
DIVERSAS EMPRESAS

Assunto: Relatório de Impugnação - LOCALIZA RENT A CAR S/A - CNPJ nº
16.670.085/0001-55
Ref.: CHAMAMENTO PÚBLICO COMERCIAL Nº 002/LALI-2/SEDE/2019 - OBTENÇÃO
ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL - EVTEAS QUE
EMBASARÁ A INFRAERO EM UMA POSSÍVEL LICITAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE
USO DE ÁREAS AEROPORTUÁRIAS EXTERNAS PARA A EXPLORAÇÃO
COMERCIAL.

Prezados Senhores,

1. HISTÓRICO

Trata-se de instrução de impugnação ao edital do Chamamento Público Comercial  nº 002/LALI-
2/SEDE/2019, o qual teve a 1º Sessão Pública realizada na data de 07 de agosto de 2019, no
Auditório do 6º andar do Ed. Infraero, localizado no SCS, Quadra 04, Bl. "A", em Brasília/DF,
conforme ATA disponibilizada no site da Infraero www.infraero.gov.br.

Por oportuno, informo que a Sessão Pública do Chamamento Público Comercial para o
recebimento de Autorização e demais documentos, está marcada para o dia 10/09/2019,
conforme aviso de publicação no Diário Ofícial da União - D.O.U, Sessão 3, pág 100, do dia
16/08/2019.

Delineamos, ao longo deste relatório, o histórico, as argumentações apresentadas pela
Impugnante, a análise técnica, bem como, o exame e opinião da Comissão  Presidente da
Comissão no tocante aos aspectos que lhe cabem analisar.

Informo ainda, que a íntegra da peça de impugnação encontra-se disponibilizada no portal da
Infraero no seguinte endereço: www.infraero.gov.br 

2. TEMPESTIVIDADE

Registre-se que a peça da impugnante foi recebida via "e-mail" no dia 29/08/2019, e conhecida
uma vez presentes os requisitos de admissibilidade e tempestividade previstos no Edital da
licitação e na legislação pertinente.

3. DA IMPUGNAÇÃO 

OFÍCIO CIRCULAR Nº CSAT-OFC-2019/00809
Brasília, 03 de setembro de 2019.

Classif. documental 033.110
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A impugnante apresenta seus argumentos nos termos a seguir transcritos, em resumo: 

(..) 

 DA SÍNTESE DOS FATOS

(...)

Ao indicar a documentação necessária para o requerimento de
autorização e por meio de reposta a pedido de esclarecimento, a
infraero limita a participação no certame às empresas cuja
atividade é elaboração de estudo de viabilidade técnica.

"O chamamento público refere-se à elaboração de Estudo de
Viabilidade Técnica e Ambiental - EVTAs, desta forma, a
exigência é para a comprovação de que a empresa participante
do processo tenha experiência técnica comprovada na
elaboração deste tipo de estudo. Não serão aceitos, por parte
dos interessados, atestados ou declarações de outras atividades
que não a elaboração de EVTEAs.

Adicionalmente, vide Item k.2 do Edital "k.2) Declaração
devidamente assinada(s) pelo representante legal, de que possui
experiência mínima exigida, informando ser possível diligência
por parte da INFRAERO para a comprovação.

Ocorre, porém que, esta limitação restringe desnecessariamente
o certame, afastando empresas que tem interesse na eventual
concessão de uso da área e atenderiam ao objeto licitado por
meio da contratação de prestadores de serviços que realizam
estudo de viabilidade técnica, mas não possui como atividade,
ou até mesmo atestado de capacidade técnica, de estudo de
viabilidade técnica.

(...)

III . DA LIMITAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO ÀS EMPRESAS
CUJA ATIVIDADE É ESTUDO DE VIABILIDADE TÉCNICA -
Violação ao Princípio da Competitividade

 Inicialmente, é válido destacar que o estudo de viabilidade
técnica tem por objetivo final verificar a viabilidade de
concessão de áreas aeroportuárias, portanto, além de própria
Infraero, são mais interessados no estudo as empresas que
pretendem participar de eventual processo de concessão destas
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áreas.

Nesse cenário, torna-se evidentemente que as empresas
interessadas na eventual concessão da área aeroportuária que
realizarão o estudo de viabilidade é estudo de viabilidade
técnica. Tanto é que todos os estudo a serem apresentados são
direcionados para a atividade a ser exercida na área.

Antes todo o exposto, a ora impugnante considera razoável que
a Infraero reavalie a possibilidade de substituir o atestado de
capacidade técnica por declaração a ser emitida pela empresa
licitante se comprometendo em contratar empresas que
regularmente prestem serviço de estudo de viabilidade técnica.

Válido ressalta que tal abertura não acarreta prejuízo à
Infraero, pelo contrário, amplia a competitividade do certame e
garante o atendimento ao objeto a ser contrato, ou seja, tal
condição não impede que o estudo de viabilidade seja
devidamente entregue.

Além do já exposto, é necessário considerar também que o edital
prevê apresentação de cinco estudos divergentes, sendo eles: (i)
mercadológico; (ii) de engenharia; (iii) ambiental; (iv)
econômico-finaceiro; e (v) matriz de risco. A diversidade dos
estudos, por si só, já indica a improbabilidade de um única
empresa ter apresentado todos esses tipos de estudos, sem a
utilização de prestadores de serviços terceiros.

Diante disso, fica claro que o atestado eventualmente
apresentado não abarcará todos esses estudos, comprovando o
atendimento genérico, sem garantir que possui a experiência
desejada.

Este é mais um fator que justifica a aceitação da apresentação
de declaração em que a empresa autorizada se compromete a
contratar empresas especializadas em cada um dos estudos
exigidos, com execução daqueles em que a empresa tem
capacidade interna para fazer, mas sempre garantido que será
realizado por profísionais  capacitados.

(....)

 VII. CONCLUSÃO E PEDIDOS

Por todo o exposto, ante a ameaça de violação do princípio
basilares, a LOCALIZA requer que a presente impugnação seja
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conhecida e provida e a cláusula que exige apresentação de
atestado de capacidade técnica seja alterada pela possibilidade
de apresentação de declaração a ser emitida pela empresa
licitante se comprometendo em contratar empresas que
regularmente prestem serviço de estudo de viabilidade técnica.:

Caso não seja esse o entendimento desta douta Comissão
Permanente de Licitação, requer a messa dos autos à autoridade
superior, para conhecimento e acolhimento presente apelo,
tendo em vista o que acima se expõe.

4. ANÁLISE DA IMPUGNAÇÃO 

Importante registrar que esta Comissão encontra-se pautada nos Princípios Administrativos e em
todos os outros que possibilitam que os procedimentos licitatórios da INFRAERO possam
transcorrer com Transparência e Isonomia.

O presente Chamamento Público reger-se-á pelo Edital e seus Anexos, fundamentado pela Lei n.
13.303, de 30 de junho de 2016, bem como no Regulamento Interno de Licitações e Contratos da
Infraero, doravante denominado Regulamento.

Para tanto, as empresas estatais não estão vinculadas às disposições de outras leis voltadas à
Administração Pública, a exemplo da Lei 8.666/93. Percebe-se, assim, que a partir da vigência
normativa da Lei das Estatais - Lei nº 13.303, de 30 de junho de 2016, a qual dispõe sobre o
estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no
âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o afastamento das regras
preceituadas na Lei nº 8.666/93.

Por se tratar de assunto eminentemente técnico, de responsabilidade da área técnica requisitante,
o teor da impugnação foi encaminhado à Superintendência de Negócios em Áreas Externas e
Serviços Aéreos - DNES, área essa demandante do objeto apreciado, assim como das
especificações técnicas da contratação pretendida compostas no MEMORANDO Nº SEDE-
MEM-2019/03083 e no Termo de Referência.

A referida área se manifestou da seguinte forma, in verbis: 

 

(..) 

Conforme a sistemática adotada pela legislação, na etapa de
habilitação, a Administração deverá analisar, entre outros
aspectos,  a qualificação técnica dos INTERESSADOS, com o
objetivo de aferir se dispõem de conhecimento, experiência e
aparelhamentos técnico e humano suficientes para satisfazer o
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objeto do ulterior certame.  Dessa forma, os atestados de
capacidade técnica (emitidos por empresas privadas ou órgão
público) devem ser pertinentes e compatíveis em características,
quantidades e prazos com o objeto do certame do qual a
empresa interessada deseja participar.

Nesse sentido, como o objetivo do presente Chamamento é tão
somente permitir que empresas especializadas em estudos de
mercado apresentem propostas para a exploração comercial das
áreas em questão, as exigências estão compatíveis ao objeto do
certame.

Em conformidade ao exposto, citamos o Decreto nº 8.428/2018,
que é fundamento legal para nosso normativo interno que regula
o Chamamento no âmbito da Infraero, que estabelece seu Art.
5º:

Art. 5º O requerimento de autorização para apresentação de
projetos, levantamentos, investigações ou estudos por pessoas
físicas ou jurídicas de direito privado conterá as seguintes
informações:

(...)

II - demonstração de experiência na realização de projetos,
levantamentos, investigações e estudos similares aos solicitados;

(...)

§ 2º A demonstração de experiência a que se refere o inciso II
do caput poderá consistir na juntada de documentos que
comprovem as qualificações técnicas de profissionais vinculados
ao interessado, observado o disposto no § 4º.

Adicionalmente, não há que se falar em restrição da
competitividade já que as empresas interessadas citadas no
pleito de impugnação têm a possibilidade de participar do
certame por meio de consórcios, conforme item 4.1.2 do Edital.

Dado o exposto, esta CCPC manifesta-se contrariamente ao
pedido de impugnação do Edital.

(..)

Desse modo, no que tange à alegação de limitação de participação por parte da Recorrente, a
área técnica requisitante informou não haver vedação para participação no Chamamento, tendo
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em vista a natureza do objeto, e ainda, haver a possibilidade da participação de empresas
formadas em consórcio, conforme disposto no subitem 4.1.2 do Edital.

Ressalta-se ainda, que o objeto do Chamamento Público Comercial, trata-se de "OBTENÇÃO
ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E AMBIENTAL - EVTEAS QUE
EMBASARÁ A INFRAERO EM UMA POSSÍVEL LICITAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE
USO DE ÁREAS AEROPORTUÁRIAS EXTERNAS PARA A EXPLORAÇÃO
COMERCIAL", ou seja, não se trata neste momento da concessão do uso da área, conforme
entendimento e interpretação equivocada da Recorrente:

" Ocorre, porém que, esta limitação restringe desnecessariamente o
certame, afastando empresas que tem interesse na eventual
concessão de uso da área e atenderiam ao objeto licitado por meio da
contratação de prestadores de serviços que realizam estudo de
viabilidade técnica, mas não possui como atividade, ou até mesmo
atestado de capacidade técnica, de estudo de viabilidade técnica".

(Grifos e negritos nossos).

Ainda, conforme corroborado pela área requisitante, o objetivo do presente Chamamento Público
é tão somente permitir que empresas especializadas em estudos de mercado apresentem
propostas a Infraero para a exploração comercial das áreas em questão. Neste sentido, as
exigências disposta no instrumento convocatório estão compatíveis ao objeto do presente
Chamamento.

Quanto a alegação da Recorrente sobre a exigência de Atestado de Capacidade Técnica, a área
requisitante informou que:

"Conforme a sistemática adotada pela legislação, na etapa de
habilitação, a Administração deverá analisar, entre outros
aspectos,  a qualificação técnica dos INTERESSADOS, com o
objetivo de aferir se dispõem de conhecimento, experiência e
aparelhamentos técnico e humano suficientes para satisfazer o
objeto do ulterior certame.  Dessa forma, os atestados de
capacidade técnica (emitidos por empresas privadas ou órgão
público) devem ser pertinentes e compatíveis em características,
quantidades e prazos com o objeto do certame do qual a
empresa interessada deseja participar."

Ainda sobre o assunto, importante ressaltar que a exigência de atestado de capacidade técnica visa
garantir a expertise da empresa em executar o objeto do Chamamento de forma a contento. Para
tando, faz-se necessário a exigência de qualificação técnica, conforme exigido do subitem 7.1  do
Edital.

k) Comprovação que exerce atividade pertinente ao objeto do
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presente CPC, que deverá ser atendida por meio da
apresentação do(s) seguinte(s) documento(s), conforme o caso.

k.1)  Atestado(s) de capacidade técnica que comprove(m)
experiência mínima de 2 (dois) anos do INTERESSADO em
elaboração de EVTEAs, composta de, pelo menos, 3 (três)
projetos elaborados ou administrados e 1 (um) implantado para
órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta,
federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda
para empresa privada, em caso de serviços prestados a
terceiros.

Nota 1: deverá(ão) constar do(s) atestado(s) de capacidade(s)
técnica os seguintes dados: a) nome do cliente; b) endereço
completo do cliente; c) identificação do contrato; d) objeto
contratual; e) descrição das atividades executadas; f) prazo de
vigência contratual; g) nome do emitente; h) cargo do emitente;
i) telefone, fax ou e-mail de contato; j) declaração de que foram
atendidas as expectativas do cliente.

A Recorrente alega que o edital prevê apresentação de cinco estudos, sendo eles: (i)
mercadológico; (ii) de engenharia; (iii) ambiental; (iv) econômico-finaceiro; e (v) matriz de
risco, e que  a diversidade dos estudos, por si só, já indica a improbabilidade de um única
empresa ter apresentado todos esses tipos de estudos, sem a utilização de prestadores de serviços
terceiros.

O subitem 10 do instrumento convocatório, quanto a determinação da composição dos EVTEA's,
ou seja, o embasamento do estudo deverá ser composto por cinco produtos setoriais, a saber:

10.1.1. Relatório Mercadológico;

10.1.2. Relatório de Estudos de Engenharia;

10.1.3. Relatório Ambiental;

10.1.4. Relatório de Avaliação Econômico-Financeira; e

10.1.5. Matriz de Riscos para implantação de Empreendimento
Comercial

           Percebe-se desta forma, novamente o entendimento equivocada da Recorrente, uma vez
que alega ser possível a aceitação da apresentação de declaração em que a empresa autorizada se
compromete a contratar empesas especializadas em cada uma dos estudos exigidos, com
exceção daqueles em que a empresa tem capacidade interna para fazer.

      Neste contexto,  importante registrar que o  objetivo do Chamamento não é a contratação de
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empesas especializadas em cada um dos estudos exigidos no suitem 10 do Edital, tão pouco a
contratação de empresa específica de uma atividade ou seguimento, mas sim, a contratação de
empresa para elaboração de ESTUDOS DE VIABILIDADE TÉCNICA, ECONÔMICA E
AMBIENTAL - EVTEAS QUE EMBASARÁ A INFRAERO EM UMA POSSÍVEL
LICITAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE USO DE ÁREAS AEROPORTUÁRIAS
EXTERNAS PARA A EXPLORAÇÃO COMERCIAL", os quais devem contemplar os estudos
setoriais citados acima, definindo a melhor proposta de atividade ou seguimento para uma 
possível concessão área.

5. CONCLUSÃO

               Diante do exposto, analisando as alegações empregadas na Impugnação, a Comissão de
Licitação, CONHECE a impugnação apresentada pela empresa LOCALIZA RENT A CAR S/A,
 por ser tempestiva e atender aos requisitos legais, para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO,
por carecer de embasamento legal para reforma do Edital. 

Atenciosamente,

 

MARCOS ALVES DE SOUZA
Presidente da Comissão

ATO ADMINISTRATIVO Nº CSAT-AAD-2019/01740

PAULA LOPES ARARUNA
Membro Técnico - ATO ADMINISTRATIVO Nº CSAT-AAD-2019/01740

GERÊNCIA DE NEGÓCIOS COMERCIAIS EM ÁREAS EXTERNAS
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