
li -r,. l r' ü

AURORA
EAT'I Ap

Aùthon¡ùd E(ono¡ìì( 0ptràlor

Aurora Ca Ar:razonia Term nars e Servicos LLda

Ao Diretor de Negócios Comerciais
Sr. Marx Martins Marsicano Rodrigues
Diretoria de Negócios Comerciais da INFRAERO

Estrada Parque Aeroporto, Setor de Concessionárias e Locadoras, Lote 5, Edifício Sede - Brasília/DF

À Presidente da Comissão de Licitação
Sra. Andreia e Silva Heidmann
Gerência Geral de Serviços de l-ogística Administrativa - Gerência de Licitaçöes

Coordenação de Licitação de Concessão de Áreas - LALI-2

Setor Comercial Sul, Quadra 04 Ed. Centro Oeste 1e andar - Brasília/DF

¡iukntúl trv: ¡¡lcilß
i:)
/r-J (EC\a

Å-^
fuúvis e Sihlrt ÿ,et{nwnn
Coordenadora de Llcita;ãa dc
Concessáo de Áreas - L¡11.2

Ref.:

A AURORA DA AMAZôNA TERMINAIS E SERVIçOS LTDA. ("Aurora" ou "Recorrente"), sociedade

limitada, com sede na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, na Rua Ministro João Gonçalves de

Araújo, ne 472, Parte E, Distrito lndustrial, inscrita no CNPJ/MF sob o ne 04.694.548/000L-30, vem

respeitosamente, por seu representante legal, conforme documentos presentes nos autos, com

fundanrento nos artigos 56 e 57 da Lei ne 9.784h999 e do artigo 5e, XXXIV, "a" , e LY da Constituição, à

presença de Vossas Senhorias, interpor o presente

RECU RSO ADMI N ISTRATIVO

contra decisão exarada pelo llmo. Sr. Diretor de Negócios Comerciais da INFRAERO Sr. Marx Martins

Marsicano Rodrigues ("Decisão"), recebida no dia 24.07.2OI8 (terça-feira) por meio do Ofício Circular

ns 8758/LALI-2/2O18, a qual inabilitou a Aurora com razöes fáticas e jurídicas inéditas sobre as quais a

licitante não teve oportunidade de se manifestar, fazendo-o nesta oportunidade pelos fundamentos a

seguir expostos.
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DOS FATOS RELEVANTES

Em 08.06.2017, a INFRAERO publicou o Edital para a "Concessão de Uso de Área para Exploração

Comercial e Operação da Atividade de Armazenagem e Movimentação de Cargas lnternacionais e/ou
Nacionais no Aeroporto lnternacional de Manaus/Eduardo Gomes", tendo sido constituída a Comissão
de Licitação responsável pelo Ato Administrativo ns 589/LALI(LALI-2)/2017 ("Comissão de Licitação,,).

Entretanto, a INFRAERO vem conduzindo a presente licitação desde seu início com diversos
incidentes ocorridos em procedimento que já percorre mais de 1 (um) ano. Ao longo deste período, em
apertada síntese, houve as seguintes ocorrências relevantes:

a) a suspensão da sessão de apresentação de propostas sine die pela INFRAERO após publicação

do Edital;

b) a alteração de atos societários por licitante (MDC Serviços de Apoio Logístico Ltda.) para

ajustar seu objeto social e sua qualificação ecocômico-financeira aos termos do Edital,
justamente no prazo de suspensão conferido pela INFRAERO;

c) a declaração de vitória da referida licitante (MDC Serviços de Apoio Logístico Ltda.), que não
preenchia mínimas condições de participação e fez uso abusivo da condição de Empresa de

Pequeno Porte - EPP;

d) após longa fase recursal que perdurou por diversos meses, a INFRAERO acolheu razões

recursais que demosntravam a óbvia inabilitação da empresa MDC Serviços de Apoio

Logístico Ltda., sendo a Aurora declarada vencedora da licitação por um curto espaço de

tempo;

e) ato contínuo, a INFRAERO declarou sua intenção de revogar a licitação por razöes

perfu nctórias de cu n ho ma croeconômico tota I mente i nsu bsistentes;
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f) em alguns novos meses de análise pela INFRAERO, em 23.O3.2OL8, concluiu-se que a

revogação da licitação não seria um medida que pudesse atender ao interesse público,

decidindo-se, por suspender a referida intenção de revogação do certame.

lmportante destacar que, após a referida desclassificação da MDC Serviços de Apoio Logístico

Ltda, por absoluta inexistência de condição de habilitaçã o, em 2L.72.2O17 , a documentação da Aurora

foi analisada pela Comissão de Licitação, que decidiu pela habilitação desta com a apresentação da

melhor proposta para o valor mensal a ser pago pela concessão de uso do Terminal de Cargas, qual seja:

o montante de RS 3.610.000,00 (três milhões seiscentos e dez mil reais), isto é, 34% de ágio sobre o

valor mínimo estabelecido no Edital.

A licitante classificada em 3e lugar, por sua vez, ofereceu sua melhor proposta no valor mensal

de RS 3.050.000,00 (três milhões e cinquenta mil reais), o que acarretaria um ootencial preiuízo à-

TNFRAERO de mais de RS 500.000.00 (quinhentos m¡l reaisl mensais ao longo de 10 (dez) anos de

vigência do contrato de concessão de uso do Terminal de Cargas de Manaus.

Neste contexto, em vez de o objeto ter sido adjudicado à Aurora em razão de sua melhor

proposta no certame e de se sua plena qualificação técncia, jurídica e econômico-financeira, 5þ
Diretoria de Neeócios Comerciais. com a devida vênia, exarou a Decisão, em patente contradiÇ

os fatos e com os ditames da Lei nq 13.303/2016 e do Edital. Os fundamentos iurídicos e algumas

pela Aurora, de modo que se faz imprescindível a interposição do presente Recursos Administrativo com

vistas a buscar a revisão do entendimento da INFRAERO e a declaração da plena habilitação da Aurora.

II. DA ADMISSIBILIDADE DO PRESENTE RECURSO ADMINISTRATIVO

Consoante a Decisão recebida, a inabilitação da Aurora decorreria do conhecimento de "foto ou

circunstância que desabone a idoneidode comerciol ou afete a capocidade finonceiro, técnica, jurídica
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ou de produção do licitante"T, nos termos do item 14.5 do Edital, sendo, inclusive, mencionado na

página 17 do Relatório que fundamenta a Decisão:

"74. Em consulto ao site do Superior Tribunol de Just¡ço - STJ (Anexo 2), constatou-se

que o quinta turmo em 24 de moio de 2078, decidiu nos outos do Agrovo Regimental

(Registro ne 2018/000179L-9) por unonimidode de seus membros negar provimento

oo Agrovo, fìcando assim confirmoda a penolidade oo Sr. Sr. Franco Di Gregório que

compõe o pessoa ¡uríd¡co YAMAGAMI INVESTIMENTOS LTDA. inscrita no CNPJ ne

07.783.274/0001-67, na cond¡cão de Administrador e sócio do MPD Alcor

Empreend imentos e Po rticipoções Ltda."

Ocorre que a decisão mencionada sobreveio em 24.O7.2O18, isto é, vários meses após a última

manifestação da Aurora nos autos do processo administrativo referente à Licitação. Frise-se que as

razões de fato e de direito apresentadas pela INFRAERO para a suposta inabilitação da Aurora não foram

oferecidas ao contraditório e à ampla defesa, razão pela qual se faz necessário e legítimo o presente

Recurso Administrativo.

Nos termos do artigo 5s da Constituição, é assegurado o direito de petição a todos os poderes

públicos em defesa de direitos, sendo assegurado aos litigantes em processos administrativos o direito

ao contraditório e à ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes:

Art.5e (...)

XXXIV - sõo a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxos:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defeso de direitos ou contro

ilegolidode ou obuso de poder; (...)

1 "74.5. Sem prejuízo dos penalidades prev¡stds nos subitens precedentes deste Ed¡tol, o Comissõo de Licitoção

poderó inabilitor a \icitonte ou desclassificor a proposta, sem que isto gere direitos indenizotórios ou de reembolso,

caso tome conhecìmento de foto ou circunstôncia que desobone o idoneidade comercial ou ofete o copacidade

finonceira, técnica, jurídico ou de produçõo da licitonte;"
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LV - oos l¡t¡gontes, em processo judicial ou admin¡strat¡vo, e aos ocusodos em geral

são assegurodos o controditório e ampla defeso. com os me¡os e recursos a elø

¡nerentes;

Como se verifica, durante a fase recursal, não foi dada à Aurora a oportunidade de se pronunciar

com relação à superveniência da decisão no âmbito do Superior Tribunal de Justiça ("STJ"), inclusive

porque, à época das contrarrazões, tal decisão não existia. Assim, diante da existência de fatos novos,

se faz imperiosa a admissão do presente Recurso Administrativo, a fim de assegurar à Aurora o direito

ao efetivo contraditório e à ampla defesa.

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA ANALISTA DE

INFRA-ESTRUTURA/MPOG. NEGATIVA DE PEDIDO DE DISPONIBILIZAçÃO DO ÁUDIO

DA PROVA ORAL. VTOLAÇÃO AOS PRINCíPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA

DEFESA E DA PUBLICIDADE. 1. "Nas demandas que discutem concurso público, a

atuação do Poder Judiciário limita-se ao exame da legalidade do certame, vedada a

apreciação dos critérios utilizados pela banca examinadora para formulação de

questöes e atribuição das notas aos candidatos, sob pena de indevida incursão no

mérito administrativo" (STJ, RMÿ27.954/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,

DJe 79/tOl2OO9\. 2. Violações aos princípios constitucionais que regem a

administração devem ser analisadas pelo Poder Judiciário, como no caso em que se

busca a efetivação ao direito a recurso em etapa de concurso público. 2. A negativa

de disponibilização da prova oralfere o princípio constitucional da publicidade, além

de retirar a possibilidade de revisão dos atos da banca examinadora, violando, assim,

o disposto no art. 5e, XXXV da Constituição Federal, pois impede que o Judiciário

exerça o controle jurisdicional sobre possível lesão a direito do candidato. 3. Não

adianta haver a abertura de prazo para recurso administrativo, sem que o

candidato disponha de meios que efetivem esse direito e possa comprovar suas

alegações. É evidente que o candidato precisa ter acesso a sua prova, bem como aos

motivos que levaram a sua reprovação, para que possa contestar-lhe os critérios,

quando for o caso. 4. Apelaçäo do autor, parcialmente, provida a fim de determinar

que se disponibilize o áudio, que foi realizado na prova oral do candidato, com novâ

oportunidade de recurso administrativo. (TRF-1 - AC: 2tO28 DF 0021028-
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63.2008.4.01.3400, RCIAIOT: DESEMBARGADORA FEDERAL SELENE MARIA DE

ALMEIDA, Data de Julgamento: 17 /OS/2Ott, QUINTA TURMA, Data de Publicação: e-

DJF1 p.2169 de o2/09/2ot!)

Além disto, a Comissão de Licitação assumiu posicionamento jurídico inovador que prevê a

aplicação prática de sanção à Aurora de impedimento de contratar com a Administração Pública, de

forma automática, sem o devido processo legale por razöes jurídicas insubsistentes. Neste sentido, por

mais esta razão, merece conhecimento e análise o presente Recurso Administrativo.

Sem prejuízo do disposto no art. 59 da Lei n.9.784/1999 que estabelece o prazo recursal geral

de 10 (dez) dias, a Aurora, por consideração e importância das razões aqui apresentadas, interpöe o

presente Recurso Administrativo neste momento, no prazo estabelecido no item 9.2 do Edital de 5

(cinco) dias úteis contados do recebimento do Ofício Circular ne 8758/LALI-2/20I8 em 24.07.2018

(terça-feira). Neste sentido, o prazo para interposição de recurso administrativo teve início em

25.07.2O!8 (quarta-feira), chegando a termo no dia 31.07.2018 (terça-feira), sendo, portanto,

tempestivo o presente Recurso Administrativo.

III. DA PLENA REGUTARIDADE JURíDICA E CAPACIDADE TÉCNICA DA AURORA

Como visto neste procedimento licitatório, a Aurora detém inegável expert¡se na operação de

recintos alfandegados, o que demonstra (i) sua inquestionável regularidade jurídica e capacidade

técnico-financeira para o objeto licitado pela INFRAERO; e (ii) sua plena e exitosa atividade em diversas

atividades de transporte e logística, inclusive com amplo relacionamento comercial com a própria

INFRAERO.

Por todas as razöes apontadas nestes autos, depreende-se que a Aurora

a) opera há mais de 25 (vinte e cinco) anos com atividades logísticas diretamente relacionadas

ao objeto da concessão de área pública aqui versada;

b) possui capacidade técnica em logística, transporte, movimentação e armazenagem de cargas

muitas vezes superior ao mínimo exigido pelo Edital;
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c) possu¡ longo relacionamento contínuo e até o presente com a própria INFRAERO de mais de

20 (vínte) anos, demosntrando sua idone¡dade diária com a presente empresa estatal e o

pagamento superior a RS 100.000.000,00 (cem milhöes de reais) em tarifas aeroportuárias e

ATAERO;

d) a Aurora trabalha cotidianamente em conjunto com os principais órgãos anuentes envolvidos

no processo de alfandegamento, quais sejam, a Receita Federal do Brasil, o Ministério da

Agricultura, Pecuária e Abastecimento ("MAPA"), bem como a Agência Nacional de Vigilância

Sanitária ("ANVlSA"), o lnstituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia

('INMETRO") e a Secretaria da Fazenda ("SEFAZ"\. Em nenhum destes órgãos houve qualqtter

indício de conduta reprovável da empresa;

e) a Aurora é periodicamente submetida a um rigoroso processo de fiscalização e de auditorias,

atendendo aos critérios impostos pelos mais conceituados órgãos de certificação e licenças,

como por exemplo, o certificado ISO 9001:2008 e o certificado de qualidatie por TUV

Rheintond e o registro como Authorized Economic Operator (Operador Econôm!cò

Autorizado); e

f) a satisfação dos clientes da Aurora pode ser mensurada por meio do "Relatório da Comissão

de Avaliação de Serviços de Portos Secos", elaborado pelo Ministério da Fazenda e a

Secretaria da Receita Federal, no qual obteve a média de satisfação de 8,9, o que demonstra

a ampla satisfação dos clientes com o serviço prestado.

Como se vê, a empresa Aurora jamais foi objeto de qualquer sanção que pudesse remotarnente

resvalar em prejuízo ao certanìe aqui referido. Mais do que isto, também nunca houve qualquer suspeita

de desvio de conduta dos sócios e dos administradores da Aurora, o que permite concluir, sem sombra

de dúvida, pela perfeita idoneidade desta licitante que a INFRAERO pretende ilegalmente alijar da

concessão de uso do Terminal de Cargas de Manaus por meio de ilações que não condizem com os fatos.

Destes apontamentos fáticos se pode obervar claramente que não há qualquer semelhança

entre a situação da Aurora e seu grupo societário que possa remotamente se assemelhar aos

precedentes que balizaram a Decisão recorrida, os quais se decorrem diretamente de situações de
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criação de empresas de fachada por pessoas físicas formalmente declaradas inidôeas após devido

processo legal.

A Aurora é empresa operacional e de conduta absolutamente exitosa em seu ramo de atuação

há mais de 25 (vinte e cinco) anos. A sua criação não decorreu de uma suposta declaração de

inidoneidade de um de seus administradores ou sócios, como é a razão de decidir dos precederrtes

citados pela INFRAERO. Neste sent¡do, se faz imprescindível que a INFRAERO reavalie a Decisão recorrid;r

de modo a estabelcer o distinguish entre os precedentes citados (relativos a abuso de tJireito, fr;ìude e

simulação causados por pessoas físicas por meio de pessoas jurídicas) e a situação concreta da Aurora,

de absoluto conhecimento da INFRAERO.

rv. DA vrolAçÃo Do DtRElTo DA AURORA À HnAlUrnçÃO

A Decisão procura desenvolver a motivação da indevida inabilitação da Aurora no documento

denominado "Relatório de lnstrução de Recurso Administrativo". Adiante, demonstraremos a ilicitude

destas razões em face da Constituição da República Federativa do Brasil, da Lei ns 13.303/2016 e cto

próprio Edital, que, se devidamente observado pela Diretoria de Negócios, conduzirá à inexorável

habilitação da Aurora - como, de fato, era o entendimento da própria INFRAERO até a edição da Decisãcr

no último dia 24.07.2OL8.

O direito da Aurora à habilitação resta violado na medida em que a Aurora atendeu a toclos'oi

requisitos estabelecidos no Edital para sagrar-se vencedora da referida licitação e, ainda 255¡¡¡i, o1;rii

sendo alijada do certame e impedida de celebrar contrato de concessão de uso do Terminal de Cargas

por motivos fáticos inexistentes e por entendimento ilegal desenvolvido pela INFRAERO sobre a regra

contida no item 4,2 do Edital e no art. 38 da Lei n. 13.303/2016.

A. DA REGUI-ARIDADE JURíDICA E IDONEIDADE DA AURORA

O Consórcio SB PST (3e colocado no certame), em seu recurso administrativo, apresentou urna

série de informações inverídicas sobre a Aurora, desacompanhadas de qualquer comprovação, e que

foram acatadas erroneamente pela INFRAERO, em desatendimento ao estabelecido no Edital e nã

legislação aplicável, quais sejam:

I I
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6. No controto social da empreso Aurora, somente os senhores Morcello Di Gregorio

e Luciona Di Gregorio constam como administrodores da empresa Yontagomi

lnvestimentos Ltda., entretanto, também são administradores do sociedade os

senhores: Fronco Di Gregorio, Camillo Di Gregorio, Maria Thereza Aparecida Burta Di

Gregorio, Marilisa Bernicchi Di Gregorio.

De início, com relação à Lei 13.303/2Ot6, ao Regulamento lnterno de Licitações e Contratos da

lnfraero e ao Edital, verifica-se que este sintetizou de forma expressa quais são as vedações à

participação de empresas na Licitação, em seu item 4.2, confira-se:

"4.2. Não poderó port¡cipar da presente licitação: (...)

g) empresa constituída por sócio de emlresa que estiver suspensa, impedida g
declaroda inidônea;

h) empreso cujo odministrador seio sócio de empreso suspensa, impeclgls ott

declorada inidônea;

i) empresa constituída por sócio que tenha sido sócio ou odministrador de g-ryrc17

suspens imp,edida ou declarodo inidônea. no período dos fatos que deram enseio-à

sonção;

j) empreso cujo odministrodor tenho sido sócio ou administrodor de empresø

suspensa. impedido ou declarada inidônea no período dos fatos que deram enseio ò

sanção;

k) empreso que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que part¡cipou, em razão

de vínculo de mesmo nqtureza, de empresa declarado inidôneo;"

Verifica-se que todas as hipóteses legais se referem a sócio ou a administrador que tenha

relação com empresa suspensa, impedida, ou declarada inidônia. E a razão é simples; o leeslêd-9-l

nt ode

"u-Ý.

Edital.
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Em hipótese alguma o legislador procuraria impedir que um grupo econômico plenamente

operacional e com ramificada cadeia societária pudesse ser impedido de contratar com a Administração

Pública em razão de existir uma eventual pessoa física que tivesse uma eventual condenação criminal.

Mais do que isto: o intuito é evitar eventual fraude, abuso de forma ou si¡1¿þç!q-.qgt-¡

L9è-!trì¡

pro-çc9$.!l-.1çffci

na sancão de ¡le¡lqracitq-"lil:

inidneidade.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que admite a declaração de

idoneidade para licitar à empresa por ilícito praticado por sócio apenas após devido orocesso legal

especifico a fim de aferir o

administrador:

FRAUDE EM LICITAÇÃO. DECLARAçÃO DE INIDONEIDADE PARA LICITAR. lLíCITOS

eRATTCADOS pOR SóCIO. RESPONSABTLTZAçÃO ADMINISTRATIVA DA EMPREST\-

POSSIBILIDADE. -' .'! J'
. __ . 11ì

| - Comprovada pela administração, em regular processo administragly-4,- W-Qg.EÞ

a prática das condutas ilfcitas consio;i

de lei estadual, de rigor a penalidade prevista, in casu, a declaração c1e

para licitar.

ll - O fato de a empresa não ser denunciada juÌltamente com o seu sócio pelos crimes

previstos no artigos 90 e 95 da Lei 8.666/93 não proíbe a investigação administrátiva

desta, máxime, ao se verificar que a referida lei não prevê sançöes penais para aS

pessoas jurídicas.

lll- ntasem ¡líc¡tq

para a sua emþresa, tem-se

administrativa.

lV - Recurso ordinário improvido.

viabilizada a responsabilização desta na via

:;
'inicloriêiü.it1È

. t2/o6/2}r2.,
. i'- ^::l.i'.:-

(STJ. RMS 35221 / BA, Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, j

publicado em 09/08/2016)
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Nada disto sequer foi cogitado ao longo dos mais de 25 (vinte e cinco) anos de plena e exitosa

atividade operacional da Aurora, conforme acima descrito. Ao contrário, como se verifica pela Ata cla

Segunda Sessão Pública, e

este que não se alterou desele então.

Além disto, frise-se que a Aurora tem como sócios o Sr. Marcello Di Gregorio e a yamagami

lnvestimentos Ltda. Ainda, a Aurora é administrada pelo Sr. Marcello Di Gregorio, conforme Cláusula ge

de seu contrato social, a sócia majoritária, Yamagami lnvestimentos Ltda., é administrada também pelo

Sr. Marcello Di Gregorio e pela Sra. Luciana Di Gregorro.

Segundo a própria INFRAERO,

..iJ I

at
vinculacão ao instrumento convocatório e do cumorimento da resrâ pxnreççâ do art. 38 da Lei ng

13.303/201ô Com a devida vênia, este entendimento é ilegal e desarrazoado, consiclerándo a

necessidade de que os dispositivos do Editale da Leine 13.303/2016 sejam aplicados nos exatni lirnitel
de sua disposições - as quais, destaca-se, são suficÌentemente abrangentes - sendo vedatja -å

interpretação mais ampla do que aquela admitida na legislação para alijar a Aurora do certame ern

absoluto descompasso com o princípio da finalidade relacionado à referida disposição legal.

Segundo a INFRAERO, a existência de relação de parentesco entre o Sr. Franco Di Gregorio e o

sócio e administrador da Aurora, Sr. Marcello Di Gregorio, seria suficiente para evidenciar que a

'formalidade de participação é mero véu a servir de protetor do patromônio comum":

"77. vejom que, ainda que em anólise perfunctória no anólise da constituição da's

quotro pessoos jurídicas pesquisodas jó se descobriu que o sr. FRANC? Dt GREG)R\ö

tem vínculos odministrativos, controtuais e fomiliores, sendo cloros e evidentes

indícios de ser um ou grupo econômico e/ou empreendimento fomitísr no qual it

formalidode de partÌcipação é mero véu o servir de protetor do p:atr¡mônio aamum;'.

A descabida alegação não pode decorrer da simples relação de parentesco verificada entre o Sr.

Franco Di Gregorio e o Sr. Marcello Di Gregorio. Como já elucidado, a Aurora possui relação cornercial

com a INFRAERO há quase 20 (vinte) anos, estando em pleno exercício desde então e sendo referência

no setor de transporte e logística.

11. I
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A relação societária que determina o poder de controle das empresas do grupo da Aurora não

pode ser sumariamente desconsiderada pela INFRAERO, sem qualquer abertura de devido processo

legal para apuração de abuso de direito, fraude ou simulação das empresas, sócios ou administradores.

que compõem a int€qla[llade de seu capital social: o Sr. Marcello Di Gregorio e a emÞresa Yamîq.AF!

de"-Lo-:

termos da Cláusula 9e do Contrato Social da Aurora. apresentado às folhas 5 a 16¡!e sgus de.ç!¿[!S],ij_{.tt

de habilitacão.

Verifica-se, portanto, que o Sr. Franco Di Gregorio não possui qualquer relação com a empresa

Aurora, seja como sócio quotista ou como administrador. Da mesma forma, o Sr. Franco Di Gregorio

também não integra os quadros societários ou exerce administração da sócia quot¡sta da Aurora, a

Yamagami I nvestimentos Ltda.

A distância do Sr. Franco Di Gregorio da administração da Aurora faz, portanto, com qúe sua

influência sobre os atos de gestão da sociedade seja nula, de modo que completamente descabida a

presunção da INFRAERO de que uma suposta inidoneidade do Sr. Franco Di Gregorio podeiá afetárt

execução do contrato de concessão de uso de área que se pretende celebrar

Destaca-se que o Sr. Franco Di Gregorio nunca integrou os quadros da Aúrora, e que ai'iiatfãt
apresentadas pela INFRAERO são tentativas de afastá-la do certame, haja vista que (i) todas as

exigêncais do Edital foram satisfatoriamente atendidas; (ii) a Aurora ofertou a proposta mais vantajosa;

e (iii) a Aurora, seus sócios e seu administrador não estão incluídos em nenhum dos cenários de vedação

à participação do certame previstos no Edital e na Lei ne 13.3O3/20!6.

Em suma, a inabilitação da Aurora, como empresa operacional e renomada com longa relação

comercial com a própria INFRAERO, em razão de uma simples relação de parentesco entre o Sr. Franco

Di Gregório e um sócio da Aurora (Marcello Di Gregório) é completamente abusiva e afrôlrta'às

disposições do Edital, da Lei'L3.3O6/2OL6 e o princípio da finalidade destas normas, além de ofender

reflexamente ao princípio da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da competitiv¡dárJe

do certames, também previstos no art. 31 da Lei 73.306/201,6.

I
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b. DA IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSTDERAçÃO DA PERSONAUDADE JURíD|CA NO CASO

PRESENTE

Ad argumentondum, mesmo que se admitisse que algum efeito penal incidisse sobre a pessoa

física do Sr. Franco Di Gregório, que se encontra como administrador de apenas uma das empresas sem

relação direta com a Aurora,

INFRAE

personalidades iurídícas seriam sumariamente desconsideradas.

Nos termos do artigo 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica deve

ocorrer em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizada pelo desvio de finalidade ou pela

confusão patrimonial, confira-se:

"Art, 50 Em caso de abuso da personalidade jurídica, carocterizado pelo desvio de

finalidode, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, o requerimento da

porte, ou do Ministério Público quondo lhe couber intervir no processo, que os efeitos

de certas e determinadas relações de obrigações sejom estendidos aos bens

particulares dos administrodores ou sócios do pessoa jurídica."

Especificamente quanto à desconsideração de personalidade jurídica para aplicação da sanção

de inidoneidade para licitar, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça prescreve para utilização

do instituto o abuso de forma e a fraude à Lei de Licitações:

ADMtNTSTRATTVO. RECURSO ORDTNÁRtO EM MANDADO DE SEGURANÇÀ.

LrcrTAÇÃo. sANçÃo DE tNtDONEtDADE PARA L|C|TAR. EXTENSÃO DE EFETTOS À

socrEDADE COM O MESMO OBJETO SOC|AL, MESMOS SÓC|OS E MESMO ENDEREçO.

FRAUDE À lfl e ABUSO DE FORMA. DESCONSTDERAçÃO 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 soc¡al, 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

I
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da sanção administrativa, const¡tu¡ abuso de forma e fraude à lei de Licitações lei

n.s 8.666/93, de modo e poss¡b¡litar 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 observância ao ¡rrincípio da moralidacie

administrativa e da indisponibilidade dos interesses públicos tutelados"

desconsiderar a personalidade jurídica de sociedade constituída com abuso de forma

e fraude à lei, desde que facultado ao administrado o contraditório e a ampla del'esa

em processo administrativo regular.Recurso a que se nega provimento. (STJ, RMS

15t66 /BA, Min¡stro Castro Meira, Segunda Turma, j,07/O8/2OO3, publicado em

08/os/2003)

Conforme julgado também do STJ, a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica é

cabível apenas em situaçöes excepcionais, ainda que para o mesmo grupo econômico. Veja-se:

DrRErro crvrL. pRocESSUAL crvrL. LocAçÃo. EXECUçÃO. DISPOSIT|VÔ

coNsTrTUcroNAL. vroLAçÃo. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA

RESERVADA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA,;NÃC-

ocoRRÊN crA. DESCONSTDERAçÃO DA PERSONALI DADE JU RíDICA. PRESSU POSToS.

AFERIçÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DISSíDIO JURISPRUDËNCIAL; NÃO.

OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E IMPROVIDO. (...)

3. A desconsideração da pessoa jurídica, mesmo no caso de grupos econômico$,

deve ser reconhecida em situações excepcionais, quando verificado que a empresa

devedora pertence a grupo de sociedades sob o mesmo controle e com estrutura

meramente formal, o que ocorre quando diversas pessoas jurídicas do grupo

exercem suas atividades sob unidade gerencial, laboral e patrimonial, e, ainda,

quando sevisualizar a confusão de patrimônio, fraudes, abuso de direito e má-fé corn

prejuízo a credores. (STJ, REsp 968564, Quinta Turma, j. L8/L2/2OO8, publicado em

02/o3/2OOs)

Ademais, enr decisão de Medida Cautelar no Mandado de Seguranç a n.32.494,o tvlinistro Ceièir

de Mello do Supremo Tribunal federal, em 11 de novembro de 2013, asseverou: "É preciso reconhecer,
;lì,. .

I
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presente esse contexto, que a desconsideração do personolidade jurídico, como onter¡ormente
ossinolodo, conÍigura prát¡co excepc¡onol, cujo efet¡vaçõo impõe ao Estado a necessóriq observûncia de
postulados bdsicos como a garantia do 'due process of law', que representa indisponível prerrogativa ¿e
índole constitucional ossegurado à generolidade das pessoas."

Portanto,

de. abuso de
direito e má-lé. rar

ocorre que, como se verifica pelo exposto na Decisão, não há qualquer evidência de abr¡so da
forma ou preenchirnento dos requisitos necessários para desconsideração da personalidade jurídica, ele

modo a pressupor uma "confusão patrimonial" entre todas as empresas do grupo da Aurora e sess
respectivos sócios.

o que se verifica no presente caso é tentat¡va da INFRAERo de presumir (ilicitamente) que a
presença do Sr. Franco Di Gregorio como mero administrador de uma emprese coiigada da Aurora na
cadeia empresarial ser¡a capaz de contaminar todo um grupo operacional e etuante de longa data.

No caso presènte, o que se pode depreender é que (i) o sr. Franco Di Gregorio nëq éléero_ da
Aurora;(ii)oSr'FrancoDiGregorio@daAurora;(iii)aempresaAuroranêo'.for

para exercer as mesmas atividades da empresa
inidônea;(iv)aAuroradoSr.FrancoDiGregorio;(v)É'q.

e
fazparteouaoSr.FrancoDiGregorÌo.ouseja,cis

argumentos apresentados pela INFRAERo para inabilitar a Aurora são descabidos e não guertiäô.i
qualquer relação com a verdade dos fatos.

Portanto, a Decisão, além de fundar-se em fato completamente diverso daquele pievisto no
art¡go 50 do Código Civil, extravasa, em muito, a limitação legal prevista na Lei ng t3.303/2016 e rro
Edital ao tentar impedir que a Aurora e seus sócios diretos participem de certames em geral.

I
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DA AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JUTGADO DE DECISÃO CONDENATóRIA

Dado que o Sr. Franco Di Gregorio não é administrador ou sócio da Aurora, por si só, não

procederiam as alegaçöes da INFRAERO a respeito da sua suposta inidoneidade' Para além disto' ;rs

alegaçöes caluniosas trazidas pelo Consórcio SB PST e acolhidas pela INFRAERO também são impossír;t:is

em virtude não haver a declarqção de qualquer s¡tuação de inidoneidade ao Sr. Franco Di Gregc'rlo {o

que inclusive não se aptica automaticamente em razão de uma eventual condenação criminal).

Conforme documento anexo, o Processo ne 0018358-89.2004.8.74.0401 em trâmite perante a

2s Turma de Direito penal no Tribunal de Justiça do Pará foi objeto da interposição de Recurso

Extraordinário e de Recurso Especial.

Com relação ao Recurso Especial ne L77755L/PA em trâmite perante o Superior Tribunal de

Justiça, verifica-se que a decisão mencionada pela INFRAERO datada do dia 25.05.2018, por meio do

qual foi improvido o agravo regimental ¡nterposto pelo Sr. Franco Di Gregorio foi objeto de embargos

de declaração interpostos pelo corréu Santo Berti Neto e pelo Sr. Franco Di Gregorio. Oess@

: 
-;:.î 

I

Com relação ao Recurso Extraordinário interposto pelo Sr. Franco Di Gregorio, sobreveio d'eciião

monocrática da presidência do Tribunal de Justiça do Pará que negou seu seguimento. G)nllÀ--çllê

Ainda, conforme documento anexo, a apelação criminal ns 0016538-74.2012.4.01'3200

mencionada pela INFRAERO no relatório que fundamenta a Decisão, está em trâmite perante o Tribunal

Regional Federal da 1e Região ("TRF1")'

oelo Sr. franco Oi Cqotto.

Dessa forma, verifica-se que não houve qualquer trânsito em julgado do presente caso que

pudesse sugerir a impossibilidade de part¡cipação do Sr. Franco Di Gregorio - e, muito t"n"t -l'da

Aurora na Licitação, que sequer é parte em tais procesos'

ll
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esfera ¿e Oireito ¿ .

Como se sabe, a Constituição da República, ao dispor sobre d¡reitos e garantias fundamentais,

estabeleceu expressamente a ¡mpossibilidade de se considerar qualquer indivíduo como culpado até

que haja trânsito em julgadoda sentença penal condenatória.

"Art. 5e Todos são iguais perante o lei, sem d¡st¡nção de qualquer natLrrezo,

gorantindo-se oos bras¡leiros e oos estrange¡ros res¡dentes no Poís a inviolobilidade

do díreito à vida, à liberdade, à igualdade, à seguranço e à propriedode, nos termos

seguintes: (...)

LVtl - ninguém será considerado culpodo até o trânsito em iulgødo de sentençu

penal condenatória"

Uma vez que a condenação em segunda instância é insuficiente para aplicar quaisquer dos

efeitos pretendidos pela INFRAERO, verifica-se que não há qualquer razão para considerar o Sr. Franco

Di Gregorio pessoa inidonea, incapaz de celebrar contratos com a INFRAERO - o que, destaca-se, ainda

que ocorresse não poderia de qualquer forma afetar pessoa jurídica com a qual o Sr. Franco Di Gregorio

não guarda qualquer relação societária ou de administração'

Assim, também por tais razöes, verifica-se ser manifestamente ilícita a Decisão recorrida que

busca afastar a Aurora do certame com fundamento na suposta "inidoneidade automática" d'o Sr'

Franco Di Gregorio, sendo inconstitucional e ilegal qualquer entendimento em sentido diverso. l

d. DA VANTAJOSIDADE DA CONTRATAçÃO DA AURORA

Como já evidenciado, a contratação da Aurora não representa qualquer risco para a lN FRAERfi,

seja porque já há quase 20 (v¡nte) anos esta empresa detém relaçöes comerciais com essa empreså

pública, não havendo qualquer razão para entender sua contratação como temerária, seja porque a

Aurora efetivamente ofertou a proposta mais vantajosa para a contratação, como se verifica pela Ata

da Segunda Sessão Pública da Licitação.

t,
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Em verdade, verifica-se que, considerados os valores apresentados por todas as l¡citantes após

a fase de lances, a celebração do contrato de concessão de uso de área com a Aurora assegurar¡a para

a INFRAERO o valor global mínimo de RS 424.2OO.OOO,00 (quatrocentos e vinte e quatro milhöes

duzentos mil reais), ao passo que a contratação com o Consórcio SB PST traria à INFRAERO o valor de

global de RS 316.605.000,00 (trezentos e sessenta e um milhöes seiscentos e cinco mil reais).

Em síntese, a irresponsável alegação da INFRAERO de que a Aurora estar¡a impossibilitada dc

contratar em razão de possuir como administrador de uma empresa coligada o Sr. Franco Di Gregorio

tem o potencial prejuízo superior a RS 500.000,00 (quinhentos mil reais) mensais, correspondente à

diferença entre o valor ofertado pela Aurora e o valor ofertado pelo Consórcio SB PST ao longo dos 10

(dez) anos de vigência do contrato de concessão.

Como já esclarecido, a Aurora é empresa renomada e atuante no setor há décadas, sendo

referência no mercado de excelência e qualidade na prestação de serviços de logística. Não obstante cr

histórico impecável da Aurora, inclusive em sua relação com a INFRAERO, a Decisão inabilitou a Aurora

sem qualquer respaldo no ordenamento jurídico, esteja ele no Edital, no regulamentoou na legislaçãó

aplicáveis e, ainda, a conduta ilícita e temerária significa perda de dezenas de milhöes de reais à

INFRAERO.

Assim, a contratação da INFRAERO com a Aurora é inequivocamente mais vantajosa, seja porque

a empresa cumpriu todas as exigências do Edital, seja porque ofertou proposta mais vantajosa do'que a

outra licitante classificada.

V. DOS PEDIDOS

Diante de todo o exposto, a Aurora da Amazônia Terminais e Serviços Ltda. respeitosamente

requer que:

a) com a ciência da d. Comissão de Licitação, a d. Diretoria de Negócios Comerciais receba'ò

presente RECURSO ADMINISTRATIVO, nos termos do artigo 56 da Lei ns 9.784/t999 e do artigo

5e, XXXIV, a, e LV da Constituição, para promoção de seu juízo de retratação;
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b) o ato de inabilitação da Amazônia Terminais e Serviços [tda. seja revisto, em razão do

cumprimento integral pela Aurora de todas as condições previstas no Ed¡tal, de modo a

considerá-la habilitada e vencedora da referida licitação;

c) caso esta d. Diretoria de Negócios Comerciais não promova o juízo de retratação acolhendo os

pedidos acima, o encaminhamento do presente à Diretoria Colegiada da INFRAERO, como

autoridade superior competente para decidir o presente RECURSO ADMINISTRATIVO, nos

termos dos artigos 56 e 57 da Leine 9.784/1999 e do Estatuto da INFRAERO, para que promova

o juízo referido no item "b" acima.

Nestes termos, pede deferimento.

Brasília, 30 de julho de 2018.

Aurora da Amazônia Terminais e Serv¡ços Ltda.


