Aurora. Após sua análise, foi declarada a

conformidade de tais documentos pela e. Comissão de Licitação e a vitória da Aurora em

relação ao certame.

Em razão do ato de julgamento e consoante previsão do Edital, as licitantes MDC e o Consórcio

composto por SB Participações Societárias Ltda. e Porto Seco do Triângulo Ltda. ("Consórcio SB

Porto Seco") interpuseram recursos administrativos contra a habilitação da Aurora, sem, no

entanto, trazer qualquer razão minimamente procedente sobre seus pedidos de inabilitação da

empresa vencedora. awl~r.<I.,~nQC:~,,fi f"'..•\"...... 1 '.. 'f{.&:~"tr;~~y

CSAT
ProlOSl., 141;1
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A AURORA
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•

Aurora da Amazônia Terminais e Serviços Ltda.
Ru. Mil'lilltl"O Jglg Got>çItlYR!'l <teAroUio. 472. PItr1.Il E .Oilil';UlInrI""tri.1

Cl:P;69075.840 . M1ll1olllY.l • PM

(92)361<1-8800 (PABlO I 3614-8822 (fAX)
__ e\lf'OI'flmllfll1lS.com-br' c.tn3'I:~i@Du~.e"m Ir

Assim, a Aurora apresentou, em 08 de janeiro de 2017, suas contrarrazões em face dos recursos

interpostos, comprovando a absoluta improcedência das alegações e confirmando o adequado

atendimento ao Edital de Licitação nº 010/LALI-2/SBEG/2017.

Em complementação aos esclarecimentos prestados pela Aurora, a e. Comissão de Licitação

promoveu diligência por meio do Ofício nQ 1442/lALI(LALI-2)/2018 acerca dos pontos que

buscava aprofundar os esclarecimentos sobre a documentação apresentada pela Aurora, quais

sejam: (i) a comprovação documental da movimentação total de cargas processadas ao ano,

nos termos preceituado na subalínea "e.2" do subitem 8.5 do Edital; e (ii) a apresentação do

SPEDContábil com os blocos das demonstrações financeiras enviadas à Secretaria da Receita

Federal do Brasil.

Em imediata resposta ao Ofício nQ 1442/lALI(LALI-2)/2018, a Aurora apresentou as devidas

informações à e. Comissão de Licitação, demonstrando que já havia encaminhado as

comprovações documentais referentes à movimentação total de cargas processadas ao ano no

âmbito de suas contrarrazões, consoante Ofício nQ 10/SBEG/EGlC/2018 e consoante planilha

• Movimentação TONS - 2016 - AÉREO_MARíTMO_RODOVIÁRIO.xlsx, na qual constam as

Declarações de Importação registradas no SISCOMEX. Na mesma oportunidade, a Aurora

destacou que já havia encaminhado o comprovante da escrituração contábil no sistema SPED,

e disponibilizou à e. Comissão de Licitação os blocos contendo as demonstrações financeiras,

como solicitado. Reiterou-se, mais uma vez, o atendimento ao Edital pela Aurora.

Verifica-se, portanto, que foram refutados todos os questionamentos suscitados pelas demais

licitantes em sede recursal e prestadas as informações solicitadas pela e. Comissão de Licitação,

não havendo dúvidas quando ao atendimento pela Aurora das exigências editalícias,

mantendo-se, assim, inalterada sua condição de licitante vencedora, consoante Ata da 2ª

Sessão Pública.
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Por essa razão, nos termos do artigo 70, 98º, do Ato Normativo 122/2017, e ante a inexistência

de qualquer fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável ao

prosseguimento do certame, a Aurora se coloca à inteira disposição à assinatura do contrato

de concessão de uso de área, nos termos dos itens 8.9 e 10.2 do Edital da Licitação nº 010/LALI-

2/SBEG/2017 .

Permanecemos à disposição para qualquer providência adicional e renovamos nossos votos de

elevada estima e consideração.

Aur ra da Amazônia Terminais e Serviços ltda •

3
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Andreia e Silva Heidmann

De:
Enviado em:
Para:
Cc:

Assunto:

Anexos:

Joedson Barroso Sousa
segunda-feira, 19 de março de 2018 11:48
Andreia e Silva Heidmann
LD CSBRLicitaBR; Hercules Alberto de Oliveira; LO SEDESSCUSTOS;Iris
Cristina Ferreira da Silva
RES:Licitação nO010/LAU-1/SBEG/2017 - Complemento de Diligência
Administrativa
Parecer.pdf

Andreia, bom dia!
Segue parecer técnico sobre os recursos apresentados no processo de Licitação.
At,

JOEDSON BARROSO SOUSA
ASI! - Contador
Coordenação de Custos - FICC-4
Superintendência Financeira - FIBR
joedsonbarroso@;nfraero.qov.br • (061) 3312-3246

De: Andreia e Silva Heidmann
Enviada em: sexta-feira, 9 de março de 2018 17:07
Para: Joedson Barroso Sousa
Cc: LD CSBRLicitaBR; Hercules Alberto de Oliveira
Assunto: ENC: Licitação n2 010/LALI-1/SBEG/2017 - Complemento de Diligência Administrativa
Prioridade: Alta

Joedson, boa tarde
Segue resposta da empresa Aurora.
Att

ANDREIA E SILVA HEIDMANN
Coordenadora de Licitações de Concessão de Áreas Grupo A - LALI.2
Gerência de Licitações -lAU
Gerência Geral de Serviços de Logistica Administrativa - SALA
andreiasilva@inlraero.aov.br • (61) 3312-3550

@lnfrae.,aBrasil

f ~ @J lllI

-----Mensagem original-----
De: Marcello Aurora [mailto:marcello@auroraeadi.com.br)
Enviada em: sexta-feira, 9 de março de 2018 16:31
Para: Andreia e Silva Heidmann <andreiasilva@infraero.gov.br>; 'Coutinho, Clara' <c1ara.coutinho@vpbg.com.br>
Cc: LD CSBRLicitaBR <licitabr@infraero.gov.br>
Assunto: RES:Licitação n2 010/LALI-1/SBEG/2017 - Complemento de Diligência Administrativa

Prezada Sra. Andreia Heidmann,

Encaminhamos anexo documento contendo os esclarecimentos à solicitação de complementação de diligência
formulada, bem como todos os documentos que evidenciam as demonstrações realizadas e que confirmam a
habilitação da Aurora.

1
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Nos colocamos à inteira disposição para os próximos passos do certame e convocação para a assinatura do contrato.

Atenciosamente,

Marcello Di Gregorio

-----Mensagem original-----
De: Andreia e Silva Heidmann [mailto:andreiasilva@infraero.gov.br]
Enviada em: quarta-feira, 7 de março de 2018 17:07
Para: Coutinho, Clara <c1ara.coutinho@vpbg.com.br>; marcello@auroraeadi.com.br
Cc: lD CSBRlicitaBR <Iicitabr@infraero.gov.br>
Assunto: ENC: licitação n2 010/lAlI-l/SBEG/2017 - Complemento de Diligência Administrativa
Prioridade: Alta

•
[cid: imageOO1.gif@01D2892C.381F08DO]<http://www.infraero.gov.br/>

Senhores representantes da empresa Aurora, boa tarde.
Segue abaixo mais uma solicitação de esclarecimentos formulada pelo analista acerca das demonstrações contábeis.
O esclarecimento abaixo visa
Respeitosamente,

r :
L
l-,.:
r '.,
~,
h
;-',

i ANDREIA E SilVA HEIDMANN
i_
b Coordenadora de licitações de Concessão de Áreas Grupo A - LAlI-2 Gerência de licitações - LAlI Gerência Geral de
r'. Serviços de Logística Administrativa
l~~ - SALA andreiasilva@infraero.gov.br<mailto:andreiasilva@infraero.gov.br> *
~ (61) 3312-3550

~~.f [cid: image002 .gif@01D2892C.381F08DO ]<http://www.facebook.com/I nfra eroB rasi 1/

Ir.:.... >~~,h

• •~
De: Joedson Barroso Sousa
Enviada em: quarta-feira, 7 de março de 2018 16:SS
Para: Andreia e Silva Heidmann <andreiasilva@infraero.gov.br>
Cc: Patricia Mendoza Cidade Innecco <patriciacidade@infraero.gov.br>; Hercules Alberto de Oliveira
<ha Iberto@infraero.gov.br>
Assunto: RES: licitação n2 010/LAlI-l/SBEG/2017 - Complemento de Diligência Administrativa

Andreia, boa tarde!
Após análise da documentação encaminhada e antes de finalizar o parecer solicito pedir esclarecimento a empresa
sobre as divergências encontradas entre os valores informados na nota explicativa e o arquivo SPED, como
segue:

(-) Depreciação (NE)

VALOR

Total

2
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1.896.647,29

5d despesa de depreciação (5PED)

1.952.983,40

Diferença

-56.336,11

(-) Amortização (NE)

VALOR

Total

cr.701,62
5d despesa de amortização (SPED)

355.617,36

Diferença

-266.915,74

At,

[Infraero]

JOEDSON BARROSOSOU5A
ASII - Contador

'--Coordenação de Custos - FICC-4
Superintendência Financeira - FIBR
joedson barroso@infraero.gov.br<mailto:joedsonbarroso@i nfraero .gov. br> •
(061) 3312-3246

[Siga a @lnfraeroBrasil nas Redes
Socia is]<https:/ /www.facebook.com/I nfraero Brasi I>

De: Andreia e Silva Heidmann
Enviada em: terça-feira, 6 de março de 2018 08:46
Para: Joedson Barroso Sousa
Cc: Patricia Mendoza Cidade Innecco; Hercules Alberto de Oliveira
Assunto: ENC: Licitação n2 010/LALI-1/SBEG/2017 - Complemento de Diligência Administrativa
Prioridade: Alta

Bom dia, Joedson
Seguem esclarecimentos da empresa Aurora.
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Em atenção a solicitação desta Coordenação de Licitações de Concessão de Área -
LALI-2 para manifestação técnica dos recursos administrativos apresentados no processo de
licitação nº OlO/LALI-2/SBEG/2017, contra a empresa Aurora da Amazônia Terminais e Serviços
Ltda, temos que:

1- No Recurso apresentado pela empresa Consórcio SB interposto à folha 1357

Do Indicador de Liquidez Geral

[...]

35. Os Indices apresentados parecem ser superiores a 1 (um),
entretanto, após análise do balanço patrimonial, verifica-se que
não há qualquer menção nas notas explicativas referente ao
"Realizável a Longo Prazo", valor que compõe a fórmula de
cálculo do índice de Liquidez Geral.

"
<,

•

36, Esta informação é bastante relevante, pois o valor constante
no Balanço referente a "Realizável a Longo Prazo" supera o
montante de 27 milhões de reais, podendo impactar
significativamente o cálculo do índice de Liquidez Geral,
ocasionando sua brusca queda para um índice inferior a 1 (um),
conforme exigência editalícia.

[...]

2 - Das Contrarrazões apresentadas pela Empresa Aurora acostados às folhas 1564 a 1566

[ ...]

Sobre esse assunto, cumpre destacar que a Aurora deixou de
apresentar a nota explicativa referente ao Realizável a Longo
Prazo em seu balanço patrimonial, documento que, destaca-se,
não foi exigido pelo Edital. No entanto, é completamente
irrelevante para a qualificação econômico-financeira da Aurora}
como se demonstrará a seguir.

Como se verifica pela documentação apresentada pela Aurora,
todos os índices exigidos apresentaram valores superiores a 1
(um), O questionamento do Consórcío SB Porto Seco com
relação à higidez se deve à presunção de que, em razão da
ausência de Nota Explicativa referente ao Realizável a Longo
Prazo da Aurora, os valores apresentados supostamente não
corresponderiam àverdade dos fatos, o que não ocorre, Tal fato

1
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é demonstrado pela tabela abaixo, que contém os dados
analíticos do grupo de contas referente ao realizável a longo
prazo, confira-se:

REALIZÁVELA LONGO PRAZO 31.12.2016
Depósitos e Cauções R$ 7.099.688,25

FUNDAF R$ 7.034.832,55
Depósitos Trabalhistas R$ 64.855,70

Contas Correntes Devedoras R$ 20.595.489,52
Yamagami invest Ltda. R$ 18.792.000,00
Outras empresas R$ 1.803,489,52

Realizável a Longo Prazo R$ 27.695.177,77

Parte significante dos valores diz respeito à discussão judicial
havida em ação ordinária ajuizada pela Aurora, requerendo que
seja declarada a inexigibilidade da contribuição ao Fundo
Especial de Desenvolvimento e Aperfeiçoamento das Atividades
de Fiscalização ("FUNDAF"), bem como a repetição do indébito.
A Aurora vem realizando depósito judiciais no âmbito da ação
ordinária sendo que, até 2016, já havia sido depositado em juízo
o montante de R$ 7.034.832,55. Uma vez exitosa ação, o valor
a ser recebido pela Aurora será ainda maior, dado que não foi
realizada qualquer atualização monetária.

Outra parte relevante do valor indicado no Balanço Patrimonial
como Realizável a Longo Prazo refere-se a uma conta corrente
mantida pela Aurora com a empresa Yamagami Investimentos
Ltda, sócia majoritária e controladora da Aurora. Em dezembro
de 2016 o saldo de contas correntes devedoras com Yamagami
Investimento Ltda. Totalizava R$ 18.792.000,00. É importante
destacar que essaconta sofreu variações ao longo de 2017 e que
em 01.07.2017 foi realizada um distribuição de lucros, conforme
ata anexa (Doc. 07), para a empresa Yamagami Investimento
Ltda., com o objetivo de reduzir o saldo das contas correntes, o
que resultou na diminuição do Patrimônio Líquido e do
Realizável a Longo Prazo da Aurora. Assim, de acordo com os
balancetes da empresa, datados de 30.11.2017, é possível
verificar que o saldo das contas correntes devedoras é igual a
zero (Doc. 08).

Apesar da variação contábil realizada em 2017, é importante
destacar que os índices financeiros da Aurora em 30.11.2017 se
apresentam bastante superiores aos exigidos em Edital, acima
de 1 (um), conforme documentos anexo (Doc. 09) e resumo
abaixo:

INDICADORESDE PERFORMACEDA EMPRESAAURORA

2
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INDICADORES 2016 2017
índice de Liquidez Geral 17,07 7,50
índice de Solvência Geral 21,85 11,46
índice de Liquidez Corrente 4,62 4,02

Conforme tabela acima, fica evidente que, se a movimentação
havida em 2017 tivesse sido reaiizada em 2016, ainda assim, os
indicadores seriam muito superiores a 1 (um), como exigido no
item 8.6.1.1 do Edital. Não há, portanto, qualquer dúvida com
relação à veracidade dos fatos constantes no Balanço
Patrimonial da Aurora, sendo certo que os índices representam
com fidedignidade a boa saúde financeira da empresa e sua
capacidade de adimplir com as obrigações objeto do contrato
de concessão de uso área que se pretende celebrar.

Desta forma, completamente descabida a ilação realizada pelo
Consórcio SBPorto Seco de que o Balanço Patrimonial da Aurora
não reflete a verdade dos fatos apenas porque ausente uma
Nota Explicativa.

[...]

3 - Anáiise do Recurso apresentado pela empresa Consórcio SB Porto Seco

o índice de Liquidez Geral serve para avaliar a saúde financeira no curto e longo
prazo da empresa demonstrando quanto a empresa dispõe de seus Ativos Circulante e
Realizável em Longo Prazo para cada $ 1,00 real de dívida assumida. Apresentando, desta forma,
aos sócios, clientes e investidores sua capacidade de cumprir com todos seus compromissos .

Vejamos a fórmula do cálculo do indicador que leva em consideração a seguinte
equação, conforme trata Assaf Neto (2007, p. 120):

LG=
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

Pode-se constatar pelos documentos apresentados (fI. 1515) que o valor do Ativo
Circulante já supera a soma do denominador (Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo), sendo
assim, não constatamos evidências para ratificar o recurso apresentado, na letra "b" do item 11
(fI. 1556), da empresa Consórcio SB Participações Societárias Ltda e Porto Seco do Triângulo
Ltda..

Deste modo, a redução do valor apresentado no grupo Reaiizável a Longo Prazo no
caso analisado apesar de influenciar o cálculo do indicador de Liquidez Geral não reduz o índice
para um valor inferior a 1, conforme alega o recurso apresentado pela empresa Consórcio SB
Porto Seco.

3
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Cabe ressaltar que os valores utilizados para o cálculo do indicador foram validados
com o arquivo Sped Contábil encaminhado pela empresa Aurora da Amazônia Terminais e
Serviços Ltda relativo ao período 01/01/2016 a 31/12/2016.

Quanto a ausência da nota explicativa no Balanço da licitante também inquirido no
recurso, a empresa Aurora apresentou suas contrarrazões com seus esclarecimentos sobre a
composição dos valores e com as movimentações ocorridas no grupo conforme consta na folha
1565.

4 - No Recurso apresentado pela empresa MDC Serviços de Apoio Logístíco Ltda. interposto à
folha 1411

Do envio dos arquivos da Escríturação Contábil Digital (ECD)via Sistema Público de Escrituração
Digital- (Sped), da avaliação da despesa de depreciação e constituição da Reserva Legal;

[...]

Inicialmente, cumpre informar que a escrituração não foi por via
do SPEDconforme determina a lei. De acordo com o art. 22 do
Decreto 6.022/2007 (redação dada pelo Decreto 7.979/2013), o
Sped é o "instrumento que unifica as atividades de recepção,
validação, armazenamento e autenticação de livros e
documentos que integram a escrituração contábil e fiscal dos
empresários e das pessoas jurídicas, inclusive imunes ou isentas,
mediante fluxo único, computadorizado, de informação".

Há necessidade de avaliação da questão da "despesa de
depreciação". Esta não foi apropriada corretamente na DRE
deles. Há divergência de valores entre a Nota Técnica
apresentada e o Balanço. Há uma variação de R$ 1.896.647,31
se fizermos o cálculo direto no Balanço Patrimonial, porém ele
apresenta um valor de R$ 2.120.598,15 na nota técnica, ou seja,
valor de despesa a maior. Outro detalhe é a quanto a formação
de RESERVA LEGAL. Eles demonstram lucros acumulados
altíssimos, porém, não atentaram na composição de reservas,
que é obrigatório.

Em conclusão, levando em conta que o valor de lucros
acumulados deveria constar de um valor menor, haja visto o
cálculo exposto, tanto na nota técnica como no próprio balanço,
há um resultado líquido menor do que fora apresentado.
Prejudica-se diretamente, numa linha de informação transitada
nos demais relatórios, tais quais sejam; DML, DLPAe DOAR_

[...]
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5 - Das Contrarrazões apresentada pela empresa Aurora fls. (1441 a 1443)

[...]
Inicialmente, cumpre destacar que a Aurora apresentou sua
escrituração contábil via SPED,como se comprova pelo recibo
anexo, referente ao ano de 2016 (Doc. 05). Destaca-se que tal
documento não foi exigido pelo Edital, e que apenas por essa
razão não foi apresentado para a Comissão de Licitação.

Por sua vez, com relação às demais alegações, a MDC aponta
uma incoerência entre a nota explicativa publicada e o balanço
patrimonial da Aurora que, na verdade, decorre um simples erro
material na demonstração dos valores da depreciação, sem
qualquer efeito jurídico.

Em algumas contas, os valores foram apresentados como
valores positivos, quanto, na realidade deveriam ser valores
negativos. Embora as Notas Explicativas apresentem
divergência nos valores, não há qualquer impacto nos números
apresentados no Balanço Patrimonial da Aurora. Este aspecto é
completamente irrelevante para a qualificação econômico-
financeira da Aurora, especialmente porque o valor que deve
ser reputado correto é aquele indicado no Balanço Patrimonial
da Aurora, cujos dados foram utilizados para a realização do
cálculo dos índices financeiros. Assim, o mero erro material no
valor indicado na nota explicativa não impacta em absoluto a
higidez financeira da Aurora, tampouco compromete as
informações apresentadas no âmbito do certame.

Por fim, com relação ao argumento de suposta irregularidade
decorrente da ausência de constituição de reserva legal,
destaca-se que tal obrigação está prevista no artigo 193 da Lei
nQ 6.404/1976, que rege as sociedades anônimas. A Aurora,
contudo, é sociedade limitada, consoante contrato social
apresentado às folhas 5 a 16 dos documentos de habilitação.

Nos termos do artigo 1053 do Código Civil, a Sociedade limitada
rege-se pelo Código Civil e, apenas supletivamente, caso
previsto no contrato social, será regida pelas normas da
sociedade anônima:

Art. 1.053. A sociedade limitada rege-se, nas omissões
deste Capitulo, pelas normas da sociedade simples.

Parágrafo único. O contrato social poderá prever a
regência supletiva da sociedade limitada pelas normas
da sociedade anônima

5
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o Contrato Social da Aurora, já apresentado, previu
expressamente em sua Cláusula 12' disciplina especifica para
tratamento dado aos lucros da sociedade:

Cláusula 12"

Os lucros anualmente obtidos terão a aplicação que lhes
for determinada pelas sócios que representem a
totalidade do capital social. Nenhum das quotistas terá
direito a qualquer parcela dos lucros até que seja
adotada deliberação expressa sobre sua aplicação.

Assim, diante da completa ausência de obrigação de
constituição de reserva legal, seja porque a Aurora não está
submetida à Lei nº 6.404/1976, seja porque seu Contrato Social
dispõe de forma diversa, os índices econômico-financeiros
apresentados não sofreriam nenhuma alteração, uma vez que a
reserva legal integra a conta do patrimônio liquido, assim como
os lucros acumulados.

Também com relação a esse aspecto, verifica-se que o
argumento da MDC não encontra guarida na legislação e, por
essa razão, não merece ser acolhido por esta Comissão de
Licitação.

[ ... J

6 - Análise do Recurso apresentado pela empresa MDC

Cabe esclarecer primeiramente, conforme disposto no endereço eletrônico da
Receita Federal do Brasíl- RFB,que:

[...]

A Escrituração Contábil Digital (ECD) é parte integrante do
projeto SPEDe tem por objetivo a substituição da escrituração
em papel pela escrituração transmitida via arquivo, ou seja,
corresponde à obrigação de transmitir, em versão digital, os
seguintes livros:

I - livro Diário e seus auxiliares, se houver;

11 - Livro Razão e seus auxiliares, se houver;

lli - Livro Balancetes Diários, Balanços e fichas de lançamento
comprobatórias dos assentamentos neles transcritos.

[ ...]
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)

(312.022,72)
(10.126,97)
(1.102,16)

(323.251,85)

1.952
355.617,36

2.308.600,76

1.985.348,91

R$

(1.896.647,29)
(88.701,62)

(1.985.348,91)
0,00

ativas - NE

ministrativas)

NE)

do pela empresa MDC quanto ao envio dos arquivos
tos do processo na fI. (1520) que a empresa Aurora
bo de entrega de sua Escrituração Contábil Digital
e 2017, dentro do prazo legal fixado pelo art. 5º da

ÇÔE5
ação (5PED)

a contestação da empresa MDC sobre o impacto nas
ela divergência de valores apresentados entre a
Balanço Patrimonial - BP e o valor da coluna
nota explicativa, tendo em vista a análise realizada
devidas justificativas apresentadas, como segue:

a nota explicativa 3.6 -Imobiiizado ocorreu devido
e alguns valores provocando uma distorção apenas
ção.
ação de Custos dos documentos encaminhados pela
que todos os registros apresentados nos quadros
es foram devidamente justificados e conciliados com
da ECD do 5ped. Desta forma, não encontramos
bstancial dos valores demonstrados, como segue:

Amortização
s)
ware)

~.3!~f~p~~~Ps
Sem razão o recurso apresenta

da ECDpelo 5ped, pois constatamos nos au
cumpriu com sua obrigação, conforme reci
encaminhado via 5ped no dia 25 de maio d
Instrução Normativa RFBnº 1.420/2013.

Entendemos ser improcedente
demonstrações financeiras ocasionado p
variação da depreciação acumulada no
Depreciações demonstrado no quadro da
nos elementos diligenciados, bem como as

1. O erro material no quadro d
a supressão do sinal negativo d

• na soma da coluna da Deprecia
2. Após análise desta Coorden
empresa Aurora constatamos
abaixo com suas movimentaçõ
os lançamentos do arquivo
evidências para contestação su

RESUMO DASMOVIMENTA
(+) Despesa de Depreciação e Amortiz
Despesas de depreciação (custos)
Despesas de depreciação e amortiz (ad
Total de despesas do período

(-) Baixas/Estornos de Depreciação e
Baixa de depreciação (referente a ativo
Baixa de amortização (referente a soft
Estorno de depreciação

• Total de baixas no período

(=) Valor líquido (Notas Explicativas-

(-) Valor apresentado nas Notas Explic
Depreciações
Amortizações
Total das Notas Explicativas
(=) Variação

7
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Quanto a constituição da Reserva Legal entendemos também ser improcedente as
razões do recurso apresentado pela empresa MDC, conforme Contrarrazões devidamente
justificadas pela empresa Aurora fls. (1441 a 1443), bem como a orientação do Manual de
Contabilidade Societária (2013, p. 412), que nos diz:

ESlOllNOOEf)(PP.K~ mIl $AflUIDlOfPm:OAÇÃO
-

QlJAPIO lllMOt'IilM1Ml DOSVMaIa 1Hf0ftl'M00:$ "" Dt5l'E5oU Df:IlEP"RtOA

(NQ cnri'MCotlTÁll£l~ (ONl"'~(OOTAnfIS ACUMUlAOA.PUAtlAlXAlX OO'ltfClAÇÀODAIMI

CONlIlSo( IJ(","O AWM\llJI{M,.l\lIVO CUltO' 4U«101 5fi 5U1llO.I (lIot••• &1lo«!(l1 D" , ~llJOO1 'nvDS
11ot'iOOlU. NNfl.l10RlM IM IlliIOIIfb I)( ltllCDltOS u}O.tOt6a 1/lJH.l)l 1-ll'JLU»,1l

llCWOUl -YUOJlOS l' ..'WlY' 1~,1WQll

U'*OOl. MAoCllJItfASQ !~A"'ENTO~ .tI.1r.o,.74 1.IHO.IM .n,OOI.U KlHl,1l
u.smoot.tlrNfmOlll •••••lMIltN~lli IfAUll!O'So J,OI'9.91 l.I'l'l'.9lI

U.IIllI(ll. MOYUS, lJlfNSIllQ5. ~IPU'~ QQti'i1\4~ tM&l.l - lfU4iij.~1 ~J,i..91L.i1

IlolJlXlOS (~AOOII[S t ~rtIUcos lr',ol'1,4ft IUJ '-'J ;'p;;.ü 16.111,!l
U:t'JlDOO1. £QUlrJlMEm(l$1)f; (OMUIriI[.dCAa )1l.14 llLU, "'>AO 1.9S1.!IS 41 N>-1U,.17 uw.,u . 't1Ull1.'t1 l.&fl6.Mf.2g

•
I. 1.l01,.ul-J5S,G11,H!TorA!. DJt,O(fttfCIAÇAo EAMORllz.t¥o

[ ... J

No caso das sociedades que não sejam por ações, podem existir
lucros retidos ainda não destinados a reservas ou à distribuição
aos sócios. Nesse caso, como já dito, podem ficar sob a rubrica
de Lucros Acumulados.

[...]

7 - Conclusão

Prestados os devidos esclarecimentos após análise aos documentos diligenciados
entendemos ser improcedentes os recursos interpostos pelas empresas Consórcio SBPorto Seco
e MDC Serviços de Apoio Logístico Ltda. •

Brasília-DF, 19 de março de 2018.

Coordenação de Custos

8
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Memorando n.oj 2 [) O /DNSL/2018 Brasília, ~ de março de 2018.

Senhor Superintendente de Serviços Administrativos - DSSA

Assunto: Intenção revogação certame licitatório
OI0/LALI/SBEGI20 17

Ref.: Memorando nO1712/DFFO/FOIPI2018

Anexo: Memorando n° 1712/DFFOIFOIPI2018

1
I

I
-

Ass, •,.1

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO
scs - Quadra 4 - Bloco A - Lotes 106/136 - Edifício Centro-Oeste

CEP 70304-906 - BRASiLlA - DF - BRASIL
Fone: (O,x) (61) 3312-3173 - Fax: (Oxx) (61) 3312-3288

Homepage: http://www.infrae-ro.gov.br

c,e.:
LAAG-l=1
SLDPIROJM

EDSON AN E OGUEIRA
Superintendente de Des n*ol~mento de Negócios

em So]uçõe. ~Istic\ s - DCSL
,

De ordem do Diretor de Negócios Comerciais, tendo em vista o Memorando nO

1712/DFFO/FOIP/ 2018, no qual é manifestada a preocupação da Diretoria Financeira com a perda

de receita advinda do processo !icitatório, com base na mudança no cenário econômico e, após novo

estudo, solicitamos notificar às licitantes participantes do certame da intenção da [NFRAERO em

revogar o presente processo, em conformidade com o subi tem [5.4 do Edital licitação n°

OIO/LALI/SBEGI20l7, com vistas ao contraditório".c

t .•

~,,

t.
I'

L.....

http://www.infrae-ro.gov.br
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Memorando nO f:l-J,z; / DFFO(FOIP)/2018

Senhor Diretor de Planejmaneto e Finanças - DF

Assunto: Concessão do complexo logístico de Manaus.

Ref.: Licitação nO0l0/LAU-21SBEG/2017.

:~.
f
1
I'

~.
I
L
(

II,

l-PROPOSTA

Proposição de revisão do processo de Licitação nO 010/LALI-21SBEG/2017,

referente ao Terminal de Logística de Cargas do Aeroporto Internacional de Manaus - Eduardo

Gomes (SBEG), devido a possível revogação por oportunidade e conveniência administrativa ante

mudança do cenário econômico.

11-JUSTIFICATIVA

2. O processo de concessão de uso de área para exploração comercial e operação da

atividade de armazenagem e movimentação de cargas internacionais e/ou nacionais no Aeroporto

Internacional de Manaus - Eduardo Gomes foi realizado em 2017, sendo a elaboraç.'lo do Estudo

de Viabilidade Econômica Financeira em Mai/2017.

3. Em vista de a licitação não ter sido homologada até a presente, data devido a

recursos dos licitantes, observa-se mudança no cenário econômico que poderá acarretar mudanças

significativas tanto no resultado projetado da Infraero em seus estudos, como no do próprio

licitante.

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
SCS - Quadra 04 - Bloco A - Lotes 106/136 - Edificlo Centro Oeste

CEP70304-906 - BRASiuA - DF - BRASIL
Fone: (Oxx) (61) 3312-3294

Homepage: http://www.infraero.aov.br
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IlI- FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

4. A presente proposição encontra-se em conformidade com:

a. Estatuto Social da lnfraero; e

b. Regulamento de Licitações e Contratos da Infraero.

IV - DOS PANORAMAS ANALISADOS

O ESTADO DO AMAZONAS

5. O maior Estado do Brasil possui a maior floresta tropical do mundo, com 98% de

sua área preservada. Aliando seu potencial ecológico a uma política de negócios embasada na

sustentabilidade, a capital do Amazonas tornou-se a 6" cidade mais rica do país.

•
6. Parte deste sucesso se deve ao Polo Industrial de Manaus (PIM), um modelo de

desenvolvimento regional que abriga inúmeras empresas nacionais e internacionais, gerando mais

de 100 mil empregos diretos e um faturamento de R$ 74,9 bilhões no período de Jan/Nov-2017.

O PIM é o principal mecanismo irradiador do desenvolvimento no modelo Zona Franca de

Manaus, que concede incentivos fiscais para a produção. Esta política de incentivos gera emprego,

renda e aumento da arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais não só no Amazonas, •

mas nos demais Estados da Amazônia Ocidental (Roraima, Acre, Rondônia), além das cidades de

Macapá e Santana, no Amapá (a área de atuação do modelo Zona Franca de Manaus).

7. Em sua política de desenvolvimento econômico, o Governo do Amazonas busca

atrair investidores comprometidos com o meio ambiente, direcionando esforços para diversificar

a economia a partir do desenvolvimento de atividades voltadas ao aproveitamento de recursos

naturais nas áreas de agroindústria, bioindústria, fruticultura, turismo, energia, dentre outras

potencialidades abundantes na região.

Empresa Brllsilelra de Infraestrutura Aeroport~ária
SCS - Quadra 04 - Bloco A - LDtes 106/136 - Edifício Centro Oeste

CEP 70304-906 - BRASÍLIA - DF - BRASIL
Fone: (Oxx) (61) 3312-3294

Homepage: http://www.!nf@ero.gov.br
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8. As políticas públicas do Estado estão voltadas para a melhoria da qualidade de vida

e o desenvolvimento sustentável. Como exemplo, investimentos em programas como a Zona

Franca Verde e Bolsa Floresta; o programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus

(Prosamim); o gasoduto Coari-Manaus, que veio para mudar a matriz energética de oito

municípios, incluindo a capital, e a construção da Ponte do Rio Negro, que vai interligar a região

metropolitana de Manaus à cidade de Iranduba e áreas adjacentes.

No interior do Estado, é crescente a abertura de nova.~oportunidades de emprego e
9.

• renda, com investimentos em áreas como a piscicultura, agroindústria e produção rural. Para isso,

o Governo do Amazonas mantém um sistema de apoio ao setor produtivo que alia assistência

técnica, fomento e comercialização.

10. O Amazonas surpreende pela combinação de modernidade e conservação da

natureza, dispondo de arrojados espaços culturais, shopping centers, excelente rede hoteleira,

restaurantes de categoria internacional, rede de ensino diversificada, parques ecológicos e espaços

de integração social, que asseguram qualidade de vida e bem-estar à população. O Estado conta

ainda com diversas opções de turismo que vão da visita de cavernas e cachoeiras à prática do

arvorismo, pesca esportiva, festivais folclóricos e patrimônios históricos.

•
Fonte: Slte do Estado do Amazonas

. AEROPORTO INTERNACIONAL DE MANAUS - EDUARDO GOMES (SBEG)

11. O Aeroporto Internacional de Manaus Eduardo

Gomes (lATA: MAO, ICAO: SBEG) é um aeroporto internacional localizado no mUlllclplO

de Manaus, no Amazonas. É o maior aeroporto da Região Norte do Brasil, com capacidade anual

para 13,5 milhões de passageiros. No transporte de mercadorias, é o terceiro mais movimentado

do país, depois dos aeroportos de Guarulhos e Campinas, em São Paulo. Está localizado na zona

oeste da capital, mais precisamente no bairro do Tarurnã, distante 14 km do Centro

fmpresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
SCS _ Quadra 04 - Bloco A - lOteS 106/136 - E:dinclOCentro Oeste

CEP 70304-906 - BRASíUA - DF - BRASIL
Fone: (Oxx) {61) 3312~3294

Homepage: http://www.infraero.goy.br

Foml. 02.02.0\ • Nl - 2.01JE (Glll)

3

http://www.infraero.goy.br


LALJ Pâg. nO

Continuação Memorando nO frl.JI /DFFO(FOIP)/2018

Histórico. Atualmente, diversas companhias aéreas operam no aeroporto, ligando Manaus a

cidades dos continentes da América do Norte, Central e do Sul, além das rotas domésticas.

12. Com uma área de 14 quilômetros quadrados, o complexo aeroportuário conta com

dois terminais de passageiros, um para atender a aviação regular, e outro a aviação regional.

Também dispõe de um complexo de logistica de carga, que foi implantado em três etapas, sendo

o Terminal de Logistica 1, inaugurado em 1976, o Terminal de Logística 2, em 1980, e o Terminal

de Logística 3, em 2004.

13. Inaugurado em 26 de março de 1976, foi o primeiro aeroporto da rede Infraero a ter •

pontes de embarque e todo o sistema automatizado, fazendo com que se tornasse o mais moderno

do país na época de sua inauguração. Ganhou o nome de Eduardo Gomes em homenagem

ao marechal-do-ar e patrono da Força Aérea Brasileira. Em 2012, uma Portaria da Agência

Nacional de Aviação Civil - ANAC alterou e renovou a inscrição do aeródromo em seu cadastro.

A partir de então, passou a ser denominado Aeroporto Internacional de Manaus - Eduardo Gomes.

Fonte: Sita Wikipédla

ESTUDO DE VIABILIDADE

14. O Estudo de Viabilidade para a concessão das atividades do Terminal de Cargas

para a operação da iniciativa privada foi elaborado pela Superintendência de Desenvolvimento de

Negócios em Soluções Logísticas - DNSL, em Mai/2017. A licitação contempla a concessão do

complexo logístico de cargas do Aeroporto, conforme os seguintes dados:

• Objeto da concessão: Concessão de uso de área para exploração comercial e operação
da atividade de armazenagem e movimentação de cargas internacionais e/ou nacionais
no Aeroporto Internacional de Manaus - Eduardo Gomes.

• Concessão sem investimentos;

• Metragem da área: A área totaliza 49.382,53 m2;

• Prazo de concessão para operação por 10 anos;

Emprey Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
SC5 - Quadra 04 - Bloco A - Lotes 106/136 - EdifíciO Centro Oeste

CEP 10304.906 - BRASílIA - DF - BRASIL
Fone: (Oxx) (61) 3312-3294

Homepage: http"lIwww.infraero.gov.br
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15. A licitação não prevê investimentos por parte do futuro concessionário, deste mOdo\

o desembolso previsto com õnus da concessão se refere ao pagamento da luva inicial e d~)

remuneração com a garantia mínima de R$ 32,4 milhões/ano, ou 55% do faturamento bruto dt

concessionário.

• Luva inicial de R$ 3 milhões;
• Infraero remunerada com garantia mínima de R$ 32,4 milhões/ano, ou 55% do
faturamento bruto do concessionário;

• Flexibilização do negócio (concessionário privado pode ampliar objeto do negócio); e

• Oportunidade de aproveitamento da capacidade ociosa, que atualmente é de 80%.

•

PROJEÇÃO DE RESULTADOS PARA O LICITANTE

O Estudo de Viabilidade evidencia que o PayBack Econômico ocorreria no

17. O estudo considerou a realocação de empregados do Terminal de Cargas - TECA

para vagas existentes no Aeroporto Eduardo Gomes - SBEG. Essa movimentação de pessoal para

vagas no Aeroporto acarretaria uma redução na despesa com a atividade de logística de carga para

R$ 7,4 milhões/ano, referentes a pessoal para fiscalização do contrato (documental, operacional e

financeiro), contra R$ 43,6 milhões/ano estando a operação a cargo da INFRAERO .

primeiro ano de atividade do concessionário, ou seja, ele recuperaria antes do fim do primeiro ano

de operação o valor de R$ 3 milhões de Luva Inicial e o seu fluxo de caixa seria positivo.

16.

•
ValorPre_ Uquldo t_lnlet/II d. R.1OnlOPayIlacllEcoI\ÓlllIco

VPt.(RS) llR ('410 .no) PBe (ano)

262.458.482 0% 0.0

C:usto d. c:.pIUI
("410 ano)

13.11%

Anillse

O quadro abaixo apresenta o resultado da projeção de resultados para o licitante:

Empresa Brasilelra de lnfraestr'utUrê! Aeroportu6rlB
SCS _ Quadra 04 _ Bloco A - Lotes 106/136 - EdifíciO Centro Oeste

CEP 70304-906 - BRASÍLIA - DF - BRASU.
Fone: (Oxx) (61) 3312-3294

Homepage: htto;l!www.infraerQ.gov.br
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18. Os resultados demonstram que a concessão apresenta vantagem comercial e

financeira para o licitante, com um Valor Presente Líquido - VPL de R$ 262, 5 milhões. Este

resultado refere-se às projeções realizadas com base em 2017, quando da elaboração dos estudos

para o processo Iicitatório.

19. Deste modo, analisando o cenário econômico do momento em que foi elaborado o

estudo de viabilidade (abr/20l7) com a previsão de crescimento atual da economia (mar/2018),

verifica-se uma maior expectativa de crescimento econômico, com o crescimento do Produto

Interno Bruto - PlB, o que impacta diretamente na receita de logística de cargas.

20. A projeção do Produto Interno Bruto - PlB (Macométrica 30/4/2017) estimava um

PIB em 2017 de 1,26, prosseguindo com crescimento anual de 2,85 (2018), 2,66 (2019), 2,61

(2020),3,03 (2021), 3,13 (2022) e, 3,31 (2033).

•

Ta.a Referencial Selic (AbrI2017) 12,25
Taxa Referencial SeU. (MarI2018) 12,25

7,25
6,50

6,75
6,25 5,75

PIB
PIB

(AbrI2017) 1,26
(Marl20t8 1,00

2,85
3,42

2,66 2,61
3,48 2,97

3,03
3,10

3,13
3,32

3,31 3,25
3,22 3,25

21. A queda da taxa de juros, tendo como refereneial a "Selic", indica que os •

financiamentos tendem a ficar mais baratos. Esse fator pode afetar a movimentação de cargas do

TECA de Manaus, haja vista que o terminal atende especialmente às indústrias instaladas no Polo

Industrial de Manaus e, com o crescimento do Produto Interno Bruto e redução da taxa de juros, a

tendência é de novos investimentos na região e aumento da produção.

22. Considerando o Estudo de Viabilidade Econômica elaborado em 2017,

"".
'0'

comparativamente com as perspectivas do cenário econômico apresentado a partir de 2018, e o

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportu.hia
SCS - Quadra 04 - Bloco A - lotes 106/136 - Edifício Centro Oeste

CEP 70304-906 - BRASíLIA - DF - BRASIL
Fone: (Oxx) (61) 3312-3294

Homepage: http://www.infraeroaov.br
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potencial da operação do TECA, percebe-se que a revisão das premissas utilizadas anteriormente

podem sinalizar uma melhor perspectiva de retorno para a INFRAERO.

PROJEÇÕES ECONÔMICAS

23. A elevação da taxa de juros real, a aceleração inflacionária, a crise política e o

pessimismo generalizado no meio empresarial produziram variação negativa na média anual do

• PIB em 2015 (menos 3,55%) e 2016 (menos 3,46%). Estamos agora retornando à normalidade,

com a variação em quatro trimestres (%4Tri) superior a 2% ao final de 2017. A projeção para taxa

de crescimento média anual sobe até próximo de 4% em 2019.

24. Consideram-se também taxas de crescimento do PIB, medidas pela variação

percentual sobre o mesmo trimestre do ano anterior (%4Tri), superiores a 3% a partir de 2018,

com destaque para a produção de bens de capital. Isto é consistente com a taxa de crescimento

entre 2,5% e 3,5% que se estima para o produto potencial. Nossa projeção para os dez anos de

concessão, até 2027, é de 3,0% ao ano.

•
25. Acredita-se que a indústria de transformação voltará a se recuperar, acompanhando

o PIB, e que o crescimento mais rápido acontecerá na indústria de bens de capital, com importante

contribuição da produção de caminhões. Bens intermediários e não duráveis de consumo serão os

maiores retardatários.

26. No longo prazo, as taxas de crescimento do PIB e da indústria de transformação

ficam na faixa de 2,5 a 3,5% ao ano.

27. A produção da indústria automobilística apresentou grande volatilidade no período

de 2009 a 2016, mas a partir de 2017, começou um movimento de crescimento sustentado, que

continuará forte em 2018.

Empresa Brasileirll de Infraestrutura Aeroportuária
SCS _ Quadra 04 - Bloco A - Lotes 106/136 - Edificlo Centro oeste
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28. No longo prazo, a taxa média de crescimento do setor tende a ficar próxima a 4,5%

ao ano. A taxa de variação ao longo do ano (%4 Tri) já apresentou importante recuperação em

2016-17, com foco em exportaçóes e destaques para automóveis e ônibus,

29. A taxa de variação média anual da indústria automobilística ainda caiu fortemente

em 2016, pelo terceiro ano consecutivo. A partir de agora, teremos uma nova fase de crescimento

sustentado, com pequena desaceleração em 2019-20.

30. A desaceleração mundial, a crise argentina e a queda na produção da transformação

produziram variações percentuais fortemente negativas de exportações e importaçóes em 2015- •

16, mas a queda foi mais intensa nas importaçóes. Em 2017 exportações e importaçóes voltam a

apresentar variação positiva em quatro trimestres. A partir do primeiro trimestre de 2018, as taxas

de crescimento das importaçóes superam as das exportações.

31. A despeito da apreciação cambial até 2019, a relação entre déficit em transações

correntes e exportações ainda permanece bem abaixo de 10% até 2022, o que é muito satisfatório.

Essa variável é um dos indicadores mais importantes de vulnerabilidade para nossa posição

externa.

32. A Taxa Selic em movimento de queda chega a 6% no início de 2018, mas volla a

subir para 7% em 2019. No longo prazo, tende a convergir para próximo de 6%.

33. A Taxa efetiva real Selic (= var% 12 meses do índice rentabilidade nominal Selic

deflacionada pelo IPCA) acumulada em doze meses chegou a um ponto máximo próximo a 10% •

em 2017. Como é uma medição retroativa, trata-se de parte da explicação para a recessão de 2015-

17. Em meados de 2018, aponta retomada ao patamar de 4% ao ano, contribuindo para a

recuperação da atividade. No longo prazo, tende a convergir para número próximo de 3%.

34. Em 2016 a desaceleração da atividade econômica e a queda gradual na cotação do

dólar derrubaram a inflação de 12 meses do IPCA para abaixo de 6,5%. Inflação abaixo do centro

da meta em 2017, mas com repique previsto para 2018.

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportulirta
SCS - Quadra 04 - Bloco A - lotes 106/136 - Edifício Centro Oeste

CEP70304-906 - BRASíLIA - DF - BRASIL
Fone: (Oxx) (61) 3312-3294

Homepage: http://www. infraero.Q.QX.J2r

fOl1ll- 112,02.01 • Nj- l.OllE (Gm)
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38. A Dívida Bruta Total como % do PIB já começa a cair em 2019, na hipótese de

queda da relação reserva internacionais/P1B. A Dívida Bruta menos reservas internacionais fica

abaixo de 60% do PIB.

37. Pelas projeções atuais, o resultado primário do Governo Federal mais Banco

Central como percentual do PIB volta a ficar positivo a partir de 2020.

36. A inflação de 12 meses nOIGPM tem maior volatilidade que a inflação do IPCA e

responde mais intensamente a qualquer variação da taxa de câmbio. No longo prazo, a inflação

acumulada é quase igual nos dois índices.

35. A inflação passou por importante "corcova", ao atingir um pico próximo a 11% em

2015, mas caindo para abaixo de 4% em 2017. No longo prazo, tende a convergir para a faixa de

3,0 a 3,5%, com a meta reduzida para 3,0%

•
(Fonte: Macrométric:a)

39. Com base nos normativos financeiros, em especial, a NI 24.05 (CNT) que trata da

Análise Econômico-Financeira de Projetos a Superintendência de Gestão Financeira e

Orçamentária _ DFFO elaboroU a presente Nota Técnica .

V1- FUNDAMENT AÇÃO DO ENCAMINHAMENTO

•
40. Com base nas premissas utilizadas para elaboração do fluxo de caixa projetado do

Estudo de Viabilidade-Econômico Financeiro em 2017 e dos indicadores econômico-financeiros

de seleção e avaliação de projetos, entendemoS que em vista de mudança no cenário econômico

no decorrer do ano de 2017 e das projeções a partir de 2018, o Estudo de Viabilidade Econômico

Financeiro e os indicadores de seleção de projeto, não mais representam adequadamente as

VII - CONCLUSÃO

Empresa Brasi\eira de lnfríllestrUtura Aeroportuflria
SCS _ Quadra 04 _ BloCOA - Lotes 106/136 - EdlfiC:IO Centro Oeste

CEP 10j()4~906 - BRASÍLIA - DF - BRASIL
Fone: (Oxx) (61) 3312-3294

Homepage: http://www.IOfraero.gov.br

Rum. 02.02.01 .1'11 - 2.02IF. (CtPI)
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projeções realizadas à época. Dessa forma, entendemos que o processo licitalório e passível de

revisão, o que poderá, por e.xemplo, culminar em uma nov~ licitação .
.-" "'. "'./'. .- <~. . ," '" .:' ":'"."

41. Destaca-se, ainda,. que conforme' o Governo do Estado do Amazonas "o

faturamento do Polo Industrial de Manaus (PIM) cresceu quase lO%, no acumulado dejaneiro a

novembro de 2017, em comparação ao mesmo periodo do ano anterior".

(www.seplancti.am.gov.br/newslctters/faturamento-do-polo-industrial-de-manaus-cresceu-l 0-

entre-janeiro-e-novembroD.

Brasília, DF, 14 de março de 2018.

De acordo!

Encaminhe-se à Diretoria de Negócios Comerciais
para~ise e providências julgada necessárias.

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
SCS - Quadra 04 - BloCD A - lotes 106/136 - Edrriclo Centro Oeste

CEP 70304-906 - BRASíliA - DF - BRASIL
Fone: (Oxx) (61) 3312-3294

Homepage: http'Uwww.infrae.-o.gov br

F(lfRl.. 02.00..01 - NI- z.02IF. (GOl)
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Ofício Circular nO3926/LALI -2/2018

DIVERSAS EMPRESAS

Assunto:
Ref.:
Objeto:

Brasília, 23 de março de 2018.

Intenção de revogação do certame.
Licitação N" 01O/LALI-2/SBEG/2017.
"Concessão de uso de área para
exploração comercial e operação da
atividade de armazenagem e
movimentação de cargas internacionais
e/ou nacionais no Aeroporto Internacional
de Manaus/ Eduardo Gomes."

• Comunicamos a V.S". que a INFRAERO, baseado na mudança
do cenário econômico e após novo estudo de viabilidade econômico-financeira, e ainda amparada
no subitem 15.4 do ato convocatório, tem a intenção de revogar o certame referenciado, conforme
deliberação da Diretoria de Negócios Comerciais, através dos Memorandos n° 1850/DNSU2018 e
1712/DFFO(FOIP)/20 18.

Em razão do exposto, com fundamento no subitem 124.1 da NI
6.01lF (LCT) de 16 de maio de 2016 - Norma Interna da Infraero, notificamos às licitantes
interessadas a apresentarem defesa administrativa contra a intenção ora comunicada, no prazo de 05
(cinco) dias úteis, a contar do recebimento deste expediente, se assim o desejarem, por e-mail:
licitabr@infraero.gov.br. Informaçôes adicionais pelo Te!': (61) 3312-3550.

•
Informamos que o dossiê completo do procedimento licitatório

encontra-se disponível para vistas, na Gerência de Licitações da Infraero, no SCS, Quadra 04, Bloco
"A", I' andar, Edifício - Centro-Oeste, em Brasília/DF.

~.
ANDREIA E SILVA HEIDMANN
Presidente da Comissão de Licitação
AA n° 589/LALI(LALI-2)12017

e/c: LAAG-l
PEC 34391104
WBLULALI-2

Empresa Brasileira de Inf.-acstrutura Aeroportuária
SCS • Q. 04 - BL, A - Lotes l06/l 36 - Ed. Centro Oeste

CEP 70304-906 Fon" (0,,)(61) 3312.3550 - BRASíLIA - DF - BRASIL
Horne Pagc: http://www.infracro.gov.br

mailto:licitabr@infraero.gov.br.
http://www.infracro.gov.br
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Solicitamos, por obséquio, acusar o recebimento desta mensagem eletrônica e seus respectivos anexos.

@lnfr."ro8rtlsíl

fW@1lll

ANDREIA E SILVA HEIDMANN
Coordenadora de Licitações de Concessão de Âreas Grupo A - LALl-2
Gerência de Licitações - LALI
Gerência Geral de SelViços de Logística Administrativa - SALA
andreiasilva@infraero.gov.br • (61) 3312~3550

Andreia e Silva Heidmann
sexta-feira, 23 de março de 2018 11:12
Marcello Aurora; 'Coutinho, Clara'; CE00235616; 'Valerim Pinheiro, Luis Felipe';
AURORA EADlJ(pdrigO.d'.lílbüquerque; Roberto Liporace; Keitiane Teixeira;
'Lysson Barroso'i1V1DCLmÃ"j u".

LD CSBR LicitaBR; Andreia de Castro Silveira; Carlos Augusto Rigo Motta;
Rodrigo Otavio Jacome de Medeiros; Arthur de Castro e Soares; Edson
Antunes Nogueira
Intenção de Revogação - Licitação N° 01O/LAll.2/SBEG/2017
Oficio _3926-'nte nçao_Revoga çao.doc. pdf; Memo _1850_DNSL.pdf; Memo _1712
_DFFO.FOIP.pdf

Atenciosamente,

Assunto:
Anexos:

Prezados Senhores, bom dia!

De:
Enviado em:
Para:

Cc:

Encaminhamos em anexo o Ofício n2 3926/LALI-2/2018 cujo teor é a INTENCÃO DE REVOGACÃO da Licitação Nº
'.10/LALI-2/SBEG/2017, cujo objeto é a "Concessão de uso de área para exploração comercial e operação da

.: ~ividade de armazenagem e movimentação de cargas internacionais e/ou nacionais no Aeroporto Internacional de
, Manaus/ Eduardo Gomes."

~c();'fíórme 'RrevisllJ.;Y1aNota da alínea "c" do subitem JO.3 da Nl 2.02/£ (GDJ), esta correspondência não
~erâ.!.ee!!E{I.IJ1.!lJ.hiiiJ{Jj..poroutros meios., exceto se solicitado pelo expedidor/receber. "'.

1

",,_. ._--

mailto:andreiasilva@infraero.gov.br
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Andreia e Silva Heidmann 1
.o.e.:--------------.D.a.n.n.ie.lI.e.F.a.r.ia.s.<.I.iC.it.a.c.aO.0.3.@-g.b.r-in-g-e.L.c.o.m.>-------------t

Enviadoem: segunda-feira,2deabrilde201812:19
Para: AndreiaeSilvaHeidmann
Cc: Lysson;Keiti
Assunto: ENC:PE010/LAU-2/SBEG/2017- RECURSO
Anexos: RECURSOCONTRAREVOGAÇÃO.pdf

Bom dia!

Prezados,

°Consórcio SB Participações Societárias LTDA e Porto Seco do Triângulo LTDA, vem mui
respeitosamente APRESENTAR sua INTENÇÃO DE RECURSO, através do e-mail, conforme item
9.2.3 do edital:

.2.3. o recurso poderá ser interposto via e-mai! licitabr@infraero.gov.brdentro do prazo regulamentar,
desde que a licitante apresente o respectivo original, no Protocolo da INFRAERO, respeitado o prazo de 5
(cinco) dias conidos da data do término do prazo recursalz;

Ainda hoje a peça recursal será postada nos correios, peço a gentileza de confirmar o recebimento do e-mail.

,
k,•,

Att,

co (3rupo

~;'fBringel
Av. Cosme Ferreira, '1877
CEP; 69083-000 - Aleim
Manaus - AmAzonas
CNPJ: 08.992.424/0001-91 - BIOPLUS
CNPJ; 12.417.47210001-23 - BRINGEL
MEOICAL
CNPJ; 22.486.909/000134 - OP Medicai
Web: www.qbringel tom•

TeL: .55 (92) 2126-4000
Tel.: +55 (92) ,3639"5351
Fone/Fax: +55 (92) 3639.6974
E-mail: licitacao03@gbringel.com

DannielleFarias
l\nalista de Licitações Publicas

~
r,

" '.:;~:

11.>.1

;\~~ink'l'IlliJ~";'~ l');j"lclltc~ 11~':>amcnsu!!,:1f}(' m.l$ar..:tuil'o, ;l'1exwl(.l~5:)(1de U~" r"::~lrihi. ~elld,l ~l'll si;;-ih, I.n",cgidc' púl LeI. Cll~() Vl>C;~n:j<)sejil <ld,:~lirJiMII'lll. ~:llha 'IUl' a
leitul":.I. di .•..u!g;,çiíf' l)\l -.-,"ri" dc~IU~ int(-n'IIl;,,;1.k:; ";i,, j.ll'olhid,h. !,:l\'ul" "P;H~1Í'\<I~e l1(1tifi"::,1I"Il'IllCI..::ntt'. 01.1"') llTlprtlflllll .~t'ni (ral,l(h, <-:(ll\f"~ml' :.I.'.nonll:lS da t'll1lJrt'";,,, a
kgi~13\:l1) l'lll vigrH.

The intQrnl:ltinn ,;.\lltlliIlCd wilitilllJli,; !ll(~.~~ag<~;lnd :llluctn'd líic'." i~ r..:,,:ri~:h'd. ,l;ir! I\" 1..1"ll'irli:llt;:;lity i~r"II~;ct"d by IH\\'. Jt Y{ill cll\: ll11tth:..: :Iddr:.:"-,,.:(. bt: "WiJr~'Ihdt :11(' fC<'ldill,\.l.
dil'ulgil\g :lnd l"'.lpyin; {',I' Ihi:; 111(''>'>U~-'':i<; pmrnhileJ. Pie:!,;:., dekll: l!li,:: mc~~al;!L: :ind I\(\ti(v 111"~nldcl.The Hllprllp~rIl>.C {lI' 1l1i:- inl"rlll;tlillrl \1'11i 1'1,',kall l' Ilrl <t;':"('I.1lll;; 11, th\'
CIJ(npilllY'~ ínk.1'[wL r~gu1:ll;t'H'; l1ud It'dcr;,lllJ\~'.,

1
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EXCELENTÍSSIMO SENHOR SUPERINTENDENTE DE
DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS EM SOLUÇÕES LOGÍSTICAS -

DCSLDA EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA
AEROPORTUÁRIA - INFRAERO, EDSON ANTUNES NOGUEIRA .

Rei Mallifestaçlio sobre illtellçlio de revogação - Licitação 11° OlO/LALI-
2/SBEG/2017

CONSÓRCIO SB PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS LTDA c PORTO SECO
DO TRIÂNGULO LTDA, já qualificado no processo licitatório em epígrafe, por meio
de seu representante que esta subscreve, vem mui respeitosamente, perante V. Exa.,
tempestivamente, MANIFESTAR-SE, com fulcro no artigo 49, ç3° da Lei Federal
n° 8.666/93 e 15.4 do Edital de Licitação nO.OIO/LALJ-2/SBEG/2017, em atenção ao
Memorando nO I 850/DNSL/2018, fundamentado na proposta exarada por meio do
Memorando n° I712/DFFO(FOIP)/20 18, que sugere a revogação do certame por
mudança do cenário econômico, cujo objeto é à concessão de uso de área para
exploração comercial e operação da ativídade de arn1azenagem e movimentação de
cargas ínternacionais e/ou nacionais no Aeroporto Internacional de Manaus/ Eduardo

Gomes.~
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I. DOSFATOS

1. Atendendo ao chamamento da Empresa Brasileira de Infraestrutura

Aeroportuária- INFRAERO, feito através da Comissão de Licitação, o Consórcio que
ora se manifesta participou da Licitação n° 010/LALI-2/SBEG/2017.

2. A primeira sessão pública se deu em 23 de agosto de 2017, com a participação
de 03 (três) licitantes, que, após a fase de lances, apresentaram as seguintes propostas
comerciais finais:

• MDC SERVIÇOS DE
APOIO LOGISTICO

LTDA-EPP

AURORA DA
.AMAZONIA
TERMINAIS E

SERVI OS LTDA
CONSORCIO: SB
PARTlCIPAÇOES
SOCIETÁRIAS
LTDAePORTO
. SECODO

TRIANGULO LTDA.

R$ 2.750.000,00 : R$ 3.000.000,00

li
"

RS 2.705.000,00 I.RS 3,000.000,00

I.

R$ 2.700:000,00 RS 3.000.000.00

R$ 324.750.000,00

R$ 319.485.000,00

R$ 318.900.000,00

De acordo com a
aUnea "a.2" do
subitcrn 6.3 do

Edital.

•
3. Após a fase de análise de documentos da primeira colocada, MDC Serviços de
Apoio Logístico LIda - EPP, a mesma foi inabilitada, em 19 de dezembro de 2017,
tendo sido convocada as licitantes para nova sessão em 21 de dezembro de 20 l7 para
abertura do invólucro da habilitação da segunda colocada .

4. No dia 21 de dezembro de 2017, em sessão pública convocada pela Comissão de
Licitação, foi aberto o Invólucro II - Documentos de Habilitação da empresa Aurora da
Amazônia Terminais e Serviços Ltda., segunda colocada no certame.

5. Ocorre que a Comissão de Licitação decidiu declarar a empresa licitante Aurora
da Amazônia Terminais e Serviços LIda., por suposto cumprimento aos requisitos
previstos no Edital, habilitada para o cumprimento do objeto do contrato e,
consequentemente, vencedora do certame licitatório.

6. Porém, a empresa Aurora da Amazônia Terminais e Serviços Ltda., declarada
vencedora do certame, apresentou documentos habilitatórios em desconformidade com
a lei e com o Edital de Licitação nO010/LALI-2/SBEG/20 17, tendo sido apresentados

~
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nJ4..
recursos pelas demais Licitantes, com posterior apresentação das devidas contrarrazões,

que até o presente momento não foram apreciados pela INFRAERO.

lI. DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA

7. Entre as prerrogativas da Administração Pública, encontra-se a possibilidade de

revogar atos que não sejam mais convenientes e oportunos para o atendimento do
interesse público, bem como a possibilidade de anulá-los em caso de ilegalidade. Nesse
sentido, a Súmula n° 473 do Supremo Tribunal Federal enuncia:

"A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de

vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou
revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os
direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação
judicial. "

8. o art. 49 da Lei nO8.666/93, também dispõe sobre o tema:

•

"Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento

somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade,
de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado. "

9. Saliente-se que, tanto para a revogação como para a anulação, é necessário
instaurar processo administrativo em quc se assegure aos atingidos pela decisão a
oportunidade de se manifestar a respeito. Não é por outra razão que o art. 49, S 3°, da
Lei n° 8.666/93 prevê que, em caso de "desfazimento do processo licitatório, fica
assegurado o contraditório e a ampla defesa",

10. Ainda, há de se considerar a disposição normativa contida no art. 50, inc. I, da
Lei 9.784/]999 (Lei que regulamenta o Processo Administrativo no âmbito da
Administração Pública Federal). Segundo o citado dispositivo legal, "os atos
administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos
jurídicos, quando: I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses".

~

I
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lI. Assim, diante do recebimento do Memorando n° 1850/ DNSL/20 18, o consórcio

SB Participações Societárias Ltda. e Porto Seco do Triângulo Ltda., inconformado
com a proposta de cventual revogação do presente certame, vem se manifestar

contrariamente à revogação da presente licitação.

UI. DOS FUNDAMENTOS

a) Dos requisitos para a revogação do ato administrativo

12. Inicialmente cumpre trazer à baila os reqUIsitos para que a Administração

Pública revogue um ato administrativo emanado quando se trata de contratações
públicas .

• 13. o art. 49 da Lei nO8.666/1993 dispõe (grifo nosso):

Art. 49. A autoridade competente para a aprovação do procedimento
somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-ia por ilegalidade,
de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.

•
14. A revogação, como todo ato administrativo, deve ser motivado e atender ao
interesse público. No caso de revogação de atos relacionados à contratações, os
mesmos devem decorrer de fato superveniente devidamente comprovado.

15. Vale trazer à colação ensinamento do professor Marçal Justen Filhol, segundo o
qual:

"Ao determinar a instauração da licitação, a Administração realizajuízo
de conveniência acerca do fiJturo contrato. Esse juízo é confirmado
quando da elaboração e aprovação do ato convocatório. No momento
final da licitação, após apurada a classificação, exercita-se novo juízo de
conveniência. Não se traIa, porém, do mesmo juízo, Exercita-se sobre
supostos fáticos distintos. Vale dizer, a Lei reconhece um condicionamento
à revogação. A Administração pode desafazer seus próprios atos, a
qualquer tempo, tendo em vista a avaliação de sua conveniência. Tendo

I JUSTEN FILHO, Man~al. Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 15. ed. São Paulo:
Dialética, 2012. p. 771.
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concluído que o ato é conveniente e determinado sua prática ou
manutenção, a Administração se vincula a essa que existam
circunstâncias novas, inexistentes ou desconhecidas à época anterior.
Logo, não se admite que a Administração julgue, posteriormente, que
era inconveniente precisamente a mesma situação que fora reputada
conveniente em momento pretérito. Nesse sentido, a Lei determina que
revogação dependerá da ocorrência de 'fato superveniente devidamente
comprovado. "

16. In casu, o Memorando nO1712/DFFO(FOIP)/2018 explicita razões na tentativa

de demonstrar um fato superveniente para justificar a revogação e a busca do interesse
público, o que efetivamente não ocorre .

17. Inicialmente, há de se ressaltar que o objeto da Licitação n° 010/LALI-
2/SBEG/2017 é a concessão de uso de área para exploração comercial e operação da
atividade de armazenagem e movimentação de cargas intemacionais e/ou nacionais no

Aeroporto Intemacional de Manaus! Eduardo Gomes pelo período de 120 (cento e
vinte) meses, ou seja, lO anos.

J 8. Assim, quando foi elaborado o estudo para a concessão de uso da área, os
estudos devem ter sido elaborados para o período de 10 anos, a contar da assinatura do
contrato. O gestor público tem pleno conhecimento do tempo que demora uma
licitação para o objeto pretendido, já que a Infraero realiza diversas licitações para tal
finalidade .

19. Assim, ao elaborar tais estudos deve ter aplicado métodos científicos
apropriados da ciência econômica para elaborar os parâmetros econômico-financeiros
apropriados e condizentes com as condições econômicas em que se encontra a
economia do país, para publicar edital com valor minimo de outorgas.

20. A crise econômica que iniciou no Brasil em 2014 foi prevista por economistas
e a recuperação da economia também, prevista para 2019/2020.

21. Todos os especialistas afirmam que apesar de um início dc melhora na
economia, a recuperação a patamares equivalentes a 2014, só estão previstos a partir
de 2019. Mesmo com a pouca recuperação, ainda não há como se afirmar que o pais
recuperou-se de tudo que perdeu durante a crise. Vejamos a curva de crescimento do
PIE per capita e o significado da melhora no final de 2017 considerando a recuperação

~
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da economia como um tod02;

Crescimento e queda do PIS per capita
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22. Tais considerações têm como basc análises jornalísticas e artigos. Por certo que
para a abertura de uma licitação de concessão de uso de área, a equipc técnica do órgão
licitante elaborou cálculo mais consistente e com bases cientificas para os próximos 10
anos, ou seja, 120 meses. Os estudos foram realizados para o periodo da contratação,
que, a principio seria iniciada no ano de 2018.

23. Esta premissa é a base para a abertura da licitação em comento, motivo pelo
qual, o aumento do PIE no segundo semestre de 2017 não parece ser um fato
superveniente .

24. Ao contrário, o aumento do PIE era um índice previsto, já que qualquer
economista, analisando as medidas econômicas implementadas no país, concluiria pela
melhoria da economia.

25. Nos termos exigidos pela Lei Federal nO8.666/1993 em seu art. 49, não há de
se falar em fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar a sugestão de revogação da presente licitação. Não está havendo qualquer
mudança do cenário econômico não estimada. A previsão era de retomada da
economia com melhoria dos indicadores, queda da inflação e dos juros. A análise
descrita no Memorando nOI72/DFFO(FOIP)/20 18 não atende à exigência legal. ~

, https:l/www.nexojomal.com.br/expresso/20 17/09/17/Quanto-a-popula%C3%A 7%C3%A30-brasileira-
j%C3%Al-perdeu-com-a-cdse-econ%C3%B4mica, acessado em 30/03/2018

http://https:l/www.nexojomal.com.br/expresso/20


26. A análise descrita pode induzir ao entendimento de que pode haver um desvio

de finalidade do ato de revogação, considerando os recursos apresentados pelos
licitantes e não decididos pelo Poder Concedente, passados mais de 03 meses do
recebimento das contrarrazões recursais.

27. Portanto, constata-se que não houve fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar a sugestão de revogação da presente

licitação, devendo ser dado prosseguimento ao certame.

b) Da revogação de atos administrativos e desvio de finalidade

•

•

28. Como já aventado, todo ato administrativo deve ter uma finalidade e a devida
motivação para ser exarado. Nas palavras do mestre Celso Antônio Bandeira de Me1l03:

"...não se pode buscar através de um dado ato a proteção de bem
juridico cuja satisfação deveria ser, em face da lei, obtida por outro tipo
ou categoria de ato e, se isso ocorrer, possivelmente, estar-se-á diante

daquilo que a doutrina denomina de "desvio de poder" ou "desvio de
finalidade". Em suma. haveria desvio de poder quando o agente visa a
sati.\fazer finalidade alheia à natureza do ato utilizado, de modo que o

desvio de poder representaria um mau uso da competência, na medida
em que o agente busca finalidade incompativel com a natureza do ato.

29. A justificativa apresentada relativa à mudança de cenário econômieo não

condiz com as análises econômicas, já que as medidas econômicas foram e estão sendo
tomadas para que haja a recuperação da economia nacional e, por certo que, com o
inÍCio da crise em 2014, a previsão é de melhoria gradual para a retomada econômica a
partir de 20 19/2020.

c) Da ausência de prejufzo pela forma de pagamento das outorgas prevista no
Edital

30. Vale trazer um importante argumento que desnatura o fundamento exposto no
Memorando nO172/DFFO(FOIP)/2018, quanto à mudança de cenário econômico.

3 J. Trata-se da forma que foi apresentada o pagamento das outorgas, previstas no
instrumento convocatório, que corrobora que a hipótese de oscilação da economia e,

) De Mello, Celso Antônio Bandeira, Curso dc Direito Administrativo, cit., 29' ed., p. 41 01411 ~
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consequentemente, do faturamento do concessionário, foi devidamente prevista pelo
órgão licitante.

32. O Edital, em seu item 6.3. presumiu que poderia haver a melhoria da situação
econômica e a consequente oscilação de faturamento do concessionário. Assim, a
Infraero receberá outorga mensal percentual sobre o faturamento, garantindo assim o

recebimento, sempre do maior valor possível, garantindo o melhor recebimento, de
acordo com as mudanças do cenário econômico. Vejamos o expresso no item 6.3. do
Edital, que trata da proposta de preços.

•

•

"6.3. ° INVÓLUCRO deverá conter todos os elementos a seguir
relacionados:

a) Carta de apresentação da proposta de preços (Modelo - Anexo 1), com
as seguintes informações:

a.I) Preço mínimo mensal para a concessão de uso da área, cujo valor
não poderá ser inferior a R$ 2. 700.000,00 (dois milhões e setecentos mil
reais);

a.I.I) A partir do início da vigência do contrato a concessionária terá
isenção do pagamento do Preço Mínimo Mensal até da Data da Eficácia,
conforme previsão contida no Termo de Referência;

a.2) Percentual variável a ser aplicado sobre o faturamento bruto
mensal auferido na exploração comercial e operação da atividade de
armazenagem e movimentação de cargas internacionais e nacionais a
ser repassado à In/raero na base de:
a.2.I) Se modal marítimo: 12% (doze por cento), incluindo as atividades
de Aeroporto Industrial e demais serviços correlatos;
a.2.2) Se modal aéreo: 40% (quarenta por cento), incluindo as
atividades de Aeroporto Industrial e demais serviços correlatos, já
computado o valor do ATAERO, incorporado na tabela tarifária, a partir
de 01/0//2017;
a.2.3) Se modal Terrestre: 57% (cinquenta e sete por cento), incluindo
Aeroporto Industrial e demais serviços correlatos.
a.2.4) Se Carga Internada ou Nacional: 35% (trinta e cinco por cento);

~
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a.2.5) Para os casos de entrepostagem aduaneira, os percentuais
obedecerão os mesmos critérios estabelecidos para cargas oriundas o
modal Aéreo ou Maritimo, conforme abaixo:
a.2.5.I) Entrepostagem de cargas com origem no modal Aéreo: 40%
(quarenta por cento);

a.2.5.2) Entrepostagem de cargas com origem no modal Marítimo: 12%
(doze por cento);

a.3) Preço Básico Inicial - R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), a
ser pago em parcela única, à vista, até o 10° dia útil a partir da
assinatura do contrato.
a.3.1) O Preço Básico Inicial é inalterável .

a.4) Prazo de validade da proposta de, no minimo, 120 (cento) dias
corridos, contados a partir da data de que trata o subi/em 2. I deste
Edital;
a.4.I) a critério da licitante este prazo poderá ser estendido. No entanto,
a ocorrência desta hipótese não propiciará a esta qualquer vantagem
sobre as demais licitantes.
a.5) Indicação do(s) Representante(s) Legal(i,l) da Empresa para
assinatura do Contrato.
a.6) O Valor Global previsto para esta concessão será de R$

318.900.000,00 (trezentos e dezoito milhões e novecentos mil reais),
para o período de 120 (cento e vinte) meses, incluindo o Preço Básico
Inicial e o periodo estimado de isenção .
a. 6. I) Para efeitos de cálculo do valor global foi considerado o prazo de

isenção do pagamento do Preço Minimo Mensal de 3 (trê.l) meses a
contar da assinatura do contrato até a data de eficácia;
a.6. 2) Ressalte que durante o período de isenção a Infi'aero estará à
frente da operação, au.ferindo as receitas da movimentação de cargas.

NOTAS:
1 - .Mensalmente, prevalecerá como valor a ser pago pelo
Concessionário à INFRAERO o maior dos valores definidos nas
condições expressas nas alineas "a. 1" e "a.2" do subi/em 6.3;

2 - Sem prejuízo do disposto nas Condições Gerais Anexas ao Contrato.
a Infraero poderá recompor o preço da concessão a cada 5 (cinco) anos

~
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a contar do início da vzgencia do contrato, para manter a justa

remuneração pelo uso da área concedida, mediante adequação do valor
mensal às reais condições de mercado;

3 - Na hipótese de rescisão do contrato por descumprimento de

obrigações contratuais elou legais imputado ao concessionário, não
haverá restituição de qualquer valor recebido pela concedente a titulo de
preço básico inicial; "

33. Pelo item transcrito, verifica-se que a licitante vencedora deverá efetuar o
pagamento dos seguintes valores: (i) uma outorga mensal, no valor mínimo de R$

2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais); (ii) um percentual variável sobre o
faturamento bruto mensal auferido na exploração comercial e operação da atividade de
armazenagem e movimentação de cargas internacionais e nacionais, diferenciado a
depender do modal, caso o percentual do faturamento seja superior ao valor mínimo
estabelecido; e (iii) uma outorga inicial de 3 milhões de reais.

34. Além da cobrança estabelecida, em valores não aleatórios, mas devidamente
estudados pela equipe técnica da Infraero para constarem no edital, em que a
estímativa do valor contratual pelo período de 10 anos foi de, no mínimo, R$
318.900.000,00 (trezentos e dezoito milhões e novecentos mil reais), há ainda que se
dar destaque às notas 01 e 02 do referido item 6.3.

35. A Nota 01 estabelece que sempre prevalecerá o pagamento do concessionário
para a Infraero do maior valor auferido. Ou seja, caso o concessionário não atinja
faturamento que garanta que os percentuais a serem repassados a título de outorga para
a Infraero, o mesmo deverá repassar o valor mínimo de R$ 2.700.000,00 (dois milhões
e setecentos mil reais) à Infraero. Caso atinja, deverá pagar valor superior ao mínimo
estabelecido.

36. E por fim, a Nota 02 prevê a recomposição de preços a cada 05 (cinco) anos,
portanto, estabeleceu um período para que não haja, em qualquer hipótese, prejuízo ao
Poder Concedente. A revisão de valores será realizada.

37. Portanto, em caso de retomada da economia, a Infraero auferirá maior receita
decorrente do percentual estabelecido sobre o valor do faturamento bruto definido no
item 6.3., alínea "a.2". Quanto maior for o faturamento do concessionário, maior o
valor da outorga recebida pela Infraero, em uma relação positiva para todas as partes

~
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envolvidas.

38. Consequentemente, em havendo uma melhora no cenário econômico, não
prevista inicialmente pela equipe técnica da Infraero, haverá uma maior arrecadação

pelo órgão licitante, não havendo prejuízo econômico, mas sim incremento de receita,
estando garantido o interesse público.

d) Dos valores ofertados pelas licitantes interessadas na Licitação

39. Como os preços já foram abertos, destaca-se que o menor valor proposto na
proposta comercial da terceira colocada, foi de R$ 361.605.000,00 (trezentos e
sessenta e um milhões seiscentos e cinco mil reais), para o período de 120 meses,
incluindo o Preço Básico Inicial, sendo que a estimativa publicada pela Infraero no
Edital de Licitação nO 0101Lali-02 foi de R$ 318.900.000,00 (trezentos e dezoito
milhões e novecentos mil reais), para o período de 120 (cento e vinte) meses, incluindo
o Preço Básico Inicial.

40. Portanto, o menor valor ofertado supera em 13,4% o valor inicialmente previsto
pela Infraero em seus estudos iniciais. Isso, sem contar que a Inttaero não terá mais
gastos com despesas para a operação do Terminal de Cargas.

41. O Memorando n° 17l2/DFFO(FOIP)/20 18 descreve em seu item 16, o
seguinte:

"16. O Estudo de Viabilidade evidencia que o PayBack Econômico
ocorreria no primeiro ano de atividade do concessionário, ou seja, ele
recuperaria antes do fim do primeiro ano de operação valor de R$ 3
milhaes de Luva Inicial e o seufluxo seria positivo. "

42. Tal assertiva não se concretiza no Plano de Negócios, já quc a Tnfraero está
considerando tão somente o pagamento da outorga inicial (Luva inicial) e não
considera o desembolso mensal no valor mínimo de R$ 2,7 milhões, que totaliza R$
32,4 milhões por ano.

43. Caso a outorga mensal fosse considerada no cálculo, constatariam que o fluxo
não é positivo no primeiro ano, ao contrário o PayBack se concretiza no final do quarto
ano, a contar o início da operação e o fluxo passa a ser positivo a partir deste mesmo
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44. Pelo exposto, a licitação atingiu seu objetivo, tendo o valor das outorgas inicial
e mensais a serem pagas á Infraero, sido apresentadas em valores superiores ao
inicialmente estimado, garantindo que o interesse público fosse resguardado. Ademais,
com a melhoria do cenário econômico como dissertado no Memorando nO

1712/DFFO(FOIP)/2018, haverá ainda maior arrecadação para o órgão licitante.

e) Da aplicação do princípio da moralidade e economicidade às licitações
públicas

45. Além do já exposto, importante observar que eventual instauração de nova
licitação com mesmo objeto em relação ao objeto da licitação que se pretende revogar,
poderá caracterizar inobservância ao princípio da moralidade e da economicidade,
nos termos insculpidos no caput, do art. 37, da Constituição da República. Sob o
aspecto da moralidade, haveria desrespeito á moralidade e justiça, vez que, utilizando-
nos das palavras de Alexandre de Moraes4;

"pelo principIO da moralidade administrativa, não bastará ao

administrador o estrito cumprimento da estrita legalidade, devendo ele,
no exercício de sua função pública, respeitar os princípios éticos de
razoabilidade e justiça, pois a moralidade (..) constitui pressuposto de
validade de todo ato da administração pública. "

46. Já no que tange. á economicidade, haverá desrespeito na medida em que a
Administração custearia todos os gastos relacionados á nova licitação, dentre eles a
publicação e todos os atos eventuais relativos ao novo processo de seleção; gastos tais
sem qualquer legitimidade, já que o primeiro processo licitatório não possui qualquer
mácula que enseje sua revogação.

47. O motivo exposto no Memorando nO l7l2/DFFO(FOIP)/2018 não se sustenta,
já que, caso o cenário econômico sofra mudanças no segundo semestre de 2018,
período em que provavelmente eventual futura licitação estaria em andamento, a
Infraero poderia então, novamente alegar a mudança de cenário econômico e propor a
revogação da próxima licitação (que seria aberta), alegando tal mudança, num
processo de Contratação pclo período de 10 anos, nunca concluindo qualquer processo
de concessão, simplesmente tentando todos os anos concluir a concessão, em vão.

4 Moraes, Alexandre de. Direito Constitucional. 2H. eel. São Paulo: Atlas: 2012, p. 343.
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48. Ademais, os próprios licitantes incorreram em diversos custos para participar

dessa licitação, que se deu de forma presencial, tanto para a elaboração da proposta,
quanto para a participação das sessões, com diversas horas de profissionais, sendo sua
revogação desmotivada e abusiva.

III-DO PEDIDO

49. Diante dos fatos e fundamentos apresentados, o Consórcio SB Participações
Societárias Ltda e Porto Seco do Triângulo Ltda requer que seja dada continuidade à

Licitação n° 010/LALI-2/SBEG/2017, a fim de que seja concedido o uso da área para
exploração comercial e operação da atividade de armazenagem e movimentação de
cargas internacionais e/ou nacionais no Aeroporto Internacional de Manaus/ Eduardo
Gomes, já que não haverá qualquer perda econômica para a Infraero, mesmo com a
melhora do cenário econômico nacional.

Nesses termos,
Pede deferimento.

Manaus, 02 de abril de 2018 .

• . • \)I\o ••••. ~. r't:sso~.JUf<IDI~
~2.617.090/0001 • 05
.~ PARTlCIPAÇOES SOCIETARIAS LTOA
J. COSME FERREIRA N. 1877 SALA C

ALEIXO
eEP: 69.083 • 000

. MANAUS,-
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yut:, ~"'Upreseme Instrumento e na melhor forma de direito, nomeia e constitui seus

procuradores para agirem em conjunto ou isoladamente: 1) GUSTAVO PEREIRA
,

DE AGUIAR, brasileiro, solteiro, supervisor de licitação, portador da Cédula de

Identidade nO 1558571-9, expedida pela SSPIAM, inscrito no CPF/MF sob nO

711.605.902-49, residente e domiciliado na Rua José Augusto de Queiroz, nO 13,

bairro Nova Esperança, ManauslAM, 2) KEITIANE TEIXEIRA DO NASCIMENTO,

brasileira, casada, analista de licitações, portadora da Cédula de Identidade nO

1562519-2, inscrita no CPF/MF sob nO698.651.752-15, residente e domiciliada na

Rua Campeche, nO23, quadra 294, Conjunto Nova Cidade, bairro Nova Cidade,

ManauslAM e 3) LYSSON ALCANTARA BARROSO, brasileiro, solteiro, advogado,

portador da Cédula de Identidade Profissional nO9208, expedida pela OABIAM em

18102/2014, inscrito no CPF/MF sob nO652.605.542-72, residente e domiciliado na

Avenida Professor Nilton Lins, nO1373, ap. 406, Torre Cadiz, Condominio Andaluzia,

bairro Flores, Manaus/AM; a quem confere poderes para participar de qualquer

Licitação Pública, pOdendo para tanto' citados procuradores, participar de licitação em

geral, concorrências públicas, tomada de preços, carta convite, pregão, ofertar lances

verbais, assinar propostas, impugnar, junto às Autarquias e em todos os órgão em

geral, Públicos, Federais, Estaduais, Municipais, e Sociedade de Economia Mista, em

qualquer unidade da Federação, podendo assinar requerimentos, declarações, termos

de compromissos, termos de responsabilidade, propostas de preços; formular e ofertar

lances de preços; negociar preço diretamente com o pregoeiro; assinar contratos,

concordar e discordar com seus termos, cláusulas e condições; fazer impugnações,

receber intimações, interpor recursos ou deles renunciar, requerer, declarar, recorrer,

transigir, juntar documentos, poderes ainda para fazer cadastramento ou atualizar os

dados cadastrais junto a quaisquer portais e comissões de licitações nas esferas

Municipal, Estadual e Federal, enfim usar dos mais variados poderes e direito

permitidos e indispensáveis ao fiel e cabal desempenho do presente mandato, sendo

vedado o substabelecimento, o presente instrumento terá validade até 31 de

dezembro de 2017. Eu, (ass) Lauderrane dos Santos Queiroz, Escrevente Autorizado,

digitei e lavrei. E eu, (ass) ANA DE FÁTIMA ABREU CHAGAS, TABELIÃ, subscrevo,

. Valores Cobrados pelo ato: Emolumentos: R$ 48,04 + FUNETJ R$

AM R$ 2,41 + COMPUTAçÃO R$ 0,00 + SELO R$ 1,90 + FUNDPGE

~TO DI NOTAS
dOI Santet QueIroz

revente Autorizado

•

•
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LALI

K:
Andreia e Silva Heidmann

Pág. nO

De:
Enviado em:
Para:

Cc:

Assunto:
Anexos:

Prezada Andréia,

Marcello Aurora <marcello@auroraeadi.com.br>
segunda-feira, 2 de abril de 2018 15:09
Andreia e Silva Heidmann; 'Coutinho, Clara'; CE00235616; 'Valerim Pinheiro,
Luis Felipe'
LD CsBR LicitaBR; Andreia de Castro Silveira; Carlos Augusto Rigo Motta;
Rodrigo Otavio Jacome de Medeiros; Arthur de Castro e Soares; Edson
Antunes Nogueira
REs: Intenção de Revogação - Licitação N° 01O/LAll-2/sBEG/2017
Aurora Defesa Administrativa Intenção de Revogação.pdf

Encaminhamos a nossa defesa administrativa referente à intenção de revogação.

A via física seguirá para protocolo o quanto antes .

• 0 à disposição

Atenciosamente

Marcello Oi Gregorio

1921 3614-88361(PABXl 3614-8800

•. rno,1 marcello@auroraeadí.com.br
si,", www.auroramanaus.com.br

Aurora da Amazônia 1
Rua Mln,stro Joao Gonçalves de ArauJo. 472

CEP

.: Andreia e Silva Heidmann [mailto:andreiasilva@infraero.gov.br]
Enviada em: sexta-feira, 23 de março de 201811:12
Para: Marcello Aurora <marcello@auroraeadi.com.br>; 'Coutinho, Clara' <c1ara.coutinho@vpbg.com.br>; CE
00235616 <marcello@superterminais.com.br>; 'Vale rim Pinheiro, Luís Felipe' <valerimpinheiro@vpbg.com.br>; CE
021064 <auroraeadi@auroraeadi.com.br>; Rodrigo d'Albuquerque <dalbuquerque.rodrigo@gmail.com>; Roberto
Liporace <roberto@minarebrauna.com.br>; Keitiane Teixeira <licitacao02@gbringel.com>; 'Lysson Barroso'
<gpma@gbringel.com>; MDC LTDA <mdclogltda@gmail.com>
Cc: LD CsBR LicitaBR <Iicitabr@infraero.gov.br>; Andreia de Castro Silveira <acsilveira@infraero.gov.br>; Carlos
Augusto Rigo Motta <crigo@infraero.gov.br>; Rodrigo Otavio Jacome de Medeiros
<rodrigo_medeiros@infraero.gov.br>; Arthur de Castro e Soares <arthurs.br@infraero.gov.br>; Edson Antunes
Nogueira <eanogueira@infraero.gov.br>
Assunto: Intenção de Revogação - Licitação Nº 01O/LALI-2/SBEG/2017

Prezados Senhores, bom dia!

Encaminhamos em anexo o Ofício nº 3926/LALI-2/2018 cujo teor é a INTENCÃO DE REVOGACÃO da Licitação Nº
010/LALI-2/SBEG/2017, cujo objeto é a "Concessão de uso de área para exploração comercial e operação da
atividade de armazenagem e movimentação de cargas internacionais e/ou nacionais no Aeroporto Internacional de
Manaus/ Eduardo Gomes."

1

http://www.auroramanaus.com.br


Solicitamos, por obséquio, acusar o recebimento desta mensagem eletrônica e seus respectivos anexos.

Atenciosamente,

ANDREIA E SILVA HEIDMANN
Coordenadora de Licitações de Concessão de Áreas Grupo A - LALI-2
Gerência de Licitações - LAti
Gerência Geral de Serviços de logística Administrativa - SALA
andreiasilva@infraero.qov.br • (61) 3312-3550
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À Presidente da COmissãode licitação
Sra. Andreia e Silva Heidmann
Gerência Geral de Serviços de logfstica Administrativa - Gerência de licitações
Coordenação de licitação de Concessão de Áreas - LAlI-2
Setor Comercial Sul, Quadra 04 Ed.Centro Oeste 1º andar - Brasflia/DF

Ref.: licitação nº 010/LAlI-2/SBEG/2017
Processo Administrativo nº 0300.160.261.343

Assunto: Defesa Administrativa em face de Intenção de Revogação

•

A Aurora da Amazônia Terminais e Serviços ltda. ("Aurora"), sociedade limitada, com sede na

Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Rua Ministro João Gonçalves de Araújo, nº 472,

Parte E,Distrito Industrial, inscrita no CNPJ/MFsob o nº 04.694.548/0001-30, com fundamento

no artigo 62, !i3º, da lei Federal nº 13.303/2016, vem, respeitosa e tempestivamente à

presença de vossas senhorias, apresentar

DEFESAADMiNISTRATIVA

em face da INTENÇÃO DE REVOGAÇÃOapresentada pela INFRAEROpor meio do Ofício nº

nos Memorandos nº 18S0/DNSl/2018 e

1~-hfi,,":'RI!i..CD.O,,~ç:r.w~'~,,"F.;n
CSAT

Pmt. Ost. 320U

Em 08.06.2017, a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeropilrtíi~~fj-lf~~rn'ii5fu")

publicou o Edital da Licitação nº 010/LAlI-2/SBEG/2017 ("Edital") para a "Concessão de Uso de

Área para Exploração Comercial e Operação da Atividade de Armazenagem e Movimentoção

3926/LAlI-2/2018 e fundamentada

1712/DFFO(FOIP)/2018.

I. DOSFATOSRELEVANTES



•

LALI Pág. n"

•

•

Aurora da Amazónia lel'mineis e Serviços Ltda.
~ ~.'"•..•vn,J,);,() 8urlÇlÕ!>e;(I. flr<Il••-n 47:>, PI'''f'' F . nm •••.nll~t~'<ir1fll

c:rp liBn7!i.fMO .. U""""" ..A.\1

19213614.8800 IAllBXl I 3614.8822 CFÀXl

Em 14.08.2017, teve início a sessãopública da licitação para recebimento das propostas

das licitantes, conduzida pela Sra. Presidente da Comissão de licitação. Uma vez conferido o

conteúdo das propostas de preços, as licitantes foram classificadas para a fase de lances e,

durante sua realização, a melhor proposta à INFRAEROfoi ofertada pela Aurora, no valor de R$

3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais).

Em condições equitativas, isonômicas e objetivas do certame promovido pela

INFRAERO,a MDC ofertou seu lance máximo no valor de R$ 3.250.000,00 (três milhões,

duzentos e cinquenta mil reais), ou seja, valor muito abaixo daquele apresentado pela Aurora,

de forma que, inescapavelmente, esta se sagraria vencedora do certame. Entretanto, conforme

amplamente exposto na fase recursal deste certame, encerrada a fase de lances e tendo a

Aurora sido classificada em primeiro lugar, a MDC foi indevidamente convocada, com

fundamento no suposto benefício a que faria jus pela Lei Complementar n2 123/2006, para, de

forma ilícita, ofertar isoladamente a proposta de R$3.601.000,00 (três milhões seiscentos e um

mil reais).

Com esta vantagem indevida e ilícita atribuída à empresa MDC, esta foi erroneamente

alçada como vencedora da fase de lances, sendo a empresa Aurora classificada como segunda

colocada. Além deste desvio no momento do julgamento da proposta econômica, aberto o

envelope contendo os documentos de habilitação da MDC, estes foram submetidos à análise

da Comissão de licitação, que - em novo equívoco - decidiu pela sua habilitação na sessão

pública ocorrida no 12.09.2017.

Contudo, após a análise dos recursos e contr.irrazões interpostos, a Comissão de

licitação verificou a absoluta impossibilidade de a MDC figurar como contratada da INFRAERO,
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inclusive por não reunir condições de habilitação mínimas apesar de todo seu esforço em forjar

o atendimento ficto às exigências do Edital.

Neste passo, foi convocada nova sessão pública para a abertura do invólucro de

habilitação da empresa subsequente, a Aurora. Assim, em sessão pública ocorrida no dia

21.12.2017, a documentação da Aurora foi analisada e esta foi corretamente habilitada e

declarada vencedora, tendo apresentado proposta ajustada indicando Preço Básico Inicial de

R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) e Valor Mensal ainda mais vantajoso para a INFRAERO

no referido montante de R$ 3.610.000,00 (três milhões seiscentos e dez mil reais).

Em que pese a perfeita adequação de toda a documentação apresentada pela Aurora,

conforme verificado pela Comissão de licitação, as demais licitantes ínterpuseram recurso

contra o Ato de Julgamento, aduzindo suposta desconformidade da habilitação da empresa. A

Aurora, então, apresentou suascontrarrazões, comprovando que possui inequívoca capacidade

técnica e econômico-financeira para a execução dos serviços que a INFRAERO pretende

contratar e que todas as exigências do Edital foram atendidas. Destaca-se que a INFRAERO

realizou diligências a fim de sanar eventuais dúvidas com relação à documentação apresentada

pela Aurora, as quais foram devidamente respondidas pela Aurora.

Neste contexto, a Aurora está na posição jurídica de licitante vencedora e habilitada,

permanecendo no aguardo da adjudicação do objeto e convocação para celebração do

contrato, nos termos dos itens 8.9 e 10.2 do Edital.

Entretanto, após toda esta via crucis percorrida, sem que a Aurora e as demais licitantes

tenham dado causa à mora - visto que apensas exerceram seus direitos no prazo legal -, a

empresa foi surpreendida com o Ofício nQ 3926/LALI-2/2018, que declara a intenção de

revogação do certame. As razões alegadas no Memorando nQ• 1.712/DFFO(FOIP)/2018 da

Diretoria de Planejamento e Finanças, com a devida vênia, não poderiam ser mais estranhas:
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uma etérea e perfunctória avaliação de alteração do cenário econômico que (em tese) poderia

acarretar perda de receita da INFRAERO, sendo que isto decorreria do alongamento do certame

cousado pelo própria INFRAERO.

Por sua vez, estas frágeis conjecturas econômicas parecem ter estranhamente

convencido a Diretoria de Negócios Comerciais da INFRAERO,que, por meio do Memorando nº

1850/DNSL/2018, determinou a comunicação das licitantes sobre a intenção de revogação do

certame.

Como se evidenciará a seguir, é fática e juridicamente impossfvel a revogação da

presente licitação pelas razões alegadas. Será demonstrado que a referida intenção de

revogação: (i) não preenche os requisitos legais essenciais; (ii) traz razões econômicas

perfunctórias que de nenhum modo impactam apresente contratação; (iii) provocaria prejuízos

gravosos e diretos à INFRAEROpor perda de uma oportunidade de negócio certa e de receita

bastante relevante; (iv) ensejaria elevadíssima litigiosidade entre os licitantes e a própria

INFRAEROsobre a contratação e a exploração do referido Terminal de Cargas em Manaus; (v)

pode ensejar apuração de conduta ilícita em matéria de licitação por desvio de finalidade. Dito

de outro modo, considerando a amplamente reconhecida teoria dos motivos determinantes"

1 Segundo Francisco Campos, "Quando um ato administrativo se funda em motivos ou pressupostos de fato, sem a
consideração dos quais, da sua existência, da sua procedência, da sua veracidade ou autenticidade, não seria o mesmo
praticado, parece-me de boa razão que, uma vez verificada a inexistência dos fatos ou a improcedência dos motivos, deva
deixar de subsistir o ato que neles se fundava" (in Direito Administrativo, Rio de Janeiro, 1943, p. 122). No mesmo sentido, já
decidiu o Superior Tribunal de Justiça ("STJ"): "ADMINISTRATIVO. ATO ADMINISTRATIVO. VINCULAÇÃO AOS MOTIVOS
DETERMINANTES. INCONGRU~NCIA. ANÁUSE PElO JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. DANO MORAl. SÚMULA 7/STJ. 1. Os aIos
discricionários da Administração Pública estão sujeitos ao controle pelo Judiciário quanto à legalidade formal e substancial,
cabendo observar que os motIvos embasadores dos atos administrativos vinculam a Administração, conferindo-Ihes
legitimidade e validade. 2. hCOnsoante a teoria dos motivos determinantes, o administrador vincula-se aos motivos elencados
para a prática do ato administrativo. Nesse contexto, há vicio de legalidade não apenas quando Inexistentes ou Inverídicos
os motivos suscitados pela administração. mas também quando verificada a falta de congruência entre as razões explicitadas
no ato e o resultado nele contldoh (MS 15.290/DF, ReI. Min. Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 26.10.2011, DJe
14.11.2011).3. No caso em apreço, se o ato administrativo de avaliação de desempenho confeccionado apresenta
incongruência entre parâmetros e critérios estabelecidos e seus motivos determinantes, a atuaç30 jurlsdicloflêll acaba por não
Invadir a seara do mérito administrativo, porquanto limita-se a extirpar ato eivado de Ilegalidade. 4. A ilegalidade ou
inconstitucionalidade dos atos administratiVOS podem e devem ser apreciados pelo Poder Judiciário, de modo a evitar que a
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não há outro desfecho para o caso senão o encerramento do certame e adjudicação do objeto

à Aurora, como se verá a seguir.

11. DA ADMISSIBILIDADE DA PRESENTE DEFESAADMINISTRATIVA

De acordo com o Ofício Circular nº 3926/LAlI-2/2018, as licitantes poderão apresentar

defesa administrativa no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir do recebimento do

ofício, contra a intenção de revogação do certame exarado pela Comissão de Licitação.

O subitem 124.1 da NI60.1/F (lCT)de 2016 - Norma Interna da INFRAEROestabelece

que, no caso de revogação do processo Iicitatório, a licitante deverá ser notificada sobre os

fatos que ensejam a revogação, sendo assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis para a defesa:

124.1 - A licitante deve ser notificada sobre os fatos que ensejam a revogação ou

anulação do processo licitatório, assegurado o prazo para defesa de 5 (cinco) dias

úteis.

Tal disposição encontra-se em consonância com o disposto no !i 3º do artigo 62 da lei

nº 13.303/2016, que assegura o direito das licitantes se manifestarem sobre o interesse na

revogação do processo licitatório após a apresentação de lances ou propostas em prazo que

lhes assegure o exercicio do contraditório e da ampla defesa:

discricionariedade transfigure-se em arbitrariedade. conduta ilegftima e suscetivel de controle de. legalidade. S. "Assim como
ao Judiciário compete fulminar todo o comportamento ilegítimo da Administração que apareça como frontal violação da ordem
jurídica, compete-Ihe, igualmente, fulminar qualquer comportamento administrativo que, a pretexto de exercer apreciação ou
decisão discricionária, ultrapassar as fronteiras dela, isto é, desbordar dos limites de liberdade que lhe assistiam. violando, por
tal modo, os ditames normativos que assinalam os confins da liberdade discricionária." (Celso Antônio Bandeira de Mello, in
Curso de Direito Administrativo, Editora Malheiros, 15@Edlç:io.) 6. O acolhImento da tese da recorrente. de ausência de ato
IIfcito, de dano e de nexo causal, demandaria reexame do acervo fático-probatórios dos autos, inviável em sede de recurso
especial. sob pena de violação da Súmula 7 do STJ.Agravo regimental improvido. (STJ,AgRg no REsp 1280729/RJ, 2! Turma,
ReI. Min. Humberto Martins, j. lO/04/Z012, p. OJe 19/04/201Z.)
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Art. 62 (...) fi 3" Depois de iniciado a fase de apresentação de lances ou propostas,

referida no inciso 111do caput do art. 51 desta Lei, a revogação ou a anulação do

licitação somente será efetivada depois de se conceder aos licitantes que

manifestem interesse em contestar o respectivo ato prazo opto a lhes assegurar o

exercicio do direito ao contraditório e à ampla defesa .

Tendo em vista as disposições acima, e considerando o recebimento do Oficio Circular

ng 3926/LALI-2/2018 em 23.03.2018 (sexta-feira), verifica-se que o prazo de 5 (cinco) dias úteis

para a apresentação da defesa administrativa teve início em 26.03.2018 (segunda-feira),

chegando a termo no dia 30.03.2018 (sexta-feira). Entretanto, considerando que dia 30.03.2018

é feriado nacional, data em que não há expediente na INFRAERO,o prazo para a apresentação

da defesa prévia se encerra em 02.04.2018 (segunda-feira). Inquestionável, portanto, a

admissibilidade e a tempestividade da presente Defesa Administrativa.

111. DA AUSÊNCIADE INTERESSEPÚBLICOPARA REVOGAÇÃODA LICITAÇÃO

O Memorando n" 1712/DFFO(FOIP)/2018 procura fragilizar as premissas do Estudo de

Viabilidade Econômico-Financeira ("EVEF"), que lastreia a pretendida contratação e foi

elaborado recentemente, em maio de 2017. Segundo tal documento, após demora da própria

INFRAERO,o cenário econômico de menos de 12 (doze) meses depois não mais seria suficiente

a estabelecer as condições que definem os valores minimos para a proposta econômica do

certame. Adiante, demonstraremos a impropriedade das alegações para demonstrar a suposta

desvantagem da INFRAEROem celebrar o contrato nos termos decorrentes da proposta

vencedora da Aurora.

De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ("IBGE") e do

Instituto de Pesquisa Econômico Aplicada ("Ipea"), como a retração do Produto Interno Bruto

("PIB") brasileiro nos anos de 2015 e 2016 superou a dos últimos 30 (trinta) anos, foi confirmada
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a maior recessão da história do país no final de 2016. O PIB,que se mantinha positivo ao longo

dos últimos anos, apresentou uma retração de 3,8% em 2015 e de 3,6% em 2016.

Apesar da crise ter sido bastante relevante e registrada em todos os setores, é certo que

a economia do Brasil é marcada por ciclos, nos quais a economia tende a melhorar ou piorar,

dependendo da influência de múltiplos fatores econômicos internos e/ou externos. Se

analisarmos os últimos anos da economia brasileira, esses ciclos econômicos são bastante

claros, conforme ilustrado abaixo, em gráfico elaborado pelo Banco Mundial:

Variação do PIB do Brasil
(1967 - 2016)

•
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Ao longo dos últimos 10 (de2) anos, o Brasil sofreu um dos seus mais relevantes ciclos

econômico-financeiros da sua história, passando do auge econômico à maior recessão da

história do país no final de 2016.

A existência de ciclos econômicos tem o condão de impactar contratos de curto prazo,

mas, em se tratando de contratos de longo prazo, o efeito é mitigado pelas diversas alterações

a que a economia se sujeita. Em outras palavras, uma vez que processo de licitação referente

ao Terminal de logística de Cargas do Aeroporto Internacional de Manaus - Eduardo Gomes

(SBEG)foi realizado considerando-se longo prazo contratual, com duração de 10 (dez) anos, os

argumentos são insustentáveis e não merecem prosperar.
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No momento em que a Aurora assumiu o compromisso, estava ciente e aceitou todos

os riscos inerentes ao negócio, comprometendo-se inclusive ao pagamento mínimo de R$

3.610.000,00 (três milhões, seiscentos e dez mil reais) mensais mesmo na hipótese de que o

quadro de recessão perdurasse ou que venha a se agravar no futuro .

Mais do que isso: esta oferta da Aurora foi 34% superior ao valor mínimo estabelecido

pela INFRAEROno Edital, de modo que a livre concorrência no mercado propiciou um cenário

muito mais vantajoso que o desenhado pelo EVEFda INFRAERO,o que, diga-se, é algo

absolutamente normal dado o caráter meramente referencial dos EVEFs.

Dito de outro modo, não caberia à Aurora abrir mão de sua proposta comercial ou não

honrar seus compromissos acaso o cenário econômico viesse a piorar, razão pela qual também

não se faz lícita a intenção de revogação pelo lado da INFRAERO,a pretexto de uma suposta

nova licitação mais vantajosa alguns meses depois do encerramento deste certame. Não é

necessário discorrer muito além para, com a devida vênia, denotar o caráter de burla ao

certame que tal revogação promoveria .

Ademais, deve-se considerar que a melhoria no cenário econômico ao longo do último

ano, e que se espera que venha a se confirmar, é completamente capturada pelo modelo

contratual objeto da licitação, que conta com mecanismos de remuneração variável e de

revisão ordinária.

Como se verifica pelo item 6.3 do Edital, o compromisso da Aurora se referia ao

pagamento de no mínimo R$ 3.610.000,00 (três milhões, seiscentos e dez mil reais) mensais

ou, alternativamente, um percentual sobre o faturamento bruto mensal auferido na

exploração comercial e operação da atividade de armazenagem e movimentação de cargas

internacionais e nacionais, o que for maior. Confira-se:

6.3. O INVÓLUCRO deverá conter todos os elementos a seguir relacionados: ~

8
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a) Carta de apresentação da proposta de preços (Modelo - Anexa I), com as

seguintes informações:

a.l) Preço mínimo mensal para a concessão de uso da área, cujo valor não poderá

ser inferior a R$2.700.000,00 (dois milhões e setecentos mil reais);

0.1.1) A partir do início da vigência do contrato a concessionária terá isenção do

pagamento do Preço Mínimo Mensal até do Data da Eficácia, conforme previsão

contida no Termo de Referência;

0.2) Percentual variável a ser aplicado sobre o faturamento bruto mensal auferido

na exploração comercial e operação da atividade de armazenagem e

movimentação de cargas ínternacionais e nacionais a ser repassado à Infraera na

base de:

a.2.l} Se modal marítimo: 12% (doze por cento), incluindo as atividades de

Aeroporto Industrial e demais serviços correlatos;

0.2.2) Se modal aéreo: 40% (quarenta por cento), incluindo as atividades de

Aeroporto Industrial e demais serviços correlatos, já computado o valor do ATAERO,

incorporado na tabela tarifária, a partir de 01/01/2017;

0.2.3) Se modal Terrestre: 57% (cinquenta e sete por cento), incluindo Aeroporto

Industrial e demais serviços correlatos.

0.2.4) Se Carga Internada ou Nacional: 35% (trinta e cinco por cento);

0.2.5) Paro os casos de entrepostagem aduaneira, os percentuais obedecerão os

mesmos critérios estabelecidos para cargas oriundas o modal Aéreo ou Marítimo,

conforme abaixo:

9
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0.2.5.1) Entrepostogem de cargos com origem no modol Aéreo: 40% (quarenta por

cento);

0.2.5.2) Entrepostogem de cargos com origem no modol Marítimo: 12% (doze por

cento);

0.3) Preço Básico Inicial- R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), a ser pago em

parcela única, à vista, até o lO!! dia útil a partir da assinatura do contrato.

0.3.1) O Preço Básico Inicial é inalterável.

NOTAS: 1- Mensalmente, prevalecerá como valor a ser pago pela Concessionário

à INFRAERO o maior dos valores definidos nas condições expressas nas olfneas

"0.1" e "a.2" do subitem 6.3;

Como é de conhecimento da INFRAERO,a quase totalidade da carga transportada por

meio do Terminal de cargas do Aeroporto de Manaus é derivada do modal aéreo, de forma

que a remuneração da INFRAERO poderá ser de 40% sobre o faturamento bruto de tais

• atividades, nos termos do item 6.3 a.2.2 do Edital, acima transcrito.

Em outras palavras, acaso o cenário referido no EVEF de pujança econômica se

concretize e a movimentação de cargas tenha o esperado incremento, a INFRAEROreceberá

40% do faturamento bruto obtido pela Aurora. A título de exemplo, acaso o faturamento da

empresa contratada com cargas aéreas atinja o valor de R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de

reais), esta deverá assegurar à INFRAEROo pagamento de no mínimo R$ 6.000.000,00 (seis

milhões de reais). Por outro lado, acaso a demanda pela movimentação de cargas no referido

TECAduplique em comparação com o inicialmente estimado, o pagamento pela contratada à

INFRAEROseria próximo a R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) mensais.

10
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Como se vê, a estrutura contratual licitada pela INFRAEROjá contempla perfeitamente

os eventuais cenários de pujança econômica em favor da INFRAEROe imputa risco à contratada

em assegurar um pagamento mínimo de contraprestação, o qual, no caso da Aurora, foi 34%

superior ao mínimo estabelecido pelo Edital e pela0 EVEF.

Não fosse apenas isso, o Edital, também em seu item 6.3, estabeleceu a possibilidade

. de que a INFRAEROrecomponha o preço da Concessão a cada 5 (cinco) anos a contar do início

da vigência do contrato, a fim de manter justa a remuneração pelo uso da área concedida:

2 - Sem prejuizo do disposto nos Condições Gerais Anexos 00 Contrato, o In/roera

poderá recompor o preço da concessõo a cada 5 (cinco) anos a contar da inicio do

vigência do contrato, para manter a justa remuneração pelo uso da órea

concedida, mediante adequação do valor mensal às reais condições de mercado;

Por outro lado, frise-se que a garantia contratual prestada pela Aurora, nos termos da

Cláusula 13.1 do Edital corresponde 5% do valor global e deverá permanece vigente e inalterada

por todo o período contratual:

13.1. Além das obrigações legais, regulamen tares e das demais constantes deste Edital e de

seus anexas, obriga-se à licitante adjudicatária a:

13.1.1. Providenciar, na prazo de 10 (dez) dias úteis apás a homologação do abjeto deste

certame, e entregar na INFRAERO antes da assinatura do Contrato, Garantia de

Cumprimenta da Contrato, correspondente a 5% (cinco por cento), do seu valor global

(importância segurada], com prazo de vigência não inferior ao prazo de vigência do

contrata, numa das seguintes modalidades: (...)

Considerando o valor mínimo mensal ofertado de R$ 3.610.000,00 (três milhões

seiscentos e dez mil reais) e o prazo contratual de 10 (dez) anos, o valor global não será inferior

a R$430.000.000,00 (quatrocentos e trinta milhões reais), o que implica uma garantia superior
p
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a R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais) durante toda a vigência contratual. Assim, é certo

que a INFRAEROestá integralmente garantida da plena execução do contrato pela Aurora.

Neste sentido, não existe qualquer garantia de que as projeções macroeconômicas

apresentadas pelo INFRAEROem sua intenção de revogação irão se concretizar ao longo dos

próximos 10 (dez) anos. Conforme já mencionado, devido aos ciclos econômicos, o Brasil pode

passar por uma nova crise econômica nesse período, durante o qual a Aurora já se

comprometeu a pagar um montante de no mínimo R$ 3.610.000,00 (três milhões, seiscentos e

dez mil reais) mensais para a INFRAERO,mesmo sem haver qualquer garantia de faturamento.

É importante observar que o preço mínimo mensal do certame era de R$ 2.700.000,00

(dois milhões e setecentos mil reais). Como visto, conforme a estrutura do contrato anexo ao

Edital, o referido preço mínimo é uma salvaguarda da INFRAEROe constitui um risco assumido

pela futura contratada acaso o empreendimento não tenha desempenho satisfatório e/ou a

economia não melhore nos próximos 10 (dez) anos.

Ainda, a suposta melhoria econômica havida no último ano certamente não implicaria,

• por si s6, no aumento do valor mínimo da contratação em 34%, conforme a melhor proposta

oferecida pela Aurora. Ainda que o fizesse, não há qualquer garantia de que a INFRAERO

obteria nova proposta, de licitante idôneo, tecnicamente qualificado e com capacidade

financeira para estabelecer a desejável parceria com a INFRAERO.

Para além disto: acaso as premissas Memorando n!! 17U/DFFO(FOIP)/2018 se

confirmem, a INFRAEROestá absolutamente protegida, pois o maior desempenho econômico

do TECArefletirá em uma participação direta da INFRAEROno faturamento bruto mensal da

Aurora, em montante ainda maior que o ágio de 34% já oferecido pela Aurora em relação ao

valor mínimo do Edital.

12
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Em suma, a INFRAEROestá triplamente assegurada no presente caso após o devido

certame promovido: (i) um valor mínimo de contraprestação mensal 34% superior ao estimado

no EVEFda INFRAERO;(li) poderá receber percentual relevante variável do faturamento bruto

mensal da Aurora em caso de desempenho econômico excepcional, o que for maior; e (iH)

poderá haver revisão ordinária periódica de valores contratuais para conformá-los à realidade

econômica naturalmente cambiante.

Nesse contexto, ao contrário do que alega o Memorando n9 1712jDFFO(FOIP)j2018, a

eventual perda de receita para INFRAEROdecorreria justamente da aventada revogação da

licitação, cenário em que a empresa estatal deixaria de faturar, no limite, R$ 430.000.000,00

(quatrocentos e trinta milhões de reais), considerando apenas o compromisso já assumido pela

Aurora para o pagamento dos valores mínimos mensais estabelecidos e desconsiderando os

reajustes no período, também previstos no Edital'.

De forma bastante conservadora, acaso o ilegítimo e ilegal entendimento do

Memorando n9 1712/DFFO(FOIP)j2018 fosse levado a cabo, haveria de pronto perda de pelo

menos R$46.000.000,00 (quarenta e seis milhões de reais) decorrentes da operação do TECA

pela Aurora em caso de eventual reli citação em período não inferior a 12 (doze) meses, prazo

este considerado bastante exíguo diante da litigiosidade que a própria INFRAEROinstauraria

sobre a concessão da referida área. Esta perda de receita decorrente da operação terceirizada

do TECA,além das economias geradas pela própria INFRAEROem delegar tal atividade, seria

um dos prejuízos diretos e emergentes da eventual concretização do entendimento do

Memorando n9 1712jDFFO(FOIP)/2018.

111.2. o preço contratual será reajustado a cada período de 12 (doze) meses, a contar da data de início de vigência do
lnstrumento contratual, pela variação acumulada do rndlce Nacional de Preços ao Consumidor do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatfstica (lNPC-lBGE) no perfodo ou outro fndice adotado pelo Governo Federal que venha substituf-Io;

13
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Não se vislumbra, portanto, qualquer fundamento na alegação do Memorando nº

1712/DFFO(FOIP)/2018 de que o EVEFrealizado há menos de 12 (doze) meses seja considerado

defasado, inclusive quando a modelagem contratual já cuidou de resguardar o interesse da

Administração Pública ao prever mecanismos de reajuste, revisão e de recebimento de receita

variável sobre o faturamento bruto da Concessionária .

Ademais, causa estranhamento à Aurora o fato de que, até o presente momento, já

foram implantadas 5 (cinco) concessões de soluções logísticas pela INFRAEROno período de

julho/17 a fevereiro/18, sendo elas: Curitiba/PR (julho/17), Goiânia/GO (julho/l7), Recife/PE

(outubro/17), Vitória/ES (janeiro/18) e São José dos Campos/SP (fevereiro/18), denominadas

pela INFRAEROcomo "Fase 1".

A Concessão de Uso de Área do Aeroporto de Manaus/ AM seria a sexta concessão a

acontecer na "Fase 1" e, no entanto, foi a única que teve a intenção de revogação declarada,

apesar de todas terem participado da mesma fase e de terem tido os EVEFsrealizados em 2017.

A rigor, seguindo o absurdo entendimento do Memorando nº 1712/DFFO(FOIP)/2018, todas

estas concessões seriam desvantajosas para a INFRAEROe passíveis de revisão em seus termos .

Além de ilegal, não há como garantir, portanto, que a revogação da licitação propiciaria

uma maior vantagem para a INFRAERO.Pelo contrário, a pretendida revogação significaria

conduta extremamente temerária da INFRAERO,uma vez que estaria abrindo mão de proposta

firme, à qual a Aurora encontra-se legalmente vinculada, e amplamente vantajosa em relação

ao preço mínimo do Edital.

Verifica-se, assim, a ausência de interesse público comprovado que seja capaz de

justificar a revogação da licitação. Improcedentes, portanto, as inferências econômicas

imprudentemente desenvolvidas no Memorando nº 1712/DFFO(FOIP)/2018.

IV. DA REGULARIDADE DA UCITAÇÃO E A INESCUSÁVEL ADJUDICAÇÃO DO OBJETO

14
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Como já narrado no tópico I da presente Defesa Administrativa, a Aurora foi declarada

vencedora do certame com a proposta comercial de R$ 3.610.000,00 (três milhões seiscentos

e dez mil reais) e habilitada, nos termos do item 7.HP do Edital e consoante a Ata da Segunda

Sessão Pública.

Destaca-se que a situação jurídica da Aurora permanece sendo a de licitante vencedora

após a fase recursal, na medida em que toda a documentação apresentada estava em

conformidade com as exigências do Edital, bem como houve ampla comprovação de sua plena

habilitação em suas contrarrazões e em suas respostas às diligências formuladas pela

INFRAERO.

•

Neste contexto, o certame está concluso e apto a evoluir para a fase de adjudicação e

celebração do contrato, nos exatos termos do item 8.9 e do item 10.2 do Edital. Desse modo, a

Aurora possui direito à adjudicação do objeto e a consequente homologação do certame a seu

favor. Segundo Marçal Justen Filho, "uma vez verificando que o procedimento atendeu às

exigências normativas e atingiu resultado conveniente, a autoridade superior tem a dever de

promover a sua conclusão"' .

Este direito subjetivo da Aurora respalda-se também no art. 31 da Lei n9 13.303/2016,

que dispõe que as licitações realizadas por empresas públicas devem observar o princípio da

vinculação ao instrumento convocatório:

"Art. 31. As licitações realizados e os contratos celebrados por empresas públicos

e sociedades de economia misto destinam-se a assegurar iJ seleção do praposta

mais vantajoso, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto, e a evitar

1S (

37.10. Sendo aceitável a oferta mais bem dassificada, será verificado o atendimento das CONDiÇÕESHABIUTATORIAS pela
licitante que a tiver formulado, mediante apresentação dos documentos de habl1ltaç3o de acordo com as exigências
estabelecidas no item 8 deste Edital.

4. JUSTENFILHO.Marçal. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos.1S. ed. São Paulo: Dialética, 2012, p. 696.
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operações em que se carocterize sobrepreço ou superfaturomento, devendo

observar os princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da

publicidade, da eficiência, da probidade administrativa, da economicidade, do

desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao instrumento

convocatário, da obtençõo de competitividade e do julgamento objetivo."

A intenção da INFRAERO em revogar a presente licitação estaria a impedir a adjudicação

do objeto, em claro desvio de finalidade de ato administrativo. Mais do que isto, a INFRAERO

estaria, por caminho transverso, buscando contrariar posicionamento corrente do Supremo

Tribunal Federal- STF.

Em julgamento de mandado de segurança contra ato que prejudicou a contratação da

licitante vencedora de uma concorrência, o STF decidiu que o licitante que se sagrar vencedor

de um certame, em virtude do cumprimento de todas as exigências e critérios do Edital de

licitação, possui direito subjetivo à adjudicação, e não mero interesse legítimo:

MANDADO DE SEGURANÇA. PRESSUPOSTO.DIREITO SUBJETIVO. INTERESSE

LEGITIMO. CRITÉRIOS DISTINTIVOS. DOUTRINA. LlCITAÇAO. DIREITO A

ADJUDICAÇÃO.Adjudicar nõo é contratar. Nõo se confundem o direito à adjudicaçõo

com o eventual direito de contratar. O vencedor da concorrência, em hipótese onde

sua proposta reponta, segundo os critérios da edital, a um s6 tempo como o mais

vantajosa e omais satis/atória, tem direito à adjudicação, e não apenas interesse

legítimo. Recurso extraordinário nõo conhecido. (STF, RE 107.522/DF, ReI. Min.

Francisco Rezek, 2ª Turma, DJ 05.06.87)

o entendimento do 5TF acima exposto é consonante com o entendimento doutrinário

sobre o assunto: segundo Celso Antônio Bandeira de Mellos, em casos em que o procedimento

5 MELLO. Celso Antônio Bandeira de. Curso de Direito Administrativo, 27! ed. São Paulo: Malheiros, 2010, p. 609.
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licitatório for completado com sucesso, isto é, quando um licitante atende a todos os requisitos

do edital, nasce para a entidade promotora da licitação a obrigação de contratar com o licitante

vencedor. Segue nas palavras do publicista:

149. Concluído oprocedimento com sucesso, aAdmínistração, em princípio, estará

obrigada a contratar. Foidito 'com sucesso' porque todas as prapostos podem ter

sido desconformes com o edital ou insatisfatórios, coso em que deverão ser

desclassificados (art. 48), assim como pode ter ocorrido alguma invalidade em seu

transcurso, hipótese na qual a licitação terá de ser anulada (art. 49).

150. Foi dito 'em princípio' porque, se ocorrer motivo superveniente, em razão do

qual a Administração tenha justificativas de interesse público bastantes para não

contratar, poderá, mediante ato fundamentado, "revogar" a licitação, assegurados,

previamente, o contraditório e ampla defesa do vencedor do certame, interessa

em firmar solução contrária.

Portanto, além de não haver interesse público na intenção de revogação do certame, a

• Aurora, na condição de vencedora do certame, possui não somente o direito a ter-lhe

adjudicado o objeto licitado e homologado o certame a seu favor, como também de celebrar o

Contrato de Concessão de Uso de Área com a INFRAERO,como explicitado por entendimento

doutrinário e jurisprudencial acima exposto.

V. DA ILEGALIDADEDA REVOGAÇÃODE LICITAÇÃO:AUSÊNCIADEÓBICEMANIFESTO E

INCONTORNÁVELPARAA ADJUDICAÇÃO

Nos termos do Ofício nº 3926/LALI-2/2018, a INFRAEROcomunicou sua intenção de

revogação da licitação, fundada nos Memorandos nº 1712/DFFO(FOIPI/2018 e nº

18S0/DNSL/2018. De acordo com o Memorando nº 1712/DFFO(FOIPI/2018, a revogação
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estaria fundada no fato de que a licitação não foi homologada até a presente data, devido a

recursos dos licitantes e mudança no cenário econômico, in verbis:

Em vistos de o licitação não ter sido homologado até o presente doto, devido o

recursos dos licitantes, observo-se mudança no cenório econômico que poderó

acarretar mudanças significativos tonto no resultado projetado do Infroero em seus

estudos, como no do próprio licitante.

Com a devida vênia e talvez por não ser uma peça de cunho jurídico, o Memorando nº

1712/DFFO(FOIP)/2018 não se atentou para os efeitos em que incorre do ponto de vista legal

e de responsabilização. De infcio, há imputação da ausência de homologação até o presente

momento "devido a recursos dos licitantes". Ora, o exercício do direito de recorrer consiste em

uma garantia inerente ao devido processo legal prevista no art. 5º, llr, da Constituição Federal

de 1988, a qual foi exercida no prazo previsto aos licitantes. Não se pode atribuir a ausência

de homologação do certame ao legítimo exercício de uma prerrogativa constitucional dos

licitantes .

Por outro lado, se houve alguma mora aventada no referido Memorando nº

1712/DFFO(FOIP)/2018, esta se deu na análise dos recursos pela própria INFRAERO,o que

ensejaria responsabilização na hipótese de concretização de revogação da licitação, tanto em

razão da eventual desídia decorrente da indicação da Diretoria de Planejamento e Finanças,

quanto pelos prejuízos que os responsáveis causariam pela perda de receita imediata e

oportunidade de negócio à uma empresa estatal.

fi Art. 52 (...) LV- aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório
e ampla defesa, com os meios e recursos a ela Inerentes;
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Além da razão indicada no Memorando nQ 1712/DFFO(FOIPI/2018 para a intenção de

revogação da licitação ser absolutamente improcedente, verifica-se a ausência de

preenchimento dos requisitos legais para tanto. Isso porque, embora a Lei nQ 8.666/1993

estabeleça em seu artigo 497 a possibilidade de revogação da licitação por razão de interesse

público decorrente de simples fato superveniente, a presente licitação é regida pela Lei nQ

13.303/2016. Nos termos do Item 3.1 do Edital:

3.1. A presente LICITAÇÃOreger-se-á pelo disposto neste Edital eem seusAnexos,

pelo Regulamento Interno de Licitações e Contratos da In/raero, doravante

denominado REGULAMENTO, de 31 de janeiro de 1017, institufdo pelo Ato

Normativo nll ll1jPRESljDFjDJj1017, de 31 de janeiro de 1017 e seguintes

mandamentos legais: Decreto-lei n'9.760 de 5 desetembro de 1946, Lein'5.332 de

11 de outubro de 1967, Lei n' 6.009 de 26 de dezembro, Lei n' 7.565 de 19 de 8

dezembro de 1986, Lei nQ 12.846 de 01 de agosto de 2013, Resolução ANAC nll302

de 05 defevereiro de 2014, Resolução n2116 da ANACde 20 de outubro de 2009 no

que couber, sujeitando-se às disposições da Lei nl! 13.303 de 30 de junho de 1016,

e alterações posteriores .

ALein213.303/2016, por sua vez, não admite a revogação em razão de mera existência

de "interesse público decorrente de fato superveniente". Os critérios trazidos pela Lei nQ

13.303/2016 para a revogação do certame são mais rigorosos, justamente devido à

aproximação do regime aplicável às empresas estatais àquele pertinente às demais pessoas

jurídicas de direito privado.

7Art. 49. A Qutorjdad~competente pctra a aprovação do procedlmt:nto 50mérité poderó revogar o licitaç60 por raz6es de
Interesse público decom!nte de/ato superveniente devidamente comprovado, pertinente esufióente para justificar tal conduta;
devendo anuf6-1a por ilegalidade. de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentadO.
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Neste contexto, o legislador ordinário estabeleceu que a revogação somente será

possfvel diante de razões de Interesse público decorrentes de fato superveniente que

constitua óbice manifesto e incontornável, in verbis:

Art. 62. Além das hipóteses previstas no ~ 30 do art. 57 desta Lei e no inciso /I do ~

29 do art. 75 desta Lei, quem dispuser de competência para homalogaçãa do

resultado poderá revogar a liciroçOopor razões de interesse público decorrentes

de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou onuló-Ia

por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, solvo quando for vióvel a

convalidação do ato ou do procedimento viciado.

A finalidade desta disposição é conferir segurança jurídica quando uma empresa estatal

vai a mercado procurar parceiros para suas atividades, de maneira que os licitantes estarão

confiantes na seriedade, na firmeza e na higidez do certame, ao mesmo tempo que não se

poderá alegar fatores supervenientes frágeis ou etéreos como forma de se desfazer de um

certame que não alcançou uma expectativa (licita ou ilícita) inicialmente cogitada pelo gestor

público .

Assim, a nova regra decorre dos princípios da isonomia, da moralidade administrativa e

da vinculação ao instrumento convocatório, mas vai além: consiste em uma previsão normativa

que reduz a discricionariedade do gestor público em proveito da boa-fé objetiva, da confiança

legítima, da segurança jurídica e da proibição de venire contrafactum proprium, todos institutos

caros e essenciais para o adequado desempenho das atividades empresariais (por empresas

estatais e por empresas privadas).

Ein suma, o art. 62 da Lei nº 13.303/2016 procurou restringir a possibilidade de um uso

indevido de competência discricionária em tese, que pudesse direcionar os resultados de uma

licitação por meio da utilização (ilícita) do instituto da revogação.
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Como se verá adiante, é fora de qualquer dúvida que a mudança no cenário econômico

alegada pela INFRAEROnão preenche a hipótese legal de fato superveniente capaz de constituir

óbice manifesto e incontornável que justifique a revogação da licitação. Ao contrário, são

frágeis ilações que propiciariam risco à INFRAERO,judicializações por diversos interessados,

perda imediata de receita, instauração de processos disciplinares e a perda de oportunidade de

negócio certo e vantajoso.

Oito de outro modo, os prejuízos à INFRAEROe o atentado ao interesse público seriam

tão flagrantes que não se consegue conceber uma razão plausível para a intenção de revogação

do presente certame, senão o desvio de finalidade para contornar o resultado legitimamente

obtido pela INFRAERO.

É nesse sentido que, como visto, uma vez preenchidos todos os requisitos legais pela

Aurora, há o seu direito subjetivo à contratação com a INFRAERO.Na ausência de óbice

manifesto e incontornável, o certame deve prosseguir, a fim de que haja a adjudicação do

objeto, a homologação do certame e posterior assinatura do Contrato de Concessão de Uso de

Área, nos termos dos itens 8.9 e 10.2 do Edital.

VI. DA MOROSIDADE DA INFRAERO NO ÂMBITO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO

Conforme indicado acima, segundo o Memorando nQ 1712/DFFO(FOIP)/2018, a razão

de a licitação não ter sido homologada até a presente data é devido a interposição de recursos

pelos licitantes. Contudo, verifica-se que todos os recursos foram interpostos

tempestivamente, assim com as respectivas contrarrazões, e que todos os atos a cargo dos

licitantes foram executados nos termos e condições previstos no Edital, no regulamento

aplicável e na legislação.

Destaca-se que, nos termos do art. 70 do Ato Normativo nQ 122/2017, a autoridade a

que se dirige o recurso deve reconsiderar sua decisão em 5 (cinco) dias úteis ou fazê-lo subir à
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autoridade superior para que esta decida sobre o seu teor dentro do prazo de 5 (cinco) dias

úteis:

Art. 70 Cabe recursa no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data da

intimação ou da lavratura da ata, em face: (...) 1/- do julgamento das propostas,

quando se tratar de certame realizado sob a forma presencia, ou da declaração do

vencedor, quando se tratar de certame realizado sob a forma eletrônica. (...)

~8!!O recurso deverá ser dirigido à autoridade superior, por intermédio da

autoridade que praticou o ato recorrido, cabendo a esta reconsiderar sua decisão

no prazo de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente

informado, devendo, neste caso, a decisão do recurso ser proferida dentro do prazo

de 5 (cinco) dias úteis, contados do seu recebimento, sob pena deopuração de

responsabilidade.

Verifica-se, assim, que os prazos estabelecidos para apreciação dos recursos e das

contrarrazões dos licitantes não foram observados pela INFRAERO,mas, ao arrepio da norma,

• após mais de 60 (sessenta) dias com o processo administrativo aguardando a realização de atos

que são exclusivamente de competência da INFRAERO.

Nem se alegue que a complexidade da matéria e das alegações das licitantes justificasse

a análise por período 12 (doze) vezes superior ao limite estabelecido em regulamento para as

autoridades competentes. Neste contexto, não há como sustentar que o presente certame não

alcance um resultado útil em razão da mora indicada no Memorando nll

1712/DFFO(FOIP)/2018, sob pena de graves efeitos para a própria INFRAEROe para a Aurora.

Nesse contexto, resta claro que a revogação do certame sob a justificativa de

prolongamento da fase recursal certamente poderá ensejar a apuração de responsabilidade e

consequente responsabilização dos agentes envolvidos no processo, como expressamente
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estabelecido no ~82 do Ato Normativo n2 122/2017, especialmente caso venha a ser

comprovado que a atuação dos gestores em desacordo com os prazos estabelecidos no

regulamento culminou, de fato, em prejuízo à INFRAERO.

Como se vislumbra de todo o exposto na presente Defesa Administrativa, o certame

ocorreu de forma totalmente regular, tendo os licitantes observados todos os prazos para sua

manifestação e tendo sido a Aurora declarada licitante vencedora em razão da apresentação

de proposta mais vantajosa e do atendimento a todas as exigências editalícias para a

comprovação de sua habilitação.

•
VII • DO DESVIODE FINALIDADENA EVENTUALREVOGAÇÃODO CERTAME

Contudo, a INFRAEROnão observou os prazos referentes aos atos de sua competência

estabelecidos no artigo 70, ~82, do Ato Normativo n2 122/2017 e, após o decurso de mais de

60 (sessenta) dias desde a apresentação das contrarrazões da Aurora em face dos recursos

interpostos contra a sua habilitação, a INFRAEROapresenta uma intenção de revogação,

fundada no prolongamento da fase recursal (causada pela própria empresa estatal) e em

• etéreas afirmações econômicas que desenhariam um suposto cenário mais vantajoso para a

INFRAERO.

Verifica-se que as razões apresentadas pela INFRAEROnão encontram respaldo factual

e divergem da própria estrutura contratual contemplada no Edital, que possui 3 (três)

mecanismos de proteção da INFRAEROem caso de pujança econômica e aumento de receita

do empreendimento.

Portanto. não há qualquer razão que remotamente pudesse preencher as hipóteses

legais do art. 62 da Lei n2 13.306/2016 para a revogação do presente certame. que percorreu

todas as suas fases e possui licitante plenamente apta a firmar parceria com a INFRAERO.

Neste contexto. acaso a revogação fosse levada a cabo. se estaria diante de dois cenários
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altamente incertos: a responsabilização de servidores que a ensejaram e a apuração de desvio

de finalidade, com as consequências dela inerentes. Confira-se:

o ato praticado com desvio de finalidade - como todo ato ilicito e imoral - é

praticado - ou é consumado às escondidas ou se apresenta sob o capuz do

legalidade do interesse público. Diante disso há que ser surpreendido por

circunstâncias que revelem a distorção do fim legal, substituído habilidosamente por

um fim ilegal ou imoral não desejado pelo legislador. A propásito, já decidiu o STF

que 'indícios vários e concordantes são provas. (...) Tudo isso dificulta a prova do

desvio de poder ou finalidade, mas não a torna impossível se recorrermos aos

antecedentes do ato e à sua destinação presente e futura por quem o praticou. (Hely

Lopes Meirelles, Direito Administrativo Brasileiro. 33 ed. São Paulo: Saraiva, 2006,

p.112-113)

As palavras elucidativas da publicista Maria Silvia Zanella Di Pietro sobre o tema do

desvio de finalidade ou do desvio de poder são muito esclarecedoras e justificam a citação aqui:

Esse vício é chamado desvio de poder ou desvio de finalidade e está definido na lei

de ação popular; ocorre quando o agente pratica o ato visando a fim diverso daquele

previsto, explícita ou implicitamente, na regra de competência.

Vocês sobem que hoje o desvio de poder é um ato de improbidade administrativa.

a artigo 12 da lei de improbidade, quando fala dos atos que atentam contra os

principias da administração, sem usar a palavra desvio de poder, dá um conceito

que equivale ao de desvio de poder. Uma autoridade que pratica um ato com uma

finalidade diversa, está praticando um ato de improbidade administrativa.

Todos sobem que a grande dificuldade do desvio de poder é a prova, pois é

evidente que a autoridade que pratica um ato com desvio de poder, procura
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simular, pracura mascarar; ela pade até fazer uma justificação dizendo que está

praticando o ato parque quer beneficiar tal interesse público, está removendo

funcionário para atender à necessidade da serviço; ela nãa vai dizer que é par uma

razão ilegal. Então, o desvio de poder é uma simulação, porque mascara a real

intenção da autoridade .

Existem casos de desvio de poder confessos, mas sãa meio raros. Eu sempre conto a

esse propósito o casa de um Governador, que, perguntado porque construiu um

teatra tão grande e tão oneraso numa cidade tão pequena, respondeu: "pedido de

sogra não se rejeita". Ele quis construir porque a sogra era daquele municipio e

sonhava em ter um teatro. Ista é um caso de desvio de poder, em que o seu autor

confessou o ato e suo declaração saiu em todos os jornais; mas é evidente que isto

é uma coisa difícil de acontecer. (Maria Silvia Zanella Oi Pietro. "Pressupostos do

ato administrativa - vícios, anulaçãa, revagação e canvalidaçãa em face das leis de

pracessa administrativo", Tribunal de Contas do Município de São Paulo - TCM/SP,

30.09.2003, disponível em: https://www.tcm.sp.gov.br/legislacao/

doutrina/29a03 _10_ 03/4Maria_ SiIvia1.htm)

Verifica-se, portanto, que a legislação cuidou de estabelecer consequências específicas

para os atos ilícitos praticados por agentes públicos no âmbito de licitações, merecendo

atenção especialmente aquelas previstas nos artigos 89 a 99 da lei "n98.666/1993 - aplicável

às estatais por força do artigo 41 da lei n9 13.303/2016 -, e aquelas previstas no artigo 12 da

lei n9 8.429/1992.

Nesse sentido, destaca-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ que

tipificou como improbidade administrativa a prática de ato administrativo com desvio de

finalidade, independentemente de demonstração de prejuízo ou de enriquecimento mcito

dos agentes envolvidos, in verbis:

http://https://www.tcm.sp.gov.br/legislacao/
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ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE.MUNICiPIO DEITUPORANGA/SC.REVALORAÇÃO

JURiDICA DOS fATOS. AfASTAMENTO DA SÚMULA 7/STJ. DESAPROPRIAÇÃO.

DESVIODE fiNALIDADE. CONSTRUÇÃODE LAGOA PARA ATENDERINTERESSEDE

GRUPORESTRITODEPRATICANTESDEJETSKI.TENTATIVAfRUSTRADADECOMPRA

DA MESMA ÁREA DESAPROPRIADA.PAGAMENTO DE DEPÓSITOPARA IMISSÃO

PROVISÓRIANA POSSECOM RECURSOSDOSASSOCIADOSDO JET CLUBE.DOLO

GEN~RICOEVIDENCIADO.HISTÓRICODA DEMANDA (...) DESVIO DE fiNALIDADE

(ART. 11, I, DA LIA) EPRESENÇADEDOLOGEN~RICODETECTÁVElPRIMA fACIE 9. A

gritante deturpação do instituto da desapropriação como simulacro de compra e

venda não acertada entre particulares confere aos fatos listados no acórdão

recorrido a qualificação jurídica de ímprobos. O dolo é inato à conduta no caso,

uma vez que deteetável prima facie. Os fatos, por si sós, evidenciam a presença

do elemento subjetivo. 10. Não infirma essa conclusão a circunstância eventual de

a população poder acessar a lagoa e auferir algum benefício de sua construção, tal

como valorado pelo Tribunal a quo, pois os atos de improbidade que atentam

contra princípios da Administração Pública (art. 11 da LIA) são puníveis pela

prática da conduta em si, e não pelo resultado por ela causado, dispensando a

demonstração de prejuízo ou de enriquecimento iIIcito do agente (AgRg no REsp

1.495.790/PR, ReI. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe

3/5/2016; AgRg no AREsp 712.341/MS, ReI. Ministro Gurgel de faria, Primeira

Turma, DJe 29/6/2016). CONCLUSÃO11. Agravo Interno provido. (Aglnt no AREsp

824.675/SC, ReI. Ministro HUMBERTOMARTINS,ReI.p/ Acórdão Ministro HERMAN

BENJAMIN, SEGUNDATURMA, julgado em 29/08/2016, DJe02/02/20i7)

Como se vê, segundo entendimento do STJ, será punido por improbidade

administrativa os agentes que derem causa a manejo de um instituto (vg: revogação de

licitação) sem que haja o preenchimento dos seus requisitos legais previstos na Lei n.

26 f
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13.303/2016 e para, em verdade, buscar evitar a finalização de um processo Iicitat6rio

regular.

Ainda, acaso a INFRAEROprosseguisse na intenção de revogar a licitação, tal postura

acarretará extrema litigiosidade no processo de contratação, especialmente considerando-se o

• manifesto direito da Aurora, como licitante vencedora, à adjudicação e à contratação

decorrente de um certame lícito e regular.

Por essa razão, em observância ao regramento estabelecido no Edital, no regulamento

e na legislação, é imperioso que a intenção de revogação da licitação não seja exercida pela

INFRAEROe que o certame tenha continuidade com a adjudicação do objeto à Aurora e a

celebração do contrato.

VIII. DA CONCLUSÃO EDO PEDIDO

Como se vê, é fática e juridicamente impossível a revogação da presente licitação pelas

razões alegadas no Memorando nº 1712jDFFO(FOIP)j2018, pois (i) as razões econômicas nele

• indicadas são perfunctórias e de nenhum produzem efeito sobre a presente contratação; {ii) a

INFRAEROestá absolutamente protegida em caso de se concretizar a pujança econômica

sumariamente indicada pelo Memorando nº 1712jDFFO(FOIP)j2018, na medida em que obterá

pagamento 34% superior ao mínimo estabelecido no Edital (R$ 3.610.000,00) ou 40% do

faturamento bruto da contratada com a movimentação e armazenagem de carga aérea, o que

for maior; (iii) haveria prejuízos gravosos e diretos à INFRAEROpor perda de uma oportunidade

de negócio indubitavelmente vantajosa e de receita bastante relevante; (iv) não há

preenchimento dos requisitos legais previstos no art. 62 da Lei n. 13.303j2016 para a

concretização de uma revogação de licitação neste caso concreto; (v) haveria elevada

litigiosidade entre os licitantes e a própria INFRAEROsobre a contratação e a exploração do

referido TECAem Manaus; (vi) haveria a apuração de conduta ilícita em razão da vislumbrada
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morosidade indicada no Memorando nº 1712/DFFO(FOIPI/2018 para encerramento do

presente certame, bem como do patente desvio de finalidade que se concretizaria na hipótese

aventada pelo referido Memorando.

Diante de todo o exposto, se requer respeitosamente que a intenção de revogação não

• seja concretizada pela INFRAEROcomo medida de direito e de interesse público, procedendo-

se a adjudicação do objeto à Aurora da Amazônia Terminais e Serviços ltda. e a sua

convocação para celebração do contrato, nos termos do item 8.9 e do item 10.2 do Edital e do

art. 62 da lei nº 13.303/2016.

Nestes termos, pede deferimento.

Brasília, 02 de abril de 2018.

• Aurora da Amazônia Terminais e serviços ltda •
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Memorando n';23S3IDSSA(LALDI2018
Brasília,05 de abril de 2018.

•

Senhor Superintendente de Desenvolvimento de Negócios em Soluções Logisticas / DNSL
EDSON ANTUNES NOGUEIRA

Assunto: Análise de Recursos

Ref: Ofício n° 3926/LALI-212018 (As
1719)

Trata o presente de recurso das empresas participantes da Licitação n° OIO/LALI-
2/SBEG/2017, cujo objeto é a "Concessão de uso de área para exploração comercial e operação
da atividade de armazenagem e movimentação de cargas internacionais e/ou nacionais no
Aeroporto Internacional de Manaus/ Eduardo Gomes", contra a intenção de revogação do
certame.

2. Encaminhamos o processo em epígrafe para análise dos Recursos interpostos
pelas empresas Consórcio SB Participações Societárias Ltda/ Porto Seco do Triângulo Ltda (fls.
1722-1737) e Aurora da Amazônia Terminais e Serviços Ltda (fls. 1740-1767), e para emissão
de parecer pela Autoridade Competente, com restituição à Coordenação de Licitação de
Concessão de Áreas Grupo A para providências cabíveis. .

c,e.:
PEC .34391105
JCS/LALI-2

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária ~ Infraero
Endereço: Logradouro, número, Bairro
CEP: 00000 000 CIDADE - UF - PAís

Fone: (Oxx) (xx) xxxx-xxxx Fax: (Oxx) (xx) xxxx-xxxx
Homepage: http://www.infraero.gov.br

http://www.infraero.gov.br


DNSL Folha n°

Memorando Circo n.Od2l.i ii /DNSL/2018 Brasília. 1/ de abril de 2018.

Senhor Superintendente de Gestão Financeira e Orçamentária - DFFO e

Senhor Superintendente de Consultoria Jurídica de Assuntos Regulatórios - DSCN

•

Assunto:

Anexos:

Análise de Recursos - Licitação nOOIO/LALI-
2/2017;
I) Cópia do Ofício Circular n° 3926/LALI-
2/2018. de 23/03/2018;

2) Cópia do Memorando nO
1712/DFFO(FOlP)/20 18. de 14/03/2018;

3) Cópia do Recurso do Consórcio SB
Participações Societárias LTDA e Porto
Seco do Triângulo LTDA;

4) Cópia do Recurso da Empresa Aurora da
Amazônia Terminais e Serviços LTDA

De ordem do Diretor de Negóc.ios Comerciais, encaminho a V.Sas. histórico

referente a intenção de revogaçâo da Licitação n° OlOfLALI-2/2017. bem como os recursos

impetrados pelo Consórcio SB Participações Societárias LTDA e Porto Seco do Triângulo LTDA e

empresa Aurora da Amazônia Terminais e Serviços LTDA.

2. Considerando os aspectos jurídicos e financeiros elencados em ambos os recursos,

com vistas a subsidiar a emissão de parecer por parte da Diretoria de Negócios COIlJerciais, solicito

análise e parecer a respeito dos citados recursos.

Por fim. dada a relevância do referi o processo. solicito apoio de V.Sa. quanto a

EDSON AN
Superintendente de e

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária -INFRAERO
SCS - Quadra 4 - Btoco A - Lotes 106/136 - Edifício Centro-Oeste

CEP 70304-906 - BRASíLIA - DF - BRASIL
Fone; (Oxx) (61) 3312-3173 - Fax; (Oxx) (61) 3312-3288

Homepage: hnp://www.infraero.gov.br

priorização da análise, colocando-me à inteira dis osição para apoiar no que couber.
1

3.

c.c,:
LAAG.l=]
SLDP/ROJM

http://hnp://www.infraero.gov.br
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ASSUNTO: PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO N° lO/LALI-
2/SBEG/2017.

REFERÊNCIA: MEMORANDO CIRCULAR N° 2477/DSNI)2018, DE 11 DE ABRIL DE
2018; PEC 34391/1 AO 5.

•
EMENTA: REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO N° 1O/LALI-2/SBEG/2017. ANÃLISE

DAS CONTESTAÇÕES APRESENTADAS PELAS LICITANTES.
PRETENSÃO DA INFRAERO EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS
DE REGÊNCIA DA MATÉRIA E A JURISPRUDÊNCIA CORRELATA.
PROCEDIMENTO DE ACORDO COM AS FORMALIDADES
APLICÃ VEIS À ESPÉCIE. DECISÃO DE COMPETÊNCIA DO DIRETOR
DE NEGÕCIOS COMERCIAIS.

Senhor Diretor de Serviços e Suporte Jurídico,

•

Trata-se de análise dos recursos administrativos apresentados pelas licitantes,
no ámbito do procedimento concernente à Licitação nO 1O/LALI-2/SBEG/2017, em face da
comunicação da intenção de se revogar o certame.

I RELATÓRIO.

2. À Licitação nO1O/LALI-2/SBEG/2017 ("CONCESSÃO DE USO DE ÃREA
PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL E OPERAÇÃO DA ATIVIDADE DE ARMAZENAGEM
E MOVIMENTAÇÃO DE CARGAS INTERNACIONAIS E/OU NACIONAIS NO
AEROPORTO INTERNACIONAL DE MANAUS/ EDUARDO GOMES"), acudiram três
interessadas: MDC Serviços de Apoio Logístico LIda. - EPP, Aurora da Amazônia Terminais e
Serviços LIda. e o consórcio formado por SB Participações Societárias LIda. e Porto Seco do
Triãngulo LIda .. Verificou-se que a primeira apresentou a melhor proposta comercial, conforme a
ata da sessão ocorrida em 23 de agosto de 2017 (págs. 680/2 dos autos, vol. 2). Todavia, após
interposição de recursos pelas demais licitantes, sobreveio decisão do então Diretor Comercial e
de Soluções Logísticas, pela qual a empresa MDC Serviços de Apoio Logístico LIda. - EPP foi
julgada inabilitada, a partir de análise técnico-contábil (pág. 1280 dos autos, vol. 4).

3. Dando-se continuidade ao procedimento, na segunda sessão pública, ocorrida
em 21 de dezembro de 2017 (págs.1288/90 dos autos, vol. 4), foi aberto o invólucro dos
documentos habilitatórios da segunda colocada, a Aurora da Amazônia Terminais e Serviços
LIda .. Mais uma vez, as outras interessadas interpuseram recursos, para os quais a empresa
declarada vencedora apresentou suas contrarrazões, além de a Infraero ter promovido diligências
junto à recorrida.

4. Porém, antes da tomada de decisão, o órgão financeiro da Infraero emitiu o
Memorando nO1712/DFFO(FOIP)/2018, de 14 de março de 2018 (págs. 1709-18 dos autos, vol.
5), manifestação segundo a qual o estudo de viabilidade econômico-financeira que baseo~ I

Form. 1- AN nO 28/DJ/2014 fJI
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estimativa do preço do objeto licitado não estava a representar, adequadamente, o cenário
econômico, já a partir do corrente ano, de maneira que a estimativa de preço estava subestimada.\
Em decorrência disto, o Diretor de Negócios Comerciais ordenou a notificação das licitantes,
acerca da intenção de se revogar o certame, consoante consta no Memorando nO1850/DSNU2018,
de 20 de março de 2018 (pág. 1708 dos autos, vol. 5).

5. Na sequência, foi elaborado o Ofício Circular nO3926/LALI-2/2018, de 23 de
março de 2018, destinado a cientificar as licitantes da pretensa revogação, que foi enviado às
empresas interessadas via e-mail, na mesma data, oportunizando-lhes prazo de cinco dias úteis
para se manifestarem a respeito (págs. 1719-20 dos autos, vol. 5). Consórcio formado por SB
Participações Societárias LIda. e Porto Seco do Triângulo LIda. e a Aurora da Amazônia Terminais
e Serviços LIda. apresentaram suas contestações (pág. 1722 e segs. dos autos, vol. 5).

6. Os argumentos do Consórcio formado por SB Participações Societárias LIda.
e Porto Seco do Triângulo LIda. foram: a) a necessidade de instauração de processo administrativo
para os interessados se manifestarem a respeito; b) que a revogação deve ser motivada no interesse
público e em fato superveniente; c) que não ocorreu mudança do cenário econômico, prevista para
se dar, gradualmente, a partir de 2019/2020; d) a ausência de prejuízo, partindo da premissa que, •
se o cenário econômico mudar, o pagamento do preço também poderá mudar para incidir sobre a
parcela variável sobre o faturamento bruto e, além disso, há previsão de recomposição do preço
no quinto ano, conforme o edital; e) que o menor valor ofertado, o da terceira colocada, supera em
13,4% o preço estimado pela Infraero; f) que o Memorando nO1712/DFFO(FOIP)/2018 leva em
conta apenas a luva inicial e desconsidera o valor mínimo mensal, que totaliza R$ 32,4 milhões
por ano; g) que a instauração de nova licitação de mesmo objeto poderá caracterizar ofensa ao
princípio da moralidade e da economicidade, esta no que se refere aos gastos da Infraero, além dos
custos que incorreram as licitantes.

7. As alegações da Aurora da Amazônia Terminais e Serviços LIda. foram: a)
que a existência de ciclos econômicos, de altos e baixos, teria efeitos mitigados em contratos de
longo prazo; b) que a sua oferta foi superior em 34% ao preço estimado pela Infraero; c) que, caso
a melhoria do cenário econômico venha a se confirmar, tal hipótese já estaria capturada pelo
modelo contratual, que prevê mecanismos de remuneração variável e de revisão ordinária, e a
Infraero ainda teria a proteção da garantia de cumprimento contratual; d) que a revogação do objeto
e realização de nova licitação, caso esta demorasse doze meses para ocorrer, acarretaria perda de
R$ 46 milhões; e) que já foram implantadas cinco concessões similares baseadas em EVEs •
elaborados em 2017 e, se fosse seguido o raciocínio do Memorando nO1712/DFFO(FOIP)/2018,
elas seriam desvantajosas para a Infraero; f) que o procedimento está apto para seguir e que a
Aurora possui direito à sua homologaçâo e adjudicação do objeto, bem como à celebração do
contrato; g) que a Lei n° 13.303, de 2016, prevê critérios mais rigorosos para a revogação do
certame; h) adotando a premissa de que o prolongamento da fase recursal foi um dos motivos
dados pela Infraero, caso a revogação sej a levado a cabo, será preciso apurar a responsabilização
dos agentes que a ensejaram, sob a ótica do desvio de finalidade/improbidade administrativa, ao
descumprir os prazos para a tomada de decisões sobre os recursos interpostos e praticar ato sem
observância dos requisitos legais.

8. Finalmente, por meio do Memorando Circular nO2477/DSNU2018, de 11 de
abril de 2018, a Superintendência de Desenvolvimento de Negócios em Soluções Logísticas
(DNSL) solicitou análise jurídica e financeira sobre as peças apresentadas. No entanto, em vez de
manifestações autônomas, a Infraero, por meio deste pronunciamento, irá consolidjar a
fundamentação neces~ária ao enfrentamento das razões das licitantes. 1
9. E o relatório. 1&

Form. 1- AN nO 28/DJ/2014
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11- APRECIA CÃO.
II.1 DA TEMPESTIVIDADE DAS CONTESTACÕES APRESENTADAS.

10. Considerando a data do envio do e-mai! de notificação, 23 de março de 2018,
e o prazo de cinco dias úteis!, e nos valendo do disposto na Lei nO9.784, de 29 de janeiro de 1999,
o prazo de cinco dias úteis findaria em 2 de abril de 20182•

11. Nesse sentido, constatamos que as manifestações foram apresentadas,
corretamente, no último dia do prazo conferido (págs. 1.721 e 1.738 dos autos, vol. 5).

I1.2 DO RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.

12. Prosseguindo, convém ressaltar que a licitação em tela é regulada pela Lei nO
13.303, de 30 de junho de 2016, diploma do qual extraímos o seguinte preceito:

Art. 62 .

~ 3£ Depois de iniciada a fase de apresentação de lances ou propostas,
referida no inciso III do caput do art. 51 desta Lei, a revogação ou a
anulação da licitação somente será efetivada depois de se conceder aos
licitantes que manifestem interesse em contestar o respectivo ato prazo
apto a lhes assegurar o exercício do direito ao contraditório e à ampla
defesa.

13. Repare o leitor que o dispositivo legal menciona a figura do 'licitante', de
maneira que advém o raciocínio de que aquele que não ostenta mais tal condição, embora a
detivesse, noutras fases, não precisaria ser notificado. Corroborando este ponto de vista, menciona-
se abalizada doutrina, cujo entendimento, inobstante se debruce sobre a legitimidade recursal, na
tramitação da Lei nO8.666, de 21 de junho de 1993, pode ser utilizado para a situação em comento:

Não possui legitimidade para recorrer o terceiro '1ue não participa de
licitação ou não está inscrito em registro cadastral. A'Iuele '1ue deixar
decorrer o prazo para apresentar propostas perde legitimidade para
interpor recurso. Se já interpusera recurso, deverá ser extinto por
desaparecimento do pressuposto recursal. Também carecem de
legitimidade recursal os licitantes inabilitados ou desclassificados.
relativamente aos eventos posteriores à sua exclusão. Não possuem, ainda,
legitimidade recursal os não inscritos em registro cadastral relativamente
às decisões correspondentes a tal registro. (Grifamos).

(JUSTEN FILHO, Marçal- Comentários à Lei de Licitações e Contratos
Administrativos -14' edição, São Paulo, Dialética, 2010, p. 924).

14. De todo modo, em que pese o tema dar azo a debate jurídico de cunho teórico,
temos, de outro turno, que, no caso concreto, não sobra margem para eventuais questionamentos
alusivos à retidão do procedimento adotado. É que mesmo com a inabilitação da MDC Serviços
de Apoio Logístico LIda. - EPP, esta foi cientificada da intenção da Infraero. Percebe-se isto da
lista de destinatários do e-mai) enviado, em 23 de março de 2018, que contém, além de 'MDC
LTDA', o nome de Rodrigo d'Albuquerque, apontado, na ata da sessão pública de 23 de agosto
de 2017, como sendo representante dessa empresa (pág. 680 dos autos, vol. 2).

li
1 O ~ 3° do art. 62 da Lei das Estatais não fixa prazo para a contestação, tendo sido conferido o prazo aplicável aos
recursos (S IOdo art. 59 do mesmo diploma legal).
2 Adotamos, como pressupostos, o disposto no art. 110, da Lei nO8.666, de 1.993, no art. 66, da Lei nO9.784, de 1.999,
combinados com o art. 4° do Decreto-Lei nO 4.657, de 1.942, e, especialmente, nos SS 6° e 7", do art. 70 do
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Infraero (Rilci), que dão conta de '1ue, para a contagem dos prazos,
exclui-se o dia de início e se inclui o de vencimento, considerando-se, ainda, para efeito de termo final, O dia de
expediente da Infraero.

Form. 1- AN nO28/DJ/2014
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15. Não custa consignar, adicionalmente, que a via utilizada para comunicação,
o e-mail, encontra respaldo na legislação, mais precisamente no ~ 3° do ar!. 26 da norma geral de
processos administrativos 3.

16. Em suma, a todas as empresas que acudiram à convocação para disputa foi
oportunizada chance de manifestação, tendo Aurora da Amazônia Terminais e Serviços LIda. e
Consórcio SB Participações Societárias LIda. e Porto Seco do Triãngulo LIda. vindo a,
efetivamente, exporem suas argumentações. Logo, resta incontroverso que a Infraero, no bojo dos
autos do processo da licitação, procedeu à abertura do procedimento administrativo relativo à
revogação do certame.
11.3 - DA APLICA CÃO DO INSTITUTO DA REVOGACÃO.

17. O caput do art. 62 da Lei das Estatais prevê:

Além das hipóteses previstas no ~ 3' do art. 57 desta Lei e no inciso 11 do
~ 2' do art. 75 desta Lei, quem dispuser de competência para homologação
do resultado poderá revogar a licitação por razôes de interesse público
decorrentes de fato superveniente que constitua óbice manifesto e
incontornável, ou anulá-Ia por ilegalidade, de oficio ou por provocação de
terceiros, salvo quando for viável a convalidação do ato ou do
procedimento viciado.

18. É consagrado, jurisprudencial e doutrinariamente, o entendimento de que o
instituto da revogação está atrelado aos aspectos de conveniência e de oportunidade da
administração. Citamos, verbi gratia:

Súmula STF 473

A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios
que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-
los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos
adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.

Revogação é o ato administrativo discricionário pelo qual a
Administração extingue um ato válido, por razões de oportunidade e
conveniência.

•

Enquanto a anulação pode ser feita pelo Judiciário e pela Administração,
a revogação é privativa desta última porque os seus fundamentos - •
oportunidade e conveniência - são vedados à apreciação do Poder
Judiciário.
(ZANELLA DI PIETRO, Maria Sylvia - Direito Administrativo - 28'
edição, São Paulo, Atlas, p. 295).

19. No caso sob exame, a licitação estava se desenvolvendo regularmente. As
fases de um procedimento válido eram devidamente percorridas. Contudo, a Infraero detectou
equívocos, quanto à aferição da real capacidade do Teca de gerar receita. Constatou-se que a

~~

avaliação empreendida na fase interna da licitação, para fixar componente essencial do negócio
, jurídico, qual seja, o preço, iria de encontro à vantajosidade da contratação. Assim sendo, está-se
buscando agir, em tempo hábil, em favor do interesse público consubstanciado na obtenção de
receitas, não devendo ser olvidado que os recursos obtidos com a exploração comercial dos
aeroportos são aplicados na manutenção, com a qualidade e a segurança apropriadas, da prestação
do serviço público atribuído a esta entidade.

20. Tratando-se de medida derivada do dever de autotutela, a Infraero não tem a
faculdade de adotá-la ou não. Na situação em apreço, verificando-se que a licitação não satisfará

3 "A intimação pode ser efetuada por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento. por telegrama o~
outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado." I
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a coletividade, esta empresa pública tem que agir, ex officio, com vistas a não se distanciar da
finalidade de toda atuação administrativa, o cumprimento do interesse público.

21. Incumbe-nos dizer, ainda, que as providências para a revogação do certame
partiram das áreas competentes, nos termos do regramento interno. Expliquemos. Para as
concessões de uso de área com investimento, faz-se mister a elaboração de estudo técnico para
amortização do capital empregado pela concessionária, por força do ~ 30 do ar!. 49 do Regulamento
Interno de Licitações e Contratos da Infraero (Rilci), reproduzindo obrigatoriedade que já era
prevista na norma regulamentar anterior. Nas concessões de uso de área sem investimento, não é
imprescindível esse estudo técnico4, mas, naturalmente, o órgão comercial se baseia em critérios
sólidos, para definição do preço e do prazo dos variados objetos e, em se tratando de área para
exploração de Teca, a exemplo da Licitação na 10/LALI-2/SBEG/2017, a área gestora, diante de
prazos contratuais maiores e dos vultosos valores envolvidos, passou a adotar o comportamento
de elaboração do estudo técnico de viabilidade, mesmo sem norma a impor sua obrigatoriedade.
Contudo, num primeiro momento, sua construção ficava a cargo exclusivo do órgão comercial,
mas a evolução do regramento interno alterou a metodologia. Em verdade, com o advento do Alo
Normativo na 158/DF/DS/2018, de 7 de março de 2018, que acresceu uma nota ao item 9 da NI
24.05 (CNT)5, todas as concessões de uso de área, com ou sem investimento, cujas autorizações
estiverem no nível de competência de Diretor, deverão ser alvo de inspeção financeira. Senão
vejamos:

"4. Compete à Diretoria Financeira e de Serviços Compartilhados (DF) as
atividades de análise financeira de projeto e elaboração de Esludo de
Viabilidade Econômico-Financeira (EVE)."

"8. Compete à área gestora do projeto realizar o levantamento de todos os
dados e informações, específicas e complementares, que definem e
fundamentam o seu objeto"

"9 .

Nota - Os projetos comerciais de concessão de uso de área devem ser
precedidos de análise financeira da área de Gestão Financeira e
Orçamentária do Centro Corporativo quando a instauração do respectivo
processo licitatório dependa de autorização de Diretor ou da Diretoria
Executiva. "

22. Nessa vereda, considerando que a autorização para a Licitação na 10/LALI-
2/SBEG/2017, em função da metragem da área a ser concedida (49.382,53 m2), estava inserida na
competência da Diretoria de Negócios Comerciais (DC)6 está sujeita a averiguação financeira, por
parte do órgão interno especializado na matéria. Assim, transparece que a área financeira alertou J
para o verdadeiro potencial da área a ser concedida, e a área comercial, afeta à gestão do objeto,
aquiesceu, inicialmente, com a conclusão que lhe fora apresentada. Os órgãos internos
competentes (tanto para gerir o objeto específico como as finanças da empresa) agiram em
conjunto, no dever de autotutela e na forma prescrita pela norma interna, com o fito de resguardar
o interesse público, frisamos.

IA
4 Assim como era no art. 14 do revogado Regulamenlo de Licitações e Contratos da Infraero (RLCI), o atual
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Infraero (RiIci), em seu art. 49, impõe sua confecção apenas para
as concessões com investimento.
S Esta norma, consoante seu item 1, "tem por finalidade estabelecer diretrizes, procedimentos e atribuir competências
quanto às atividades de análise financeira de projeto e elaboração de Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira
(EVE) no ãmbito da Infraero".
6 De acordo com a tabela do ar!. 2° do ato definidor de alçada decisória instituído pelo Ato Normativo nO
140/PRESIIDGIDJ/2017,de 30 de junho de 2017, que dispõe de maneira semelhante à antiga tabela do anexo II do
Ato Normativo nO122/pRESIIDFIDJ/2017, de 31 de janeiro de 2017, vigente à época do pedido de abertura do
procedimento licitatório.
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11.4 - DA MOTIVAÇÃO PARA A REVOGAÇÃO.

23. Como dito adredemente, o Memorando nO1712/DFFO(FOIP)/2018 indicou
os fundamentos para a revogação do certame. Esmiuçando-o, temos que ele expõe sobre a melhoria
econômica, a queda da taxa de juros e da inflação, o crescimento do PIB, mas também menciona
os possíveis efeitos para as indústrias instaladas no Polo Industrial de Manaus, cujo faturamento
cresceu, aproximadamente, 10%, em 2017, em comparação com 2016, e que poderiam afetar a
movimentação do Teca de Manaus, haja vista que este terminal se destina, especialmente, a atendê-
las. O requisito da motivação se faz presente.

24. Por outro lado, desponta que as contestantes abdicaram de discorrer, quanto
à incidência dos efeitos econômicos sobre a localidade específica. Efetivamente, o Consórcio SB
Participações Societárias LIda. e Porto Seco do Triãngulo LIda. arguiu que a retomada econômica
do Brasil se dará apenas em 2019/2020, e o aumento do PIB, em 2017, não representaria fato
superveniente para justificar a revogação da licitação, pois este fato seria do conhecimento de
qualquer economista ou previsível. A Aurora da Amazônia Terminais e Serviços LIda. alegou que
a economia brasileira é marcada por ciclos de altos e baixos e que variações não trariam maiores
consequências para uma contratação de dez anos e que, caso o raciocínio relativo à economia
estivesse correto, deveria ser aplicado para rever as concessões anteriores (Curitiba, Goiânia,
Recife, Vitória e São José dos Campos).

6

•
25. Ocorre que o cerne da questão é, justamente, a aferição dos impactos da
recuperação econômica para a exploração da atividade do Teca de Manaus, que é o maior terminal
de cargas da Infraero. Com efeito, na crise econômica, os vários setores que compõem a economia
do país não são, uniformemente, atingidos. Há ramos de atividades que amarguram perdas, outros
ficam estagnados e há, até mesmo, os que conseguem prosperar. De modo similar, ocorre no
sentido inverso, o da melhoria da economia. O PIB do Brasil, positivo em 1%, em 2017, deu-se,
especialmente, em razão do setor da agropecuária, que cresceu 13%, mas o de serviços ficou em
apenas 0,3% e o da indústria ficou inalterado (O%? Outrossim, algumas regiões do país reagem
mais rapidamente do que outras, consoante as atividades geradoras de riqueza executadas em cada
uma. Na região Norte, em 2017, em virtude dos principais segmentos de sua economia, houve
crescimento do PIB em 8,23%8, i. e., proporção oito vezes maior do que o nacional. O Teca de
Manaus já sentiu o resultado positivo, quando apurou, no encerramento do exercício social de
2017, incremento nas receitas, na ordem de 64%, em comparação ao ano imediatamente anterior.
Destarte, com a devida vênia, incabível forçar uma igualdade entre todos os Tecas da Infraero. São
empreendimentos com características locais e regionais próprias. O progresso da economia e as
peculiaridades ora evidenciadas foram percebidas pela área financeira da Infraero e fundamentam
a pretensão de revogar o certame. '--\

26. Certamente, serão adotadas medidas de proteção dos interesses da Infraero,
\1 caso sejam detectados erros em suas inúmeras relações contratuais, pois não é plausível consentir
\ com lesão ao interesse público. Por enquanto, em concessões de uso de área para exploração de
Tecas, isto só ocorreu com o de Manaus. Os outros, além de terem tido seus estudos técnicos
elaborados em conformidade com o regramento vigente à época, mantêm-se adequados à realidade
econômica. De qualquer forma, aproveitamos o ensejo para registrar que os estudos técnicos que
embasam as licitações, contendo informações empresariais estratégicas, estão sempre disponíveis
aos órgãos de controle, que poderão aferir os respectivos conteúdos.

7 < https://agenciadenoticias.ibge.gov .br/agencia-noticias/2013-agencia-de-noticias/releases/20 166-pib-avanca -1-0-
em- 2017 -e-fecha -ano-em-r -6-6-trilhoes.html>
R <http://www.brasil.gov.br/economía-e-emprego/2018/04/pib-da-regiao-norte-cresce-8-vezes-mais-que-media-
nacional-e-alcanca -ritmo-chines>
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11.5- DO FATO DE INTERESSE PÚBLICO SUPERVENIENTE OUE CONSTITUI ÓBICE MANIFESTO E
INCONTORNÁVEL.

27. O ar!. 62 da Lei nO13.303, de 2016,já transcrito, elenca como requisitos para
a revogação a existência de "razões de interesse público decorrentes de fato superveniente que
constitua óbice manifesto e incontornável". No caso concreto, o fato superveniente corresponde à
descoberta posterior, durante o curso do procedimento licitat6rio, da possibilidade de dano ao
erário consubstanciada na percepção de que os parâmetros econômicos utilizados para nortear as
propostas comerciais das licitantes não retratariam o verdadeiro potencial do Teca de Manaus. É
manifesto porque são públicas, provenientes dos meios oficiais de divulgação e da mídia de grande
circulação do Brasil, as informações concernentes à recuperação econômica nacional e regional e
que influenciam na estimativa da capacidade de o terminal gerar receita. É incontornável, à luz do
Direito pátrio, pois, percebidas inconsistências gravosas à saúde financeira da empresa pública,
que equivaleriam a abrir mão de fonte de recursos, não se mostra plausível permanecer inerte, para
não contrariar interesse eminentemente privado consistente em usufruir de ativo público pela
menor oferta possível. Não serve ao interesse coletivo que o particular se locuplete indevidamente
às custas da administração. Nesta senda, considerando que não há outra solução a ser adotada, a
esta altura, pois, ultrapassada a fase da disputa de lances, foi notado que as bases para oferecimento
de propostas comerciais vantajosas à Infraero foram comprometidas, o saneamento não poderá se
dar, senão pelo começo de novo procedimento licitatório.

28. Nesse ponto, argumento comum das contestantes é de não haver risco de
prejuízo para a Infraero, porquanto os valores ofertados foram superiores ao preço estimado da
licitação e o modelo da contratação previu a remuneração variável sobre o faturamento bruto e
ainda foi estabelecido critério de reajuste. É que o subitem editalício 6.3 previu o pagamento de
preço mínimo mensal e de percentual variável, e a nota 1 desse dispositivo estabeleceu que o
concessionário deverá pagar o maior desses valores.

29. Na análise do órgão financeiro desta entidade, a contratação, nos moldes
postos no edital da Licitação nO 10/LALI-2/SBEG/2017, só seria vantajosa, comercial e
financeiramente, à Infraero caso os pagamentos se dêem com base na remuneração variável, e a
concedente dependeria da prestação dos serviços, por parte da concessionária, em proporção
adequada à previsão de crescimento da movimentação de carga. A denominada garantia mínima
mensal, mesmo com os valores ofertados pelas licitantes, não seria benéfica para esta entidade.
Apurou-se, inclusive, que, na forma que consta no presente certame, o mesmo resultado poderia
ser alcançado pela própria Infraero, caindo por terra a pretendida vantajosidade da contratação. Ou
seja, se a concedente viesse a se sujeitar ao recebimento do preço mínimo mensal, estaria, de certo
modo, abdicando do dever de criar receita com a infraestrutura aeroportuária que lhe foi atribuída.
Ademais, a empresa pública não poderia ficar na dependência da remuneração variável. Para seu
planejamento financeiro, necessita de garantia das receitas, para que seu orçamento possa estar
adequado ao fluxo de caixa. A receita fixa deve ser a mais próxima possível da realidade de seu
fluxo de caixa, e a receita variável não deve ser recorrente, servindo somente para corrigir apenas
pequenas distorções.

30. Quanto à previsão de reajuste, as contestantes estão a se referir à nota 2 do
subitem 6.3 do edital, de conteúdo idêntico ao do subitem 15.4 das condições gerais anexas ao
contrato, a prescrever que "a Infraero poderá recompor o preço da concessão a cada 5 (cinco) anos
a contar do início da vigência do contrato, para manter a justa remuneração pelo uso da área
concedida, mediante adequação do valor mensal às reais condições de mercado". Logicamente, se
o defeito verificado atinge o contrato, desde o seu início, influenciando na determinação do
pagamento da luva inicial e do preço mensal, não se mostra razoável aguardar cinco anos para
tomar as medidas cabíveis.

31. A Infraero, na qualidade de operador aeroportuário, dispõe de conhecimento
técnico relativo ao verdadeiro potencial do Teca de Manaus. Os efeitos da recuperação econômic.a/
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poderão ser, facilmente, capitalizados pelo futuro concessionário, até porque, em se tratando de
concessão sem investimento, poderá executar o objeto de imediato, sem dispêndio de grandes
valores, por meio da estrutura atual, moderna, e contando com clientela fidelizada, sem contar que
o terminal ainda está com 80% de sua capacidade ociosa. Os valores que balizaram o planejamento
do certame, realizado pela área comercial, estão bem abaixo do que é possível à Infraero arrecadar,
segundo a apuração de seu órgão financeiro, o que autoriza a revogação do certame. Assim, não
se trata de mero descontentamento com os valores ofertados, até pelo fato de estes terem sido
superiores ao que fora estimado. A ocorrência que serve de arrimo para o encerramento da
prematuro do procedimento licitatório é a estimativa, que ficou aquém do preço justo para a
administração. Não se revela crível a celebração contratual sob tal condição, que aponta para a
perda de receita/má gestão de recursos, pois, nesta hipótese é que haveria ofensa ao princípio da
economicidade. Da jurisprudência correlata, citamos:

RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
LICITAÇÃO. REVOGAÇÃO APÓS HOMOLOGAÇÃO. PREÇO
ACIMA DO MERCADO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. OFENSA A
DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADA.
I. O Poder Público pode revogar o processo licitatório quando
comprovado que os preços oferecidos eram superiores ao do mercado, em
nome do interesse público.
(STJ; RMS 30481 1 RJ; Órgão julgador: T2 - Segunda Turma;
Julgamento em 19 de novembro de 2009).

AÇÃO CAUTELAR. EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO
ORDINÁRIO. REQUISITOS DA MEDIDA. PERICULUM IN MORA.
FUMUS BONI JURIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
ADMINISTRATIVO. REVOGAÇÃO DE PREGÃO.

4. Os motivos que ensejaram a revogação do Pregão, no qual a requerente
havia sagrado-se vencedora, foi O de que após a realização do certame
constatou-se que o preço oferecido pela requerente era superior ao
praticado no mercado, motivo pelo qual, revela-se legítimo o ato
revogatório porquanto fulcrado no art. 49, da Lei n." 8.666/93 ("A
autoridade competente para a aprovação do procedimento somente
poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para
justificar tal conduta, devendo anulá-Ia por ilegalidade, de oficio ou por
provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente
fundamentado (...)", o que evidencia a ausência de fumus boni juris.
5. Sob esse ângulo destaque-se, no sentido do parecer do Ministério
Público Federal, que: "Com efeito, não errou o acórdão ao dizer que a
revogação da licitação fora legal. Realmente, houve estrita observância do
art. 49 da Lei nO8.666/934, pois o ato é discricionário, foi devidamente
fundamentado e precedido de parecer da procuradoria estatal, que
ordenou a realização de ampla pesquisa e consulta (ns. 212-215, 216-232,
233, 235-242), constatando a Administração que o preço oferecido pela
EMBRATEL não correspondia ao preço de mercado, fato de que somente
teve conhecimento posteriormente, apesar da pesquisa realizada durante
a análise das propostas.
(STJ; MC 110551 RS; Órgão julgador: Primeira Turma; Julgamento em
16 de maio de 2006).
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conduta, devendo anulá-Ia por ilegalidade, de oficio ou por provocação de
terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
11- Na espécie, em que a revogação da licitação, antes da homologação do
procedimento, enquanto inexistente direito liquido e certo dos habilitados,
deu-se em razão de que a proposta vencedora apresentava-se superior à
média do mercado, afigura-se legal e legítimo o ato, apontado como
coator, uma vez que atendeu ao interesse público, em face de potencial
prejuízo ao erário no caso de homologação e conseqüente adjudicação do
objeto do contrato administrativo licitado. Precedentes do STJ e deste
TRF I" Região.
(TRF I; Apelação no Mandado de Segurança n°. 2003.39.00.007308-7/PA;
Órgão julgador: Sexta Turma; Julgamento em 26 de março de 2007).

32. Obviamente, basta o exegeta se valer do raciocínio jurídico para aplicar o
entendimento proferido nos julgados supratranscritos à situação que estamos a analisar,
envolvendo procedimento para formalização de contrato de receita, no qual a melhor proposta será
a de valor superior. O ponto a ser observado é: em licitações, verificado que o preço obtido não
contém a almejada vantajosidade, a revogação é a consequência outorgada pela legislação .

33. No caso sob apreciação, a entidade promotora do certame, a Infraero, tem sua
rede composta, na maior parte, de aeroportos deficitários, distribuindo-se os dividendos obtidos
dos lucrativos em todo o sistema. Considerando a escassez das fontes de recursos, o dever de
autotutela fica ainda mais saliente, e o Aeroporto de Manaus, terceiro mais movimentado do país
em transporte de mercadorias, atrás de Guarulhos e Campinas, e maior terminal administrado por
esta empresa pública, assume fundamental importãncia para a sustentabilidade econômico-
financeira da empresa.

11.6- DO MOMENTO ADEOUADO PARA A REVOGACÃO.

34. Consoante dito no relatório deste parecer, na segunda sessão pública, em 21
de dezembro de 2017, a Aurora da Amazônia Terminais e Serviços Ltda. foi declarada vencedora,
daí decorrendo a interposição de recursos administrativo e apresentação de contrarrazões. A
intenção de revogar a licitação veio antes que a autoridade competente decidisse a respeito.

35. No item Il do Memorando nO1712/DFFO(FOIP)/2018, consta: "Em vista de
a licitação não ter sido homologada até a presente, data devido a recursos dos licitantes, observa-
se mudança no cenário econômico que poderá acarretar mudanças significativas tanto no resultado
projetado da Infraero em seus estudos, como no do próprio licitante" [sic]. Então, a Aurora da
Amazônia Terminais e Serviços Ltda. se apegou à primeira parte desse trecho, para expor que, se
não houve homologação, foi por demora da própria Infraero, e não pelo exercício do direito de
recorrer das licitantes. Alega que a revogação do certame estaria se dando sob a justificativa do
prolongamento da fase recursal, o que poderia ensejar a responsabilização dos agentes envolvidos
no processo e que descumpriram os prazos para decidir. Data venia, esse argumento da contestante
é inócuo, pois ela tem inequívoca ciência de que a motivação para a pretendida revogação está
amparada em fatores econômicos e de potencialidade de geração de receitas do terminal específico.
As outras alegações de sua lavra, na contestação, não deixam dúvidas de que ela conhece o aspecto
econômico-financeiro como justificativa da Infraero.

36. Verdadeiramente, quando aquele memorando ressaltou a inexistência da
homologação, seu autor pretendeu dizer que estava a agir em tempo hábil. Não há margem para
sustentar tese diversa, pois a revogação da licitação, como instrumento de autotutela, poderia
ocorrer mesmo após as fases de adjudicação e homologação. Para arrematar o tema, mencionamos
os seguintes julgados, que abordam o instituto da revogação, na forma sumulada pelo STF,
aplicando-se, neste rumo, a qualquer modalidade licitatória:
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I. A licitação, como qualquer outro procedimento administrativo, é
suscetivel de anulação, em caso de ilegalidade, e revogação, por
conveniência e oportunidade, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93 e
das Súmulas 346 e 473/STF. Mesmo após a homologação ou a adjudicação
da licitação, a Administração Pública está autorizada a anular o
procedimento Iicitat6rio, verificada a ocorrência de alguma ilegalidade, e
a revogá-lo, no âmbito de seu poder discricionário, por razões de interesse
público supen'eniente. Nesse sentido: MS 12.047ffiF, I" Seção, Rei. Min.
Eliana Calmou, DJ de 16.4.2007; RMS 1.717/PR, 2" Turma, ReI. Min.
Hélio Mosimann, DJ de 14.12.1992.
(STJ; ROMS 200900340153; Órgão julgador: Primeira Turma;
Julgamento em 17 de dezembro de 2009).

•
ADMINISTRA T1VO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO No"04/2012.
ERRO NA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO VERIFICADO APÓS A
ADJUDICAÇÃO. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERESSE
PÚBLICO DECORRENTE DE FATO SUPERVENIENTE. PELO
PROVIMENTO DO AGRAVO.

2. A licitação, como qualquer outro procedimento administrativo, é
suscetivel de anulação, em caso de ilegalidade, e revogação, por
conveniência e oportunidade, nos termos do art. 49 da Lei 8.666/93
e das Súmulas 346 c 473/STF.
3. Mesmo após a homologação ou a adjudicação da licitação, a
administração está autorizada a anular O procedimento licitatório,
verificada a ocorrência de alguma ilegalidade, c a revogá-lo, no âmbito de
seu poder discricionário, por razões de interesse público superveniente.
(TRF 5; AG 131103; Órgão julgador: Primeira Turma; Julgamento em 2
de maio de 2013).

11.7 - DA INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADOUIRIDO À ADJUDlCACÃO DO OBJETO E À
CONTRATACÃO.

37. A Aurora da Amazônia Terminais e Serviços Ltda. alega que permanece na
situação de licitante vencedora e que sua documentação está de acordo com as exigências do edital,
de modo que o procedimento estaria apto a seguir para as fases de adjudicação do objeto e
homologação do certame. Complementa que a intenção de revogar a licitação representaria desvio
de finalidade, e a Infraero estaria a contrariar posicionamento corrente do Supremo Tribunal
Federal, no sentido de que "o licitante que se sagrar vencedor de um certame, em virtude do •
cumprimento de todas as exigências e critérios do Edital de licitação, possui direito subjetivo à
adjudicação, e não mero interesse legítimo". Aliás, argui que "possui não somente o direíto a ter-
lhe adjudicado o objeto licitado e homologado o certame a seu favor, como também de celebrar o
Contrato de Concessão de Uso de Área".

38. Com o devido respeíto, discordamos dessa tese para o caso concreto. Como
demonstrado, nos tópicos anteriores, existe interesse público a sustentar a revogação da licitação.
Nessa toada, havendo obstáculo intransponível para a continuidade regular do procedimento, não
faz sentido adjudicar o objeto. A adjudicação só ocorre, logicamente, quando o certame se
desenvolve até a consecução da proposta mais vantajosa, o que não é o caso. Vejamos:

A adjudicação, ensina Adilson Abreu Dallari (Aspectos jurldieos, eit., p.
157), 'é um ato vinculado, tanto no tocante a sua prática quanto ao seu
conteúdo. Desse modo, salvo nas hipóteses de anulacão ou revogacão da
licitacão, a adjudicação deve ocorrer e, se assim for, será necessariamente,
em favor do vencedor do certame." (Grifamos).
(GASPARINI, Diógenes - Direito Administrativo - 16" edição, São Paulo,
Saraiva, 2011, págs. 683/4).
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se ato declaratório e vinculado, só podendo o administrador deixar de
praticá-lo se decidir pela anulacão ou revogacão do certame em fase
interior. (Grifamos).
(MARINELA, Fernanda - Direito Administrativo - 9" edição, São Paulo,
Saraiva, 2015, p. 447).

39. Por desenvolvimento lógico das ideias, não há que se falar em direito a
celebrar o contrato. Ad argumentandum tantum, mesmo que tivesse ocorrido a adjudicação, ao
adjudicatário não assistiria direito de formalizar a contratação. O princípio da adjudicação
compulsória significa que a administração, se for materializar o negócío, não poderá fazê-lo com
outrem, senão com o vencedor da licitação válida. Aqui, vamos nos valer do mesmo decisum
utilizado pela contestante acrescido de lição doutrinária que lhe explica:

MANDADO DE SEGURANÇA.
PRESSUPOSTO. DIREITO SUBJETIVO. INTERESSE LEGITIMO.
CRITÉRIOS DISTINTIVOS. DOUTRINA. LICITAÇÃO. DIREITO A
ADJUDICAÇÃO. ADJUDICAR NÃO E CONTRATAR. NÃO SE
CONFUNDEM O DIREITO A ADJUDlCACÃO COM O
EVENTUAL DIREITO DE CONTRATAR. O VENCEDOR DA
CONCORRÊNCIA, EM HIPÓTESE ONDE SUA PROPOSTA
REPONTA, SEGUNDO OS CRITÉRIOS DO EDITAL, A UM SÓ
TEMPO COMO AMAIS VANTAJOSA EAMAIS SATlSFATORIA,
TEM DIREITO A ADJUDICAÇÃO, E NÃO APENAS INTERESSE
LEGITIMO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.
(Grifamos).
(RE 107522/DF; Órgão julgador: Segunda Turma; Julgamento em 28 de
abril de 1987).

Com relação ao princípio da adjudicação compulsória, significa, segundo
Hely Lopes Meirelles (2003:267), que a Administração não pode,
concluido o procedimento, atribuir o objeto da licitação a outrem que não
o vencedor. "A adjudicação ao vencedor é obrigatória, salvo se este
desistir expressamente do contrato ou o não firmar no prazo prefixado, a
menos que comprove justo motivo. A compulsoriedade veda também que
se abra nova licítação enquanto válida a adjudicação anterior." Adverte
ele. no entanto, que "o direito do vencedor limita-se à adjudicacão, ou seja,
à atribuicão a ele do objeto da licitacão, e não ao contrato imediato. E
assim é porque a Administracão pode. licitamente, revogar ou anular o
procedimento ou, ainda, adiar o contrato, quando ocorram motivos para
essas condutas. O que não se lhe permite é contratar com outrem,
enquanto válida a adjudicação, nem revogar o procedimento ou protelar
indefinidamente a adjudicação ou a assinatura do contrato sem justa
causa. (Grifamos).
(ZANELLA DI PIETRO, Maria Sylvia - Direito Administrativo - 28'
edição, São Paulo, Atlas, p. 423).

11.8 DAS CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS.

40. Sobre o procedimento para revogação de licitação, trazemos o seguinte
julgado do Tribunal de Contas da União:

9.1.1. a revogação de certame licitatório, seja nas modalidades previstas
na Lei 8.666/1993 seja na modalidade pregão, deve observar os seguintes
requisitos: a) fato superveniente que tenha transfigurado o procedimento
em inconveniente ou inoportuno; b) motivação; e c) contraditório e ampla
defesa prévios, conforme o art. 49, caput, e ~ 3", da Lei 8.666/1993 ele art.
9" da Lei 10.520/2002;
(Acórdão n" 45512017- Plenário, sessão de 15 de março de 2017).

IJ
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41. Todos os requisitos elencados pela Casa de Contas se fazem presentes: a) fato
superveniente, consistente na descoberta, na fase recursal, pela área financeira, da subestimativa
dos valores balizadores das propostas; b) a motivação, presente no Memorando na
1712/DFFO(FOlP)/2018; e c) a oportunidade, por meio do Ofício Circular na 3926/LALl-2/2018,
para as licitantes contestarem.

42. Como estamos lidando com procedimento regido pela Lei das Estatais, temos,
ainda, o óbice manifesto, que é a divulgação massiva, inclusive por órgãos oficiais, de dados
atinentes à melhoria da economia nacional, regional e local, bem como o óbice incontornável, que
não pode ser saneado na atual fase licitatória.

43. Reputamos que o procedimento para revogação da Licitação na lO/LALl-
2/SBEG/2017 está irretocável e, por conseguinte, não há que se falar em responsabilização de
agente público da Infraero, como aventado pelas contestantes.

44. Após este pronunciamento jurídico, de natureza opinativa, caberá ao Diretor
de Negócios Comerciais decidir9, nos termos do regramento interno:

Estatuto Social.
Ar!. 41. São atribuições dos demais Diretores-Executivos:
I - gerir as atividades da sua área de atuação;

Ato Normativo n' 140IPRESIIDGIDJ/2017.
Art. 5' Compete à autoridade responsável pela autorização da instauração
do processo, conforme o art. 2°

IV - revogar ou anular a licitação, por meio de Ato Administrativo,
mediante despacho fundamentado ou de oficio, motivadamente;

III - CONCLUSÃO.

45. Diante do exposto, centrados nos elementos inseridos nos autos e amparados,
especialmente, pelos subsídios fornecidos pelo órgão financeiro, concluímos no sentido de que a
pretensão de revogação da Licitação na lO/LALl- 2/SBEG/2017 está de acordo com as normas de
regência da matéria e a jurisprudência correlata, e o respectivo procedimento observou as
formalidades aplicáveis à espécie.

46. Ainda a título de conclusão, o processo deverá ser submetido à apreciação do
Diretor de Negócios Comerciais, para decisão.

À consideração de Vossa Senhoria, sub censura

Brasília, 18 de maio de 2018.

IJ~~~
PAULO MAURICIO BRITO VERÇOSA

Procurador 11
,

, Em razão da metragem da área, a instauração do procedimento licitatório foi autorizada pelo Diretor de Negócios
Comerciais (pág. 19 dos autos, vaI. 1).

•, Form. 1-AN nO28/DJ12014
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Brasília, 18 de maio de 2018.

ASSUNTO: Proposta de revogação da Licitação n° 1O/LALl-2/SBEGI2017.

REFERÊNCIA: Memorando Circular n° 2477/DSNU2018, de 11 de abril de 2018.

,
A J)fli5lJ)
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D",~deN~~Coom~s

Visto.

DESPACHO N° 307/DS12018

'''INFRAERO
~.AEROPORTOS

ANEXO: Parecer n° 9/DSI2018, de 18 de maio de 2018.

2. Remeta-se o processo à Diretoria de Negócios Comerciais (DN), em razão da
natureza da matéria, para ciência desta manifestação legal e, com fundamento nela, adoção da
providência a seu cargo, mediante a cautela necessária.

Adoto o Parecer n° 9/DS120 18, de 18 de maio de 2018, fInnado pelo procurador
Paulo Verçosa, que bem analisa a proposta de revogação da Licitação nOIOILALl- 2/SBEGI20 17, sob
o abrigo da legislação de regência da matéria e da jurisprudência correlata.

ES/PV

Form. IV - AN n' 28/DJ/2014



.~~. AURORA'fi,,'" EADI

•

Aurora da Amazônia Terminais e Serviços Ltds.
Rua MP.fIiIIf!,.rW.í<JIIq Gonç.IrI-....:.d" """ÚIO, 472. ~tll' F. • QlOt:t'4U ~tlA'ot.n"

CEP 6907fJ.f1<10. MlWtil~ . f\U

19213614.8800 IPABXl I 3814.8822 (FAX)

BrasOia.8 de junho de 2018.

Sr. MARX MARTINSMARSICANO RODRIGUES
D. Diretor de Negócios Comerciais - DN
Empresa Brasileiro de Infra.Estrutura Aeroportuária. INfRAERO

Assunto: Solicitacão de Ato Decisório

•

Ret.:

1.

licitacão n° 01O/LAlI-2/SBEGI2017
Proc. Administrativo n° 0300.160.261.343
(Site da Infraero):
Situação em 5 jLin 2018: em andamento

AURORA DA AMAZÔNIA TERMINAISE SERViÇOSlTDA. (AURORA),

devidamente representada por seu administrador o Sr. Marcello Di Gregorio,

IIcltgnte declarada vencedora no certame em referência, conforme Ata da 2"

Sessão Pública, datada de 21 de dezembro de 2017, encerrada à fase recursal

e de contrarqzões de recurso na data de 9 de janeiro de 2018, não mais foi

cientificada do andamento do procedimento licitat6rio até a data de 23 de

março de 2018 (decorridos portanto 73 dias) quando recebeu o Ofício Circular

n° 3926/LALI-2/2018, onde foi comunicada que a INFRAERO, •.... baseado (sic)

na mudança do cenário econômico e após novo estudo de viabilidade_. _ ..~_.-_.~...•..•.. -..-•.. ~, ~.
econômico-financeira, e ainda amparado no subitem /5.4 idO- :'aÚ)'.~':; .,
convocatório, tem a Intenção de revogar o certame referenciado, Jõií/~iin~7c .~-._-, . -"f ~'/~~

I
L~~:~.~!':5~~~~..~:':~':
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deliberação da Diretoria de Negócios Comerciais, através dos Memorandos nO

lB50IDNSl/20lB e 1712/DFFO(FOIP)/2018," (negrito mos e sublinhamos).

2. Naquele mesmo expediente as três licitantes participantes foram

notificadas para apresentação de •....defesa administrativa contra a intenção

• ora comunicada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis",

3. AURORA. nº-dLa_2_.de abril de 2018. P!otº-coli~º!d.~.Q deie.s.Q

administrativa.

•

4. Após a apresentação da defesa administrativa. a AURORA

procurou contribuir com a atuação legítima da INFRAERO.de modo a

demonstrar e reiterar a vantajosidade da imediata celebração do contrato

decorrente da Licitação nO010/lALI-2/SBEGI20 17.Para tanto. solicitou algumas

informações essenciais. com fundamento no artigo 5°. XXXIII.da Constituição

Federal e nos artigos 10. 11 e 12 da Lei nO 12.527/2011 (Lei de Acesso à
Informação - LAI).Entretanto. foi negado o acesso à informação pela AURORA.

evitando a demonstração pormenorizada da referida vantajosidade da futura

contratação e os danos que a INFRAEROestará a enfrentar acaso materialize a

perda de oportunidade de negócio.

5. Hoje. decorridos 68 dias. ainda não se tem resposta da INFRAERO

quanto à defesa administrativa.

6. O que se pretende com este expediente é uma pronta definição

da INFRAERO quanto a intenção da revogação. Direito líquido e certo do

AUR.oRA. Estesilêncio da empresa é Indevido. é ato oml~slvo. Induz a abuso de,
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autoridade ou à uma indecisão. Denota negligência e afronta ao dever

funcional de. exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. A

autoridade tem o dever de emitir sua decisão nas condições e prazos legais

(trinta dias na dicçõo do art.49 da Lei nO9.784, de 29 de janeiro de 1999, que

regula o processo administrativo no õmbito da Administração Pública Federal) .

7. Nada mais se pede. Que se cumpro a lei. Uma simples e

justificada resposta. AURORAfoi considerada vencedora do certame em 21 de

dezembro de 2017e por isto.sesente lesada com esta delongo. Sobretudo nesta

quadra temporal de mudanças e alertas aos princípios maiores paro .aqueles

que lidam com a coisa pública e que têm sobre si a responsabilidade de

responder pelos seusatos e decidir segundo a sua consciência.

8. Não seolvide do arl. 5°da Constituição do Brasil.responsável por

positivar direitos e deveres individuais e coletivos, onde está elencada uma série

• de prerrogativas do indivíduo no seu relacionamento com o Estado,

determinando dentre outros que (inciso XXIII)"todos têm o direito a receber dos

órgãos públicos informações de seu Interesse particular, ou de interesse coletivo

ou geral. que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade,

ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade

e do Estado,"

9. O gestor público tem que dar segurança jurídica ao enfe privado

de que o objeto está sendo licitado porque esta é a necessidade da empresa

pública. A intenção da revogação no caso em exame demonstra clara

violação ao princípio da impessoalidade, previsto no art. 37 da Constituição do

Brasil. Verdadeiro atentado ao interesse público. Os responsáveis nãO!



•

AURORA
EADI

Aurora da Amazônia Terminais e Serviços Ltda.
~iJnMirlllalru.JlIk GOltÇ~A daAro~o,472, Jln"Ul' e. Ol;t.nljt Inh:~,~mll

CEP 60075-840. Man-~.AM
19213614-11800 fPABXl I 3614 6822 (FAX!

tfftW..DIJl''O~clmw.101Utl.t:~~ b' (N~t 1tL.~;rdt: ,tu~tf'tltJlJ\jJ Qll" tJr

observaram os prazos referentes aos atos de sua competência estabelecidos no

artigo 70, S8°, do Ato Normativo nÓ122/2017 e, após o decurso de mais de 60

(sessenta) dias desde a apresentação das contrarrazões da AURORAem face

dos recursos interpostos contra a sua habilitação, a INFRAEROapresentou a

intençõo de revogação carente de fundamentos jurídicos e econômicos

sustentáveis.

10. Neste contexto, acaso a revogação fosse levada a cabo, se estaria

diante de cenários altamente temerários: a apuração de responsabilização de

órgôos e agentes que a ensejaram e a apuração de desvio de finalidade, com

as consequências dela inerentes, consoante a previsão dos artigos 89 a 99 da

Lei n° 8.666/1993 - aplicável às estatais por força do artigo 41 da lei nO

13.303/2016-, e aquelas previstas no artigo 12da lei n° 8.429/1992.

11. No Memorando nO1850/DNSl12018,de 20 de março de 2018, noticia-

• se que a Diretoria Financeira manifesta preocupação ••... com a perda de

receita advinda do processo Ilcitatório. com base na mudança no cenário

econômico ...••e que, após novo estudo, as licitantes deveriam ser notificadas

da intenção da INFRAEROem revogar a licitação em epígrafe. (negritamos)

12. No Memorando n° 1712/DFFO(FOIP)/2018,de 14 de março de 2018

[que seria o novo estudo). o Diretor de Planejamento e Finanças logo em seu

início propõe a revisão do processo licita tório em comento, ••...devido a possível

revogação por oportunidade e conveniência administrativa ante mudanca do

cenório econômico," (negritamos e sublinhamos). Logo à frente, ainda na

primeira página do seu Memorando, o referido Diretor (item 3). de forma

surpreendente - razão pela qual vale este destaque - informa que pêlo fato,
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de "... a licitação não ter sido homologada até a presente data devido a

recursosdos licitantes, observou-se mudança no cenório econômico do país o

que poderia acarretar mudanças significativas no resultado projetado da

'"froero em seus estudos, como no próprio licitante." (negritamos)

13. A leitura literal que somos obrigados a fazer do escrito naquele

Memorando é a de que os licitantes, por terem exercido o seu direito de recurso,

nosestritose exíguos prazos previstosno editai, deram ensejo à revogação pela

mudança no cenário econômico do país ocorrida exatamente naquele espaço

de tempo. Eque a homologação não se deu em razão dos recursos interpostos.

Estaafirmativa não pode ser justificadora de uma decisão de revogação, de

consequências negativas à INFRAERO. Há responsabilidades civis,

administrativas e funcionais postas. Há direitos reparatórios a serem observados

pelos órgãos e agentes decisórios .

14. Nos termos do artigo 70 do Ato Normativo n° 12212017, a autoridade a

que se dirige o recurso deve reconsiderar sua decisão em 5 rcinco) dias úteis ou

fazê-lo subirà autoridade superior para que esta decida sobre o seu teor dentro

do prazo de 5 (cinco) dias úteis. No caso, a Comissão de Licitação e as

respectivas áreas técnicas da INFRAEROrelacionadas ao certame fizeram, e

ainda fazem, uso de tempo para análise dos recursos muito superior ao

autorizado para apreciação dos recursos e das contrarrazões dos licitantes.

Nenhum argumento eventual de complexidade da matéria tratada neste

certame jusflflcar.la a extrapola~ão de prazo em dezenas de vezes.

15. Além disso, entre o perfodo que permeio a da publicidade do Edital •

8 de Junho de 2017 e 9 de Janeiro de 2018, quando foram lançadas as
f
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contrarazões da AURORA aos recursos das duas outras licitantes (portanto

praticamente sete meses), a INFRAEROentendeu que houve um abalo sísmico

político-econômico extraordinário, justificador da revogaçõo da licitação. Este

argumento não pode ser crível. É de se pasmarlJ! Convenhamos: é cediço que

nos deparamos com momento político econômico instável e sazonal já há mais

de uma década.

16. E, mais, como destacado na página 14 da nossa "Defesa

Administrativa". surpreende-nos que tal abalo sísmico não tenha atingido as

cinco licitações ocorridas concomitantemente em 2017 (Curitiba, Goiânia.

Recife, Vitória e São José dos Campos). Todas homologadas. E também nos

surpreende. mais ainda. que não esteja atingindo Palmas e São Luís.licitações

de igual objeto. fançadas em 2018. A mudança no cenário econômico

brasileiro, ao ver da INFRAERO.foi localizada e pontual. Somente atingiu a

cidade de Manaus .

17. Vale aqui a expressão rememorada por ex-Procurador-Geral da

República de que "pau que bate em Chico tem que bater também em

Francisco". significando que o que foi válido e homologada para as cinco

licitações acima também deve ser válido para Manaus. Por quê a distinção?

Para a mesma situação uma mesma decisão. Vale dizer, para situações

idênticas a decisão deve ser a mesma. É o que não está ocorrendo neste caso.

Presume-se direcionamento, interesses políticos. interesses individuais. Não se

vislumbra outro raciocínio razoável.

18. Os fatos apontados pela INFRAEROnão se sustentam porque a crise

econômica, à toda evidência e por força de dados econômicos, não ocorreu
fi
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após a publicidade da licitação. Não lhe foi superveniente, conforme exige a

lei, leiamos o artigo 62 da lei nO13.303.de 30 de junho de 2016: "Art. 62. Além

das hipóteses previstas no 9 3° do art. 57 desta Lei e no inciso 1/ do 9 2° do art. 75

desta Lei. quem dispuser de competência para homologação do resultgdo

poderá revogar a Ilcitacão por razões de Interesse público decorrentes de fato

supervenIente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou anulá-Ia por

ilegalidade. de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável

a convalidação do ato ou do procedimento viciado." (negritamos e

sublinhamos).

19, A lei n° 13.303/2016toi além na definição de requisitos legais para que

uma empresa estatal proceda a revogação de uma licitação, quando se

compara com o disposto no art. 49 da Lei 8,666/93. Seus critérios para a

revogação do certame são mais rigorosos, justamente devido à aproximação

do regime aplicável às empresas estatais àquele pertinente às demais pessoas

jurídicas de direito privado. Portanto, estabeleceu-se que a revogação somente

será possível diante de razões de interesse público decorrentes de fato

superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável. delimitando a

discricionariedade do gestor público em proveito da boa-fé objetiva. da

confiança legitima. da segurança jurídica e da proibição de venire contra

factum proprium.

20. Nessesentido, a regra acaba por tornar ainda mais exigente o critério

anteriormente previsto no artigo 49 da lei nO8.666. de 21 de junho de 1993.Já

na normativa anterior havia grande rigor para revogação de licitação. como

enfatizo CARLOS ARI SUNDFElD: "Para legitimor a revogação. necessária.

segundo o art. 49, a ocofTência de "fato superveniente". isto é. verificado fi
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posteriormente á primitiva decisão de contratar. Não, por óbvio. um fato

qualquer. mas um fato (ou um conjunto fótico) pertinente e suficiente para

tornar inoportuna ou inconveniente a contratação."

21. Com este expediente pretende a empresa/licitante AURORAdestacar.

• também. que em um prazo de sete meses não houve fato superveniente

devidamente comprovado que tenha tornado o procedimento inconveniente

ou inoportuno, merecedor de ser revogado.

22. Ressalta-seque a AURORA se comprometeu, desde a apresentação

da proposta. ao pagamento mínimo de R$3.610.000.00 (três milhões, seiscentos

e dez mil reais) mensais, oferta que foi 34%superior ao valor mínimo estabelecido

pela INFRAEROno Edital. Assim. pelo item 6.3 do Edital de licitação, a AURORA

pagará à INFRAEROmensalmente no mínimo R$ 3.610.000.00 (três milhões.

seiscentos e dez mil reais) ou. alternativamente, um percentual de 40%

• (quarenta por cento) sobre o faturamento bruto mensal auferido na exploração

comercial e operação da atividade de armazenagem e movimentação de

cargas aéreas internacionais e nacionais, o que for maior.

23. Issosignifica que qualquer alteração havida no cenário político-

econômico que implicasse maior receita na exploração do Terminal de Cargas

serão compartilhados com a INFRAERO,ao passo que a redução do faturamento

bruto mensal será exclusivamente absorvida pela futura Concessionária, uma

vez que o pagamento nunca poderá ser Inferior ao mínimo.

24. Em outras palavras, com a contratação da AURORA.haverá a

assunção dos riscos do negócio pela futura concessionária. Por exemplo, os;!



.~@AURORAVJ,,~EADI
LALl Pág. nO

"UI? tir.tr~.
"')WW--:. ;:-

";...--~:.;z -&\1- ~::.:'

IOVALW"Qt.'

Aurora da Amazônia Terminais e Serviços Ltda.
nu,", W~t1l11~ro.Jll:Jtl GOrt<;'1'1tII dll; Arów;1J. 1172. f\l"W E . Ob~lLO hlthltitnhl

CEP 6901!\.A40 - Mlr"l"u:t . f\M

19213614.R800 lPA8Xl I 3614.8822 (FAX!

riscos e custos que hoje a INFRAERO possui com pessoal. maquinório,

infraestrutura, tribulos, investimentos ete. para operar o terminal de cargas, com

a contratação deixarão de ser sua responsabilidade, e passarão a integrar a

esfera de obrigações da AURORA.

• 25. Diante do exposto, ainda que ocorra a mudança de cenório

macroeconômico aventada para justificar a revogação do certame, tal razão

não se configura como interesse público que justificaria a revogação,

consoante a Súmula n" 473 do Supremo Tribunal Federal. in verbis: "A

administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os

tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo

de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e

ressalvada, em todos os casos, a apreciação Judicial .••

26. Por fim, a licitante AURORA, ao ratificar todos os argumentos por ela

• lançados na Defesa Administrativa datada de 2 de abril de 2018.. espera a

decisão da INFRAERO pela não revogação do certame, procedendo-se a

adjudicação do objeto à AURORA e a sua convocação para celebração do

contrato, nos termos do item 8.9 e do item 10.2 do Editai e do art. 62 da lei n"

13.303/2016, decisão esta que seja condizente com o direito e consentãnea

com os demais atos praticados por essa empresa pública. com interpretação

jurídica adequada, fundada realmente em fatos supervenientes, devida e

efetivamente comprovados. pertinentes e suficientes para justificar alo tão

extremo e rigoroso para a licitante vencedora do certame. levando-se ainda

em consideração todos os efeitos que a eventual revogação ilícita terá para

fins de responsabílização civil. administrativa e funcional dos órgãos e agentes

que conlribuírem com a ilegalidade. (
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27. Como decisões desta natureza devem. certamente. ser submetidas à

decisão do Diretoria Colegiada. estamos enviando cópia deste requerimento a

todos os seus membros. aos integrantes do Conselho de Administração e à SI'"

Presidente da Comissão de licitação. O intuito é posicion6-los da atualidade do

tema .

•

28. Nestes termos. aguarda-se deferimento.

Atenciosamente.

AURORA DA AMA-A;A TERMINAIS ESERViÇOS LTDA.
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Memorando n.O foç;.e /DNSL/2018 Brasília, J 2. de julho de 2018.

Senhor Superintendente de Gestão Financeira e Orçamentária - DFFO

Assunto: Concessão Comercial do TECA do SBEG;

licitatório nO010ILALI-2/SBEG/2017, consideramos o resultado médio avaliando os anos de 2014

Considerando os intensos debates realizados nos últimos meses acerca da valoração

do processo de concessão de área para exploração comercial e operação da atividade de

armazenagem e movimentação de cargas internacionais e/ou nacionais do SBEG, que resultou no

processo licltatório nO010/LALI-2/SBEG/2017, solicitamos a V.Sa. que seja elaborada análise

financeira, que deverá ser considerada para efeito de objeto da contratação em questão.

2. A propósito do mencionado estudo, l!0 contexto das informações já encaminhadas

anteriormente, sugerimos que seja levado em consideração as seguintes premissas:

a) Excluir do cálculo da média de receita e despesa o ano de 2013, tendo em vista

apresentar números irregulares para a média histórica;

b) Excluir também o ano de 2018, tendo em vista apresentar números irregulares e

ainda não ter concluído o exercício contábil fechado.

I

•

• 3. Outrossim, por ocasião dos cálculos para precificação e instauração do processo

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária -INFRAERO
SCS - Quadra 4 - Bloco A - Lotes 106/136 - EdifTcio Centro-Oesle

CEP 70304-906 - BRASluA - DF - BRASIL
Fone: (Oxx) (61) 3312-3173 - Fax: (Oxx) (61) 3312-3288

Homepage: http://www.intraero.gov.br

GUElRA
oluções Logísticas

EDSONANT
Superintendente de Ne 'G

D; exposto, nos colocamos à inteir~i ~~ãO para outras informações julgadas

. \. .

a 2017.

4.

necessárias .
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Memorando nO 5J 5.1 IFOIP/20l8

DNSL Folha n°

Senhor Edson Antunes Nogueira
Superintendente de Negócios em Soluções Logísticas - DNSL

Brasília, 13 de Julho de 2018.

•
Assunto: Análise de Viabilidade Econômico-

Financeira do Projeto de Concessão
Comercial sem Investimento do
Terminal de Logística de Carga -
TECA do Aeroporto Internacional de
Manaus/Eduardo Gomes - SBEG.

Ref.: Memo. n° 5068/DNSL/2018.

Anexo: Estudo de Viabilidade Econômica -
Relátorio.

•

Em atenção ao documento da referência encaminho à Vossa Senhoria o
relatório/parecer sobre a análise financeira do projeto de concessão comercial, sem investimento,
do Terminal de Logística de Carga Aérea - TECAdo Aeroporto Internacional de
Manaus/Eduardo Gomes-S BEG.

2. Considerando as premisas que fundamentam a referida análise financeira para
implementação do projeto e os resultados apurados, o empreendimento apresenta-se viável
economicamente, conforme relatório em anexo .

ti) ,
EDSO A ONIO CAVALCANTE

Gerência de Análise Financeira de Investimentos e Projetos

C.C.:
LAAA-J:J
PECo
EPC/9R8584J-FOIP.

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
SCS - Quadra 04 - Bloco A - Lotes 106/136 - Edifício Centro Oeste

CEP 70304-906 - BRASiuA - DF - BRASIL
Fone; (Oxx) (61) 3312-3294

Homeoaqe: http://www.infraero.qov.br

http://www.infraero.qov.br
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AEROPORTO INTERNACIONAL DE MANAUS

EDUARDO GOMES - SBEG

Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira

Projeto de Concessão do Terminal de Logística de Carga

(TECA) .

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, FINANÇAS E RELAÇÕES COM INVESTIDORES - DF

SU?ERINTENDENCIA DE GESTÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA - DFI'O

GERENCIA DE ANÁLISE FINANCEIRA DE INVESTIMENTOS E PROJETOS - FOI?

BRAS!LlA, 131 Julho 12018
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Estudo de Viabilidade Econômico~Financcira
Aeroporto lntcrnacional de Manaus ~SBEG
Projeto de Concessão Comercial do TECA

Apresentação

DNSL . Folha n°

•

•

o estudo refere-se à análise finaneeira do projeto de eoneessão do Terminal de Logística de

Carga - TECA do Aeroporto Internaeional de Manaus/Eduardo Gomes - SBEG, e atende à

solicitação da Superintendência de Desenvolvimento de Negócios em Soluções Logísticas -

DNSL, e tem como objetivo é aferir e avaliar a viabilidade econômico-financeira e comercial

do projeto para o eoncessionário e a Infraero.

Nesse sentido a análise financeira se fundamenta nas informações constantes do arqUivo

eletrônico "ETVE Manaus Revisão de Estudo ", elaborado pela Gerência de promoção e- --

Relacionamento com o Mercado - SLPM e no qual são definidas as premissas comerciais de

receitas e despesas operacionais, ônus e prazo de eoneessão, e porteriormente encaminhado à

Gerencia de Análise de Investimentos e Projetos - FOIP em 5/612018, por meio de mensagem

eletrônica daquela gerência.

Destaca-se que não se efetuou nenhuma análise quantitativa e qualitativa crítica sobre as

premissas que fundamentam a implementação do empreendimento, mas tão somente as

adotamos eomo um cenário provável, as quais são passíveis de reavaliação e rearranjo,

podendo imputar-se também uma avaliação de risco.

A análise em tela concentra-se na elaboração do fluxo de caixa projetado e descontado do

empreendimento/negócio e cálculo dos indicadores econômico-financeiros de seleção e

avaliação de projetos de investimento: a) o Valor Presente Líquido - VPL, b) a Taxa Interna

de Retorno - TlR e c) o Payback Econômico - PBE, que avaliam o valor líquido (riqueza)

gerado pelo projeto, a rentabilidade e o prazo de recuperação do investimento,

respectivamente, e tem como objetivo avaliar e verifiear a viabilidade econômica do

empreendimento.

A seguir tem-se a análise financeira do empreendimento/negócio.

2



DNSL Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira
Aeroporto Internacional de Manaus - SBEG
Projeto de Concessão Comercial do TECA

. Folha n°

INFRAER
AEROPORTO

I. Receitas. e Despesas Operacionais

, As estimativas de .receitas e depesas operacionais que fundamentam a referida concessão

comerial, constam da planilha eletrônica "ETVE Manaus Revisão de Esludo.xlsx"

encaminhada pela Gerência de Promoção e Relacionamento em 5/612018, conforme e-mai!o

Em relação a essas estimativas não procedemos nenhuma avaliação qualitativa e quantitativa,

mas tão somente adotamos suas estimativas e premissas, considerando o levantamento dos

parâmetros referencias efetuados por essa gerência.

2. Ônus de Concessão

A remuneração da Infraero decorrente da concessão comercial em questão se dará conforme

as condicionantes contratuais descritas no quadro abaixo, com Preço Básico Inicial (PBI) de

R$ 6,0 milhões e Preço Mínimo Mensal de 4,0 milhões, o que forma um valor global

contratual de R$ 486,0 milhões, em 10 anos de concessão.

•

•
486.000.000

Valor Global do
Contrato

4.000.000

Preço/Garantia
Mínima(o) Mensal

48.000.000

Preço/Garantia
Mínima(o) Anual

6.000.000

Adicional de Preço Fixo
APF

Em relação à apuração do ônus de concessão, prevalecerá o maior valor observado entre o

valor do Preço Minímo Mensal definido e o valores apurados quando da aplicação dos

percentuais variáveis segmentados conforme a natureza da carga e serviço, sobre o

faturamento bruto mensal do TECA. Nesse sentido descremos abaixo esses percentuais

variáveis de cada natureza de carga.

VARIAVE~SEGMENTADA

Aéreo Outros ServiçosTerrestre

- --_ •. -. -~ _._--- ~:/;

MarítimoInternação
e Carga Nacional

m:3.~'-1'~~:_.'_~~"i'li!E::L_=~~.f~
40,00% 35.00% 12,00% 57,00% 35.00%

3
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~AEROPORTOS

3. Estrutura e Custo de Capital

DNSL Folha n!st o de Viabilidade Econômico-Financeira
aporto Internacional de Manaus - SBEG

~ P ~ctode Concessão Comercial do TECA

•

•

Em relação à estrutura e custo de capital e, considerando que a concessão não prevê nenhum

desembolso a título de investimento em benfeitorias e/ou infraesturura, esta análise financeira

define como taxa mínima de atratividade/custo de capital do projeto a taxa de 12,14% ao ano,

considerando o ramo de atividade comercial do empreendimento/negócio, esse custo refere-se

às estimativas dos diversos setores da econômica emitidos pelo Instituto Assaf Neto de

Finanças Corporativas.

4. Fluxo de Caixa do Projeto

Diante das premissas que fundamentam a análise financeira em tela, foi elaborado o fluxo de

caixa descontado do negócio/empreendimento para o concessionário, considerando o prazo

contratual de 10 anos de concessão. Destaca-se o fluxo do resultado da atividade de logística

de carga, que avalia comparativamente a vantajosidade financeira e comercial do projeto para

a Infraero .

4
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Estudo de Viabilidade Econômico.Financeira
Aeroporto Internacional de Manaus - SBEG
Projeto de Concessão Comercial do TECA

4.1. Fluxo de Caixa do Projeto - Concessionário

; Ano O' Ano 1 Ano 2 A~~- Ano 4 AnoS Ano 6 Ano7 AnoS Ano9.
; FluxodeCalxadoProJeb> 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 1
r+1ReceitasOperacionais 133.754.946 153.005.701 170.822.751 192.975.261 208.631.704 226.240.679 246.184.920 267.313.341 290.290.493 315.280.172
[-] Despesas Operacionais -111.962.279 -126.628.464 -140.011.133 -158.217.009 -171.068.338 -185.515.244 -201.870.408 -219.287.384 -238.236.961 -258.855.684
[=] Lucro Operaclnoal 21.792.667 26.377.237 30.811.618 34.758.253 37.563.366 40.725.'U5 44.314.512 48.025.958 52.053.532 56.424.488
r-]Imposto de Renda e CSLL -7.181.507 -8.740.261 -10.247.950 -11.589.806 -12.543.544 -13.618.648 -14.838.934 -16.100.826 -17.470.201 -18.956.326
[=1 Lucro Após o IR 14.611.160 17.636.977 20.563.668 23.168.447 25.019.821 27.106.787 29.475.578 31.925.132 34.583.331 37.468.162
(-) Investimento I Capex -6.000.000 O O O O O O O O O

(-) Recursos Próprios O O O O O O O O O O
(. J Preço Básico Inicial. PBI -6.000.000
". Recursos Terceiros Amortiza do O O O O O O O O O O

= Flu.oU ui do Anual do Pro'eto 8.611.160 17.636.977 20.563.668 23.168.447 25.019.821 27.106.787 29.475.578 31.925.132 34.583.331 37.468.162

! Jndjcadores/-SérteTemnOraI'-~'~'~-i~~'~'~ 2~-~-~3~-~-,-~~4 -." !;-~ --_7 6 7 -- '--~8-~Y -.-, -9 10 I
ValorPresenteLíquidoAnua!-R$ 8.611.160 15.727.819 18.337.704 20.660.522 22.311.490 24.172.547 26.284.923 28.469.319 30.839.775 33.412.330
ValorPresenteLfquidoAnualAcumulado. R$ 8.611.160 24.338.979 40.691.674 57.121.389 72.943.401 88.229.614 103.052.357 117.369.070 131.199.058 144.560.759
PaybackEconômico-Anos O 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0

4.2. Fluxo do Resultado INFRAERO

I
5 II

li
i

~

oo

RÊSULTAIÍOlÍoÜTlVlDADE
-

Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano6 Ano7 Ano8 Ano 9 Ano 10
INFRAREOsem Concessáo O

(em R$) 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 -'
~ReceitaTECA 75.460.596,46 86.321.30485 96.373.158,99 108.870.952,03 117.703.855,27 127.638.31982 138.890.272,57 150.810.304,68 163.773.33628 177,871.77 28 ,

DesDesaTECA 39.104.373,23 44.732,491,93 49.941.454,94 56417,925,93 60,995.217,41 66.143.348,05 71.974.21317 78.151.283,15 84.868.845,02 92.174.78 ,94
RESULTAOOBRUTO 36.356.223,24 41.588.812,92 46.431.704,05 52.453.026,10 56.708.637,87 61.494.97l.77 66.916.059,39 72.659.021,53 78.904.491,26 85696.99
ValorPresenteLlouido-VPL 524.665.56398 \- "tl

ri.
~RESULTADODAATIVIDADE

_.- - - .

~Ano 1 Ano2 Ano 3 Ano4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10
1NFRAREOcomConcessáo co.

. rem RSl 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 \..

Receita TECA 48.000.00000 53.312.780,69 58.019.14941 65.597.201,06 70.935,630,53 76,931.967,63 83.715,08524 91.000.92664 98,933.777,43 107.571.795,37
Luva. PBI 6,000.000,00
DesDesaTECA 7.820.87465 8.946.49839 9.988.29099 11.283.58519 12.199.043,48 13.228,66961 14.394.842,63 15.630.256,63 16.973.76900 18.434.95719
RESULTAOOBRUTO 46.179.125,36 44.366.282,31 48,030.858,42 54.313.615,88 58.736.58705 63.703.298,02 69.320,24261 75.370.670,01 81.960.008,43 89.136.83B,19
Valor Presente Liouido. VPL 553.735.54597



INFRAERO
AEROPORTOS

DNSL Folha n°
do de Viabilidade Econômico-Financeira
'roparto Internacional de Manaus - SBEG
rojcto de Concessão Comercial do TECA

5. Indicadores Econômico-Financeiros do Projeto/Concessionário e da Infraero

Considerando as premissas que fundamentam a implementação do projeto em tela, obtem-se

para o concessionário e para a Infraero os resultados dos indicadores econômico-financeiros,

que avaliam a viabilidade econômico-financeira do projeto/negócio.

5.1. Resultado do Projeto/Concessionário

0,0>12,14%144.560.75912,14%

U.JDlCADOREsilroN6!'ncO!FINANCEIROS DOPRmilT~CONCESSIONARIO
. , ...- ---.... . .....

Custo de Capital Valor Presente Líquido Taxa Interna de Retorno Payback Econômico
(% ao ano) VPL. R$ T1R.% ao ano PBE •Anos•

Diante desses resultados verifica-se que o proejto em tela apresenta vialidadede econômio-

financeira para o concessionário, pois apresenta valor presente líquido de R$ l44,56 milhões,

taxa interna de retorno de maior que a taxa mínima de atratividade, que desconta o fluxo de

caIxa.

5.2. Resultado INFRAERO

553.735.546524.665.564

REsuÚ'Ao-<foÃ"ÁTIVIDADE:OE:(OGÍsTICATDil'CARGA
AeroportoJnternacional.ile.Manaus7SBEG .:.INFRAERO(R$)

SEMCONCESSÃO COMCONCESSÃO
Valor Presente Líquido - VPL•

Em relação aos resultados estimados para a atividade de logística de carga do Aeroporto

Internacional de Manaus/SBEG e, considerando as premissas que fundamentam essa

estimativa e análise comparativa, verifica-se que o projeto de concessão apresenta

vantajosidade econômica para a Infraero, capaz de gerar um valor presente líquido de R$

553,73 milhões e superávit de R$ 29,06 milhões.

I
I
1
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DNSL Folha n°
Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira
Aeroporto Internacional de Manaus - SBEG
Projeto de Concessão Comercial do TECA

6. PARECER

Em relação aos resultados para a Infraero, esses indicam que a concessão comercial é

financeiramente vantajosa, pois dadas as condicionantes que fundamentam esta avaliação e o

resultados apurados, o projeto é capaz de gerar um superávit estimado de R$ 29,06 milhões no

resultado da atividade de logística de carga do aeroporto. •

Considerando os resultados apurados para o projeto e as premissas que fundamentam a

implementação do mesmo, verifica-se que o projeto é viável economicamente para o

concessionário, pois apresenta valor presente líquido de R$ 144,56 milhões e taxa interna de

retomo superior ao custo de capital de 12,14% ao ano.

•

Brasília, 13 de Julho de 2018

Q.. -

EDSON N ONTO CAVALCANTE
Gerente de Análise Financeira de Investimentos

e Projetos

EL1N~P~EIÇÃO
Analista Superior II - Economista

Mal. 9885841 -FOIP

c.e.:
LAAA-I=I
PECo
EPCI9885841.FOIP_
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Memorando n.o51601DNSL/2018 Brasília, 16 de julho de 2018.

Senhor Díretor de Negócios Comerciaís - DN

Assunto: Concessão Comercial do TECA do SBEG;

Ref.: Licitação N° 010/LALI-2/2017
Memorando 5151/FOIP/2018 e anexos

Anexo: Memorando 5151/FOIP/2018 e anexos

• Como é do conhecimento de V. Sa. o processo da referência encontra-se em fase de

análise das defesas administrativas apresentadas quanto a intenção de recurso administrativo,

objetivando atender os valores que a Superintendência Financeira considera devida em razão da

reanálise dos Estudos, em especial, pela mudança da economia local.

2. Paralelamente a esta análise, realiZamos algumas reuniões com os técnicos da área

financeira para repasse de subsídios, objetivando aferir o cenário mais realista em relação ao

mercado e seus riscos. Após diversas reuniões, a área financeira encaminhou novos estudos que ora

apresentamos a V. Sa como o que julgamos mais alinhado para o cenário atual para a concessão

comercial e operação do Terminal de Logística de Carga de Manaus, através do Memorando

5151/FOIP/2018 e anexos.

do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Infraero de que, após definido o resultado de

julgamento, "a Infraero deve negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado",

propomos, ouvida a Diretoria de Serviços e Suporte Jurídico, insistir em iniciar nova negociação

com vencedor, após julgamento dos recursos administrativos.

4. Esclareço que, a presente proposta decorre da necessidade de se evitar custos com

novo certame licitatório e a possibilidade de incremen os imediatamente o resultado do Teca de

Manaus com, aumento da receita, diminuição dos cust s e rnitigação dos riscos operacionais a partir,

• 3. Considerando que, a licitação ainda não foi revogada e existe a previsão no art. 44

S OGUElRA
Soluções Logísticas

EDSONANT
Superintendente de Ne

da presença de um operador privado, se outra não fo a decisão superior.
•••

Empresa Brasileira de Infra ra Aeroportuária -INFRAERO
SCS- Quadra4 -Bloco A- 1061136 - EdifícioCentro-Oeste

CEP 70304-906 - SiUA - DF - BRASIL
Fone: (Oxx\ (61\ 3..'=i1?-3173~Fax: íOn:' (61\ 331?'-32RA
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Brasília, 8 de junho de 2018,

• Sr, MARX MARTINS MARSICANO RODRIGUES
D. Diretor de Negócios Comerciais - DN
Empresa Brasileira de Infra.Estrutura Aeroportuária - INFRAERO

Assunto: Solicitacão de Ato Decisório

AURORA DA AMAZÔNIA TERMINAIS E SERViÇOS lTDA. (AURORA),•

Ref.:

1.

Licitacào nO010/LALI-2/SBEGI2017
Proc. Administrativo n° 0300.160.261.343
(Site da Infraero):
Situacào em 5 jun 2018: em andamento li-':rRAé;;':, • 5;::~t:

Protocolo R(;c~b..;o

N.o_25-6.2-j
OatatJ5lJ.Q/JJ AI'
Hora-/tf/R

devidamente representada por seu administrador o Sr. Marcello Di Gregorio,

licitante declarada vencedora no certame em referência, conforme Ata da 2°

Sessão Pública, datada de 21 de dezembro de 2017, encerrada a fase recursal

e de contrarqzões de recurso na data de 9 de janeiro de 2018, não mais foi

cientificada do andamento do procedimento licita tório até a data de 23 de

março de 2018 (decorridos portanto 73 dias) quando recebeu o Ofício Circular

n° 3926/LALI-2/2018, onde foi comunicada que a INFRAERO, " ... baseado (sic)

na mudança do cenário econômico e após novo estudo de viabilidade

econômico-financeira, e ainda amparada no subitem 15.4 ,do 'ato o'
I

convocatório, tem a intenção de revogar o certame referenciado, C?~f~rmel'"
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•
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deliberação da Diretoria de Negócios Comerciais. através dos Memorandos nO

1850/DNSL/2018 e 1712/DFFO(FOIP)/2018." (negritamos e sublinhamos).

•
2. Naquele mesmo expediente as três licitantes participantes foram

notificadas para apresentação de " ... defesa administrativa contra a intenção

ora comunicada. no prazo de 05 (cinco) dias úteis".

3. AURORA. no_dia 2 de abril de 2018. pro_t9coJjZ~Usua defeso

administrativa.

4. Após a apresentação da defesa administrativa. a AURORA

procurou contribuir com a atuação legítima da INFRAERO.de modo a

demonstrar e reiterar a vantajosidade da imediata celebração do contrato

decorrente da Licitação nO010/LALI-2/SBEGI2017.Para tanto. solicitou algumas

informações essenciais. com fundamento no artigo 5°. XXXIII.da Constituição

• Federal e nos artigos 10. 11 e 12 da Lei nO 12.527/2011 (Lei de Acesso à
Informação - LAI).Entretanto. foi negado o acesso à informação pela AURORA.

evitando a demonstração pormenorizada da referida vantajosidade da futura

contratação e osdanos que a lNFRAEROestará a enfrentar acaso materialize a

perda de oportunidade de negócio.

5. Hoje.decorridos 68 dias. ainda não se tem resposta da INFRAERO

quanto à defesa administrativa.

6. O que se pretende com este expediente é uma pronta definição

da INFRAEROquanto a intenção da revogação. Direito líquido e certo da

AURORA.Estesilêncio da empresa é indevido. é ato omissivo. Induz a abuso de,
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•

autoridade ou à uma indecisão. Denota negligência e afronta ao dever

funcional de exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. A

autoridade tem o dever de emitir sua decisão nas condições e prazos legais

(trinta dias na dicção do art.49 da Lei nO9.784,de 29 de janeiro de 1999,que

regula o processoadministrativo no âmbito da Administração Pública Federal).

7. Nada mais se pede. Que se cumpra a lei. Uma simples e

justificada resposta.AURORAfoi considerada vencedora do certame em 21de

dezembro de 2017e por istosesente lesada com esta delonga. Sobretudo nesta

quadra temporal de mudanças e alertas aos princípios maiores para aqueles

que lidam com a coisa pública e que têm sobre si a responsabilidade de

responder pelos seusatos e decidir segundo a sua consciência.

8. Não seolvide do art. 5°da Constituição do Brasil,responsávelpor

positivardireitose deveres individuaise coletivos, onde está elenco da uma série

• de prerrogativas do indivíduo no seu relacionamento com o Estado,

determinando dentre outrosque (incisoXXIII)"todos têm o direito a receber dos

órgãos públicos informações de seu interesseparticular, ou de interesse coletivo

ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade,

ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade
e do Estado."

9. O gestorpúblico tem que dar segurança jurídica ao ente privado

de que o objeto está sendo licitado porque esta é a necessidade do empresa

pública. A intenção da revogação no caso em exame demonstra clara

violação 00 princípio da impessoalidade, previsto no art. 37da Constituição do

Brasil. Verdadeiro atentado ao interesse público. Os responsáveis nãor



"/fi;'',: ""J, AURORA~ L .....~lr1:..EADI
J.~, -

Aurora da Amazônia TerminaIs e Serviços Ltda.
~~ 1..Ik,,1õ::~Ju2"'': GcrlÇal'o'll:.< da Mll'jLl. ~7;:. Pt."'tLl E . O :i':,ntlJ hlfl.jbtl1nl

C(P 60015-840 MOOOI~' AM

1921361 •. 8800 fPABXl f 3614 8822 £"AXl

•

observaram osprazosreferentes aos atos de sua competência estabelecidos no

artigo 70, g8°, do Ato Normativo nO12212017 e, após o decurso de mais de 60

(sessenta)dias desde a apresentação das contrarrazões da AURORAem face

dos recursos interpostos contra a sua habilitação, a INFRAEROapresentou a

intenção de revogação carente de fundamentos jurídicos e econômicos

sustentáveis,

10. Neste contexto, acaso a revogação fosse levada a cabo, se estaria

diante de cenários altamente temerários: a apuração de responsabilizoção de

órgãos e agentes que a ensejaram e a apuração de desvio de finalidade. com

as consequências dela inerentes, consoante a previsão dos artigos 89 a 99 da

Lei n° 8.666/1993 - aplicável às estatais por força do artigo 41 da Lei nO

13.30312016-, e aquelas previstasno artigo 12da Lei n° 8.429/1992.

11. No Memorando nO1850/DNSL/2018,de 20 de março de 2018, noticia-

• se que a Diretoria Financeira manifesta preocupação " ... com a perda de

receita advinda do processo licita tório, com base na mudança no cenário

econômico ..." e que. após novo estudo, as licitantes deveriam ser notificadas

da intenção da INFRAEROem revogar a licitação em epígrafe. (negritamos)

12, No Memorando nO1712/DFFO(FOIP)/2018.de 14 de março de 2018

(que seria o novo estudo], o Diretor de Planejamento e Finanças logo em seu

início propõe a revisão do processo licitatário em comento, " ...devido a possível

revogação por oportunidade e conveniência administrativa ante mudanca do

cenário econômico." (negritamos e sublinhamos). Logo à frente, ainda no

primeira página do seu Memorando, o referido Diretor (item 3), de forma

surpreendente -- razão pela qual vale este destaque -- informa que pelo fatop
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de "... a licitação não ter sido homologada até a presente data devido a

recursosdos licitantes, obseNou-se mudança no cenório econômico do país o

que poderia acarretar mudanças significativas no resultado projetado da

Infraero em seusestudos,como no próprio licitante." (negritamos)

13. A leitura literal que somos obrigados a fazer do escrito naquele

Memorando é a de que oslicitantes, por terem exercido o seu direito de recurso,

nosestritose exíguos prazos previstosno edital, deram ensejo à revogação pela

mudança no cenório econômico do país ocorrida exatamente naquele espaço

de tempo. Eque a homologação não sedeu em razão dos recursosinterpostos.

Estaafirmativa não pode serjustificadora de uma decisão de revogação. de

consequências negativas à INFRAERO. Há responsabilidades civis,

administrativase funcionais postas.Há direitos reparatórios a serem observados

pelos órgãos e agentes decisórios.

14. Nostermosdo artigo 70do Ato Normativo n° 12212017, a autoridade a

que sedirige o recursodeve reconsiderar sua decisão em 5 (cinco) dias úteisou

fazê-lo subirà autoridade superiorpara que esta decida sobre o seuteor dentro

do prazo de 5 (cinco) dias úteis. No caso. a Comissão de Licitação e as

respectivas áreas técnicas da INFRAEROrelacionadas ao certame fizeram, e

ainda fazem. uso de tempo para análise dos recursos muito superior ao

autorizado para apreciação dos recursos e das contrarrazões dos licitantes.

Nenhum argumento eventual de complexidade da matéria tratada neste

certame justificaria a exlrapolação de prazo em dezenas de vezes.

15. Além disso.entre o período que permeia a da publicidade do Edital -

8 de junho de 2017 e 9 de janeiro de 2018, quando foram lançadas as
I
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contrarazões da AURORAaos recursos das duas outras licitantes (portanto

praticamente sete meses),a INFRAEROentendeu que houve um abalo sísmico

político-econômico extraordinário, justificador da revogação da licitação. Este

argumento não pode sercrível. É de se pasmar!!! Convenhamos: é cediço que

nosdeparamos com momento politico econômico instável e sazonaljá há mais

de uma década.

16. E, mais, como destacado na página 14 da nossa "Defesa

Administrativa", surpreende-nos que tal abalo sísmico não tenha atingido as

cinco licitações ocorridas concomitantemente em 2017 (Curitiba, Goiânia,

Recife, Vitória e São José dos Campos). Todas homologadas. E também nos

surpreende, mais ainda, que não esteja atingindo Palmase São Luís,licitaçôes

de igual objeto, lançadas em 2018. A mudança no cenário econômico

brasileiro, ao ver da INFRAERO,foi localizada e pontual. Somente atingiu a

cidade de Manaus.

17. Vale aqui a expressão rememorada por ex-Procurador-Geral da

República de que "pau que bate em Chico tem que bater também em

Francisco", significando que o que foi válido e homologado para as cinco

licitações acima também deve ser válido para Manaus. Por quê a distinção?

Para a mesma situação uma mesma decisão. Vale dizer, para situações

idênticas a decisão deve sera mesma. É o que não está ocorrendo neste caso.

Presume-sedirecionamento, interessespolíticos, interessesindividuais. Não se

vislumbraoutro raciocínio razoável.

18. Os fatos apontados pela INFRAEROnão se sustentam porque a crise

econômica, à toda evidência e por força de dados econômicos, não ocorreufi
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riscos e custos que hoje a lNFRAEROpossui com pessoal, maquinário,

infraestrutura,tributos,investimentosetc. para operar o terminal de cargas, com

a contratação deixarão de ser sua responsabilidade, e passarão a integrar a

esfera de obrigações da AURORA.

25. Diante do exposto, ainda que ocorra a mudança de cenário

macroeconômico aventada para justificar a revogação do certame, tal razão

não se configura como interesse público que justificaria a revogação,

consoante a Súmula nO 473 do Supremo Tribunal Federal. in verbis: "A

administração pode anular seuspróprios atos, quando eivados de vícios que os

tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo

de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e

ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. "

26. Por fim, a licitante AURORA.ao ratificar todos os argumentos por ela

• lançados na Defesa Administrativa datada de 2 de abril de 2018, espera a

decisão da INFRAEROpela não revogação do certame, procedendo-se a

adjudicação do objeto à AURORAe a sua convocação para celebração do

contrato, nos termos do item 8.9 e do item 10.2 do Edital e do art. 62 da Lei n°

13.303/2016, decisão esta que seja condizente com o direito e consentânea

com os demais atos praticados por essaempresa pública. com interpretação

jurídica adequada, fundada realmente em fatos supervenientes, devida e

efetivamente comprovados, pertinentes e suficientes para justificar ato tão

extremo e rigoroso para a licitante vencedora do certame. levando-se ainda

em consideração todos os efeitos que a eventual revogação ilícita terá para

finsde responsabilização civil. administrativa e funcional dos órgãos e agentes

que contribuírem com a ilegalidade. r
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27. Como decisões desta natureza devem, certamente, ser submetidas à

decisão da Diretoria Colegiada, estamos enviando cópia deste requerimento a

todos os seusmembros, aos integrantes do Conselho de Administração e à Sr<'

Presidenteda Comissão de Licitação. O intuito é posicioná-los da atualidade do

tema .

•

28. Nestestermos, aguarda-se deferimento.

Atenciosamente.

AURORA DA AMA~I:tATERMINAIS E SERViÇOS LTDA.

J
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Do:

Para:

Assunto:

Ref.:

Objeto:

MANIFESTAÇÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR

Diretor de Negócios Comercias - DN

Diretor de Serviços e Suporte Jurídico - DS

Continuidade de processo licitatório

1 - Licitação nO010/LALI-2/SBEG/2017;
2 - Memorando nO5160IDNSU2018 .

Concessão de uso de área para exploração comercial e operação das atividades de
armazenagem e movimentação de cargas internacionais e/ou nacionais no
Aeroporto Internacional de Manaus/Eduardo Gomes.

Por meio do Memorando nO 5160IDNSU2018, de 16/07/18 o

Superintendente de Negócios em Soluções Logísticas, encaminhou para meu conhecimento o

resultado dos valores que efetivamente devem ser cobrados pela concessão objeto deste certame.

Superintendência Financeira, que atualmente possui competência normativa para avaliar a

viabilidade econômico-financeira dos negócios desta Companhia, com Assessoramento Técnico

das áreas relacionadas ao objeto, notificamos as licitantes participantes deste certame quanto à

intenção de revogação, em função dos valores estarem incialmente abaixo do valor de mercado.
•

2

3.

Recordo que, recentemente em função da Nota Técnica emitida pela

É fato que os debates quanto a este tema, relacionados aos valores, acabam

/

sendo bastante calorosos e, ao mesmo tempo importantes, porém, o fator tempo e agilidade para

conclusão do processo e, em decorrência, celebração do contrato, também devem ser assunto

merecedor de bastante atenção do Gestor, com ações pautadas no Interesse Público geral, por

meio da avaliação dos riscos e da relação custo-benefício para a Infraeró.

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Estrada Parque Aeroporto, Setor de Concessionárias e Locadoras, Lote 5 - Edifício Sede

CEP 71608-050 - BRASíUA - DF - BRASIL
Fone: (Oxx) (61) 3312-3223/3140 Fax: (Oxx) (61) 3312-2856

Home PaÇle: htlp:Uwww.infraero.gov.br

http://htlp:Uwww.infraero.gov.br
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4, No presente processo, temos duas alternativas imediatas a escolher: revogar a

5. Por óbvio, que a continuidade deste certame com a renegociação do preço

tem por base legal o art. 57 da Lei nO 13.303/2016 combinado com ar!. 44 do Regulamento

Interno de Licitações e Contratos da Infraero. No caso específico deste processo licitatório, a •

decisão da continuidade deste processo, após avaliação dos custos benefícios para Infraero, se

apresenta mais benéfica, em razão dos seguintes motivos:

que a Superintendência de Serviços Administrativos adote as seguintes providências:

a) Suspender a apreciação das defesas administrativas da intenção de revogação deste certame,

comunicando esta decisão às licitantes;

•Assim, encaminho os autos a essa Diretoria de Serviços e Suporte Jurídico para

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Estrada Parque Aeroporto, Setor de Concessionárias e Locadoras, Lote 5 - Edifício Sede

CEP 71608-050 - BRASíLIA - DF - BRASIL
Fone: (Oxx) (61) 3312-3223/3140 Fax: (Oxx) (61) 3312-2856

Home Page: http:Uwww.infraero.gov.br

a) O novo valor da concessão, após amplos debates com a área técnica da financeira, já se

encontra validado;

b) A possibilidade de perda temporal e financeira decorrente da realização de um novo

procedimento licitatório;

c) Um novo processo poderá pôr em risco o ingresso de receita em momento que o mercado

se encontra com baixa prospecção de negócios.

J

licitação ou negociar com o proponente da melhor oferta que for habilitado, A revogação parece-

me decisão que poderá trazer possíveis prejuízos para esta Estatal, já que se tem dispositivo legal

que se poderá negociar com o proponente de melhor valor, evitando-se custos com nova

licitação.

b) Julgar os recursos administrativos da fase de propostas de preços e de habilitação, que se

encontravam suspensos, por força da intenção de revogação da licitação;

6.

2

http://http:Uwww.infraero.gov.br
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c) Submeter à apreciação desta Diretoria, se for o caso, os recursos administrativos da fase de

avaliação das propostas de preços e habilitação, devidamente instruídos para Decisão de

Diretoria;

d) Comunicar o resultado de julgamento dos recursos administrativos às licitantes; e

e) Iniciar negociação com proponente do melhor valor e habilitado, considerando os valores

constantes do Memorando nO5151/FOIP/2018, para verificar o seu interesse em homologar o

certame com a proposta da Infraero .

7. Finalizando, registro que, caso o proponente não aceite o novo valor, deverá ser

•

retomada a análise das defesas administrativas quanto à intenção de revogação do certame.

Brasília, 17 de julho de 2018.

>-J4
MARX ARTINS MARSICANO RODRIGUES

Diretor de Negócios Comerciais

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Estrada Parque Aeroporto, Setor de Concessionárias e Locadoras, Lote 5 - Edifício Sede

CEP 71608.050 - BRASíLIA - DF - BRASIL
Fone: (Oxx) (61) 3312-3223/3140 Fax: (Oxx) (61) 3312.2856

Home Page: http://www.infraero.qov.br
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DESPACHO No4&3 mS/2018

DS Fls.N"

ASSUNTO: Concessão de uso de área para exploração comercial e operação das atividades
de armazenagem e movimentação de cargas internacionais e/ou nacionais no
Aeroporto Internacional de Manaus/Eduardo Gomes - SBEG.

REFERÊN CIA: Licitação n° OIO/LALI-2/SBEGI20 17;
Parecer n° 9/DS/20 18, de 18 de maio de 2018;
Despacho n° 307/DS/2018, de 18 de maio de 2018; e
PEC n° 34391 - volume 5.

• ANEXO: Manifestação da Autoridade Superior, de 17 de julho de 2018.

Visto.

•

Remeta-se à Superintendência de Serviços Administrativos (DSSA) para
conhecimento da Manifestação do Diretor de Negócios Comerciais, Marx Martins Marsicano
Rodrigues, referente à proposta de continuidade do processo da Licitação nO OIOILALl-
2/SBEGI2018, e adoção da providência a seu cargo, mediante a cautela necessária.

Brasília, 1.'1 de julho de 2018.

~
ARDO ROBERTO STUC T" TO
Diretor de Serviços e Suporte Jurídico
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A~A~
Ofício Circular n° 8481/LALI-2/2018

DIVERSAS EMPRESAS

Brasília, 18 de julho de 2018.

Assunto:
Objeto:

Suspensão da Intenção de revogação do certame.
Licitação N° 01O/LALI-2/SBEG/2017 - Concessão de uso de área para exploração
comercial e operação da atividade de armazenagem e movimentação de cargas
internacionais e/ou nacionais no Aeroporto Internacional de Manaus/ Eduardo Gomes.

•

•

Comunicamos a V.S"'. que a INFRAERO decidiu SUSPENDER a
intenção de revogação do certame, conforme deliberação da Diretoria de Negócios Comerciais, em
face dos Memorandos nO5151/FOIP/2018, 5160/DNSL/2018, Manifestação da Autoridade Superior
e Despacho n° 488/DS120 18, todos anexos a este documento.

2. Em razão do exposto, o processo jicitatório será retomado a partir da
fase atual para cumprimento do itens 5 e 6 da manifestação da Autoridade Superior.

3. Certos de vossa atenção, informamos que maiores esclarecimentos
que se façam necessários poderão ser obtidos pelo e-maillicitabr@infraero.gov.br.

ANDR~VA HElDMANN
Presidente da Comissão de Licitação
AA n° 589/LALI(LALI-2)/2017

c/c: LAAG-I
PEC 34391/05
ASH/LAU.2

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
SCS - Q. 04 . BL. A - Lotes 1061]36 - Ed. Centro Oeste

CEP 70304-906 rone: (Oxx)(61) 3312.3550 - BRASíLIA. Dr - BRASIL
Hornc Page: hup:l/www.infracro.gov.br

mailto:e-maillicitabr@infraero.gov.br.
http://hup:l/www.infracro.gov.br


Andreia e Silva Heidmann

De:
Enviado em:
Para:
Assunto:

Anexos:

Prioridade:

Andreia e Silva Heidmann
quarta-feira, 18 de julho de 2018 14:15
Rodrigo d'Albuquerque; Marcello Aurora; CE00235616; Lysson
Suspensão da Intenção de Revogação - Licitação nO010/LAll-2/SBEG/2017-
TECA Manaus
l.4_Despacho_ 488_DS_2018.pdf; 1.1_MM_S1S1JOIP _2018.pdf; l.2_M M_S160
_DNSL_2018.pdf; 1.3._Manifestação_DN.pdf; 1.0ficio_8481
_Suspend e_Revogaçao .pdf

Alta

Às empresas partiCipantes da Licitação N° OIOfLALI-2/SBEG/2017 - Concessão de uso de área para
exploração comercial e operação da atividade de armazenagem e movimentação de cargas internacionais e/ou
nacionais no Aeroporto Internacional de Manaus/ Eduardo Gomes.

~ssunto: Suspensão da Intenção de revogação do certame.

Comunicamos a V.Sas. que a INFRAERO decidiu SUSPENDER a intenção de revogação do certame,
conforme deliberação da Diretoria de Negócios Comerciais, em face dos Memorandos n° 51511FOlP120I8,
5160/DNSU2018, Manifestação da Autoridade Superior e Despacho n° 488/DSI2018, todos anexos a este
documento.

Em razão do exposto, o processo licitatório será retomado a partir da fase atual para cumprimento do itens 5
e 6 da manifestação da Autoridade Superior.

Certos de vossa atenção, informamos que maiores esclarecimentos que se façam necessários poderão ser
obtidos pelo e-maillicitabr@infraero.gov.br

Atenciosamente,

ANDREIA E SILVA HEIDMANN
Coordenadora de LicitaçOes de Concessão de Âreas Grupo A - LAlI-2
Gerência de Licitações - LAlI
Gerência Geral de Serviços de Logística Administrativa - SALA
andreiasilva@infraero.gov.br' (61) 3312-3550

@Infr""roBra.i!
f __ i2l lIlI

"Conforme previsto no Noto da a/{nea "c" do subitem 10.3 da NI2.02/E (GOl), esta correspondência não será
reencaminhada por outros meios, exceto se solicitado pelo expedidor/recebedor

1

mailto:e-maillicitabr@infraero.gov.br
mailto:andreiasilva@infraero.gov.br'
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AtenCiosamente,

Pág. n°

@InhasroBrasfl

'''@1IlI

I _

ANDREIA E SILVA HEIDMANN
Coordenadora de Licitações de Concessão de Áreas Grupo A - LALI-2
Gerência de Licitações - LALI
Gerência Geral de Serviços de Logística Administrativa - SALA
andreiasilva@infraero.qov.br • (61) 3312-3550

, .

Andreia e Silva Heidmann
quarta-feira, 18 de julho de 2018 16:07
Clara Coutinho I XVV Advogados
Luis Felipe Valerim I XVV Advogados; LD CSBR LicitaBR; Jose Antonio Pessoa
Neto
RES:Solicitação de Documento - EVTE
Suspensão da Intenção de Revogação - Licitação nO01O/LAU-2/SBEG/2017 -
TECA Manaus

Alta

Clara Araújo Coutinho
C +55 11 98904.2806
da ra. couti nho@xvvadvoqados.com.br

SCS Quadra 09 • Bloco C • Torre C • Salas 1001-1003
Ed. Parque Cidade Corporate

1

Alameda Santos. 200 • 20 andar. Sala 209
São Paulo. SP • CEP 01418-000
T +55 (11) 3587.1214

I
-_.~

i

XAVIER
VASGON CELOS
VAl:ERIM

. I

advogados

.9. i ce" .
I

And~eia e Silva Heidmann

I
De: I
Enviado em:
Para: I
Cc: I

I

i
Assunto:

I
Anexos:

Ciara

I
Prioridade:

I
,

I
I

Boa tarde, Sra Clara
I,

Inform~mos a VSa que foi divulgada nesta data documentação de suspensão da intenção de revogação do certame,
, onde cbnsta a base de formação de preços da Infraero para a licitação em tela.

:C.' Segue ~-mail anexo.
o Respeitosamente .

.•1,..

----t-'"-
I

De: Clara Coutinho I XVV Advogados [mailto:clara.coutinho@xvvadvogados.com.br]
Enviad~ em: quinta-feira, 12 de julho de 2018 18:27
Para: LI) CSBRLicitaBR <licitabr@infraero.gov.br>,
Cc: Luis Felipe Valerim I XVV Advogados <valerim@xwadvogados.com.br>
Assuntei: Solicitação de Documento - EVTE

I,
_h Prezado~, boa noite.

• I
':" Conforme contato telefônico na data de hoje, gostaríamos de solicitar o encaminhamento por e-mail do estudo de j

,: viabilida~e técnica e econômica referente à Licitação nº 01O/LALI-2/SBEG/2017, uma vez que este documento não 1
.' , I 1

está disponível no site da licitação
http://Ii~itacao.infraero.gov .br /po rta I Iicitacao/ servlet/Deta IheLicitaca O?id Licitaca 0=118705

ObrigadJ desde já!
!

mailto:andreiasilva@infraero.qov.br
mailto:ho@xvvadvoqados.com.br
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DESPACHO W 774/LALI(LALI-2)12018 Brasília, 20 de julho de 2018.

•

Da: Presidente da Comissão de Licitação - AA 589/LALl(LALl-2)12017

Para: Superintendente de Serviços Administrativos - DSSA

Assunto: Recursos Administrativos

Ref.: Licitação N° 010/LALI-2/SBEG/20l7 - Concessão de uso de área para exploração
comercial e operação da atividade de armazenagem e movimentação de cargas
internacionais e/ou nacionais no Aeroporto Internacional de Manaus/ Eduardo Gomes.

Informamos que, em face da suspensão da intenção de revogação divulgada por meio
do Ofício Circular n° 8481/LALI-2/2018, de 18/0712018, faz-se necessário retomar a análise dos
recursos administrativos interpostos pelas empresas MDC e CONSÓRCIO SB/PORTO SECO.

•

2.

3.

Os pontos reclamados na peça recursal da cmpresa MDC se referem a:

a) necessidade de diligência quanto à qualificação econômico-financeira da empresa
Aurora e;

b) ausência de poderes do Representante Legal da Aurora para assunção de obrigações
e/ou responsabilidades acima de R$500.000,00.

Os pontos reclamados pelo Consórcio SB/Porto Seco se referem a:

c) suposto descumprimento do item 4.2 do Edital posto que a empresa Aurora estaria
impedida de participar do certame, em virtude de condenação criminal em segunda
instância por fraude à licitação de seu Administrador, Sr Franco Di Gregorio;

d) não atendimento dos Índices de qualificação econômico-financeira da empresa
Aurora;

e) necessidade de diligência em recinto alfandegado da empresa Aurora, a fim de aferir
se o quantitativo declarado pela licitante é realmente movimentado, especialmente
se considerado o histórico de tentativa de fraude à licitação.

4. Diante dos pontos recorridos foi solicitada manifestação da área financeira quanto às
alíneas "a" e "d" , cuja manifestação consta às fls. 1692-1707 da PEC 34391/05.

5. Quanto à movimentação de carga (alínea "e"), os membros técnicos se manifestaram
por meio do Despacho n° 009/SLDP/SLPMI2018 (fls. 1688-1691 da PEC 34391/05).

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Gerência Geral de Serviços de logística Administrativa

Setor Comercial Sul, Quadra 04, Ed. Centro-Oeste, Brasília - DF,
CEP 70304-906 - Fone: (Oxx61) 3312.3550
HOME PAGE: http://www.infraero.gov.br

http://www.infraero.gov.br


•

6. No que diz respeito à ausência de poderes do Representante Legal (alínea b) e suposto
impedimento dc participação na licitação (alínea c), entendemos que se tratam de assunto que
extrapolam a competência da Comissão de Licitação, motivo pelo qual encaminhamos o processo a
essa Superintendência de Serviços Administrativos para orientações quanto aos itens 2.3 do Recurso
da empresa MDC (fls. 1403 - 1427 da PEC 34391/04) e itens 5 a 32 do Consórcio SB/Porto Seco
(fls. 1345 - 1402 da PEC 34391/04), com vistas a respaldar o julgamento do mérito.

,~
':'~

Pág. n°

~~.yl-2

.~INFRAERO
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Continuação: Despacho N" 774/LALI(LALI-2)/2018

ANDREI~ H~IDMANN
Presidente da Comissão

AA 589/LALI(LALI-2)/2017

De acordo,

~
PATRICIA MENDOZA C. INNECCO

Gerente de Licitações

PEC 34391105
ASH/LALI.2

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
Gerência Geral de Serviços de Logística Administrativa

Setor Comercial Sul, Quadra 04, Ed. Centro.Oeste, Brasilia - DF,
CEP 70304.906. Fone: (0,,61) 3312.3550
HOME PAGE: htlp://www.infraero.gov.br

•
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DESPACHO N° 77/DSSA12018

Pág. N°

11} 'l ">

Brasília, 23 de ju o de 2018.

Da: Superintendência de Serviços Administrativos - DSSA

Para: Comissão de Licitação

Assunto: Licitação 010/LALl-2/SBEG12017 - Concessão de uso de área para exploração
comercial e operação da atividade de armazenagem e movimentação de cargas
internacionais e/ou nacionais no Aeroporto Internacional de Manaus/Eduardo Gomes.

Referência: Despacho n° 774/LALI(LALI -2)/2018, datado de 20/0712018

Anexo: 1 - Quadro de Sócios e Administradores - YAMAGAMI INVESTIMENTOS LTDA

CNPJ: MPD Aleor Empreendimento e Participações Ltda

Quadro de Sócios e Administradores: MPD Aleor Emp. e Participações Ltda

• CNPJ: LFM - Columbus Empreend. e Participações Ltda

Quadro de sócios e Administradores: LFM Columbus Emp. e Participações Ltda

2 - Agravo Regimental no Recurso Especial n° 1.717.551 -PA (2018/00011791-9) -
Processo: 16538-74.2012.4.01.3200;

3 - Consulta de Processos do 1°Grau - n° processo: 0018358-89.2004.8.14.0401

Em atenção ao Despacho n° 774/LALI(LALI-2)/2018, apresentamos
a seguir, resposta à alínea "c" do item 3 do documento supra referenciado no que diz respeito ao
impedimento de participação da licitante AURORA DA AMAZÔNIA TERMINAIS E
SERVIÇOS LTDA na licitação em tela:

3. Preliminarmente, cumpre-nos registrar que o Sr. Franco Di
Gregório, detentor DE POSIÇÃO RELEVANTE NA COMPOSIÇÃO SOCIETÁRIA DA SÓCIA
MAJORITÁRIA AURORA, foi condenado criminalmente em 2a instãncia por fraude à licitação,
no Processo n° 0018358-89.2004.8.14.0401.

•
2.
empresa
questão .

O foco da análise está na possibilidade ou não de participação da
AURORA DA AMAZÔNIA TERMINAIS E SERVIÇOS LTDA no processo em

4. Em que pese o Contrato Social (AURORA), juntado aos autos,
estabelecer como sócios o Sr. Marcello di Gregório e a sociedade empresária YAMAGAMI
INVESTIMENTOS LTDA, demonstraremos mais a diante a diligência realizada no sentido de
verificar a participação ou não do Sr. Franco Di Gregório.

5. Cumpre-nos demonstrar que os instrumentos basilares de
contratação, apresentam de forma explícita as regras de participação no processo licitatório, senão
vejamos:

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
SCS . Q. 04 - BL. A - Ed. Centro Oeste - 2' andar Fone: (61) 3312-3598

CEP 70304-906 - BRASluA - DF - BRASIL
HOME PAGE: ht1p:J/www.infraero.gov.br

http://ht1p:J/www.infraero.gov.br


7. De igual modo, o Regulamento Interno de Licitações e Contratos da
Infraero, editado nos termos do art. 40 da cita Lei das Estatais, dispõe no seu art. 24, o seguinte:

•

Ds.:A/ Pág. N°

V \.!6 tt lA..
SN201l.

A Lei n° 13.303/2016, no qual este certame encontra-se vinculado,

" ( )
f) empresa declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal
ou pela unidade federativa a que está vinculada a INFRAERO, enquanto
perdurarem os efeitos da sanção;
g) empresa constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida
ou declarada inidônea;
h) empresa cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou
declarada inidônea;
i) empresa constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de
empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que
deram ensejo à sanção;
j) empresa cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de •
empresa suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos
fatos que deram ensejo à sanção;
k) empresa que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que
participou, em razão de vinculo de mesma natureza, de empresa
declarada inidônea;
1) ( .... )"

"Edital de Licitação:
4.2. Não poderá participar da presente licitação:

77/DS

"Art. 38. Estará impedida de participar de licitações e de ser contratada pela
empresa pública ou sociedade de economia mista a empresa:
( )
1II - declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela
unidade federativa a que está vinculada a empresa pública ou sociedade de
economia mista, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;
IV - constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou
declarada inidônea;
V - cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou
declarada inidônea;
VI - constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa
suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram
ensejo à sanção;
VII - cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa
suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram
ensejo à sanção;
VIII - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em
razão de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea".

I" (.....)
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuãria

SCS - Q. 04. Bl. A - Ed. Centro Oeste - 2" andar Fone: (61) 3312-3598
CEP 70304-906 - BRASíLIA - DF - BRASil
HOME PAGE: http://www.infraero.gov.br
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" Art. 24. É vedada a participação direta ou indireta nos procedimentos
licitatórios:

Continuação do'Despacho n.

6.
estabelece no art. 38 que:
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Continuação do Despacho n. 77/DSSA/2018

DSSA Pág. N°
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•

•

VI - declarada inidônea pela União, por Estado, pelo istrito Federal ou pela
unidade federativa a que está vinculada a empresa pública ou sociedade de
economia mista, enquanto perdurarem os efeitos da sanção;

VII - constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou
declarada inidônea;

VIII - cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou
declarada inidônea;

IX - constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa
suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram
ensejo à sanção;

X - cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa
suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram
ensejo à sanção; ou

XI - que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão
de vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea"

8. Tendo como objetivo dirimir as questões suscitadas, de acordo com
a Sexta Alteração e Consolidação do Contrato Social, da Empresa Aurora da Amazônia Terminais
e Serviços Ltda, inserido as folhas 1312 a 1323 da PEC volume 04, a composição societária se
compôe da seguinte forma:

SOClOS QUOTAS VALOR
YAMAGAMIINVESTlMENTOS LTDA 399.999 3999.999,00
MARCELLO Di GREGORI I I

9. Nesse sentido, objetivando averiguar os fatos, foi diligenciando junto
ao site da Receita Federal do Brasil, para se conhecer a composição da Societária da Empresa
YAMAGAMI INVESTIMENTOS LTDA. inscrita no CNPJ n° 01.783.274/0001-67, conforme
relatório (Anexo 1), tendo se constatado na base de dados da Receita Federal do Brasil no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica como sendo do seu quadro de sócios e Administradores, os seguintes
representantes:

SOClOS NOME QUALIFICAÇÃO
YAMAGAMI INVESTMENT CORP MARCELO DI GREGORIO PROCURADOR

-------------- MARCELLO DI GREGORIO ADMINISTRADOR
MPD ALCOR EMPREENDIMENTOS E FRANCO DI GREGORIO ADMINISTRADOR
PARTICIPAÇÕES
LFM COLUMBUS EMPREEDNIMENTOS E CAMILLO DI GREGORIO ADMINISTRADOR
PARTICIPAÇÕES LTDA

-------------- LUClANA DI GREGORI ADMINISTRADOR

10. Ademais, cabe registrar que a YAMAGAMI INVESTIMENTOlf
LTDA. inscrita no CNPJ nO01.783.274/0001-67, está na condição de Sócia indireta da Licitant

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
SCS. Q. 04 - Bl. A - Ed. Centro Oeste - 2' andar Fone: (61) 3312-3598

CEP 70304-906 - BRASíLIA - DF - BRASIL
HOME PAGE: http://www.infraero.gov.br
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Continuação do Despacho n. 77/DSSA/201

AURORA DA AMAZÔNIA TERMINAIS E SERVIÇOS LTDA, duranle a diligência junto ao
site da Receita Federal surgiram novas pessoas jurídicas com vinculação, foram realizadas
diligências também para verificar a vinculação destas empresas, tendo se constatado a seguinte
composição societária, a saber:

1- YAMAGAMI INVESTIMENTOS CORP
SÓCIOS NOME QUALIFICAÇÃO

---------- MARCELO DI GREGORlO ADMINISTRADOR
----- ----- -------- LUCIANA DI GREGORl ADMINISTRADOR

MPDALCOR FRANCO DI GREGORIO ADMINISTRADOR
EMPREENDIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA
LFM COLUMBUS CAMILLO DI GREGORlO ADMINISTRADOR
EMPREEDNIMENTOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA

11 MPD ALCOR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
SÓCIOS NOME QUALIFICAÇÃO

---------------- FRANCO DI GREGORJO ADMINISTRADOR
-------------- MARIA TEHEREZA A BRURTI ADMINISTRADOR

DIGREGOIO
MARCELO DI GREGO RIO -------- -
PAOLA DI GREORIO MATIA ---------- -------------
DANIEL DI GREGORlO ----------- -----------

•

11. Vejam que, ainda que em análise perfunctória na análise da
constituição das quatro pessoas jurídicas pesquisadas já se descobriu que o Sr. FRANCO DI
GREGORIO tem vínculos administrativos, contraluais e familiares, sendo claros e evidentes •
indícios de ser um ou grupo econômico e/ou empreendimento familiar no qual a formalidade de
participação é mero véu a servir de protetor do patrimônio comum.

12. Esta afirmação de empreendimento familiar e grupo econômico fica
mais evidente mormente ao compulsar os autos e verificar que o Sr. FRANCO Dl GRERORIO,
é copiado em mensagens que a Infraero recebe da licitante, ou seja, acompanhando o
desenvolvimento deste certame.

13. Além disso destas diligências realizadas também se verifica na
documentação de habilitação da recorrida, que o Sr. Franco Di Gregorio de fato consta como
administrador da empresa MPD Aleor Empreendimentos e Participações Ltda, que é detentora de
46,82% do capital da empresa Yamagami Investimentos LIda. Como se vê, temos na composição
da arrematante Aurora da Amazônia Terminais e Serviços LIda uma Pessoa Jurídica na qual foi

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
SCS - Q. 04 - BL A - Ed. Centro Oeste - 2° andar Fone: (61) 3312-3598

CEP 70304-906 - BRASíLIA - DF - BRASIL
HOME PAGE: http://www.infraero.gov.br
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•

aplicada ao seu Administrador e Sócio penalidade de detenção em regime aberto e multa por
fraudar o caráter competitivo de procedimentos Iicitatório.

14. Em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça - STJ (Anexo
2), constatou-se que a quinta turma em 24 de maio de 2018, decidiu nos autos do Agravo
Regimental (Registro n° 2018/0001791-9) por unanimidade de seus membros negar provimento
ao Agravo, ficando assim confirmada a penalidade ao Sr. Sr. Franco D.i Gregório que compõe a
pessoa jurídica YAMAGAMI INVESTIMENTOS LTD.A. inscrita no CNPJ n° 01.783.274/0001-
67, na condição de Administrador e sócio da MPD Alcor Empreendimentos e Participações Ltda.

15. Em diligência realizada (Anexo 3), observamos a existência de um
segundo processo relacionado ao Sr. Franco Di Gregorio com recurso de apelação interposto
pendente de julgamento no Tribunal Regional Federal, relacionado a sentença condenatória
proferida em processo que teve como autor o Ministério Público Federal, contra fraudulentas de
subfaturamento na importação de carros de luxos com a participação do Sr. Franco como ex-sócio
e Consultor da Super Terminais.

16. Importante aqui destacar trecho da sentença no qual a MM Juíza
Titular da 4° Vara Federal do Amazonas registra:

1. "Todavia, durante o procedimento de despacho aduaneiros a fiscalização
detectou que a empresa Super Terminais apresentou, na Declaração de
Importação, faturas comerciais diferentes das apresentadas por ocasião do
trânsito aduaneiro (faturas nO 122 e 123/2007), pois neste estavam
discriminados veÍCulos Audi A3, com valores monetários e outas
informações que não correspondem com a realidade dos fatos"

17. As atividades do objeto desta licitação se assemelham em alguns
procedimentos aqueles realizados nos Portos, no qual na Região de Manaus atualmente vem sendo
operado pela Empresa Super Terminais. A título de demonstração, dentre as atividades previstas
no Termo de Referência, destacamos em especial as descritas no subitem 9.6.1, senão vejamos: "o
objeto da atividade a ser realizada na área dada em concessão engloba as atividades de natureza
técnic%peracionais desenvolvidas no Terminal de Logistica de Cargas do Aeroporto
Internacional de Manaus - Eduardo Gomes, em especial a armazenagem e capatazia de cargas,
que passa a ser de responsabilidade legal do CONCESSION.4RIO, que passará a exercer o papel
de Fiel Depositário perante a Receita Federal do Brasil, atendendo à legislação vigente que versa
sobre o tema".

18. Conforme amplamente demostrado, de fato existe a vinculação do
Sr. FRANCO DI GREGORIO com a licitante AURORA DA AMAZÔNIA E SERVIÇOS LTDA,
restando caracterizado a formação de grupo familiar e com integrante penalizado por praticar cr:r.me
em processo Iicitatório.

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
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"Vale frisar que o conceito de grupo econômico no Direito do Trabalho foi
atualizado pela Lei 13.467/2017, a qual incluiu o ~ 3° do art. 2° da
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) com a seguinte redação: •

(...)

•

DS •• /I Pág. N°

/ l!o'L?5
•...•77/DSSA!2018ContinuaçãodoDespachon.

(...)

23.1. Em relação à possibilidade de alcance de outra pessoa jurídica com
sócios em comum com a declarada inidônea, esta Corte de Contas,
apreciando ourros processos, já considerou a sua possibilidade. Vide, por
exemplo, o seguinte trecho do voto condutor do Acórdão 1.831/20l4-TCU-
Plenário (Ministro Relator José Múcio):

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
SCS - Q. 04 - BL. A - Ed. Centro Oeste - 2" andar Fone: (61) 3312-3598

CEP 70304-906 - BRASíLIA - DF • BRASIL
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~ 3° Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo
necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse
integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das
empresas dele integrantes.
(grifos nossos)

20. Em sendo os serviços ora licitados, semelhantes àqueles que foram
objeto da ação promovida pelo Ministério Público Federal, fica caracterizado que este Grupo
Econômico deve ser excluído do certame por idoneidade, com base no subitem 14.5 do Edital, por
ter em sua composição societária integrante que foi condenado por duas vezes por praticar crimes
relacionados a licitação, sendo um envolvendo atividade semelhante de importação que será
executada no Terminal de Cargas do Aeroporto pelo futuro vencedor de certame, além de estar
impedido a sua participação pelo subitem 4.2 do Edital, art. 38 da Lei 13.30612016 e art. 24 do
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Infraero.

19. Por outro lado, cabe ressaltar que o edital da licitação no subitem
14.5 estabelece que: "14.5. Sem prejuízo das penalidades previstas nos subitens precedentes
deste Edital, a Comissão de Licitação poderá inabilitar a licitante ou desclassificar a proposta,
sem que isto gere direitos indenizatórios ou de reembolso, caso tome conhecimento defato ou
circunstância que desabone a idoneidade comercial ou afete a capacidade financeira, técnica,
jurídica ou de producão da licitante"; (grifo nosso).

21. Em relação a desconsideração da personalidade jurídica, o Tribunal
de Contas da União, Órgão Fiscalizador desta Empresa Pública, já se manifestou nos autos do
processo na reconhecendo que a lnfraero possui a competência por ocasião da instrução dos seus
processos para aplicar a teoria, respeitando os princípios da moralidade administrativa e
indisponibilidade dos interesses públicos, senão vejamos:

,'.~iNFRAERO
~_"A' EROP O RTOS

http://www.infraero.gov.br


Continuação do Despacho n. 77/DSSAI2018 ~
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Pág. N"

1-3'lc,

•

•

4. O Tribunal, ao examinar, em ocasião anterior, maté .a análoga, já havia
se pronunciado sobre a irregularidade de tal tipo de operação, registrando na
ementa do Acórdão 2.218/2011 - (" Câmara o seguinte entendimento:

"3. Presume-se fraude quando a sociedade que procura participar de
certame licita tório possui objeto social similar e, cumulativamente, ao
menos um sócio-controlador e/ou sócio-gerente em comum com a
entidade apenada com as sanções de suspensão temporária ou
declaração de inidoneidade, previstas nos incisos IH e IV do art. 87 da
Lei 8.66611993."

5. A situação verificada nos presentes autos possui muito mais elementos de
convicção acerca da existência de tentativa de burla ao disposto na Lei
8.66611993 do que a hipótese delineada no acórdão mencionado .

6. Em meu modo de ver, três características fundamentais permitem
configurar a ocorrência de abuso da personalidade jurídica neste caso:
a) a completa identidade dos sócios-proprietários;
b) a atuação no mesmo ramo de atividades;
c) a transferência integral do acervo técnico e humano.

7. Apesar de nossa legislação civil garantir às pessoas jurídicas existência
distinta da de seus donos, tal proteção não abrange os casos de abuso, a
exemplo de simulações que operam à margem da lei, como a aqui
examinada. Sobre o tema, Marçal lusten Filho assim se pronunciou
(Comentários à Lei de Licitações e Contratos Administrativos, 13" ed., pág.
799):

"Não se trata de ignorar a distinção ente a pessoa da sociedade e a de seus
sócios, que era formalmente consagrada pelo art. 20 do Código Civill1916.
Quando a pessoa jurídica for a via para realização da fraude, admite-se a
possibilidade de superar-se sua existência. Essa questão é delicada mas está
sendo enfrentada em todos os ramos do Direito. Nada impede sua aplicação
no âmbito do Direito Administrativo, desde que adotadas as cautelas
cabíveis e adequadas."

8. Examinados. os argumentos apresentados pela R.E. Engenharia e por seus
proprietários foram incapazes de afastar, após avaliadas as
circunstâncias e os fatos concretos que orientaram os atos praticados,
os indícios de que a incorporação foi realizada exclusivamente com o
intuito de possibilitar a supressão da pena administrativa anteriormente
aplicada. Assim, os efeitos da sanção de inidoneidade imposta à Adler
devem ser estendidos à empresa que a incorporou, a R.E. Engenharia.

( ...)
23.2. Observe-se que, no caso em comento, há a atuação das duas empresas
no mesmo ramo de atividades e, embora não tenha um sócio-controlador ou
sócio-gerente em comum, restou caracterizado, diante dos indícios
apresentados, que ambas empresas fazem parte do mesmo grupo econômico,
suprindo de maneira diversa esse requisito.

23.3. Ajurisprudência do TCU reconhece a competência da Corte de Contas
em realizar a desconsideração da personalidade jurídica, conforme se
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária
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verifica no excerto abaixo xtraído do voto do Ministro Relator Benjamin
Zymler no Acórdão 5.764/2015-1' Cãmara:

(...)
Assim, o Tribunal pode desconsiderar a personalidade jurídica para atingir
oS verdadeiros responsáveis pelos atos tidos como irregulares. Cito, nesse
sentido, oS Acórdãos 471212015-1' Câmara, 4636/2015-1' Câmara,
448112015-1' Câmara e 4648/2015-2' Câmara.
23.4. Também se destaca o voto do Ministro Relator Bruno Dantas no
Acórdão 4.481/2015-TCU-I' Câmara, em que se faz a seguinte
consideração:

16. Ressalto que a aplicação da teoria da desconsideração da
personalidade jurídica em situações como a ora analisada, ainda que seja
medida de exceção, encontra amparo em diversos precedentes desta Corte
de Contas, alcançando não somente os sócios de direito dessas entidades,
mas também os seus sócios ocultos. Estes, embora exerçam, de fato, o
comando da pessoa jurídica, se escondem por trás de terceiros
(laranjas), instituídos apenas formalmente como proprietários da
empresa. Nesse sentido é vasta a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo
dos Acórdãos 5.611/2012, 5.548/2014 (Segunda Câmara), 1.512/2015,
1.557/2011, 4.703/20.14 (Primeira Câmara), 1.891/2010, 2.854/2010,
1.694/2011 e 3.019/2011, 2.226/2012, 652/2014, 802/2014 e 35612015
(Plenário), entre outros.
(grifos nossos)

23.5. Por fim, quanto à possibilidade de utilização da desconsideração da
personalidade jurídica no âmbito administrativo, convêm rememorar o
seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça (ROMS 15166 / BA -
Processo 2002/0094265-7. Relator Ministro CASTRO MEIRA. SEGUNDA
TURMA. Data do Julgamento: 7/8/2003. Data da Publicação: DJ 8/9/2003
p.262):

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. LICITAÇÃO. SANÇÃO DE INIDONEIDADE PARA
LICITAR. EXTENSÃO DE EFEITOS À SOCIEDADE COM O MESMO
OBJETO SOCIAL, MESMOS SÓCIOS E MESMO ENDEREÇO.
FRAUDE À LEI E ABUSO DE FORMA. DESCONSIDERAÇÃO DA
PERSONALIDADE JURÍDICA NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
POSSIBILIDADE, PRINCÍPIO DA MORALIDADE
ADMINISTRATIVA E DA INDISPONIBILIDADE DOS
INTERESSES PÚBLICOS.
- A constituição de nova sociedade, com o mesmo objeto social, com os
mesmos sócios e com o mesmo endereço, em substituição a outra declarada
inidônea para licitar com a Administração Pública Estadual, com o objetivo
de burlar à aplicação da sanção administrativa, constitui abuso de forma e
fraude à Lei de Licitações Lei n." 8.666/93, de modo a possibilitar a
aplicação da teoria da desconsideração da personalidade jurídica para
estenderem-se oS efeitos da sanção administrativa à nova sociedade
constituída.
- A Administração Pública pode, em observãncia ao princípio da
moralidade administrativa e da indisponibilidade dos interesses
públicos tutelados, desconsiderar a personalidade jurídica de sociedade

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroporluãria
SCS - Q. 04 - BL. A - Ed. Centro Oeste - 2" andar Fone: (61) 3312-3598
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•

constituida com abuso de forma e fraude à lei, desde que facultado ao
administrado o contraditório e a ampla defesa em processo
administrativo regular.
(grifas nossos)

22. Nesse sentido, observa-se, portanto, que a Infraero detém
competência para, no âmbito de seus processos administrativos, aplicar a teoria da desconsideração
da personalidade jurídica, a fim de salvaguardar o erário público, em atendimento aos princípios
da moralidade administrativa e da indisponibilidade dos interesses públicos.

23. Em relação a questão suscitada na alínea "b" do item 2 do Despacho
da referência, quanto a ausência de poderes do Representante Legal da Aurora para assunção de
obrigações e/ou responsabilidades acima de R$ 500.000,00, verificamos que os documentos
firmados pelos Srs. Marcello di Gregório e Luciana di Gregório atendem o previsto no ~ 3° da
Cláusula 9' do Contrato Social da YAMAGAMI INVESTIMENTOS LTDA (doc. de fls. 1521-
1530 da PEC 34391/04, no qual atribui aos citados poderes para administrar a citada empresa.

24. Sendo assim, diante de todo o exposto, concluímos que a licitante
AURORA DA AMAZÔNIA E SERVIÇOS LTDA, deve ser excluída do certame por desabono a
idoneidade, com base no subitem 14.5 do edital, combinado com as alineas "j" e "k" do subitem
4.2 do Edital, ar!. 38 da Lei n. 13.30612016 e art. 24 do Regulamento Interno de Licitações e
Contratos da Infraero.

•
25.
façam necessários .

c,e.:

Por fim, colocamo-nos à disposição para os esclarecimentos que se

SOA NETO
s Administrativos

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuâria
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA - Impressão

Consulta Quadro de Sócios e Administradores - aSA

CNPJ: 01.783.274/0001.67
NOME EMPRESARIAL: YAMAGAMIINVESTIMENTOS lTOA
CAPITAL SOCIAL: RS4.200.000,00 (Qualro milhões, duzentos mO reais)

o Quadro de Sóelos e Administrtldores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Juridica (CNPJ) é o segui

NomelNomc Empresarial: YAMAGAMIINVESTMENTCORP Qualif. Rap. Legal: H-Procurador

Quallflcaçlo: 37-S6cio Pessoa Jurídica Domiciliado no Nome do Repres. Legal: MARCELLO DI GREGORIO
Exterior

Pais de Origem: BAHAMAS, ILHAS

Nome/Nome Empresarial: MARCELLO DI GREGORIO

Qualificaçlo: OS.Administrador

NomefNome Empresarial: lUCIANA DI GREGORIO

QUlIlificaçlo: OS-Administrador

Nome/Nome Empresarial: MPD ALCOR EMPREENDIMENTO E Qualif. Rop. Legal: 05.Administrador
PARTICIPACOES LTOA

Nome do Repres. Legal: FRANCO DI GREGORIO
Quatific;açlo: 22-Sócio

• Nome/Nomo Empresariat: LFM - COLUMBUS EMPREEND. E Qualif. Rep. Legal; 05-Administrador
PARTICIPACOES LTOA

Nome do Repres. Legal: CAMILLO DI GREGORIO
Quallflcaçllo: 22-Sócio

Para Informações relativas li participaçllo no QSA, acessar o E.CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emllldo no dia 23/07f2018 às 10:05 (data e hora de Brasflla).

lO Copyright Receita Federal do Brasil. 23/0712018

•

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuri dica/CNP J/cnpjreva/impressao/Imprime ...
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AgRg no RECURSO ESPECIAL N° 1.717.551 - PA (2018/0001791-9,

RELATOR
AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADO

MINISTRO FELIX FISCHER
FRANCO DI GREGORIO
GIOVANNA GAZOLA E OUTRO(S) - SPl94742
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMENTA

•

•

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
CRIME DE FRAUDE OU FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER COMPETITIVO
DO PROCEDIMENTO LICITA TÓRIO. ART. 90 DA LEI 8.666/93.
VIOLAÇÃO A DISPOSITIXq~ DE LEI FEDERAL. ,ILEGALIDADE DA
QUEBRA DO SIGILO T.ELI?F0.!'llC9~E)=:lS.Çf,\L..M,A:r:ERJA TRATADA NO
HC _6.338ÉIPA":='J:;..;:iM~). 9:5?3~~ •.•.J\.TIPrCIDADEll DA CONDUTA.
AUSENCJA DE;~'SUBSUI'\IÇA(j)~ NECESSIDADE DE REVOL VIMENTO
FÁfréo-PR0l3ATÓRJO. 11 n..1i>ossIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
DOSIMETRIA\\EXASPERKÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO.
AGRAVO REGb\rnNTAL DESP.ROVIDO. li 11
. ~I -_Desca~~,~{alar-se::em; hulidade das,p:ovas, qu~~do ?bti~as a p~rtir
mterceptaçao telefonIca. reallzadalem fase mqJlsltonal de mvestlgaçao de cnme
. "". ''\.'\.....J~ 'J ,n .~.pumdo COlDpena de reclusao; em que se obtem encontro fortUIto de provas de
d I...•., 'd n. l, td. d - I] IIoutros e ItohPum os comp1ena!,. e etençao.
11- E'licita a utilizãçãb de prova emprestada quando há o preenchimento

de I[odas"as~xigências legalstbrri ~u~'colhêitâilsubmissão}cia prova ao crivo do

contt~i1~~jUdiCia~~.1 ! 1~._ . _.--/ ..
.. I1I--.A'7"quel5radOtaglloJfIS.:~ f01'reabz~a.de ~cordo com os requIsItos

eXIgIdos por leI, constatados'mdlclOs de autona da mfração penal de fatos
investigados punidos com pehd ~de reclusão, presentes autorização judicial e a
constatação da impossibilidad~de realização da prova por outros meios.

IV - Inadmissível recurso especial que pretenda o revolvimento do
conjunto fático-probatório com o fim de obter a revisão do julgamento realizado
nas instâncias ordinárias, sob o fundamento de que não foi identificada conduta
do réu que se subsuma ao tipo pela do ar!. 90 da Lei 8.666/93, passando à
margem das provas válidas, testemunhais e documentais, produzidas, invocadas e
que dão sustentação à conclusão das instâncias ordinárias pela condenação.

V - Deve ser mantida a dosimetria da pena, quando imposta com base em
elementos concretos e observados os limites da discricionariedade vinculada
atribuída ao magistrado sentenciante, o que impede sua revisão, exceto se ocorrer
evidente desproporcionalidade.

Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO

Documenlo: 1717291 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 30/05/2018 Página 1de 1~~



DSSA

Vistos, relatados e discutidos os autos em que são partes as aCIma

indicadas, acordam os Ministros da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por

unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.

Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram

com o Sr. Ministro Relator.

Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Jorge Mussi e Joel Ilan

Paciomik.

Brasília (DF), 24 de rnto de 2018 (Data do Julgamento).

Relator

•

•
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AgRg no RECURSO ESPECIAL N° 1.717.551 - PA (2018/000179 -'9)

AGRAVANTE
ADVOGADOS

AGRAVADO

FRANCO DI GREGORIO
JOSE LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA - SP107106
GlOVANNA GAZOLA - SP194742
MIN1STÉR10 PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATÓRIO

•

•

O EXMO. SR. MINISTRO FELlX FISCHER: Trata-se de agravo

regimental interposto por FRANCO OI GREGORIO contra decisão fls. 2472-2488, na

I .. /,,\. I .qua neguel provImento ao recurso éspecla , cUJa ementa transcrevo:
__--:===21J ~ ..1

~A.eENAL E (1!R06ESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL.
CRIME~DÉ FR'JUDIfJ O~F:/!;USTRAÇXO~J DO CARATER
COMPETITIVO DO!PROCEDIMENTO LICITATORIO ART 90, DA
LEI 8.666/1993. ViOLAç;rO A DIS{OSITIVOS !DE LEI FEDERAL.
ILEGAÚ9ADE DA (QUEBRA DO SIGILO TELEFONICO E FISCAL.
MATÉRIA ~TRATAPA IJNO HC [63.886/PA tE RMSI9.593/PA.
'4,{IPICIDADE~\.LDAI\ CÓ.NDUTA. A,VSÊNCIA, 1-9. E SUBSUN,ÇXO.
NECESSIDADE~Dlf IÍlliVOLVIMBNTO FAT~CO-PROBATORIO
IMPQ.~SIBILJDADE.\I~ÚifuLA 7/ST.[t'lJOSlf1ETRiA. ,EXASPERAÇXO

r::::.E1~~EtfA-BASE. FP,ND!iAfENTAçAa) IDONEA..l~sUMULA 568/STJ.
~ •••••Jili.CURSq E.SPlifJI1? IfAI!:C(ALMENTE C3!HECIDO E, NESSA~~~~"'~r\N£;.~

N~""gim"", ~2D''fI-25'2).,d,f~, '''J'i'''' ,""~ 'pre~"bda,
no recurso especial de violação: (i) ao art. 2°, inciso m, da Lei 9.296/96, porque

realizou-se quebra ilegal do sigilo telefônico do corréu Santo Berti Neto, para

apuração de crime punido com detenção; (ii) aos art. 157, 381, inciso m, e 573, S 1°,

do Código de Processo Penal, pois teria havido ilegal violação do sigilo fiscal do

recorrente, e o acórdão recorrido não teria enfrentado todos os argumentos invocados

na apelação; (iii) ao art. 90 da Lei 8.666/1993, ao art. IOdo Código Penal, e ao art.

381, inciso m do Código de Processo Penal, porque a conclusão pela tipicidade da

conduta se fundamentou em provas ilícitas e as provas testemunhais e documentais

não conferem respaldo à condenação; (iv) aos art. 59 do Código Penal e 381, inciso

m, do Código de Processo Penal, pois a fundamentação foi inidônea, deficiente e

contraditória para a exasperação realizada na pena-base nos vetores consequências do
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+3Y O I b'l'd d ' " d 'cnme, cu pa lIa e e clrcunstancIas o cnme .

Ao final, requer a reconsideração da decisão agravada ou,

subsidiariamente, que seja levado o feito à apreciação do Colegiado.

•

•
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É o relatório.

Por manter o decisum trago o recurso à Turma julgadora.
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Afirma não ser hipótese que admita decisão monocrática, ou a incidência

da súmula 568/STJ, devendo o feito ser submetido ao julgamento colegiado,

.' >,:
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AgRg no RECURSO ESPECIAL N° 1.717.551- PA (2018/0001791

RELATOR
AGRAVANTE
ADVOGADOS

AGRAVADO

MINISTRO FELlX FISCHER
FRANCO DI GREGO RIO
JOSE LUIS MENDES DE OLIVEIRA LIMA - SPI07106
GIOVANNAGAZOLA -SP194742
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMENTA

•

•

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. CRIME DE FRAUDE
<!fú FRUSTRAÇÃO DO CARÁTER.. '~ .•..

COMPETITIVO DO PROCEDIMENTO
~iJcfcT:À1'ómo,-'AR'f7.90iJ?A LEI 8,666/93,

\
.vIq:r"AÇAO~ DISPOS'TIVOS DE LEI
FEDERAL. ILEGALIDADE! DA QUEBRA DO

I:SIGN--O TELEFQNICO E J[<iSCAL.MATÉRIA
:TRATADA NO flC 63,8861PA E RMSI9.593/PA.
~TfpICIDADE IDA CONDurrA, AUSÊNCIA DE
~~SUNÇÃO, U NEÇE~:SIDADE ,DE
~MOL VIMENW FATf~O-PROBATORIO.
IMPOSSIBILIDADE. SUMULA 7/STJ.
I,Xi$IMETRIA. lJ EXASp'ERASÃO DA
PENA:BASE:=EUNDAMENlfAÇAO. AGRAVO

l' ~ '!- "" ././"

J'REGIMENTAL DESPROYIDO.r I Ll~!.::àesc~bda!y~~m nulidade das provas,
-"'guãildó1obtidas a partir interceptação telefônica,

h~~Üzadaem fase inquisitorial de investigação de
l \1 \

'crime punido com pena de reclusão, em que se
obtém encontro fortuito de provas de outros
delitos, punidos com pena de detenção.

11 - É lícita a utilização de prova emprestada
quando há o preenchimento de todas as exigências
legais em sua colheita e submissão da prova ao
crivo do contraditório judicial.

III - A quebra do sigilo fiscal foi realizada de
acordo com os requisitos exigidos por lei,
constatados indícios de autoria da infração penal
de fatos investigados punidos com pena de
reclusão, presentes autorização judicial e a
constatação da impossibilidade de realização da
prova por outros meios.

IV Inadmissível recurso especial que
pretenda o revolvimento do conjunto

_momo """, ~,."',, ",," ~m.o. "0 re','''''" ~,"o ,~~"" ""M '"'" ~
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lVOTO

fático-probatório com o fim de obter a revisão do
julgamento realizado nas instâncias ordinárias, sob
o fundamento de que não foi identificada conduta
do réu que se subsuma ao tipo pela do art. 90 da
Lei 8.666/93, passando à margem das provas
válidas, testemunhais e documentais, produzidas,
invocadas e que dão sustentação à conclusão das
instâncias ordinárias pela condenação.

V - Deve ser mantida a dosimetria da pena,
quando imposta com base em elementos concretos
e observados os limites da discricionariedade
vitculada atribuída ao magistrado sentenciante, o
~u\:mped~~a ,re~isão, exceto se ocorrer evidente
desprop'orclonahdaâe. •

Ag;:1voregimental desprovido.

Em segunda instância, o ego Tribunal a quo negou provimento ao apelo

interposto pelo ora agravante.

Sobreveio o recurso especial, no qual, consoante relatado, pretende-se o

reconhecimento de ter havido: (i) violação ao art. 2°, inc. IH, da Lei 9.296/96, por ter

havido a quebra ilegal do sigilo telefônico do corréu, inadmissível para apuração de

crime punido com detenção; (ii) violação indevida do sigilo fiscal; (iii) violação ao art.

90 da Lei 8.666/93, e aos arts. 157,381, inc. IH e 573, S 1°, do Código de Processo

Penal, porque as provas válidas, testemunhas e documentais, não dariam sustentação à

o EXMO. SR. MINISTRO FELIX FISCHER: Consta dos autos que o

agravante foi co;;'ênado pelo ~lit~ pr'visto no art. 9~, da Lei n.166611993, à pena de

3 (três) anm"dê"'dêt~ÇãO, a ser c!pr~a~emfregi~aberto, bem'como ao pagamento

de multa ~~(três porscen{d~v!o~Õico¥trato celebtâ~i~"'por Santo Berti Neto

com a Administração Pública. í\.pená'pr~ativa de liberdade foi substituida por duas

penas restritivas de direito consisten'e' na limitação de finais de semana e prestação de •

serviços à comunidade em local e condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Vara

Especializada na Execução das penas e medidas alternativas.
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conclusão das instâncias ordinárias pela condenação; e (iv) violação aos arts. 59 e 68

do Código Penal e art. 381, inc. m do Código de Processo Penal, pois entendeu o

recorrente que a fundamentação deficiente e contraditória não autoriza a exasperação

realizada na pena-base nos vetores consequências do crime, culpabilidade e

circunstâncias do crime; e (v) violação aos art. 157,381, inc. III e 573, !PO, do Código
de Processo Penal, pois o acórdão recorrido não teria enfrentado todos os argumentos

invocados na apelação.

Admitido o apelo nobre,pelo Tribunal de origem, os autos ascenderam a

esta c. Corte Superior de Justiça e,.Ia~s. 2472-2488, conheci parcialmente do recurso
. I "~dc..:-li. \'--..,.- '1espeCla e, na parte.cQnÚecI ;1,",cnegl,lelprovImento. I
~o~o ~egiltnto às fls. 2494-2542, lIlantenho a decisão
'd' n, . fi di II 1 Irecorri a por seus proprlos un ,amel1,tos.

':\ '" 11 1I '
~sobre a suposta violJção ~o art. 20, ind. m, da Lei 9.296/96, e a ilegal

b d \\1' fi I \d\' II .I)" fr lj d di 'd dque ra o SlglO Isca, os OIStemas la loram en enta os por uas oportum a es no
d \\ I \.\ô ~ '11T d 'dl! b U h I . HCcurso o processo,pena, quan o esta urma eCI'lU, so a nun a re atona, o

\\ \\11 I 11)J63.8861I'A.e o,RMSü9 .593/PA, cujos fundamentos persistem.~-_.- ~llr~ ~ ..,
"::::Nesse aspec.tG~restalapenas reafu:mar a legalidade de todas as provas~ ~. !C :, L.::...:'--.::;-- = _.} I _.:....---

obtidas a partir da quebra do •sigilm::fiscal e telefônico na fase inquisitorial, não

havendo qualquer irregularidade nJJJJrocedimentos administrativos realizados para o,, i

embasamento da denúncia. Colaciono a seguir os fundamentos invocados, os quais

adoto como razão de decidir nesta oportunidade:

HC 63.886/PA
"A irresignação, neste ponto, está prejudicada.
É que a controvérsia relativa às supostas ilegalidades ocorridas em

relação à quebra do sigilo telefônico do paciente já foi devidamente apreciada e
afastada no RMS i9.593/PA, 5" Turma, de minha relatoria, DJU de 24/iO/2005 em v.
acórdão assim ementado:

'RECURSO. o.RDiNÁRio. EM MANDADO. DE SEGURANÇA. LEi
9.296/96. QUEBRA DO. SiGILO. TELEFÔNICO. ALEGAÇÃO. DE FALTA DE
FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO. DEViDAMENTE FUNDAMENTADA, o.FENSA AO.
RiTO DO.MANDADO. DE SEGURANÇA. SUPRESSÃO. DE iNSTÂNCIA, i- Decisão
judicial júndamentada, com apoio na Lei n° 9,296/96, determinando a quebra do

o"'"~"omn" '""",""00'''"'' "''''''''',"0 ~W, ,~'""" "'''0 '00" ~



sigilo telefônico, não afronta a Constituição Federal. IJ - Tendo em vista que a tese
acerca da ofensa ao rito do mandado de segurança não foi analisada pelo e. Tribunal
a quo, torna-se impossivel a esta Corte examinar tal alegação, sob pena de supressão
de instância. (Precedentes). Recurso parcialmente conhecido, e, nessa extensão,
desprovido. '

Além disso, as alegações trazidas pelos impetrantes de que 'A
Autoridade Policial iniciou uma busca desenfreada pela colheita de provas que
resultassem a todo custo nas condenações de Santo Berti Neto e de Franco Di
Gregório, sem qualquer observância das garantias e direitos constitucionais' (fl.
05/06) traduzem uma situação faticamente complexa, na qual a análise dos dados que
circundam o contexto em que se deram os fatos extrapola os limites de cognição

'\próprios do habeas corpus. ,,\ .
Em relação ao segundo\tópico, aduzem os impetrantes que 'E patente,

portanto, com u,!:a,~imples leitura dO/eiro, 'que durante a fasê inquisitória foram •
usados dados/iscais 'sigilosos, que não provinhãm ,do próprio procedimento criminal.

.(' .E estas/injormações fiscais tivera;;;Yorte influência na condução das
: .' f ( Í; ~ * <

investigações e foram ,expressamente consignadas na.denúncia ofertada pelo parquet,
como trá'nscrito aci:n~,. a qual foi recebida pelo IJuizo da 6° Vara Criminal de
Belém/PA.'~'(FI.21) \\ . i .

\',No punctum\~a!ie..ns destaco o seguint,e:trecho do la. voto condutor do
vergastado acórdão: \~\ . . 11

'Qu'anto ao alegado v~amento de informações (fiscais sigilosas do
senhor Santo Berli':Neto, tambirri'entehdo ser esta matéria inviável de apreciação por
esta via,,pois requei-_'análiseapr;jundada-::de,provas"sem contar,!que o paciente deste

, . . " ., ....., /..f

mandamus~.é o senhor FRA~CO Dl G~!!ORJO e nã~~anto Berti que possui
advogado próPrio, aquef{j~pete leyantar tais~questionamentós (grifeI).

Ademais, ~alvo c~~os'eicepcionais ;''VTsiveis ''prima oculi", é prudente
não se decretar nulidade de processo iatravés da via estreita do habeas corpus, eis que
este, sequer, presta-se para examé aprofundado de elementos de provas, conforme •
entendimento unissono da jurisprudência pátria, senão vejamos: "O habeas corpus é
remédio excepcional para a salvaguarda da liberdade de ir e vir da pessoa, quando
esta constitua objeto de constrangimento resultante de ilegalidade ou abuso de poder;
não é meio para se fazer correição e varredura de possiveis irregularidades ocorridas
no processo penal' (STF, HC 73.340-9-SP, Rei. Min. Mauricio Corrêa, DJU DE
04.05.2002).

A razão do entendimento retromencionado é simples: para se verificar a
existência ou não de prejuízo, é necessário um exame aprofundado, critico e
comparativo da prova produzida, o que, como já dito, é incomportável nos estreitos
limites do habeas corpus.' (fls. 628/629),

Neste ponto, adoto como razões de decidir a bem lançada manifestação
da douta Subprocuradoria-Geral da República, a saber:

'Alegou também o impetrante, que a quebra do sigilo de dados
telefônicos e fiscal foi realizada de forma ilegal, pleiteando o desentranhamento das
provas reputadas ilicitas e de todos os atos delas decorrentes.

Página 8 de 19
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'12. Ocorre que, o impetrante expôs suas razões t mando por' bases
SUposlçoes e conjecturas, ao afirmar que a autoridade policial 'teve acesso a
informações de ligações efetuadas pelo número antes de ser deferida a quebra de
sigilo telefônico de Santo Berti Neto' (grifei).

13. Diante da análise dos documentos acostados aos autos, conclui-se
que não existem elementos que comprovem a ilegalidade das provas em apreço, não
sendo possivel, através desta via processual, a dilação probatória para a verificação
da veracidade dos fatos, tendo em vista ser meio inidôneo para tanto, como pacificado
em todo o ordenamento juridico.

14. O que se extrai, da documentação e das alegações que estão ao
alcance deste órgão ministerial, é que a quebra do sigilo de dados telefônico e fiscal
foi realizada de acordo com os ref¥tsitos exigidos por lei, quais sejam: indícios da
autoria da infração penal, fatoli iJvestigados punidos com pena de reclusão,
autorização jud!9al-e;:ifiifJOSs~b!lidadJ?de -realizaç...ão-aã-prov[a por outros meios
(grifei)' (fi. 651)-;::.----~ 'i I~ I

~De fatC}/íão há COI1~~se acolher, neste1Ponto, as alegações feitas pelos
impetrantes no sentido de demonstrar ~'yentuais irrlgularidades !ócorridas na quebra
d "1 '\r. I d "\. d ': 'I' ,I; >. d ,li . di' d ~o SlglOV/sca o Co-{~U o paclf!nte, pOIS, conJorme eJ.UI a eltura as razoes
apresentaààs, imprescindível se m,~str4 a análise e ~ !cotejo do ,f,aterial probatório, o
que, à toda'e"vidênciaé mJàida inviável 'na via do habeas corpus. '[

~ ,\\,,: !

RM.S 1.9.593/P Á"\. '. j'
" \\ '\ I. j . • I... A Lez\9.296/96 regulamenta_a.partei'jinal do me! Xll, do art. 5° da

ConstitufÇ:íioFedérãl,-'acerca inv101~biIidà'de-de~dãdôse das cott{Jnicações telefônicas
entreoutr;;S~j; lb.,~

Reza~o.art.-r da~referida--::-normaque' a~iíiterceptação de comunicações
telefônicas, de qualquer naturezJ,:lp~ra prova em investigação criminal e em
instrução processual penal, obseJ,ári:í o disposto na referida Lei e dependerá de
ordem do juiz competente da ação principal, sob segredo de justiça.

A quebra de sigilo de dados requerida, constitui elemento indispensável
à apuração do delito em análise, eis que visa colher informações acerca do fato
ocorrido e das pessoas envolvidas, seja na condição de autores, co-autores ou
partícipes.

Vê-se que estão satisfeitos os pressupostos exigidos pela norma em
apreço, sendo a medida necessária para o sucesso das investigações do inquérito
destinado à apuração do Crime previsto no art. 299 do CPB. Senão vejamos:

O pedido foi dirigido à autoridade judicial competente e tem por
objetivo colher provas para apuração de crime punido com reclusão em inquérito
regularmente instaurado, existem indicias suficientes de autoria, havendo, inclusive,
decisão liminar prolatada pela juiza da 2r Vara Cível no sentido de impedir que a
empresa ENASA concluisse o processo licitatório de 11. ° 001/2004 em favor do
requerido ante a inidoneidade do mesmo.

Vejamos o trecho da r. Decisão:
'(..) demonstram existência dafumaça do bom direito (..) o litisconsorte

Oorom'mo, ""' ••. 'm,'o ,~OO ""'.. ". ~~,_ ru, ~."~,, ",mo .o, ~



(Santo Berti neto) já foi processado por crime falimentar (..), o que dá a este Juízo
indícios de que o mesmo realmente não tem ídoneidade para participar de licitações
públicas'. { ..j

Conclui-se, portanto, que o sigilo das comunicações não é absoluto, e
sim relativo, podendo ser violado em situações específicas.

No caso in concreto, o deferimento da quebra de sigilo de dados
telefônicos é de todo razoável, pois apresenta-se como medida necessária ao sucesso
da investigação criminal e consequente apuração da verdade, vez que se mostra como
principal, senão for o único, meio de prova disponível para a constatação da
materialidade do delito.

Sendo assim, o pedido de indeferimento formulado pelo advogado do,,
requerido não pode ter acolhida, eis .que, uma vez satisfeitas as exigências legais, as
infrações devem ser apuradas pará, que se concretize o ideal de justiça caracterizado •
pela busca da verdade:real.:::::" --e;' \_";;;:=' -.

,-Ante o ~xposfõ,:"constatarídoos'':ilídícios suficientes de materialidade e
autoria, bbncomo o'pá;ecer do RMP,!Vefiro o J;:dido de quebrá de sigilo de dados
telefônic~s requerid;,pela autoridade dJlicial. P II

-: Observando-se as jQrmalidade legais,: expeça-se, cbm urgência, oficio
.•., . "" ,~ l

endereçado\à COMPANHIA TELEFO!,/ICA DE SAO PAULO para que forneça, no
prazo máximO de 15 dia)~a conta detalhada do ti.,o (01l)98si8992 no período de
01/06/2004 a '30/06/2004' (fl's:':f59!161). II 'I

O'i,Tribunal a'quo quando do julgamento do Mandado de Segurança,
proferiu decisão di;yegatôria, ià'9ual extraio o seguiJte excerto:

~. 'DevecsJ,ter por principal .baliza que~a.Constituição~de 1988, ao e1encar
os direitdsfundamentais do r;iejád1io(aft-::5~ inciso XJl), res~rdou-lhe o sigilo das
comunicaçõés telefônicas;:.inverbis, 'salv?f7>orordemjúdiCial, nas hipóteses e na
forma que a lei esta~lecer para; 6s fins de 'investigação criminal ou instrução
processual penal'.

Como se vê, a Carta'Mágna admitiu expressamente a quebra do sigilo •
telefônico em caso de investigação criminal, ou seja, ainda na fase do inquérito, sem
fazer qualquer restrição quanto à imprescindibilidade da medida ou inexistência de
outro tipo de prova. Restringiu, apenas, ao suporte de decisão judicial e à existência
de lei específica. Legem habemus. Durante oito anos, muitas investigações foram
prejudicadas pela inexistência de lei a respeito, tendo a Corte Suprema se
pronunciado, várias vezes, pela impossibilidade de violar a privacidade das
comunicações telefônicas enquanto não fossem definidos parâmetros legais. Em 1996,
porém, veio a lume a Lei n 9.296, cujo art. ]O não admite a interceptação telefônica
ou quebra de sigilo se 'a prova puder ser feita por outros meios disponíveis' (inciso
ll).

Esta vedação, porém, não pode ser entendida de forma absoluta, ou
seja, a interceptação e a quebra de sigilo só serão deferidas se for materialmente
impossível a realização de qualquer outra forma de investigação. Esta interpretação
radical conduziria, na prática, à inviabilidade da medida, pois sempre há uma outra
alternativa a considerar. Sustenta o impetrante que, no seu caso, podem ser usadas
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outras técnicas investigativas, tornando-se ilegal a quebra do sigilo. Todavia, não se
"'pode analisar genericamente a necessidade de uma providência dessa magnitude; ao

contrário, deve-se perquirir qual informação especifica se quer obter" (fi. 136).

"Isto posto, no caso ora examinado, mesmo que haja inúmeras outras
formas de investigar o fato como um todo, é perfeitamente admissível o eventual
malferimento da privacidade individual para se desvendar um fato especifico, por
exemplo, se houve algum contato entre o impetrante e FRANCO Dl GREGORlO no
mês de junho, enquanto se realizava o procedimento licitatório. Para este fim em
particular, o conhecimento dos contatos telefônicos do investigado se mostra a única
prova possível, ou no mínimo a mais confiável, motivo pelo qual não pode ser
descartada. U

O exame de admissibiliaade da medida excepcional só pode ser feito
pelo juiz da causa"q1!ce':.Q'Seu.Rr.ulkfue'a~liHrio'resolverá'o quelâf~r em cada situação
concreta. Esta;C;uteta f!!.i:rispéitqda, t~'iiiO~;~e\Pode ver, às flf 31/33, os motivos
. d //1 .. "'d' 6° V. 11 P II I "'~£ . .L . t'Invoca os-/pe o JUI~1'a arai ena para Uejel'lr o petltorzo, mo IVOS esses
serenamhhte sopesados e respalda~os ~t!zlei" (fi. 137,:-grifei). lj

~
v.- "... h" 11 d fI , .. I ,. fi b d\\ e-se que\na lpote e os autos os requISItos egars oram o serva os,

porquantoâevidamente'fyndamentada Jq autorização
J
'Uudicial pa)t!za quebra do sigilo

telefônico, }Óm respaldo'ta Lei h'o\, 9.rif;6/96. Send, Iassim, não~'vislumbro, por ora,
I '" - \, I 1 " d I ~.Id liqua quer constrangimento /lega, alser sana o pe a VIa o presente, recurso.

A'" d '" I ,'. 11 . IJ d '[ J"cerca o tema, 'CoaCIOnoos seguInteslprece entes, ... .

~C::NN '1 ~;\r}~t_'--ll.d d)J d
~ota~se, portant~;\;e i~n~~~ a nu ~ a e d~prova~ .aponta ~ .no

recurso espeCJaI~mda"po4~.p~oya.(~btldà~':Partlr.da~«(u~bra do Sigilo telefornco

foi colhida na investigação p~li~i;l/1e c~ime de falsidade ideológica, punido com

reclusão, conforme consignado noJ'jlcórdão recorrido de forma expressa (fi. 2067) .

Sobretudo, certo é que o ora agravante não é parte legítima para invocar a ilegalidade

da quebra de sigilo telefôníco do corréu Santo Berti Neto.

Por conclusão, o recurso especial não é admissível no ponto do sigilo

telefôníco e não merece provimento quanto à matéria acerca da quebra do sigilo fiscal.

Outro ponto invocado no recurso especial foi a suposta violação ao art.

90 da Lei 8.666/1993, porque as provas válidas, testemunhas e documentais, não

dariam sustentação à conclusão das instâncias ordinárias pela condenação.

Para melhor delimitar a presente quaestío iuris trago à baila os

fundamentos lançados no v. acórdão vergastado, a seguir, verbis (fls. 2070-2073):
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"Santo Berti Neto, por sua vez, destaca a inexistência de concreta lesão
ao bem juridico tutelado pelo art. 90 da Lei 8666/93, pois ausente a fraude à
competitividade do certame, tendo sido interposto recurso administrativo por outro
participante e, sendo o bem adjudicado por outro participante, inexistindo o crime em
voga, permitindo-se a absolvição do réu nos moldes do ar!. 386, IH do CPP.
Entretanto, o STF já decidiu, ao receber a denúncia no INQ 3.108/BA (Min. Dias
TojJoli, Dje de 22/03/2012) que o crime acime mencionado é classificado como
formal, cuja consumação dá-se mediante o mero ajuste, combinação ou adoção de
qualquer outro expediente com o jim de fraudar ou frustrar o caráter competitivo da
licitação, com o intuito de obter vantagem, para si ou para outrem, decorrente da
adjudicação do seu objeto, de modo que a consumação do delito independe da
homologação do procedimento licitdtório. Assim, não há falar em atipicidade da
conduta atribuída ao acusado. [.il \\

Insiste. o recorri?hfe;::e'mdefinder a âtijjiéidade'Jormal do delito em voga,
pois as suas.córídutas não-;;hiserem nfi descrição abstrata do delito. Destaca que o
fato do acir~C;dopartidpar de umtlliciibção sem)'ôssuir o dinh~iro para pagar pelo
bem o~ 's~m aprese~t~r idoneidade J40nômi~0-jin~hce~ra nãolpossui .nexo com a
frustaçao a competzllvldade do certame :lzcltatono, que e element(Jr objetiva do delzto.

\ , " , •• ~ ,. , <. ,

Entretanto~'o depoimento da testemunha EDMILSON DE SOUZA CARVALHO é
bastante clar~.em elucid~'r~que,a ,/i-aude existente 11'0caso em c~!nento, ocorreu pela
participação dá empresa deFranco Di Gregório (SJpra TerminaiS) de forma indireta,
vez que, ele serid:o responsáv'ei'por garantir o valo/;:dapropostd ide R$ 4.100.000,00
(quatro milhões e~em mil reliis) ofertada por Sahlo Berti, tu'do com o intuito de
reduzir os valores da}.propostas dos outros.participd~tes do certb'me, o que permitiria
a vitória\losJéus no certame,.préjudic~~ao.os demais concorfe~te, conforme segue:
que trabalh:l cornsistema dfrégularização ~de'projetos em po;íos ejá prestou serviços
para o Sr. Franco e Sr. Oliveira; qúe na época dos ftii;;s participaria da concorrência
para outra empresa; que havia int~resse da Empresa de navegação e Transporte
Cidade Transporte; que no dia do início da venda dos editais falou com a pessoa que
a procurava para participar da licitação quando soube que participavam uma série
de empresa e a empresa Supra Terminais de Franco di Gregório e Passarão estariam
presentes; que o comentário vinha das pessoas que comprovam o edital da
concorrência Pública; que no momento que entrava o Franco e Passarão deixaram de
participar da licitação porque sabiam que não tinham chance; que sabe que quando
se entra em uma licitação de leilão se sabe das possibilidades de se ter êxito ou não...
Peço vênia ainda para transcrever excerto da sentença onde se demonstra com
clareza solar os fatos apurados nos autos, in verbis:

Os autos revelam que havia forte concorrência comercial na área
portuária e de logística entre o acusado Franco Di Gregório e José de Oliveira, o que
torna fácil perceber o por que a conduta delitiva dos réus, pois se houvesse uma
disputa direta entre Franco Di Gregório e José de Oliveira na licitação o valor da
arrematação poderia ser inúmeras vezes superior ao lance dado por Santo Berti neto
(R$ 4.100,000,00), o que mais benéjico à administração pública que pretendia vender
o imóvel pelo maior preço possível (hipótese em que não haveria o crime descrito no

•

•
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artigo 90, da Lei n.0; 8.666/1993). Não por outro motivo, os ré s utilizaram-se' da
artimanha apurada nos autos para que Franco Di Gregório arrematasse a bem pelo
menar valor passivel, já que não apareceria diretamente na disputa cam seu
concorrente camercial. Acreditavam os réus que a vitória de Santo Berti Neta não.
atrairia atenção. na processo licitatória, porém, o fato. de ser pessaa física desprovida
de recursas financeiros à altura do valor da licitação, canfarme dacumentado
enviados pela Secretaria da Receita Federal às fls. 377/384, dos autos, acabou por
despertar a atenção. da autra licitante (Jasé de Oliveira) que denunciau a primeiro
acusada à palícia. Ademais, segundo as ganhos declaradas à Receita Federal pelo
acusado Santo Berti Neta, este não tinha recursos financeiras sequer para fazer frente
ao.necessário depósito de 5% (cinco por cento) da valor do imóvel, quanto mais para
pagar ao. final do processa licitaló,\a o valor tatal de R$ 4.100.000,00 (quatro.
milhões e cem mil reais). O própri~! ~1usada Santo Berti Neta em seu interragatória
admitiu não POSsuiF...v~valO;:::nt~bsJflo,_alegan(ja-que-apó;:-'lganhar a licitação.,

. ~-d"'---'- 'b '~--=, d .' I d I" _ .procurarza um.campra C!.r~parao,. em;1!!com'a~1Jena, pagarza a .va aI" a lCltaçao a
d .. /N~ 'bl' "'/E 'd' l fr'"- d I - li J' .a mlnlstrdçtlO pu lca. ste acusa o, em suas acqs ec araçaes em Ulza, qUIs que
se aCl"ed!;;.sseque, !Ji!!c.i.dentemeA~~0ll~.léUFra~co bi Gregório. ~.~ria a pessoa que _se
m;eressou,\pelo bem\11~,tempo. k~bll ~o depas:ta ~clavalor Jurzto a admlnlstraçao
publzca. O~malOrfato. l,?!pedIllvot da p'artlclpaçao ~e Santa Bertl Neto na pracesso
licitatório é.'àfalta de co'n'aiçõese~on'ômico/jinanceira para fazer frente ao. valor da
bem licitada.Vato de pra'uniio,can'iiecim.'!entado réu "FrancaDi Gregório.. ObviamenteJl" \. 'i',,,. ~. ~
se a licitação tri:ztade venda pell( jhai9~preço de um bem de valor cansiderável, não.
há necessidade d~"f:anstar no id~aj a exigência de aparte finanrrira campatível das
participa~tes;::por-:sl;;implícito, fJf,óprio'qa:caisa,:inseparável. Não.faz sentido algum,
o licitanti'::;,semrecurso finanéeir:ô suJ;éiente,. se inscrever//~in uma licitação da

d '-d~ . "'~/ í., j E" '" d L ,. . d denverga ura a:q1!;!!stlO!}aitanps autq:L:,fte'Yat9.::.!!..9.-.!!Z_a'prevlOajuste e con uta
dos réus para que Santo Berti iNétli,partiéipasse da licitação. com a fiel propósito. de
aniquilar o caráter competitiva da 'eWnto administrativo, já que suas declarações em
Juíza revelam que, nas termas ,{j~~Lei n.0; 8.666/1993, não. tinha capacidade
financeira combativel com a bem licitada. Não. resta dúvida da prévia acardo entre as
acusadas, pais a quebra da sigilo. telefônica de Santa Berti Neto, revela que as réus
mantiveram constantes canversa telefônicas no momento. da licitação., a segundo
acusado prestau cansultoria instantânea ao primeira acusada na exata momento. do
desenvolvimento do ato de arrematação, desta forma, Franca Di Gregório, atuau
decisivamente para o sucesso da empreitada criminasa. Devidamente provada nos
autos, que Santo Berti objetivava fraudar a caráter competitiva da certame realizada
pela ENASA, objetivando a favarecimento de ambas as apelantes cam a adjudicação
do bem a preço mais baixa da que se Franca Di Gregario participasse efetivamente
da licitação, devendo-se manter a incolumidade da sentença em tadas os seus
termos."

•

•

No caso presente, a Corte de origem declinou-se sobre os pormenores do

cnme sub judice, examinando detalhadamente cada um dos pontos acerca da
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. regularidade formal da persecução penal, acerca da tipicidade das condutas, da

suficiência das provas produzidas a respaldar cada aspecto da condenação a que

concluiu o e. juizo sentenciante.

Por conclusão, é de se afirmar que houve o pleno cumprimento do dever

da prestação jurisdicional dirigido às instâncias ordinárias na persecução penal. Afinal:

"É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático

e probatório afim de analisar a existência de provas suficientes a absolver, condenar

ou desclassificar a imputação feita ao acusado.. porquanto é vedado, na via eleita, o

reexame de provas, conforme dis!f!lina o enunciado 7 da Súmula desta Corte."

(AgRg no A~P"l;b505ô4fSC,tsfxta'-l;rurma?'idla:aMma~M:;:ik Thereza de Assis

Moura DJeíI5f02f2018)+ I
( Nesse (pecto, está assentado nesta Corte que as premissas fáticas

firmadas nas instânci)ordinári Inã~ podem ser modificadasto âmbito do apelo

extremo, n)termos da S\1Ula n. i7fS1'J,que dispõl verbis: "a pretensão de simples

reexame de pr~o ensejd;ecur o ll'peCial". I I
• Na.hip.2!ese, ree~ar os.aspectos.oo caso d~lvidos pela via do

recurso ~jl~al de. mOdo;~~ao qUe~~belecid;' p~Tri~unal a quo, como
pretende o recorrenté~demanoana, necessanamente, O revolvlmento do matenal

fático-probatório delineado nos aut!,trovidência inviável na via eleita. A propósito:•••"PENAL E PRo.CESSUAL PENAL. AGRAVO.
REGIMENTAL NO. AGRAVO. EM RECURSO. ESPECIAL. Ro.UBo.
MAJo.RADo. JULGAMENTO Mo.No.CRATICo. ALEGADO.
CERCEAMENTO DE DEFESA E o.FENSA AO. PRINCÍPIO. DA
Co.LEGIALIDADE. NÃO. o.Co.RRÊNCIA. PLEITOS DE ABSo.LVIÇÃo.
E DESCLASSIFICAÇÃO. DO. CRIME, Co.M Co.NSEQUENTE
REDUÇÃO. DA PENA. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE
REEXAME DE PRo.VAS. SÚMULA 7/STJ.

{..}
II - o. recurso especial não será cabível quando a análise

da pretensão recursal exigir o reexame do quadro fático-probatório,
sendo vedada a modificação das premissas fáticas firmadas nas
instâncias ordinárias no âmbito dos recursos extraordinários. (Súmula
07/STJ). Agravo regimental desprovido". (AgRg no AREsp n.
644.155fMG, Quinta Turma, de minha lavra, DJe de 17f2f2016,
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grifei).
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•

"RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO
MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ CRIME CONTINUADO.
REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. Para afastar a conclusão das instâncias ordinárias em
relação à existência de provas de autoria e materialidade, seria
necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório
produzido nos autos, providência que, conforme cediço, é incabivel na
via do recurso especiay-consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ.

{..} //\\
---:I_~Recurso Rrovido-P!:.':a~reGonhecer_aJviolação do art. 71

do~eóãiid-;J;~nal:'e!teduii~a:pena para 7 anos, !mês e lO dias de
r'édusãO;{máis 80 âias-JILlta, ;i!i:Vi!gime inicial fechado". (REsp n.
1.631.869/MA, sextli Tu~'ma, ReI. Min. Rogério Séhietti Cruz, DJe de

1II512Ó!7, grif,i), 11 ~ I :i
Sob" , ~o >016'1[59 e 68 do C~'digOp'Mll ,rt 381, io" 111do

C'd' d P \\ P I \\ 11 I .'11 I f dll - d f' .o 19O e rocesso ena, sustenta' o a.gravante ser ega aun amentaçao e lClente\\ '\ ' J
d. .' '1''- d d;\.1 I .,fl ~'d ~ 11 fi de contra ItonauÍI-I'Ga a na oSlmetna pro,en a n r. sentença e COlllrma a no v.

, _ ~I .' \ ,) I I'.,c..=::-' ..)1 '_
acorda0 recorndo, em espectfico[!aquela.mvocada na pnmelra,fase de aphcaçao da

. )~d I'be dAô1YIIdll >-.' d d// '" d' ..Pena pnvatlva ••e'_1 r a e, ~q.uan. O:ll:lOram"::::ponera as clrcunstanclas JU IClaJS
~-' ~" 'I '-

desfavoráveis nos vetores consequêhdias e circunstâncias do crime e a culpabilidade.

f!l
Acerca do assunto, a fundamentação atacada se procedeu nos seguintes

termos (fls. 2073-2074):

"2.2) DOSIMETRIA DAS PENAS (Franco Di Gregório e Santo Berti
Neto) Ambos os réus insurgem-se contra a fixação da pena base acima do minimo
legal, não analisando corretamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
Entretanto, em ambas dosimetrias foram consideradas:

Culpabilidade elevada, haja vista a alta reprovabilidade social
imprimida à conduta perpetrada pelo acusado, por isso a tenho como desfavorável.
O acusado é primário, por isso tenho esta circunstância como favorável. Nada consta
nos autos como sobre a conduta social do acusado por isso as tenho como favorável.
Não há nos autos elemento apto a subsidiar a análise da personalidade do acusado,
de modo que considero tal circunstância favorável. Quanto ao motivo do crime,
afigura-se este como intuito de obter vantagem patrimonial, porém, tendo em vista
que tal circunstância já se encontra insita a valoração do princípio do tipo penal,
'OO"~"ro"m" '""'.'00,"",_"'" ""<000' '"""~"'"" ',"'" " •• " ~
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deixo de considerá-la para dosimetria da pena, desta forma, considero favorável. As
circunstâncias do crime são desfavoráveis, haja vista aforma fraudulenta pela qual
agiu o acusado, valendo-se de declarações falsas para ganhar a licitação. Assim, as
tenho como desfavoráveis. As consequências do crime foram além das próprias do
tipo penal, assim, as tenho como desfavorável. O comportamento da vitima não
influiu na prática do crime, sendo assim uma circunstância desfavorável.

O Magistrado sentenciante entendeu pela aplicação de 4 (quatro)
circunstâncias desfavoráveis, aplicando a pena-base em grau médio de 3 (três) anos,
considerando a culpabilidade elevada, as circunstâncias e consequências do crime,
bem como o comportamento da vitima. Entretanto, os Apelantes entendem que a
fundamentação foi abstrata e com aplicação de bis in idem, razão pela qual entendem
fazer jus afixação da pena no minirliàlegal e, consequente, decretação da prescrição
do crime coma extinção da punibildi~d~. dos agentes.

A culpabilidade dos'~ge~tes é o poder agi;"dé oütro modo que não o •
fizeram, sendó amplamente .censurável ::.a ,,-conduta, tendo a magistrada
concretam("te funda;;'é~tado a reprovação so'cià1\que o crime e o autor do fato
merecem.' Quanto alr:circunstâncià~ do. crime, estai se tratam de todos os elementos
do fato delitivo, ace;'sÓrios ou acident~is, não definidos na lei penal, sendo o modus
operandi \.:empregado \ha prática di; delito. Quanto ao tema, assim restou

\ " , \
fundamentada,' são desfavoráveis,' haja vista a forma fraudulenta pela qual agiu o
acusado, val~n!,o-se de dei:i~rações fa!sas para ganhar a licitação. Assim, as tenho
como desfavoráv~l. - Em virtude da utilização da palavra fraudulenta, o Apelante
destaca a existiiti:!a de bis in~idem" entretanto, :enfatizo que foi considerado a
utilização de declar~ções falsas p~ra obtençi!0' deê,xito no cert,ame, portanto, com
enfoque 'no ,modus operandi utilizado -na .prática delitiva, aptó' a caracterizar como
desfavoráv~i':"a,.circunstânciií/No cds~~i>ncreto, tem-se~qué o estabelecimento da-..-.... 'c,. . -, "> ••••• h. • ,"

pena base acima ao seu patamar1minlmo foi suficientemente fundamentado, tendo
sido declinados elementos aptos ao -preenchimento dos parâmetros fixados pelo
próprio dispositivo legal não haven'l/o patente ilegalidade ou violação expressa ao •
artigo 59 do Código Penal. " (Grifos nossos).

Nesse aspecto, é pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que a

dosimetria da pena, quando imposta com base em elementos concretos e observados os

limites da discricionariedade vinculada atribuída ao magistrado sentenciante, impede a

revisão da reprimenda pelo Superior Tribunal de Justiça, exceto se ocorrer evidente

desproporcional idade, quando caberá a reapreciação para a correção de eventuais

desacertos quanto ao cálculo das frações de aumento ou de diminuição e apreciação

das circunstâncias judiciais.

Na situação destes autos, em especial, quanto à culpabilidade, verifico

que o aumento da pena está, de fato, fundamentado, tendo em vista que a apreciação

~""'"" "''''' .'"'''"'""' '''ro,"'' . ,., re,,"_ W. """'t(( ,~'"'"00 '"
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negativa deste vetor revela que a conduta praticada pelo agent , ora recorrente,

ultrapassou as características ínsitas ao tipo penal. Com efeito, no presente caso, o

Tribunal de origem destacou a alta culpabilidade da conduta do recorrente, ante a

postura de menosprezo à lei e às regras de competitividade do procedimento licitatório

adotada pelos corréus.

•

•

De fato, adequada a negativação da culpabilidade, tendo em vista o

modus operandi do delito, que ultrapassa o previsto no tipo penal.

Na análise das consequências do crime, realiza-se a verificação da

intensidade da lesão causadap~ela{!o~~uta._~e_anormal,_além_dol que ordinariamente

prevê o prÓPri~gif<í pe~~\-bssarr' cirGutlStâ~ia judicial deve ser valorada
. /? N ~ t I' ~d ". -negatl vamente. o ( aso presente; e emento e l1estaque para a exasperaçao nas
ê(I. d .l, ". U.. 11 d l:j" I I' d frconsequ nClaS o cnme 101 o pveJUlzo causa o aa erano, para' a em e ustrar o

. \\ .. d\l';" - h I1 I - dll b' dcarater cOl1).petJtlvoa !yltaçao, apuroú-se que, na arremataçao o o ~eto o certame,
\,'\ \\;1 11 11 11

poderia ter-se alcançado valW inúmeras 'vezes maior do que o obtido (fls. 1797).

~ .. ~.III1. d tt. 'lI. .Jaquanto as circunstâncias o Crime, conJ UI-se que eXIstem
:... \\11 I' 11 'j

fi .,' . '\ 'fi' I fi - d L 'b .argumentos~su lclentes aptos a JUstl 1car.em,.no.caso;.a Ixaçao a,pena- ase no aCIma~ .All I ~_.._-- /1
do mínimo, pois foi evidenci:jdO urn elJ~aÔQ~graude reprovabiJidade que extrapolou a
,. d~-'fi'-'~d'''---;Nr-11 li. .....•--.....:......~/ d- d

propna con uta t1pllca a:" eS~:PQ\n(toi:mjVOCou-seo'segumteno v. acor ao exara o:

optou o recorrente por colocar !:~(dis.puta da licitação pe.ssoa sem condições

fmancelras para o lance ofertado, qualIficando-se para partIcIpar com base em

documentos contento falsas afirmações, em conluio com o recorrente, real interessado,

não qualificado para o certame.

Destarte, pode-se concluir que a dosimetria não apresenta desproporção

evidente que autorize sua reforma em sede de recurso especial nesta instância

extraordinária. Mantida a dosimetria da pena nos moldes das decisões exaradas na

instância ordinária, não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva nos termos

do pedido recursal formulado.

Como se demonstrou aCIma, inexistiu qualquer violação aos art. 157,

381, inc. III e 573, Slo, do Código de Processo Penal, pois o v. acórdão recorrido

enfrentou os argumentos invocados na apelação, trazendo elementos suficientes para

~"m,~""~, . ''''',o"" 00 'ro~•. '"' re"'_. '". ,~~o'" ,~'".,,,," ~
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confirmar os termos da r. sentença exarada em primeira instância.

Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.

É como voto.

•

•
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CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

Número Registro: 2018/0001791-9

Pág. N°

AgRg no
REsp 1.717.551/ PA
MATÉRIA CRIMINAL
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NúmerosOrigem: 001200420464725 0018358-89.2004.8.14.()40100183588920048140401
00193588920048140401 1200420464725 1835889200481404012013.04078853-04
20130407885304 201330022215

EMMESA JULGADO:24/0512018

::~~O~r. Ministro FELIX,FISCHER~:: ...::..=::::=====.~,.
presidentedaSé~~ F4" ,
Exmo. Sr. Ministro REYN.'ALDO SOARES DA\FONSECA , I',

(I U I';
Subprocut~dora-Geral da,~epública \ I Ii .::::;á:~:"~LUIZA CR~NA FON'lrC[,Ai1FRISCHEISEN i
Me. MARCECú\\IRA CRU~U~ A~!UAÇÃO 1 il~ :

RECORRENTE : SANTOBERTINETO I I '
ADVOGADOS~__ :~ROBERTO LAURtAE OUTR,O(S)-.PA;OO7388 '

y,.: ,- ----ÁNETE DEN"ISÉ',P"ERE~MÁRTINS..,lPAOI0691 ))
RECORRENTE : FRANCOPltRJ;:GqRIO~ ft
ADVOGADOS~:_JO_SE:'3ufs MENÍ:!ESDE qLfVr;lRA_L!à1A~--SPl07106

~GIOVANN~GAZOLA-:::SPI94742' .-
RECORRIDO : MINISTÉRIÓPÚBLícõ DOESTADODO PARÁ

ASSUNTO:DIREITOPENAL- CrimesPrevillJ!na LegislaçãoExtravagante- Crimesda Lei de licitações

AGRAVANTE
ADVOGADO
AGRAVADO

AGRAVO REGIMENTAL

FRANCODIGREGORIO
GIOVANNAGAZOLAEOUTRO(S)- SP194742
MINISTÉRIOPÚBLICODO ESTADODO PARÁ

CERTIDÃO

Certitico quc a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epigrafe na sessão
realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:

"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr.

Ministro Relator.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Jorge Mussi e Joel lIan Paciomik.

Documenta: 1717291 . Inteiro Tear do Acórdão. Site certificada. DJe: 30/05/2018 ,~'"'""..,~



DSSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARÁ
CONSULTA DE PROCESSOS DO 1° GRAU

DADOS DO PROCESSO

Pág. N°

(;8<;b

N° Processo:

Comarca:

Inslãncla:

0018358-89.2004.8.14.0401

BELÉM

2° GRAU

N° do Documento:

Vara: 2' TURMA DE DIREITO PENAL

Gabinete: GABINETE DE DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

Data da Distribuição: 21/01/2013

-DADOS DO DoculiifENTO--._.-. __.....~.~.•
2016.00735743-66

CONTEÚDO
PROCESSO N° 2013.3.00221-5
6RGAO JULGADOR: 2'. CAMARA CRIMINAL ISOLADA
RECURSO DE APELAÇAO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (5' Vara Penal)
APELANTE: SANTO BERTI NETO (ADVOGADO)

FRANCO DI GREG6RI0 (ADVOGADO)
APELADA: A JUSTiÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTiÇA: MARIA CÉLIA FILOCREAo GONÇALVES
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA:
APELAçAO PENAL. FRAUDE AO CARATER COMPETITIVO DA L1CITAÇAO. ART. 90 DA LEI N° 8.666/93 PRELIMINARES: 1)

• NULIDADE DECORRENTE DA QUEBRA DE SIGILO TELEF6NICO E UTILlZAÇAO PROVA ILlcITA. ANÁLISE PREJUDICADA. 2)
QUEBRA SIGILO FISCAL. INAPLlCABILlDADE DA TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INEXISTÉNCIA NEXO
CAUSAL ENTRE A QUEBRA DO SIGILO E A CONDENAÇAO. MÉRITO: 1) ATIPICIDADE DA CONDUTA, FORMAL E MATERIAL
DO DELITO. INOCORRÉNCIA. 2) DOSIMETRIA. PENA BASE FIXADA ACIMA DO MINIMO LEGAL. POSSIBILIDADE. AUSÉNCIA
ANÁLISE CORRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CP. INOCORRÉNCIA.
1) Desde o nascedouro da presente Ação Penal, até a efetiva entrega da tutela jurisdicional, a defesa dos ora Apelantes
manejam, sem êxito, impugnações ao presente feito. Interpuseram Recurso Ordinário em Mandado de Segurança nO19.593/PA, ReI.
Ministro FELlX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado desprovido em 27/09/2005, no qual o impetrante Santo Berti alegou a falta de
fundamentação da decisão que determinou a quebra do seu sigilo telefõnico, tendo o STJ considerado que se tratou de decisão
fundamentada com apoio na Lei n° 9.296/96 e sem afrontar a Constituição Federal. Melhor sorte nao assistiu aos habeas corpus
impetrados com o fulcro de trancar a presente Ação Penal, tendo o STJ e o STF, denegado a ordem, respectivamente, nos HC nO
63.886-PA e HC 98. 134-PA. Desta forma, tanto o TJE-PA quanto as instáncias superiores já afastaram as teses de inépcia da
denúncia e as nulidades que os apelantes insistem em trazer à tona novamente. A quebra de sigilo telefônico exige autorização
judicial para tanto, o que efetivamente foi procedido no presente caso, convalidando-se a obtenção das informações supervenientes.
Destaco que inquérito policial instaurado para apuração dos fatos objetivava apurar o crime de falsidade ideológica, cuja pena é de
reclusão e, portanto, insubsistente a nulidade alegada por violação ao art. 2°, 111da Lei nO9.296/96. Ainda que a análise da nulidade
não estivesse prejudicada, forçoso reconhecer que o sigilo telefônico, como sabido, não tem caráter absoluto, devendo ceder ao
principio da moralidade aplicável de forma absoluta ás relações de direito público e privado, devendo ser mitigado nas hipóteses em
que as comunicações telefônicas são denotadoras de ilicitude, porquanto não pode o cidadão, sob o alegado manto de garantias
fundamentais, cometer ilícitos. Isto porque, conquanto o sigilo telefônico seja garantido pela Constituição Federal como direito
fundamental, não o é para preservar a intimidade das pessoas no afã de encobrir ilícitos.
2) A licitude da prova emprestada de outro processo, basta que no processo origem, de onde foi emprestada a prova, o JuIzo
autorize a colheita da mesma, e que nos presentes autos se dê oportunidade à Defesa para se manifestar sobre o material juntado, o
que foi oportunizado no presente feito. In casu, a condenação pautou-se em outros meios de prova que não a quebra do sigilo fiscal
ora impugnado, razão pela qual a teoria dos frutos da árvore envenenada não se aplica ao caso em comento, pois a quebra em vogar}
não contaminou o conjunto probatório dos autos, inexistindo nexo causal entre a quebra do sigilo e a condenação;
3) No mérito, tanto o STJ quanto STF já rechaçaram a tese de atipicidade destacando expressamente que: a inicial
acusatória descreve, suficientemente, os fatos supostamente ilícitos. Mais: a denúncia foi oferecida de modo a ~ermitir o exercido da
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ampla defesa. Pelo que não é fruto de um descuidado ou de um arbltrio exercicio do poder-dever de promover a aÇao penal pública. •
E o fato é que ela, peça inicial acusatória, descreve, com base nos elementos delitivos até entao conhecidos, um acordo de vontades
entre o paciente e o primeiro denunciado, para perpetração da conduta criminosa. (STF, excerto da ementa HC 98. 134-PA, relataria
do Ministro Ayres Britto). Os requisitos do art. 41 e 395 do CPP orientam o exame da exordial acusatória e sao estabelecidos
objetivando resguardar a ampla defesa dos réus, vez que estes devem se defender dos fatos ali narrados. Quanto a ampla defesa de
Franco Di Gregório, verifica-se que esta foi exercida em sua plenitude ao longo de toda tramitação processual. A denúncia narrou
detalhadamente a conduta criminosa do deste Apelante atribuindo-lhe a responsabilidade de garantir o valor da proposta ofertada por
Santo Berti Neto no processo licitat6rio, sendo visto o apelante falando com este último no momento da abertura das propostas, o
que demonstra o intento dos recomentes em fraudar o caráter licitatório do certame, conduta tipificada no art. 90 da Lei n' 8666/93,
razao pela qual improcede a argumentação. Quanto a inexistência de concreta lesão ao bem jurldico tutelado pelo art. 90 da Lei
8666/93, inexistindo o crime em voga, permitindo-se a absolvição do réu nos moldes do art. 386, 111 do CPP destaco que o STF já
decidiu, ao receber a denúncia no INQ 3.108/BA (Min. Dias Toffoli, Dje de 22/03/2012) que o crime acime mencionado é classificado
como formal, cuja consumação dá-se mediante o mero ajuste, combinação ou adoção de qualquer outro expediente com o fim de
fraudar ou frustrar o caráter competitivo da licitação, com o intuito de obter vantagem, para si ou para outrem, decorrente da
adjudicação do seu objeto, de modo que a consumação do delito independe da homologação do procedimento licitatório. Quanto a
atipicidade formal, verifica-se que a prova testemunhal comprovou a fraude mediante a participaçao indireta da empresa de Franco Di
Gregório (Supra Terminais) no certame, com o intuito de reduzir os valores das propostas dos outros participantes, o que permitiria a
vitória dos réus.
4) Na dosimetria, foram fixadas 4 (quatro) circunstâncias desfavoráveis, aplicando a pena-base em grau médio de 3 (três)
anos, considerando a culpabilidade elevada, as circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima. No
caso concreto, tem-se que o estabelecimento da pena base acima do seu patamar mínimo foi suficientemente fundamentado, tendo
sido declinados elementos aptos ao preenchimento dos parâmetros fixados pelo próprio dispositivo legal não havendo patente
ilegalidade ou violação expressa ao arti90 59 do Código Penal, vez que a utilização da palavra fraudulenta na fixação das
circunstancias do crime não caracteriza o bis in idem, vez que a utilizaçao de declarações falsas, com enfoque no modus operandi do •
delito está apto a fundamentar a circunstãncia como desfavorável.
5) Recursos conhecidos e improvidos e, ex oficio, procede-se o decote da multa de 3% (três por cento) do valor do contrato
celebrado por Santo Berti Neto com a Administração Pública, vez que matéria estranha é ceara penal, devendo ser dirimida na área
cível e administrativa.

Vistos etc.

Acordam, os Excelentissimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 28 Câmara Criminal Isolada, por unanimidade
de votos, EM CONHECER DOS RECURSOS, AFASTANDO AS PRELIMINARES E NEGANDO-LHES PROVIMENTO, nos termos do
voto do Desembar9ador Relator.
Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 01 dias do mês de março de 2016.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
RELATORIO

Tratam os autos de Apelaçôes Criminais interpostas por FRANCO DI GREGORIO (fls. 1661-1707) e SANTO BERTI NETO (fls. 1708-
1743), contra sentença prolatada pelo MM. Juizo de Direito da 5' Vara Criminal de Belém, que julgou parcialmente procedente a
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• Ação Penal n' 0018358-89.2004.814.0401 e condenou os recorrentes com fulcro no art, 90, da Lei n' 8666/1993, nas penas de 03
(três) anos de detenção a serem cumpridas em regime aberto, bem como ao pa9amento de multa de 3% (três por cento) do valor do
contrato celebrado por Santo Ber1i Neta com a Administração Pública.
Após a oposição de Embargos de Declaração, o MM. Juízo a quo, com fulcro no art. 44 do CP, acolheu o recurso oposto e substituiu
a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito consistentes na limitação de finais de semana e prestação de serviços à
comunidade em local e condições a serem estabelecidas pelo Juízo da Vara Especializada na Execução das penas e medidas
alternativas.
Depreende-se da sentença guerreada que, os Apelantes foram denunciados por suposta infringência aos art. 299 e 304 do CP, c/c
art, 90 da Lei n' 8666/1993 e art, 70 do CP.
Destaca a exordial acusatória que a ENASA (Empresa de Navegação da Amazônia S/A) promoveu processo licitatório na modalidade
Concorrência Pública (Edital n' 001/2004), objetivando vender imóvel localizado ã margem Esquerda do Rio Negro com limites na
Estrada da Frigomasa, Bairro: Colônia Oliveira Machado, em Manaus, sendo vencedor SANTO BERTI NETO, na condição de pessoa
fisica, após proposta vencedora de R$ 4.100,000,00 (quatro milhôes e cem mil reais),
A empresa participante do processo licitatório, J. F. Oliveira Navegações, recorreu contra homologação da licitação alegando, em
suma, a irregularidade fiscal e a ausência de qualificação técnica e idoneidade econômica e financeira do vencedor do certame.
Com as investigações, configurou-se que SANTO BERTI NETO fez inserir declarações falsas atinente a sua idoneidade econômico-
financeira, com o fim de alterar a verdade sobre o fato juridicamente relevante, para depois usar tal documento no afã de participar do
processo licitatório. Configurou-se, ainda, que SANTO BERTI NETO se aliou a FRANCO DI GREGÓRIO para fraudar a licitação
realizada pela ENASA para obter para ambos vantagens decorrentes da adjudicação do imóvel objeto da licitação, prejudicando os
demais concorrentes.
Sobreveio a sentença na qual o MM. Juízo a quo condenou os Apelantes estritamente nas penas do art. 90 da lei nO8.666/1993,
tendo em vista que os delitos dos art. 229 e 304 do CP figurarem como crimes meio, aplicando-se ao caso concreto o princípio da

•
consunção.
Nas razôes da Apelação Criminal de FRANCO DI GREGÓRIO, a defesa sustenta:
1) Preliminarmente, a nulidade do feito pela ile9al quebra de sigilo telefónico de Santo Berti Neto realizado pela autoridade
policial, pois obtida por meios ilícitos (a autoridade policial teve acesso as informações de ligações efetuadas pelo número
investigado antes de ser deferida a quebra do sigilo telefônico, bem como a quebra de sigilo somente pode ser autorizada na
investigação de crimes de reclusão, conforme art. 2°, 111 da Lei nO9.296/96), culminando na contaminação de todas as provas
produzidas no processo, devendo a sentença ser invalidade, com fulcro na doutrina do fruits of the posionous tree;
2) Nulidade em decorrência da indevida quebra de sigiio fiscal, destacando que a juntada na ação penal de informações
fiscais produzidas em outro procedimento sem ter sido precedida da necessária decisão de quebra de sigilo devidamente
fundamentada e autorização de emprêstimo da prova para estes autos, violando o disposto no art, 5', LVI da CF/88,
3) No mérito, defende a atipicidade da conduta: vez que as condutas descritas na denúncia permite constatar que o apelante
praticou atos lícitos, não tendo descrevido a quebra do caráter concorrencial da licitação apto a configurar o delito que lhe foi
atribuido, previsto na Lei de licitação, bem como a acusação foi taxativa em afirmar na exordial que o objetivo da eventual fraude não
estava claro, caracterizando a inépcia da inicial. Destaca que o contato telefônico mantido entre os réus no momento da abertura das
propostas é conclusão derivada de prova obtida ilicitamente e, portanto, imprestável. Afinna, ainda, que o Apelante desconhecia
eventual falta de qualificação técnica de Santo Berti Neto para o procedimento Iicitatário, bem como inexistia provas concretas
conluio entre os réus para tentar fraudar ou frustrar o caráter competitivo, sendo vedado fazer ilações fantasiosas neste sentido.
Sustenta, que no HC 63.886-PA, que tramitou perante o STJ, o voto-vencido do Ministro Napoleão Maia Filho elucidou bem a
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atipicidade da conduta do Apelante, votando pelo trancamento da Ação Penal em voga; •
4) A dosimetria da pena foi equivocada pois a fixação da pena base foi acima do mfnimo legal, vez que não obedeceu os
ditames do art. 59 do CP, desobedecendo o principio da individualização da pena, vez que atribuir o excesso ã culpabilidade elevada,
circunstâncias do crime, consequências e comportamento da vítima são fundamentos inidôneos, não demonstrando concretamente a
presença das circunstâncias judiciais.

Nas razões da Apelação Criminal de SANTO BERTI NETO, a defesa aduz que:
1) Preliminannente, a nulidade decorrente da utilização de prova i!feita no processo, em violação ao direito de sigilo das
comunicações telefõnicas (art, 5°, XII da CF/88), alegando que a quebra de sigilo somente pode ser autorizada na investigação de
crimes de reclusão, confonme art. 2°, 111da Lei n° 9.296/96, concluindo pela contaminação de todas as provas produzidas no
processo, devendo a sentença ser invalidade, rechaçando-se a tese utilizada na sentença acerca da utilizando do princípio da
proporcionalidade para legitimar a utilização de provas illcitas.
2) No mérito, defende a atipicidade fonmal do delito do art, 90 da Lei n' 8,666/93: na medida em que, nem formal nem
materialmente, as condutas do Apelante se inserem nos fatos que lhes foram imputados. Destaca que o fato do acusado participar de
uma licitação sem possuir o dinheiro para pagar pelo bem ou sem apresentar idoneidade econômico-financeira não possui nexo com
a frustação à competitividade do certame licitatório, que é elementar objetiva do delito, elucidando também o entendimento do
Ministro Napoleão Maia, voto-vencido no HC 63,886-PA, que tramitou perante o STJ,
3) A atipicidade material do delito do art. 90 da Lei 8.666/93: vez que não vislumbra concreta lesão ao bem juridico tutelado
por tal tipo penal, pois ausente a fraude à competitividade do certame, tendo sido interposto recurso administrativo por outro
participante e, sendo o bem adjudicado por outro participante, inexistindo o crime em voga, permitindo-se a absolvição do réu nos
moldes do art, 386, 111do CPP;
4) A dosimetria da pena foi equivocada pois a fixação da pena base foi acima do mlnimo legal, tendo a magistrado de piso
considerado abstratamente desfavorável a culpabilidade do Apelante e as circunstâncias do crime, em desobediência ao art. 59 do
CP. Destaca que a fraude está prevista pelo próprio enunciado legal, sendo inadmissível que seja usada como condição para
exasperação da pena, sob pena de incorrer em bis in idem. Pleiteou a fixação da pena no mínimo legal: 2 (dois) anos e,
consequentemente, seja decretada a prescrição do crime e, extinção da punibilidade do agente nos termos do art. 107, IV do CP,
comprovando o alegado.
Em contrarrazões, o Parquet requereu a rejeição das preliminares de nulidade suscitadas e a manutenção da sentença em todos os
seus termos (f1s, 1745-1817),
A Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos (fls. 1822-
1853).
O feito retornou ao meu gabinete, concluso, em 23/05/2013, oportunidade em que determinei a juntada dos documentos
encaminhados pela Secretaria da 5a Vara Penal de Belém e, após, remessa do feito ao custos legis para manifestação.
Em exercício pela 148 Procuradoria de Justiça, o Procurador Ricardo Albuquerque da Silva, se manifestou pelo desentranhamento
dos documentos de fls. 1856/1865, porque sua juntada foi decorrente de uma espécie de geração espontãnea e, após, o
processamento da Apelação Criminal.
to o relatório. À Secretaria para inclui o feito em pauta de julgamento,
VOTO
Ab initio e, em tempo, defiro o pedido de desentranhamento de documentos formulado pelo Ministério Público (fl. 1867), vez que eles
se referem as informações acerca do cumprimento de carta precatória expedida pelo Juízo Criminal do presente processo sem
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•
qualquer repercussao no julgamento do presente feito.
As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do presente apelo.
Imperioso ressaltar que, desde o nascedouro da presente Açêo Penal, até a efetiva entrega da tutela jurisdicional, a defesa dos ora
Apelantes manejam, sem êxito, impugnações ao presente feito, senão vejamos:
O Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n" 19.593/PA, Rei. Ministro FELlX FISCHER, QUINTA TURMA, jul9ado desprovido
em 27109/2005, foi impetrado por Santo Berti Neto, no qual o impetrante alegou a falta de fundamentação da decisão que detenminou
a quebra do seu sigilo telefônico, tendo o STJ considerado que se tratou de decisao fundamentada com apoio na Lei n" 9.296/96 e
sem afrontar a Constituiçao Federal.
Melhor sorte nao assistiu aos habeas corpus impetrados com o fulcro de trancar a presente Açao Penal, tendo o STJ e o STF,
denegado a ordem, respectivamente, nos HC n" 63.886-PA e HC 98.134-PA.
Feitas estas considerações, passo à análise das alegações deduzidas nos recursos.
1) PRELlMINARES:NULlDADES.
1.1) QUEBRA DE SIGILO TELEFCNICO (FRANCO DI GREGÓRIO)
1.2) UTILlZAÇAO DE PROVA ILlCITA (SANTO BERTI NETO)
O Apelante Franco Di Gregório sustenta que o Mandado de Segurança interposto pelo defensor de Santo Berti Neto nao discutia as
ilegalidades acerca do deferimento da quebra de sigilo telefônico relatadas no Apelo atinente á forma como a autoridade policial
colheu as informações sigilosas, mas tão somente cingia-se em alegar a ausência de fundamentação e a possibilidade de produção
de outros meios de prova.
Conclui pela necessidade de reconhecimento da ilicitude da prova, vez que o decisum proferido no Recurso Ordinário em Mandado
de Segurança n' 19.593/PA não repercutiria nas nulidades atacadas pelo Apelo.
Já nas razões de Santo Berti Neto foi suscitada a nulidade decorrente da utilização de prova ilícita no processo, em violaç~oao
direito de sigilo das comunicações telefônicas (art. 5", XII da CF/88), alegando que a quebra de sigilo somente pode ser autorizada
na investigação de crimes de reclusão, conforme art. 2°, UI da Lei n° 9.296/96, concluindo pela contaminação de todas as provas

• produzidas no processo, devendo a sentença ser invalidada, rechaçando-se a tese utilizada na sentença acerca da aplicabilidade do
princfpio da proporcionalidade para legitimar a utilização de provas ilfcitas.
Entretanto, ° voto do relator Ministro Felix Fischer põe uma pá de cal sobre o tema, cuja transcrição segue abaixo:
O presente habeas corpus apresenta três tópicos: a) irregularidades na quebra do sigilo telefônico do paciente; b) vícios na quebra do
sigilo fiscal do co-réu do paciente e c) inépcia da denúncia.
Em relação ao primeiro tópico, afirmam os impetrantes que "a prova obtida é ilícita, já que comprovadamente a Autoridade Policial
teve acesso a informações de ligações efetuadas pelo número antes de ser deferida a quebra de sigilo telefônico de Santo Berti Neto,
devendo ser desentranhada dos autos e todos os atos dela decorrentes serem declarados nulos, bem como a ação penal trancada,
atravês da concessão da ordem por este Colendo Superior Tribunal de Justiça." (FI. 15). Aduzem que a "Autoridade Policial tentou de
todas as formas obter dados que prejudicassem os Réus, entre eles o ora Paciente. Dois dias depois de tomar conhecimento que a
quebra de sigilo telefônico foi suspensa, adotou medidas extremas para prosseguir a sua perseguição sem limites. E o Juizo da.
Vara Criminal de BelémPA, mesmo tendo ciência desses procedimentos, nada fez para que as garantias e direitos dos Acusados
fossem respeitados." (Fls. 1112). Salientam, ainda, que a autoridade policial, mesma sem saber se o pedido por ela formulado de
quebra de sigilo telefônico seria deferido, se reportou à uma decisão em tese prolatada pelo MM. Juizo de Direito da 68 Vara Criminal
de BelémAM na qual a medida pleiteada teria sido deferida, o que, segundo afirma, "resta clara e inequívoca a forma ilegal em que
foi conduzida a investigaçao." (FI. 11).
A respeito das apontadas irregularidades o e. Tribunal a quo assim se manifestou:
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"Questionam, os impetrantes, também sobre os procedimentos adotados pela autoridade policial no inquérito instaurado, no que diz •
respeito à colheita de provas, principalmente sobre a quebra do sigilo telefônico do Senhor Santo 8erti Neto, que, a principio, dizendo
eles - impetrantes -, não se deu através de autorização judicial, o que torna a prova ilícita, devendo ser desentranhada dos autos,
com a consequente declaração de nulidade dos atos dela decorrentes, bem como o trancamento da ação penal. Ora, quanto a essa
matéria, denota-se, como muito bem expôs o nobre Procurador de Justiça, que ela já foi objeto de apreciação no mandado de
segurança impetrado por Santo Berti Neto, acusadoco-autor, cuja relataria coube ao Desembargador João José da Silva Mareja e ,
as Câmaras Criminais Reunidas, acompanhando o voto do digno Relator, por unanimidade de votos, cassando a liminar
anterionmente concedida, ccnsiderou que a quebra dos dados telefônicos foi válida e em observância às exigências legais." (fi. 628).
A irresignaçâo, neste ponto, está prejudicada.
Entendo que a questâo, ao contrário das teses dos Apelantes, já foi dirimida pelo E. Tribunal de Justiça Estadual, sendo prejudicada
a sua análise no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, as instâncias superiores afastaram as teses de inépcia da
denúncia e as nulidades que os Apelantes insistem em trazer a tona novamente.
Destaco que a quebra de sigilo telefônico exige autorização judicial para tanto, o que efetivamente foi procedido no presente caso,
convalidando-se a obtenção das infonnaçôes supervenientes. Quanto a alegação atinente a quebra de sigilo somente poder ser
autorizada na investigação de crimes de reclusão, pelo simples compulsar dos autos, observa-se que o inquérito policial que deu azo
a presente Ação Penal foi instaurado mediante a Portaria de n' 273.2004.000046-8DOAlDIOE, datada de 16 de agosto, objetivando
apurar o crime de FALSIDADE IDEOLÓGICA (Pena - reclusão, de um a cincc anos, e multa, se o documento é públicc, e reclusâo de
um a três anos, e multa, se o documento é particular), caindo por terra todas as alegaçôes de nulidades dos apelantes.
Ainda que assim não fosse, observo que a inadmissibilidade das provas obtidas ilicitamente objetiva coadunar com o principio da
dignidade da pessoa humana, na medida em que a vedação preserva o indivíduo de não ter em seu desfavor provas contaminadas
pela ilicitude, proporcionando, assim, a satisfação da referida garantia fundamental.
Entretanto, as regras de hermenêutica jurídica me levam a concluir que a norma insculpida no art. 5°, LVI da CF/88 não possui
caráter absoluto, com a possibilidade de incidência do princípio da proporcionalidade, como meio de equilíbrio entre normas
aparentemente em conflito. •
Apesar de nosso ordenamento jurídico ter adotado a teoria dos frutos da árvore envenenada em detrimento da valoração das provas
ilícitas por derivação, tenho que tal regra não se revestirá completamente de caráter absoluto, onde, dependendo do caso em
concreto, deverão ser sopesados os valores/principias aparentemente em conflito, para que assim se possa abstrair o equilíbrio
juridico buscado pelo Estado Democrático de Direito.
O doutrinador Adalberto José Aranha propõe a consideração da prova ilícita sob o fundamente da aplicabilidade do princípio da
proporcionalidade, nos seguintes termos:

Por ela, de maneira excepcional e em casos de extrema gravidade, pode-se usar a prova iHcita, tomando-se por base e sopesando-
se os valores em contradição e em debate. Tal teoria afirma que a admissão da prova obtida mediante um meio ilícito é em princípio
meramente relativo, que pode ser violado desde que esteja em jogo e em posição contrária outro princípio ao qual se atribui igualou
maior valor. (ARANHA, Adalberto José Q. T. de Camargo. Da prova no processo penai. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 1999.)

No presente caso, os recorrentes pretendem que numa situação de extrema gravidade e interesse público (fraude a processo
licitat6rio), seja desprezada uma prova contundente, com base apenas na ausência de uma formalidade legal, que conforme já
destaquei, posteriormente foi proferida a devida autorização judicial para quebra do sigilo telefônico guerreado perante as Câmaras
Criminais Reunidas deste E. TJE-PA, restando prejudicada a análise no âmbito do STJ.
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• Destarte, o sigilo telefônico, como sabido, não tem caráter absoluto, devendo ceder ao princípio da moralidade aplicável de forma
absoluta às relações de direito público e privado, devendo ser mitigado nas hipóteses em que as comunicações telefônicas são
denotadoras de ilicitude, porquanto não pode o cidadão, sob o alegado manto de garantias fundamentais, cometer ilícitos. Isto
porque, conquanto o sigilo telefônico seja garantido pela Constituição Federal como direito fundamental, não o é para preservar a
intimidade das pessoas no afã de encobrir ilicitos.
In casu, noticia os autos que Santo Ber1i Neto foi denunciado pelo Ministério Público de São Paulo pela prática de crime falimentar,
violando o art. 186 da Lei de Falências e, por intennédio de informações obtidas do INFOSEG (Integração Nacional de Infonnações
de Justiça e Segurança Pública, se verificou, ainda, que o referido réu tem inúmeras passagens pela Policia Paulistana (fls.109-110).
Concluo que, no aparente conflito entre o direito individual do acusado ao sigilo de suas comunicações e a preservação dos
interesses da administração pública, este último, com fulcro no principio da proporcionalidade, deve prevalecer. E, com a devida
autorização judicial da quebra do sigilo telefônico, os acusados foram devidamente citados e intimadas para participar de todos os
atos do processo, sem qualquer violação ao direito à ampla defesa e ao contraditório, inexistindo a nulidade alegada.
Ante o exposto, rejeito as preliminares de nulidade de ambos apelantes;
1.3) QUEBRA DE SIGILO FISCAL (FRANCO DI GREGÓRIO)
Sustenta a indevida quebra de sigilo fiscal, destacando que a juntada na ação penal de informações fiscais produzidas em outro
procedimento sem ter sido precedida da necessária decisão de quebra de sigilo devidamente fundamentada e autorização de
empréstimo da prova para estes autos, violando o disposto no art. 5", LVI da CF/88.
Entretanto, como bem elucidado peja doutro Procuradora de Justiça: a licitude da prova emprestada de outro processo, basta que no
processo origem, de onde foi emprestada a prova, o Juizo autorize a colheita da mesma, e que nos presentes autos se dê
oportunidade à Defesa para se manifestar sobre o material juntado, o que foi oportunizado no presente feito.
No sentido do aduzido acima, colecionamos a jurisprudência:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONCUSSÃO. EXCESSO DE EXAÇÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÓNICA. PROVA EMPRESTADA. LICITUDE DA PROVA. AUTORIA PROVAS. DOLO. PENA. AÇÃO PENAL EM

• ANDAMENTO. PENA DE MULTA. REGRAMENTO PELO ART. 49 DO CÓDIGO PENAL. PERDA DO CARGO PÚBLICO. INEXISTE
NULIDADE DO PROCESSO POR PROVA IlÍCITA OU CERCEAMENTO DE DEFESA, QUANDO A INTERCEPTAÇÃO
TELEFÓNICA, COMO PROVA EMPRESTADA, FOI CABALMENTE AUTORIZADA NO PROCESSO DE ORIGEM E, NESTES
AUTOS, FACULTADO A P ARTE AMPLO ACESSO DO MATERIAL, SABENDO-SE SER DESNECESSÁRIA A TRANSCRiÇÃO
INTEGRAL DAS GRAVAÇÕES. ALÉM DE NÃO SER A PROVA ILlcITA, A CONDENAÇÃO SE LASTREOU EM OUTROS
ELEMENTOS DE CONViCÇÃO (...)APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA E RECURSO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDO,
PARA DECRETAR A PERDA DO CARGO PÚBLICO DO RÉU.
(TJ-DF - APR: 667149420058070001 DF 0066714-94.2005.807.0001, Relator: MARIO MACHADO, Data de Julgamento: 09/09/2010,
l' Tunna Criminal, Data de Publicação: 05/10/2010, DJ-e Pág. 169).

Conforme se verificará da análise do mérito recursal, a condenação pautou-se em outros meios de prova que não a quebra do sigilo
fiscal ora impugnado, razão pela qual a teoria dos frutos da árvore envenenada não se aplica ao caso em comento, pois a quebra em
voga não contaminou o conjunto probatório dos autos, inexistindo nexo causal entre a quebra do sigilo e a condenação;

2) MÉRITO
2.1) ATIPICIDADE DA CONDUTA, FORMAL E MATERIAL DO DELITO (Franco Di Gregório e Santo Berti Neto)
O Apelante Franco Di Gregorio sustenta que as condutas descritas na denúncia permitem constatar que o apelante praticou atos
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Ifcitos, não tendo descrevido a quebra do caráter concorrencial da licitação apto a configurar o delito que lhe foi atribuído, bem como •
a acusação foi taxativa em afirmar na exordial que o objetivo da eventual fraude não estava claro, caracterizando a inépcia da inicial.
Destaca que o contato telefônico mantido entre os réus no momento da abertura das propostas é conclusão derivada de prova obtida
ilicitamente e, portanto, imprestável. Afinma, ainda, que o Apelante desconhecia eventual falta de qualificação técnica de Santo Berti
Neto para o procedimento licitatório, bem como inexistia provas concretas conluio entre os réus para tentar fraudar ou frustrar o
caráter competitivo, sendo vedado fazer ilações fantasiosas neste sentido. Sustenta, que no HC 63.8BB-PA, que tramitou perante o
5T J, o voto-vencido do Ministro Napoleão Maia Filho elucidou bem a atipicidade da conduta do Apelante, votando pelo trancamento
da Açao Penal em voga.
Inicialmente, destaco que ordenamento pátrio estabelece normas e princípios objetivando garantir a todos a segurança do sistema
jurídico. Desta forma, tendo a Corte Superior se manifestado expressamente sobre a irresignação do apelante em sede de habeas
corpus, não há como prevalecer entendimento fixado em voto-vencido, conforme pretende o recorrente,
Tanto o ST J quanto o STF já rechaçaram a tese destacando expressamente que: a inicial acusatória descreve, suficientemente, os
fatos supostamente ilfcitos. Mais: a denuncia foi oferecida de modo a permitir o exerclcio da ampla defesa. Pelo que não é fruto de
um descuidado ou de um arbítrio exercício do poder-dever de promover a ação penal pública. E o fato é que ela, peça inicial
acusatória, descreve, com base nos elementos delitivos até então conhecidos, um acordo de vontades entre o paciente e o primeiro
denunciado, para perpetração da conduta criminosa. (STF, excerto da ementa HC 98.134-PA, relatoria do Ministro Ayres Britto).
Finalizo, quanto ao tema acima, que os requisitos do art. 41 e 395 do CPP orientam o exame da exordial acusatória e são
estabelecidos objetivando resguardar a ampla defesa dos réus, vez que estes devem se defender dos fatos ali narrados. Quanto a
ampla defesa de Franco Di Gregório, verifica-se que esta foi exercida em sua plenitude ao longo de toda tramitação processual,
tendo inclusive o feito sido chamado à ordem com a determinação de citação dos réus para apresentarem Defesa Escrita, nos
moldes do art. 396 do CPP, bem como as instâncias Superiores já se manifestaram sobre o tema.
Compulsando os autos, observo que a denuncia narrou detalhadamente a conduta criminosa do Apelante atribuindo-lhe a
responsabilidade de garantir o valor da proposta ofertada por Santo Berti Neto no processo licitatório, sendo visto o apelante falando
com este último no momento da abertura das propostas, o que demonstra o intento dos recorrentes em fraudar o caráter licitatório do •
certame, conduta tipificada no art. 90 da Lei n° 8666/93, razao pela qual entendo improcedente a argumentaçao.
Santo Berti Neto, por sua vez, destaca a inexisténcia de concreta lesa0 ao bem jurídico tutelado pelo art. 90 da Lei 8666/93, pois
ausente a fraude à competitívidade do certame, tendo sido interposto recurso administrativo por outro participante e, sendo o bem
adjudicado por outro participante, inexistindo o crime em voga, penmitindo-se a absolviçao do réu nos moldes do art. 386, III do CPP.
Entretanto, o STF já decidiu, ao receber a denúncia no INO 3.106/BA (Min. Dias Toffoli, Dje de 22/03/2012) que o crime acime
mencionado é classificado como formal, cuja consumação dá-se mediante o mero ajuste, combinação ou adoção de qualquer outro
expediente com o fim de fraudar ou frustrar o caráter competitivo da licitação, com o intuito de obter vantagem, para si ou para
outrem, decorrente da adjudicaçao do seu objeto, de modo que a consumação do delito independe da homol09açaO do procedimento
licitatório. Assim, nao há falar em atipicidade da conduta atribuída ao acusado, confonme segue:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ART 90 DA LEI 8.666/1993. FORMAÇÃO DE
OUADILHA. ART. 288 DO CÓDIGO PENAL. INÉPCIA DA INICIAL. FALTA DE INDICAÇÃO INDIVIDUALIZADA DAS CONDUTAS
DELlTIVAS. NÃO OCORRÊNCIA. FRAUDE A LICITAÇÃO CRIME FORMAL. INVIABILIDADE DE ANALISE DE FATOS E PROVAS
NA VIA DO HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA. 1. (... ). 3. O Plenário desta Corte já decidiu que o delito
previsto no art. 90 da Lei 8.666/1993 é fonmal, cuja consumação dá-se mediante o mero ajuste, combinaçao ou adoça0 de qualquer
outro expediente com o fim de fraudar ou frustrar o caráter competitivo da licitação, com o intuito de obter vantagem, para si ou para

8



Pág. N°DSSA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTiÇA DO ESTADO DO PARÁ
CONSULTA DE PROCESSOS DO 1° GRAU

• outrem, decorrente da adjudicação do seu objeto. de modo que a consumação do delito independe da homologação do procedimento
licitatório. 4. (...). 5. Ordem denegada.
(STF - HC: 116680 DF, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 18/12/2013, Segunda Tumna, Data de Publicação:
DJe-030 DIVULG 12-02-2014 PUBLlC 13-02-2014).

•

Insiste o recorrente, em defender a atipicidade fonnal do delito em voga, pois as suas condutas não se inserem na descrição abstrata
do delito. Destaca que o fato do acusada participar de uma licitação sem possuir o dinheiro para pagar pelo bem ou sem apresentar
idoneidade econômico-financeira não possui nexo com a frustação à competitividade do certame licitat6rio, que é elementar objetiva
do delito.
Entretanto, o depoimento da testemunha EDMILSON DE SOUZA CARVALHO é bastante claro em elucidar que, a fraude existente
no caso em comento, ocorreu pela participação da empresa de Franco Di Gregório (Supra Temninais) de forma indireta, vez que, ele
seria o responsável por garantir o valor da proposta de R$ 4.100.000.00 (quatro milhões e cem mil reais) ofertada por Santo Berti,
tudo com o intuito de reduzir os valores das propostas dos outros participantes do certame, o que permitiria a vnória dos réus no
certame, prejudicando os demais concorrente, conforme segue:
que trabalha com sistema de regularização de projetos em portos e já prestou serviços para o Sr. Franco e Sr. Oliveira; que na época
dos fatos participaria da concorrência para outra empresa; que havia interesse da Empresa de navegação e Transporte Cidade
Transporte; que no dia do início da venda dos editais falou com a pessoa que a procurava para participar da licitação quando soube
que participavam uma série de empresa e a empresa Supra Terminais de Franco di Gregório e Passarão estariam presentes; que o
comentário vinha das pessoas que comprovam o edital da concorrência Pública; que no momento que entrava o Franco e Passarão
deixaram de participar da licitação porque sabiam que não tinham chance; que sabe que quando se entra em uma licitação de leilão
se sabe das possibilidades de se ter êxito ou não ...

Peço vênia ainda para transcrever excerto da sentença onde se demonstra com clareza solar os fatos apurados nos autos, in verbis:

Os autos revelam que havia forte concorrência comercial na área portuária e de logística entre o acusado Franco Oi Gregório e José
de Oliveira, o que torna fácil perceber o por que a conduta delitiva dos réus, pois se houvesse uma disputa direta entre Franco Di
Gregório e José de Oliveira na licitação o valor da arrematação poderia ser inúmeras vezes superior ao lance dado por Santo Berti
neto (R$ 4,100.000,00), o que mais benéfico à administração pública que pretendia vender o imóvel pelo maior preço possivel
(hipótese em que não haveria o crime descrito no artigo 90, da Lei n.': 8.666/1993). Não por outro motivo, os réus utilizaram-se da
artimanha apurada nos autos para que Franco Oi Gregório arrematasse o bem pelo menor valor posslvel, já que não apareceria
diretamente na disputa com seu concorrente comercial. Acreditavam os réus que a vitória de Santo Berti Neto não atrairia atenção no
processo licitatório, porém, o fato de ser pessoa física desprovida de recursos financeiros à altura do valor da licitação, conforme
documentado enviados pela Secretaria da Receita Federal às fls. 377/384, dos autos, acabou por despertar a atenção do outro
licitante (José de Oliveira) que denunciou o primeiro acusado à policia.
Ademais, segundo os ganhos declarados à Receita Federal pelo acusado Santo Berti Neto, este não tinha recursos financeiros
sequer para fazer frente ao necessário depósito de 5% (cinco por cento) do valor do imóvel, quanto mais para pagar ao final do
processo licitatório o valor total de R$ 4.100.000,00 (quatro milhões e cem mil reais). O próprio acusado Santo Berti Neto em seu
interrogatório admitiu não possuir o valor necessário, alegando que ap6s ganhar a licitação, procuraria um comprador para o bem e
com a venda, pagaria o valor da licitação à administração pública. Este acusado, em suas fracas declarações em Juízo, quis que se
acreditasse que, coincidentemente o réu Franco Di Gregório seria a pessoa que se interessou pelo bem no tempo hábil do dep6sito
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do valor junto a administração pública. •
O maior fato impeditivo da participação de Santo Berti Neto no processo licitatório é a falta de condições econômicolfinanceira para
fazer frente ao valor do bem licitado, fato de profundo conhecimento do réu Franco Di Gregório. Obviamente se a licitação trata de
venda pelo maior preço de um bem de valor considerável, não há necessidade de constar no edital a exigência de aporte financeiro
compatível dos participantes, por ser implícito, próprio da coisa, inseparável. Não faz sentido algum, o licitante sem recurso financeiro
suficiente, se inscrever em urna licitação da envergadura da questionada nos autos. Este fato traduz o prévio ajuste de conduta dos
réus para que Santo Berti Neto participasse da licitação com o fiel propósito de aniquilar o caráter competitivo do evento
administrativo, já que suas declarações em Juízo revelam que, nos termos da Lei n.o: 8.666/1993, não tinha capacidade financeira
combativel com o bem licitado.
Não resta dúvida do prévio acordo entre os acusados, pois a quebra do sigilo telefônico de Santo Ber1i Neto, revela que os réus
mantiveram constantes conversa telefônicas no momento da licitação, o segundo acusado prestou consultoria instantânea ao
primeiro acusado no exato momento do desenvolvimento do ato de arrematação, desta forma, Franco Di Gregório, atuou
decisivamente para o sucesso da empreitada criminosa.

Devidamente provado nos autos, que Santo Ber1i objetivava fraudar o caráter competitivo do certame realizado pela ENASA,
objetivando o favorecimento de ambos os apelantes com a adjudicação do bem a preço mais baixo do que se Franco Di Gregorio
participasse efetivamente da licitação, devendo-se manter a incolumidade da sentença em todos os seus termos.

2.2) OOSIMETRIA DAS PENAS (Franco Di Greg6rio e Santo Berti Neto)
Ambos os réus insurgem-se contra a fixação da pena base acima do mínimo legal, não analisando corretamente as circunstãncias
judiciais do art. 59 do CP. Entretanto, em ambas dosimetrias foram consideradas:
A culpabilidade elevada, haja vista a alta reprovabilidade social imprimida à conduta perpetrada pelo acusado, por isso a tenho como
desfavorável.
O acusado é primária, por isso tenho esta circunstância como favorável. •
Nada consta nos autos como sobre a conduta social do acusado por isso as tenho como favorável.
Não há nos autos elemento apto a subsidiar a análise da personalidade do acusado, de modo que considero tal circunstância
favorável.
Quanto ao motivo do crime, afigura-se este como intuito de obter vantagem patrimonial, porém, tendo em vista que tal circunstância
já se encontra ínsita a valoraçâo do principio do tipo penal, deixo de considerá-Ia para dosimetria da pena, desta forma, considero
favorável.
As circunstâncias do crime são desfavoráveis, haja vista a forma fraudulenta pela qual agiu o acusado, valendo-se de declaraçôes
falsas para ganhar a licitação. Assim, as tenho como desfavorável.
As consequências do crime foram além das próprias do tipo penal, assim, as tenho como desfavorável.
O comportamento da vítima não influiu na prática do crime, sendo assim uma circunstância desfavorável.

O Magistrado sentenciante entendeu pela aplicação de 4 (quatro) circunstâncias desfavoráveis, aplicando a pena-base em grau
médio de 3 (três) anos, considerando a culpabilidade elevada, as circunstâncias e consequências do crime, bem como o
comportamento da vitima. Entretanto, os Apelantes entendem que a fundamentação foi abstrata e com aplicação de bis in idem,
razão pela qual entendem fazer jus a fixação da pena no mínimo legal e, consequente, decretação da prescrição do crime com a
extinção da punibilidade dos agentes.
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A culpabilidade dos agentes é o poder agir de outro modo que não o fizeram, sendo amplamente censurável a conduta, tendo a
magistrada concretamente fundamentado a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.
Quanto as circunstâncias do crime, estas se tratam de todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não definidos na
lei penal, sendo o modus operandi empregado na prática do delito. Quanto ao tema, assim restou fundamentada: são desfavoráveis,
haja vista a forma fraudulenta pela qual agiu o acusado, valendo-se de declarações falsas para ganhar a licitação. Assim, as tenho
como desfavorável.
Em virtude da utilização da palavra fraudulenta, o Apelante destaca a existência de bis in idem, entretanto, enfatIzo que foi
considerado a utilização de declarações falsas para obtenção de êxito no certame, portanto, com enfoque no modus operandi
utilizado na prática delitiva, apto a caracterizar como desfavorável a circunstância.
No caso concreto, tem-se que o estabelecimento da pena base acima do seu patamar mínimo foi suficientemente fundamentado,

•
tendo sido declinados elementos aptos ao preenchimento dos parametros fixados pelo próprio dispositivo legal nao havendo patente
ilegalidade ou violaçao expressa ao artigo 59 do Código Penal.
Ante o exposto, conheço dos recursos e nego-lhes provimento, nos termos da fundamentação e, ex ofício, procede-se o decote da
multa de 3% (três por cento) do valor do contrato celebrado por Santo Berti Neto com a Administração Pública, vez que matéria
estranha à ceara penal, devendo ser dirimida na área cível e administrativa.
É o meu voto.
Belém (PA), 01 de março de 2016.

Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator

•
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