
DIRETORIA DE FINANÇAS E NOVOS NEGÓCIOS

Assunto: Instrução de Recursos Administrativos
Ref.: Licitação n. 121/LALI-3/SEDE/2019 - Objeto: Contratação de empresa especializada para
realização de estudos, apresentação de alternativas e apoio aos processos de venda das
participações acionárias da Infraero, nas sociedades de propósito específico (SPE), responsáveis
pela operação dos aeroportos de Guarulhos-SP, Galeão-RJ, Brasília-DF e Confins-MG

Recorrentes:  

1) CONSÓRCIO PACTUM INFRAERO, formado pelas sociedades GO Associados
Consultoria Empresarial Ltda (CNPJ: 04.051.806/0001-60), XAVIER, VASCONCELOS,
VALERIM SOCIEDADE DE ADVOGADOS (CNPJ: 27.355.511/0001-82) e FERNANDO
MARCATO - SOCIEDADE INDIVIDUAL (CNPJ: 10.831.594/0001-36), representado pela
empresa GO Associados Consultoria Empresarial Ltda;

2) CONSÓRCIO formado pelas sociedades BF CAPITAL ASSESSORIA EM OPERAÇÕES
FINANCEIRAS LTDA (CNPJ: 14.629.882/0001-63), QUEIROZ MALUF SOCIEDADE DE
ADVOGADOS (CNPJ: 19.433.220/0001-3), INDRA TECNOLOGIA BRASIL LTDA (CNPJ:
15.401.644/0001-69), INDRA CONSULTORIA DE NEGÓCIOS BRASIL LTDA (CNPJ:
03.583.454/0001-20), FIQUEIRA DE MELO, FARIA E TORRES SOCIEDADE DE
ADVOGADOS (CNPJ: 32.653.987/0001-30), representado pela empresa BF CAPITAL
ASSESSORIA EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS LTDA;

 3) CONSÓRCIO CRH AEROPORTOS, formado pelas sociedades CERES INTELIGÊNCIA
FINANCEIRA LTDA (CNPJ: 05.097.487/0001-96), ROLIM VIOTTI &LEITE CAMPOS
ADVOGADOS (CNPJ: 71.258.032/0001-30) e HIROSHINA E ASSOCIADOS LTDA
(05.215.691/0001-64), representado pela empresa CERES INTELIGÊNCIA FINANCEIRA
LTDA;

4) CONSÓRCIO formado pelas sociedades ROLAND BERGER (CNPJ: 46.546.479/0001-67);
UHY BENDORAYTES &CIA AUDITORES INDEPENDENTES (CNPJ: 42.170.852/0001-77)
e AMBIEL, MANSSUR, BELFIORE E MALTA ADVOGADOS (CNPJ: 05.461.366/0001-81)
representado pela empresa ROLAND BERGER; e            .

Recorrida:      

CONSÓRCIO formado pelas sociedades FMA PARTNERS CONSULTORIA DE NEGÓCIOS

DESPACHO Nº SEDE-DES-2019/11346

Brasília, 22 de novembro de 2019.

Classif. documental 033.210
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LTDA (CNPJ: 34.010.094/0001-10), G5 PARTNERS CONSULTORIA E PARTICIPAÇÕES
LTDA (CNPJ: 08.696.063/0001-36) e TAUIL E CHEQUER ADVOGADOS (CNPJ:
68.809.318/0001-51), representado pela empresa TAUIL E CHEQUER ADVOGADOS.

Senhor Diretor,

1                     Trata-se de instrução de recursos administrativos às alegações intercaladas pelas
licitantes supra identificadas contra o ato de "declaração de vencedora do certame" ofertado ao
Consórcio arrematante formado pelas sociedades FMA PARTNERS CONSULTORIA DE
NEGÓCIOS LTDA (CNPJ: 34.010.094/0001-10), G5 PARTNERS CONSULTORIA E
PARTICIPAÇÕES LTDA (CNPJ: 08.696.063/0001-36) e TAUIL E CHEQUER ADVOGADOS
(CNPJ: 68.809.318/0001-51), divulgado nos termos do Edital regente.

2                     A Comissão de Licitação, por meio do DESPACHO Nº SEDE-DES-2019/10530,
de 24 de outubro de 2019, juntado à fl. 5053/5056 do Processo Administrativo n. SEDE-ADM-
2019/00633, aceitou o preço global de:  R$ 4.365.000,00 (quatro milhões, trezentos e sessenta e
cinco mil reais); e, observado os preceitos antecipados no Edital e Esclarecimentos de Dúvidas,
declarou a aceitabilidade dos preços unitários precificados pelo Consórcio arrematante e, no
mesmo ato, a considerou habilitada, por ter constatado o pleno atendimento das exigências
editalícias.

3                     Neste contexto, as recorrentes motivaram seus memoriais recursais, contrárias à
decisão da Comissão de Licitação, em assegurar que: i)foi erroneamente habilitado o Consórcio
Arrematante representado pela empresa Tauil e Chequer, por entenderem que os documentos
estão desconformes às regras editalícias;  ii) foram erroneamente inabilitadas do certame, por
entenderem que os documentos estão em conformidade às regras editalícias.

4                     Propor-se-á, no transcurso desta instrução administrativa, as reprimendas
entregues pelas recorrentes e recorrida, em breves sínteses; bem como, o exame da Comissão de
Licitação, orientado pelo Edital de Licitação e da legislação aplicável, no que couber.

 

1 - DAS RAZÕES RECURSAIS E CONTRARRAZÕES (em breve síntese e em ordem de
classificação na licitação)

1.1)  RECURSO CONSÓRCIO PACTUM INFRAERO

5                     O Consórcio apresenta as razões contra ato que o desclassificou e apresenta os
motivos, já que, em seu entendimento, encaminhou a documentação em conformidade com o
edital e respostas dadas aos questionamentos solicitados no decorrer da fase de publicidade da
licitação, em contraponto ao parecer apresentado pela Comissão, que decidiu pela inabilitação da
recorrente.

6                     Informa que o subitem 8.9 do edital autoriza expressamente a subcontratação dos
serviços indicados nas etapas II, III e IV do item 5 do Termo de Referência do Edital de licitação
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e que esses serviços foram objeto de atestação técnica, conforme subitem 11.1.1, alínea "b" e sub
alíneas. Coloca, ainda, a previsão de indicação dos profissionais ou empresas que participarão da
subcontratação do subitem 11.1.1, alínea "d".

7                     Afirma que apresentou: i) Atestado de Capacidade Técnica emitido pela empresa
GALVÃO ENGENHARIA S.A. em favor da empresa TESSCONSULT, que comprova de forma
inequívoca que a referida empresa possui capacidade técnica para realizar os serviços previstos
no subitem 11.1.1, alínea b.2 e ii) Termo de indicação contendo a indicação da empresa
TESSCONSULT para figurar como "subcontratada".

8                     Continua sua narrativa questionando a decisão da Infraero em habilitar e declarar
vencedora do certame o consórcio formado pelas empresas FMA PARTNERS, G5 E TAUIL E
CHEQUER com a proposta de R$4.365.000,000, valor bem acima do proposto pela Recorrente.

9                     Alega, novamente, que o edital admitiu expressamente a possibilidade de
subcontratação dos serviços que integram as etapas II, III e IV e proíbe expressamente a
subcontratação dos serviços que integram as etapas I, V e VI do Termo de Referência (TR).

10                      Relaciona os serviços que possibilitam a subcontratação com o atestado
solicitado no subitem 11.1.1 alínea "b.2" do edital: "avaliação e elaboração, realizada no Brasil
ou no exterior, para fins de Fusões e Aquisições ou Fairness Opinion, de projeções de receitas,
custos, despesas e investimentos referentes a instalações aeroportuárias que estejam ou tenham
estado em operação, com movimentação anual de no mínimo 8.000.000,00 (oito milhões) de
passageiros/ano" e  afirma que o serviço a ser comprovado pelo atestado integra de forma
inequívoca os serviços indicados na Etapa II do TR.

11                     Continua registrando que o edital não previu ressalva em relação a qual o tipo de
serviço subcontratado poderia ser objeto de comprovação da capacidade técnica por parte do
subcontratado e infere que a possibilidade de se valer de acervo técnico da subcontratada se
aplica indistintamente para todos os serviços passíveis de subcontratação. Afirma que a pergunta
e resposta n. 18 são absolutamente claras nesse sentido. E que não há razão para atribuição de
um tratamento diferente para as atestações.

12                   Aborda violação aos princípios da vinculação ao instrumento convocatório, da
isonomia, do caráter competitivo do certame e da vantajosidade.

13                   Acrescenta o posicionamento de Floriano de Azevedo Marques Neto a respeito da
aceitação da comprovação da capacidade técnica por meio de atestados emitidos em nome do
subcontratado.

14                   Por fim, questiona as afirmações contidas no Memorando que desclassificou o
consórcio e requer: recebimento e processamento do recurso; reconsideração da decisão que
desclassificou e excluiu o consórcio da licitação; remessa à autoridade superior, em caso de não
reconsideração da decisão; reforma do ato que determinou a desclassificação e exclusão do
consórcio da licitação e suspensão das etapas subsequentes haja visto receio de prejuízo de difícil
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reparação.

1.1.1)   CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA CONSORCIADA BF CAPITAL

15                   A peticionante defende que a decisão da Comissão de licitação, quanto à
desclassificação do Consórcio representado pela GO ASSOCIADOS, seja mantida.

16                   Enfatiza que embora o subitem 8.9, "a", do edital permita a subcontratação de
parte dos serviços, tal regra, por si só, não permite a apresentação de atestado em nome da
subcontratada para fins de qualificação técnica da licitante. Registra o termo do §1º, do art.78, da
Lei n. 13.303/2016.

17                   Relembra o questionamento respondido pela Comissão de licitação que informa
que a licitante poderá se valer da experiência da futura subcontratada apenas para a atestado
solicitado nas alíneas b.3 e b.4 do subitem 11.1.1 e, em relação ao subitem b.2, que a
apresentação deveria estar em nome do próprio licitante.

18                    Registra que o edital não fora impugnado por qualquer licitante, mesmo após da
divulgação das respostas aos esclarecimentos.

19                    Justifica sua interpretação analisando os serviços a serem entregues na Etapa II e
a comprovação exigida no subitem 11.1.1. Afirma que os atestados são essenciais para a
realização das Etapas de Coordenação, que não podem ser subcontratadas.

20                    Por fim, argumenta que além das razões assinaladas pela Comissão, há outros
documentos apresentados pelo Consórcio representado pela GO Associados que não atendem os
requisitos, quais sejam: Atestado de capacidade técnica emitido por Sumitomo, Atestado de
capacidade técnica emitido por AEGEA e certidões negativas de falência das empresas GO
Associados e Fernando Marcato, por estarem vencidas.

21                    Assim, requer a manutenção da decisão que inabilitou a licitante GO Associados.

1.1.2)   CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELA CONSORCIADA CRH
AEROPORTOS

22                    A peticionante também defende que a decisão da Comissão de licitação, quanto à
desclassificação do Consórcio representado pela GO ASSOCIADOS, seja mantida.

23                    Preliminarmente, afirma que a recorrente está levantando em sede de recurso,
questão que deveria ter sido combatida em outra oportunidade, qual seja, na fase de impugnação
do edital e seus anexos. A afirmação se dá em razão da discussão já haver sido realizada por
meio dos esclarecimentos de dúvidas e a recorrente não ter apresentado impugnação na forma do
edital.

24                    Registra que muito embora o edital autorize expressamente a possibilidade de
subcontratação dos serviços indicados nas etapas II, III e IV do item 5 do Termo de Referência,
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não é correto afirmar, de forma simplista, que, pelo fato de tais etapas incluírem os serviços
listados no subitem 11.1.1 alíneas "b.1" a "b.4" do edital, estaria permitida a utilização de
atestados emitidos em nome de empresa subcontratada para a comprovação da capacidade
técnica do Consórcio PACTUM.

25                    Alega que, se assim fosse, estar-se-ia admitindo a subcontratação de todo o
escopo da licitação, o que é vedado, conforme art. 78, caput, da Lei 13.303/2016.

26                    Pelo exposto, requer que o não acolhimento do recurso apresentado pelo
Consórcio PACTUM e ratifica os pedidos formulados em sede de recurso apresentado pelo
Consórcio CRH Aeroportos.

 

1.2) RECURSO CONSÓRCIO REPRESENTADO PELA EMPRESA BF CAPITAL
ASSESSORIA EM OPERAÇÕES FINANCEIRAS LTDA.

27                    A recorrente reclama a sua desclassificação no certame. Afirma que o edital é
claro no sentido de que a capacidade econômico-financeira a ser considerada é a do
CONSÓRCIO, dele sendo exigido o limite mínimo de PL correspondente a 13% do valor de sua
proposta, e que, para atingimento desse limite mínimo, admite-se a somatória de parcelas dos
patrimônios de cada consorciado, limitada cada uma dessas parcelas à respectiva participação no
consórcio. Coloca que houve a ratificação desse entendimento por meio das respostas aos
questionamentos solicitados durante a fase de publicidade do edital.

28                    Continua sua peça alegando que não há menção sobre sublimite mínimo de PL a
ser atingido por componentes do consórcio e que, se fosse o caso, implicaria em restrição à
competitividade e, ainda, que a soma dos PLs de cada consorciado seria necessariamente igual
ou superior ao limite mínimo de 13% do valor da proposta, em qualquer cenário.

29                    Elenca o entendimento do Tribunal de Contas da União -TCU- por meio dos
Acórdãos 2397/2008; 587/2001; 350/2003; 1332/2006; 2518/2015 e 2426/2015 e afirma que a
metodologia de cálculo do patrimônio realizada pela recorrente é decorrente desses
entendimentos e que se trata da tese que melhor se ajusta aos termos legais, já que efetivamente
prestigia o somatório, diferentemente do que ocorreu com o critério utilizado para a sua
inabilitação.

30                    Questiona que se cada um dos membros tivesse que atingir individualmente os
índices, obviamente a somatória dos patrimônios líquidos seria absolutamente inútil.

31                    Diante de toda a narrativa, sugere que a metodologia contida no Despacho n.
SEDE-DES-2019/09646 seja desconsiderada, por estar dissociada ao exposto no Edital, bem
como solicita a sua classificação no certame, já que apresentou a proposta mais vantajosa para a
Infraero e que melhor atende ao interesse público, nos termos do art. 31 da Lei n.13.303/2016.
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32                      Em outro tópico, trata da inabilitação do Consórcio representado pela empresa
GO Associados, trazendo além do vício apontado por meio do documento confeccionado pela
Comissão de Licitação, os seguintes: falta das demonstrações financeiras no Atestado emitido
pela Sumitomo e AEGEA e certidão negativa de falência e concordata das empresas GO
Associados e Fernando Marcato vencidas. Concluindo, assim, que a decisão da inabilitação do
referido consórcio deve ser mantida.

1.2.1)   CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELO CONSÓRCIO CRH
AEROPORTOS

33                    Os argumentos expostos pelo Consórcio defendem que o recurso interposto pelo
Consórcio BF Capital não deve ser conhecido, por não direcionar seu conteúdo aos atos da
Comissão de Licitação e sim aos critérios exigidos em edital. Defende que os argumentos da
recorrente deveriam ter sido expostos antes da abertura da licitação, em forma de impugnação, já
que tratam de exigências editalícias.

34                    Não obstante, combate os argumentos trazidos pela recorrente registrando que, se
o patrimônio líquido de todas as consorciadas fosse somado para que se pudesse obter os
percentuais de cada consorciada calculados sobre a soma do patrimônio líquido total, e não sobre
o valor da proposta de preços, como previsto em edital, verificar-se-ia que nenhuma consorciada
atingiria o patrimônio líquido exigido, uma vez que o patrimônio líquido negativo da INDRA
CONSULTORIA absorveria o somatório do patrimônio líquido positivo de todas as
consorciadas e ainda assim permaneceria negativo.

35                    Registra que, ao contrário do alegado pela recorrente, a forma de calcular o
patrimônio líquido proporcional foi rechaçada pelo Tribunal de Contas da União e analisa cada
julgado indicado pela própria recorrente afirmando que a metodologia de cálculo não encontra
respaldo naquele Tribunal.

36                    Pede que o recurso interposto pela empresa BF CAPITAL não seja admitido, em
razão de seu não cabimento ou, no mérito, seja julgado totalmente improcedente. Ainda, ratifica
os pedidos formulados em seu recurso.

 

1.3) RECURSO APRESENTADO PELO CONSÓRCIO CRH AEROPORTOS

37                    As questões recursais se materializaram a afirmar que a Comissão de Licitação
feriu o princípio da isonomia por não ter realizado diligência com a recorrente, ao fundamento de
que há um crédito do sócio majoritário lançado no balanço patrimonial da consorciada
HIRASHIMA E ASSOCIADOS LTDA levantado em 31/12/2018 que, na verdade, em parte, se
trata de Adiantamento para Futuro Aumento de Capital-AFAC cujo o valor não foi alocado na
conta do patrimônio líquido do balanço patrimonial de 2018 por equívoco.

38                    Junta o Balanço Patrimonial levantado em 31/01/2019 afirmando que, aquele
balanço, se tivesse sido apresentado, atenderia as regras editalícias e, para confirmar sua tese,
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calcula os índices a partir do balanço "corrigido".

39                    Reclama a oportunidade dada ao Consórcio vencedor, Tauil e Chequer, que não
apresentou proposta de preços respeitando o limite estabelecido no subitem 12.1.3 do Edital e lhe
fora solicitado retificação. E copia o documento feito pela Comissão de Licitação quando da
desclassificação do terceiro colocado registrando que a proposta de preços não estava em acordo
com a previsão de edital.

40                    Diante desses fatos, pede a revogação da decisão que desclassificou a recorrente,
a anulação do ato que declarou o consórcio representado pela sociedade Tauil e Chequer
vencedores e, por fim, a adjudicação do objeto para a recorrente.

 

1.4) RECURSO APRESENTADO PELO CONSÓRCIO REPRESENTADO PELA
EMPRESA ROLAND BERGER

41                    A recorrente se insurge contra o ato que a desclassificou do certame alegando que
o edital não foi claro ao definir a exigência da atestação descrita no subitem 11.1.1 alínea "b.3".
Registra que há profissionais que poderiam ter atendido a exigência, se o edital tivesse
estabelecido que o ativo total de R$ 400.000.000,00 fosse detido pela empresa objeto da
operação de fusões e aquisições, mas que não foi o caso, já que, pela redação do edital, bastava,
apenas, que a companhia resultante da operação detivesse, no final daquele exercício fiscal, ativo
mínimo naquele valor.

42                    Continua sua interpretação afirmando que a preposição "de" pode ter muitos
significados e que, no caso, funcionou como aposto explicativo, se relacionando sintaticamente
ao contratante da "assessoria/consultoria jurídica na operação" e não ao objeto da operação de
"fusões e aquisições ou fairness opinion".

43                    Relata que houve um esclarecimento de dúvidas que tratou do mesmo assunto -
31ª pergunta - corroborando com a interpretação dada pela recorrente, confirmando, assim, que o
atestado apresentado, emitido pela Rioforte Investment Holding Brasil, atende integralmente o
requisito do edital.

44                    Alega, ainda, que a decisão de habilitação do consórcio liderado pela Tauil e
Chequer viola o disposto nos itens 12.1.3 e 20.6 do edital na medida que solicitou a apresentação
de nova proposta de preços à licitante.

45                    Pede a reconsideração da decisão da Comissão que desclassificou a recorrente do
certame, o encaminhamento à autoridade superior em caso de não reconsideração e, ainda, a
reforma da decisão em declarar habilitado o consórcio liderado pela sociedade Tauil e Chequer,
declarando o referido inabilitado.

1.4.1) CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELO CONSÓRCIO REPRESENTADO
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PELA SOCIEDADE TAUIL E CHEQUER

46                    A peticionária apresenta contrarrazões aos argumentos encaminhados pelo
Consórcio CRH e Consórcio representado pela empresa Roland Berger.

47                    Ambos recursos impugnam a correção da proposta de preços do consórcio
arrematante a fim de atender ao item 12.1.3 do edital, mas a peticionária afirma ser a diferença
ínfima e sem apresentação de novo documento.

48                    Pede, assim, que os recursos interpostos não sejam conhecidos por terem caráter
obstrutivo dos atos da licitação, ou, pelo desprovimento, tendo em vista a ausência de substrato
fático e fundamento legal. Requer a manutenção do Consórcio representado pela sociedade Tauil
e Chequer como arrematante.

 

1.5) RECURSO APRESENTADO PELO CONSÓRCIO AEROPORTOS DE VALOR,
LIDERADO PELA EMPRESA KPMG

49                    A recorrente alega que o atestado emitido pela Infravix Participações, apresentado
pela empresa declarada vencedora do certame, não atende os requisitos do edital porque: i) os
serviços não possuem as características exigidas pelo edital; e ii) os serviços não se referem a
instalações aeroportuárias, uma vez que trata apenas da alienação de participação societária nas
concessionárias.

50                    Afirma que os serviços prestados pela G5 Consultoria se referem a uma assessoria
financeira para a Infravix nas transações de venda de sua participação acionária nas
Concessionárias do Aeroporto de Brasília e de São Gonçalo do Amarante, mas que não fica
evidente qual a extensão do serviço apresentado pela G5 Consultoria.

51                    Após, alega que o serviço a que o atestado se refere não se correlaciona com
projeções de receitas, custos, despesas e investimentos das instalações aeroportuárias, razão pela
qual inequivocamente o atestado não é suficiente para atendimento da exigência, já que o edital
estabelecia a necessidade de comprovação de serviços em avaliação e elaboração para fins de
fusões e aquisições ou fairness opinion, de projeções de receitas, custos, despesas e
investimentos referentes a instalações aeroportuárias.

52                    Pede que o recurso seja recebido e que a decisão que declarou o consórcio
representado pela sociedade Tauil e Chequer seja revista ensejando em sua inabilitação, em
razão do descumprimento do item 11.1.1 alínea b.2 do edital.

1.5.1) CONTRARRAZÕES APRESENTADAS PELO CONSÓRIO REPRESENTADO
PELA SOCIEDADE TAUIL E CHEQUER

53                    A peticionária declarou que os serviços mencionados no atestado estão em
conformidade com o edital. Afirma que é de amplo conhecimento que assessoria financeira para
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venda, fusões e aquisições requer, necessariamente, a elaboração de projeções, modelos e fluxos
de caixa para servir de base para o processo decisório do cliente. Apresenta os modelos
preparados pela G5 para os ativos em que evidencia a realização do escopo descrito no atestado.
Registra seu entendimento que o recurso apresentado pela recorrente é meramente protelatório,
haja vista que não há qualquer irregularidade no atestado impugnado.

 

2)  DA TEMPESTIVIDADE

54                    Registre-se que as peças recursais, bem como as contrarrazões foram recebidos
conforme os preceitos antecipados no instrumento convocatório.

 

3)  DA ANÁLISE DOS ARGUMENTOS DE RECURSO ADMINISTRATIVO

55                    Preliminarmente, cabe registrar que a Infraero, empresa pública, rege-se, desde 30
de junho de 2016 pelos preceitos da Lei 13.303, além dos princípios da Legalidade,
Impessoalidade, Moralidade e Publicidade e outros decorrentes.

56                    Em recente decisão colegiada o Tribunal de Contas da União - TCU tem
reafirmado a essencialidade desse entendimento:

19. Em que pese a Lei 8.666/1993 permanecer estabelecendo
normas gerais sobre licitações e contratos administrativos, a
Lei 13.303/2016 passou a regular de forma exaustiva os
procedimentos das licitações conduzidas pelas empresas nela
referidas, remetendo à lei anterior apenas em seus arts. 41, que
diz respeito à aplicação das normas de direito penal contidas
nos arts. 89 a 99 da Lei de Licitações, e 55, inciso III, que diz
respeito aos critérios de desempate. TCU - ACÓRDÃO DE
RELAÇÃO 764/2019 - PLENÁRIO

57                    Portanto, quaisquer argumentos fundamentados na Lei Geral de Licitações, com
exceção aos art. 89 a 99 e inc.III do art. 55, não serão considerados.

58                    Para que os assuntos insurgidos em sede de recurso sejam esgotados da forma
mais didática possível, já que alguns pontos foram rebatidos por mais de uma recorrente, os
dividimos em tópicos:

 

           a) Cálculo dos índices para qualificação econômico-financeira
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59                    A recorrente BF Capital se insurge contra decisão que determinou a inabilitação
do consórcio em razão do não atendimento às exigências do edital quanto à qualificação
econômico-financeira, notadamente ao que se refere a comprovação de patrimônio líquido
mínimo exigido.

60                    Quanto ao assunto, alguns esclarecimentos são importantes. Se trata, sim, de
avaliação da qualificação do CONSÓRCIO; mas, diferentemente do que alude a recorrente, não
existe o que tenta evidenciar como se fosse, ficticiamente, um patrimônio líquido do consórcio,
até mesmo porque tal não possui sequer personalidade jurídica própria.

61                    Assim, os normativos aplicáveis e o próprio edital tratam de aferir a qualificação
econômico-financeira do consórcio a partir de seus componentes, ou seja, empresas
consorciadas.

62                    Diversos argumentos justificam a aplicação dada ao edital no presente caso, como
passamos a demonstrar.

63                    Primeiro, que o consórcio, como bem se sabe, é instituto que visa permitir a um
conjunto de empresas reunirem esforços econômicos e técnicos para que possam participar de
licitações que, individualmente, não poderiam. Pois bem, se como licitante individual, uma
empresa pode aproveitar a totalidade de seu patrimônio líquido para fins de demonstrar sua
qualificação econômico-financeira, por qual motivo haveria o legislador de criar regra que
justamente, na proporção da participação de cada uma no consórcio, lhes reduzisse a fração de
seu PL apto a demonstrar sua qualificação, em apoio às demais consorciadas, para que possam,
conjuntamente, mostrarem-se economicamente qualificadas ao contrato pretendido?

64                    De outro modo: se uma empresa participando individualmente pode comprometer
100% de seu PL para fins de demonstrar-se apta a suportar os ônus econômico-financeiros do
futuro contrato, por qual motivo mesmo expediente não seria permitido às empresas
consorciadas? Seria, esse sim, um tratamento diferenciado e prejudicial a empresas que,
justamente pelo seu porte ou limitações técnicas, pretendessem se valer do consórcio para
concorrer, sem qualquer justificativa para tanto, e em violação ao propósito fundamental do
instituto dos consórcios.

65                    Segundo, como bem apresentado em contrarrazões acostadas pelo Consórcio
CRH Aeroportos, o consórcio não se presta a permitir a participação de empesas que, em
qualquer circunstância, não poderia, isoladamente, participar, como é o caso em tela, em que
uma das consorciadas tem passivo a descoberto (PL negativo) que supera em 1.600% (16 vezes)
o valor da própria proposta do consórcio.

66                    Terceiro, que o argumento da solidariedade, no entendimento da Comissão, é de
pouca ou nenhuma valia ao debate. Enquanto a qualificação econômico-financeira define
critérios mínimos de liquidez, solvência e, no caso, patrimônio líquido, abaixo dos quais há uma
presunção de que a licitante não tem condições de suportar os ônus financeiros do contrato, de tal
modo que sua contratação não interesse à Administração, de modo muito objetivo, a
solidariedade das obrigações entre consorciados é medida que visa simplesmente facilitar à
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Administração, no caso de situações adversas, ressarcir-se de danos e prejuízos que lhes possam
ser causados por qualquer das consorciadas, ampliando as chances de reparação do erário. Não
obstante, é incoerente, por ausência de amparo legal ou mesmo lógico, que a simples
solidariedade entre as consorciadas autorize ou obrigue a Administração a contratar empresa que,
de acordo com os índices usualmente aplicáveis à qualificação econômico-financeira,
simplesmente não demonstre condições de suportar o contrato, até mesmo porque, se for o caso,
a saída de uma das consorciadas não tem impactos negativos apenas sobre aspectos econômico-
financeiros do contrato, mas também na sua qualificação técnica, notadamente quanto à expertise
da empresa em dificuldades e que viabilizou a habilitação de todo o consórcio.

67                    Por todo o exposto, o único parâmetro que se pode oferecer a exigência de PL
mínimo para as consorciadas é o preceituado no instrumento convocatório, aplicado pela
Comissão e defendida em contrarrazões por licitante interessada no assunto. Dessa forma, cada
uma das consorciadas deve, com a força de todo o seu PL, demonstrar capacidade de suportar os
ônus financeiros que o futuro contrato há de lhe exigir, assim considerado a partir da proporção
de sua participação no consórcio/proposta. Ou seja, se uma empresa detém 10% de participação
no consórcio, deve possuir PL compatível com o equivalente da proposta apresentada, pois tal
análise demonstra-se equânime e justa ao considerar (i) sua capacidade financeira (todo seu PL)
e (ii) proporcional e exata carga econômico-financeira que haverá de suportar.

68                    Não se trata, pois, de sublimites individuais, mas da única forma justa de
aplicação do texto legal, sem que se violem outros preceitos fundamentais dos procedimentos
licitatórios.

69                    Cumpre registrar que o cálculo de participação de cada consorciada deve ser feito
em cima do valor da proposta de preços e não em cima do patrimônio líquido individual de cada
empresa participante do consórcio, não havendo razão para que, se uma empresa detém 10% de
participação do consórcio, somente 10% de seu PL possa ser utilizado para fins de qualificação.
O que deve ser observado é se o percentual de participação de cada licitante no consórcio,
quando verificado em relação ao PL a ser suportado por cada consorciada, não ultrapasse o
limite individual. Para exemplificar, tome-se outro exemplo, além dos já apreciados no certame
em tela: Empresa (A) com patrimônio líquido de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) e a
empresa (B) com patrimônio líquido de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais). Supõe-se que
essas duas empresas queiram participar de uma licitação cujo valor arrematado foi de R$
10.000.000,00 (dez milhões de reais). Como o critério de habilitação, em caso de não
atendimento dos índices mínimos, é de 10% (R$ 1.000.000,00) acrescido de 30% (R$
300.000,00), em se tratando de consórcio, sobre os 10%, totaliza-se como patrimônio líquido
mínimo o valor de R$ 1.300.000,00 (uum milhão e trezentos mil reais). A fim de exemplificar o
entendimento, vamos à tabela 1:

                                      Tabela 1:

EmpresaPatrimônio Líquido Participação Total
A R$ 1.000.000,00 70% R$ 910.000,00
B R$ 500.000,00          30% R$ 390.000,00
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      R$ 1.300.000,00

 

70                    Conforme se observa o percentual deve ser aplicado em cima dos
10% do valor orçado mais os 30%. O percentual de participação da empresa (A) foi de 70%,
perfazendo um valor de R$ 910.000,00 (novecentos e dez mil reais) e da empresa (B) foi de
30%, perfazendo um valor de R$ 390.000,00 (trezentos e noventa mil reais). Pode-se analisar
que os valores estão dentro do limite de patrimônio líquido de cada participante. Exemplo: A
empresa (A) com uma participação de 70% no consórcio deve entrar com 910.000,00
(novecentos e dez mil reais) do seu capital social, o que é perfeitamente aceitável já que ela tem
um capital social de R$ 1.000.000,00 (um milhão).

71                    Agora, vejamos a aplicação da metodologia apresentada pela
Recorrente aplicada ao mesmo exemplo, na tabela 2:

                          Tabela 2:

EmpresaPatrimônio Líquido Participação Total
A R$ 1.000.000,00 70% R$ 700.000,00
B R$ 500.000,00 30% R$ 300.000,00

      R$ 1.000.000,00

 

72                    Percebe-se que pela metodologia apresentada pela recorrente, nessa
hipótese, o consórcio estaria inabilitado, haja vista que o total do patrimônio líquido somado
seria de apenas R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).

73                    Ora, seria razoável a Administração Pública não aceitar a
participação dessa empresa hipotética? Provavelmente seria uma discriminação, pois
isoladamente elas não têm capital social suficiente para participar da licitação, usando o critério
da Recorrente. Entretanto, usando o critério estabelecido no edital da Infraero a empresa estaria
suficientemente habilitada. Portanto, o cálculo usado pela Recorrente fere o princípio da
competitividade e da isonomia.

74                    Por fim, no que se refere aos precedentes do Tribunal de Contas da
União, a apresentação feita em contrarrazões pelo consórcio CRH Aeroportos é mais acertada.
Todos os acórdãos e jurisprudências citadas pela recorrente simplesmente não sustentam suas
afirmações e vão ao encontro do julgamento proferido pela Comissão, evidenciando sua correção
e acerto.

75                    Nesse sentido: Acórdão n. 2397/2008, 350/2003, 1208/2011, todos
citados em razões e contrarrazões e melhor e mais detidamente analisados na última, e, ainda, o
acórdão 1332/2006, que asseverou:
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É de observar que a formação de consórcios para
participar de licitações não tem o objetivo de propiciar
que empresas em situação financeira deficitária tenham
acesso a competição por meio do 'empréstimo' da saúde
financeira das outras consorciadas. É compreensível,
destarte, que a Administração exija de cada consorciado
nível mínimo de capacidade econômico-financeira,
tendo sempre em conta o objeto a ser contratado.

76                    Portanto, não se denota qualquer irregularidade no julgamento que
desclassificou o Consórcio recorrente - BF Capital - com fundamento no subitem 11.2 do edital,
decisão que se mantém, na medida em que a consorciada Indra Consultoria não demonstrou
capacidade econômico-financeira para suportar os ônus de sua participação no consórcio em face
da proposta apresentada.

 

b) Possibilidade de utilização dos atestados de capacidade técnica de empresa a
ser subcontratada

77                    O embate acerca da inabilitação do consórcio representado pela
empresa GO Associados versa, como já aludido, sobre a possibilidade de subcontratação de
alguns dos serviços descritos e previstos no item 5 do Termo de Referência, conforme previsão
do próprio edital (subitem 8.9), em face das exigências para fins de qualificação técnica da
licitante e, quando for o caso, das subcontratadas (subitem 11.1.1 do instrumento).

78                    Ora, nítido que deve haver relação lógico-causal entre o escopo dos
serviços (motivação e finalidade) e parâmetros de aferição técnica das licitantes (meio ou
instrumento), sob pena de ilegalidade dessa, por evidente limitação indevida do caráter
competitivo do certame para o fim a que se destina - contratação dos serviços.

 79                    Não obstante, no caso presente, deve-se deixar claro: NÃO existe
correlação imediata ou simétrica entre as subalíneas do subitem 11.1.1 do edital (qualificação)
para com cada uma das etapas dos serviços previstos do Termo de Referência.

80                    Se assim o fosse, por certo, havendo um total de seis etapas descritas
no escopo dos serviços (item 5 do TR), haveria o edital de prever, em correlação, seis subalíneas
próprias para fins de atestação da qualificação técnica de licitante/subcontratada; uma para cada
etapa dos serviços. Não houve. Incontestavelmente, existem apenas quatro exigências para fins
de atestação técnica previstos no edital (alíneas b.1 a b.4 do subitem 11.1.1 do edital).

81                    Ou seja, é equivocada, a toda prova, a tentativa do Consórcio
PACTUM de estabelecer correlação imediata e estanque entre a subalínea 11.1.1 "b.2" do edital
para com a Etapa II do item 5 do Termo de Referência.
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82                    A atestação prevista na subalínea b.2, por exemplo, permeia,
amplamente, as etapas I, II, IV, V e VI, algumas dessas expressamente não passíveis de
subcontratação, nos termos do subitem 8.9 do edital.

83. A mais, para que não restem dúvidas, a opção dessa Administração de prever
formas mais abrangentes para aferição e atestação técnica de duas ou mais fases pela
comprovação de serviços similares, revela o que se julga adequado acautelamento em
homenagem aos princípios da ampla concorrência e da seleção da proposta mais vantajosa.

84                    Insustentáveis, assim, as afirmações constantes dos parágrafos 4, 16
e 19 da peça recursal. Tais conclusões, de que os serviços a serem atestados na forma da
subalínea "b.2" estariam exclusivamente relacionados à etapa II, item 5 do TR, simplesmente
não encontra respaldo no edital ou nos seus esclarecimentos de dúvidas, e é tese formulada pela
recorrente com claro e precípuo fim de justificar o atestado de terceiros juntado para tal
comprovação.

85                    Para que se possa exaurir a discussão sobre quais das exigências
contidas no subitem 11.1.1 do edital poderiam (ou não) ser subcontratadas, houve amplos
questionamentos a respeito durante a fase de publicidade do edital, tendo a Comissão de
Licitação respondido de forma objetiva a respeito, em especial no próprio questionamento de n.
18, diversas vezes suscitada pelo consórcio recorrente e que nos permitimos copiar na íntegra:

                     18ª PERGUNTA

Nos termos do item 8.9 do Edital, é admitida a
subcontratação dos serviços "constantes da lista de
serviços Item 5 do Termo de Referência, com exceção
dos serviços que compõem a Etapa I - Coordenação, V
- Consolidação dos estudos com relatório final e
apresentações e VI - Estudos complementares e
suporte para a venda". Assim, considerando-se que se
admite a subcontratação de todos os itens da ETAPA III -
Assessoria Jurídica, consulta-se esta DD. Comissão de
Licitação a respeito da possibilidade de apresentação por
pessoa física sub-contratada de um do(s) Licitante(s) dos
documentos de habilitação relativa à habilitação
técnica constantes do item 11.1.1., alíneas a, b.3) e b.4),
a saber:

"a) Prova de inscrição ou registro dos seus Responsáveis
Técnicos junto a Ordem dos Advogados do Brasil
(OAB).";

"b.3) Assessoria/consultoria jurídica na operação,
realizada no Brasil, para fins de Fusões e Aquisições ou

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero
Endereço : SHIS, SETOR DE CONCESSIONÁRIAS E LOCADORAS, LT 5 AEROPORTO

CEP:71608050 BRASÍLIA-DF-BRASIL
http://www.infraero.gov.br

14

S
E

D
E

D
E

S
20

19
11

34
6A

Assinado com senha por ANA ELISA DE OLIVEIRA FALQUETO, CARLOS AUGUSTO RIGO MOTTA e
WALTER AMERICO DA COSTA SOUZA em 22/11/2019 12:14:26.
Documento Nº: 804844-5677 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar

INFRAERO

C
E

N
TRO CO RPORA

T
IV

O5333



Fairness Opinion, de companhia com ativo total de, no
mínimo R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de
reais), obtido nas demonstrações financeiras no ano de
conclusão do serviço referido no atestado;" e

"b.4) Assessoria/Consultoria jurídica na área de regulação
do setor aeroportuário, assim entendida como a elaboração
de documentos tais como pareceres, impugnações,
questionamentos, minutas de editais, contratos de
concessão, arrendamento ou adesão, cujo conteúdo esteja
relacionado com a análise e interpretação jurídicas de atos
normativos específicos do setor aeroportuário, realizada no
Brasil."

Em caso positivo, questiona-se se será necessária
apresentação de contrato de prestação de serviços
celebrado entre a pessoa física detentora dos atestados
acima referidos e o(s) Licitante(s).

RESPOSTA

Sim. Para atendimento às alíneas b.3 e b.4 do subitem
11.1.1, a licitante poderá se valer da experiência da futura
subcontratada, devendo, nesse caso, ser apresentado o
vínculo existente entre as partes, assim como Declaração
que participará(ão), a serviço da licitante, dos serviços
relacionados à Assessoria/Consultoria jurídica. (grifo
nosso)

 

86                    Não há dúvida que a pergunta se referia específica e exclusivamente
às subalíneas "b.3" e "b.4" do subitem 11.1.1 do edital, limitações positivas também de
inconfundível clareza na resposta oferecida.

87                    Com o devido acatamento, a recorrente permitiu-se uma
interpretação extensiva da resposta também para as subalíneas "b.1" e "b.2" por sua exclusiva
conta e risco.

88                    Apesar de seus esforços em tentar demonstrar que não há razões para
tratar de modo diverso as exigências de atestação técnica, o que autorizaria apresentar tais
atestações exclusivamente em nome de eventuais subcontratadas, razão não lhe pode assistir.

89                    Conforme bem exposto nas contrarrazões apresentadas pelo
Consórcio CRH Aeroportos: "Se assim fosse, estar-se-ia admitindo a subcontratação de todo o
escopo da licitação, o que é vedado, pelo art. 78, caput, da Lei 13.303/2016", o que é
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inadmissível.

90                    A situação é clareada no questionamento 19, relacionado, aí sim,
especificamente à subalínea "b.2" e que, com a devida atenção, teria evitado o equívoco em que
incorreu a licitante:

19ª PERGUNTA

Quanto ao atestado exigido no item 11.1.1, b, b.2, do
Edital, favor esclarecer se, para fins de atendimento deste
item, é necessário que as premissas de receitas, custos,
despesas e investimentos tenham sido efetivamente
elaboradas/construídas pela consultoria.

RESPOSTA

Sim. O Licitante deverá comprovar ter realizado
estudos mediante apresentação de Atestado(s) ou
Certidões de capacidade técnica nas condições previstas
no Edital. Verificar subitens 11.1.1.3 do edital. Grifo
nosso.

 

91                    Ou seja, para cumprimento da exigência da alínea 'b.2', "o licitante
[esse é o termo empregado na resposta] deverá comprovar ter realizado" os estudos.

92                    Ainda na esteira das contrarrazões, merece atenção argumento
relativo à preclusão do momento para questionamentos e impugnações ao edital, viável somente
até momentos antes da abertura das propostas, lembra-se.

93                    Quanto ao tema, inteligência do legislador, que por meio de tal
providência pretendeu, justamente, evitar ou impedir comportamento temerário ou contraditório.
Tal instituto, sabe-se, não é absoluto, na medida em que a ausência de impugnação não pode, por
certo, convalidar eventuais ilegalidades por ventura existentes no instrumento convocatório; mas
impede que o particular, ao identificar vício ou lacuna no edital ou seus esclarecimentos, opte
pelo silêncio para, posteriormente, em momento de julgamento, valer-se de tal situação em
proveito próprio e em prejuízo dos demais.

94                    Ao conhecer da resposta n. 18, o Consórcio recorrente, não satisfeito
com o que lhe fora apresentado, deveria ter solicitado novos esclarecimentos por meio de novo
questionamento, ou ainda, por meio de impugnação ao edital, conforme regra editalícia, mas não
o fez e, de modo temerário, aguardou fase recursal para apresentar sua tese, afrontando, pois,
justamente, o julgamento objetivo, a vinculação ao instrumento convocatório e aos
esclarecimentos oferecidos pela Comissão, em proveito próprio e com prejuízo a terceiros.
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95                    Registre-se, ainda, que a interpretação dada pelo recorrente não foi
alcançada por nenhuma das demais licitantes, que trataram de apresentar as documentações de
habilitação das próprias consorciadas, inclusive no tocante às subalíneas "b.3" e "b.4".

96                    Assim, não lhe pode assistir razão, estando em perfeito alinhamento
a decisão combatida com o edital e esclarecimentos, de tal modo que deve ser mantida sua
inabilitação por não ter demonstrado, adequadamente e em nome próprio, a qualificação técnica
exigida na subalínea "b.2", subitem 11.1.1 do edital.

97                    Por derradeiro, a Recorrente BF Capital, além das razões registradas
nos tópicos anteriores, registra que há outros vícios nos documentos apresentados pelo
Consórcio GO Associados, quais sejam: Atestado emitido por Sumitomo e AEGEA, por não
constar as demonstrações financeiras no ano de conclusão do serviço referido no atestado
necessário para comprovação do ativo total e, ainda, as certidões negativas de falência válida
relativas à GO Associados e à Fernando Marcato Sociedade Individual de Advocacia.

 

c) Diligências/ Correção de Proposta de Preços

98                    O Consórcio CRH Aeroportos alega em seu recurso a falta de
oportunidade em esclarecer dúvidas relacionadas à documentação das suas consorciadas ou de
apresentar documentos complementares.

99                    O Consórcio representado pela empresa Roland Berger também se
insurge contra a possibilidade dada à empresa declarada vencedora de correção da Proposta de
Preços apresentada, em diligência promovida pela Presidente da Comissão, já que não fora dada
a mesma oportunidade a outra licitante (EGIS).

100                    A promoção de diligência é incentivada pela jurisprudência do
Tribunal de Contas da União, como ocorrido no Acórdão 2159/2016 do Plenário que indicou
caber ao ordenador da disputa o encaminhamento de "diligência às licitantes a fim de suprir
lacuna quanto às informações constantes das propostas, medida simples que privilegia a
obtenção da proposta mais vantajosa e evita a desclassificação indevida de propostas".

101                     Em diversas oportunidades, o TCU chega a indicar a
obrigatoriedade da realização de diligências antes do estabelecimento do juízo pela
desclassificação ou inabilitação do licitante, registrando que é irregular a inabilitação de licitante
em razão de ausência de informação exigida pelo edital, quando a documentação entregue
contiver de maneira implícita o elemento supostamente faltante e a Administração não realizar a
diligência, por representar formalismo exagerado, com prejuízo à competitividade do certame.
(Acórdão 1795/2015 - Plenário).

102                     Nesse ponto, observa-se dos julgados do TCU que a figura da
diligência é um poder-dever da Administração que dela deve se utilizar SEMPRE QUE
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NECESSÁRIO.

103                    De igual sorte, de forma acessória, o subitem 20.9 do Edital de
Licitação privilegia o saneamento de impropriedades, conceituadas na figura de "vícios sanáveis
". 

20.9  No julgamento da DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO e da PROPOSTAS DE PREÇOS, o
presidente da COMISSÃO poderá sanar erros e falhas
que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de
habilitação e classificação. (grifo nosso)

 

104                    Por trás dessas prerrogativas encontram-se a finalidade da busca da
PROPOSTA MAIS VANTAJOSA PELA ADMINISTRAÇÃO, bem como a aplicação do
FORMALISMO MODERADO nos certames licitatórios ponderado com o princípio da
vinculação ao instrumento convocatório.

105                    Desse modo, houve necessidade da realização de diligências ao
longo do julgamento dos documentos de habilitação apresentados pelas licitantes Roland Berger
quanto aos atestados apresentados, bem como na solicitação de correção da Proposta de Preços
apresentada pela atual arrematante. Todos os documentos foram juntados pela Comissão de
Licitação no site de licitações da Infraero, de forma a privilegiar o princípio da publicidade dos
atos.

106                    As diligências serviram para que a Comissão de licitação julgasse
corretamente o certame, esclarecendo os documentos entregues e corrigindo falhas que
representavam vícios sanáveis, conforme prerrogativa do edital.

 107                    Ocorre que, ao contrário do que afirma a recorrente CRH
Aeroportos, no que concerne aos documentos apresentados na fase de habilitação, não pairaram
dúvidas quando de seu julgamento pela Comissão de licitação, não havendo razão para
promoção de diligências com a empresa.

108                    Considerando a afirmação de que o balanço apresentado possuía
valores inseridos de forma equivocada, caberia à empresa, naquela fase processual, ter
apresentado os documentos que achasse oportuno para sua classificação no certame, qual seja o
balanço atualizado de setembro de 2019, já que existia.

109                    Em relação à diligência realizada face aos documentos apresentados
pela empresa arrematante, a Comissão de licitação foi motivada à diligencia em face das
peculiaridades dos documentos apresentados. Trata-se de empresa constituída no próprio
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exercício, de modo que não possui balanço fechado de exercícios passados que pudessem ser
apresentados da forma usual. Quanto ao tema, colamos trecho de artigo de Suzana Rosseti,
Pesquisadora membro do Núcleo de Pesquisas em Políticas Públicas e Desenvolvimento
Humano - NUPED, da Pontifícia Universidade Católica do Paraná:

Agora, a vedação ao uso de balancetes para a
comprovação de qualificação econômico-financeira não
afasta a aceitação de balanços intermediários, os quais
têm por objetivo representar a condição atual da
empresa no curso do exercício. A sua aceitação pode se
mostrar pertinente em determinadas situações, a
exemplo de empresas recém-constituídas, quando há o
aporte de recursos para fins de participação na
licitação, quando há reestruturação societária da pessoa
jurídica etc. No Acórdão nº 2.994/2016 - Plenário, o
Tribunal de Contas da União corrobora esse
alinhamento. (artigo publicado no blog da Zênite,
https://www.zenite.blog.br/e-possivel-aceitar-balanco-
intermediario-nas-licitacoes/, acessado em 19/11/2019
às 17h)

110                    Por esse motivo, para evitar interpretação equivocada, a Comissão
tratou de solicitar outras informações à empresa, bem como a seu quadro técnico.

111                     Tratando de mesmo tema- diligência/correção de proposta- a
recorrente Roland Berger argumenta que a Comissão de Licitação não oportunizou à licitante
EGIS Engenharia a correção de sua proposta de preços, a exemplo do que fora feito com a atual
arrematante.

112                     A despeito do que afirma a recorrente a diligência não foi proposta
em face de sua proposta, mesmo sendo um vício sanável, pois tal medida seria insuficiente para
evitar a inabilitação que se impunha em razão do não atendimento às alíneas "b.3" e "b.4" do
subitem 11.1.1, esse sim, um vício que não poderia ser superado de qualquer modo. Tanto é
verdade que o documento que determinou a inabilitação (MEMORANDO Nº SEDE-MEM-
2019/05940) não fundamenta tal medida no vício da proposta, ainda, que faça menção a sua
existência.

113                    Não se trata, pois, de tratamento diferenciado ou violação ao
princípio da impessoalidade, mas sim, de homenagem à economia processual.

 

d) Atestado apresentado pelo Consórcio representado pela empresa Roland
Berger
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114                    A recorrente Roland Berger foi inabilitada por apresentar atestado
de capacidade técnica que deixou de atender a alínea "b.3" do subitem 11.1.1 do edital. A razão
de sua inabilitação foi amplamente justificada por meio do documento MEMORANDO N.
SEDE-MEM-2019/06104, de 10 de outubro de 2019. Todavia, a recorrente apresenta
interpretação equivocada da exigência do edital e afirma que a exigência se trata de confusão
gerada pela própria redação do edital, sendo passível de interpretação de que a parte da operação
e não o objeto é que deveria ter ativo total de, no mínimo, R$ 400.000.000,00.

115                    Em que pese o estudo linguístico apresentado pela recorrente, não
há dúvida de que o valor mínimo de R$ 400.000.000,00 é referência para o "ativo total" da
companhia objeto da operação de fusão e aquisição ou fairness opinion, e não de suas eventuais
controladoras, cuja personalidade jurídica não se confunde com a da controlada envolvida na
operação em si. O objetivo dessa exigência é exatamente identificar experiência do arrematante
em operações dessa natureza, em razão do volume dos ativos que serão tratados nos objetos de
operação de alienação das participações da Infraero nos Aeroportos.

116                    À recorrente foi dada a oportunidade de esclarecimentos quanto aos
documentos apresentados, conforme já mencionado em outro item deste documento, ocorre que
o atestado não cumpria com os requisitos exigidos em edital e, conforme também mencionado, é
inadmissível a inclusão de novos documentos que deveriam ser entregues incialmente, conforme
Acórdão n. 2873/2014 - TCU (Plenário): é indevida a inserção de documento novo em face de
diligência administrativa.

 117                    Diante do exposto, mesmo a recorrente tendo anexado outros
atestados a sua peça recursal, esses não puderam ser objeto de análise, já que não poderiam ser
juntados aos documentos já apresentados, por não possuírem o objetivo de esclarecer
informações constantes dos documentos entregues e sim a alteração daqueles, o que seria ilegal.

118                    Não se trata, pois, de formalismo exagerado, mas de forma
isonômica de aplicação das leis e orientações jurisprudenciais. Formalismo moderado não
significa ausência de formalismo. O formalismo moderado, como já dito, propõe que falhas
menores não sejam entraves à aceitação de determinada documentação, desde que não
prejudiquem a essência do procedimento licitatório.  

119                    Por derradeiro, para que não pairem dúvidas e corroborando com a
decisão da Comissão de Licitação, inserimos recente Acórdão direcionado à própria Infraero que
tratou do tema:

 9.3. dar ciência à Empresa Brasileira de Infraestrutura
Aeroportuária (Infraero) que a inabilitação de licitante em
razão de ausência de informação exigida pelo edital, nos casos
em que essa mesma informação já esteja de maneira implícita
na documentação entregue ou possa ser obtida por meio de
diligência, afronta jurisprudência deste Tribunal de Contas, a
exemplo dos Acórdãos 1.795/2015, 357/2015 e 1.924/2011,
todos do Plenário, por representar formalismo exagerado, com
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prejuízo à competitividade do certame. (Acórdão n. 1855/2019
- TCU - Plenário). Grifo nosso.

 

e) Atestado apresentado pelo Consórcio representado pela empresa Tauil e
Chequer

120                    O Consórcio representado pela empresa KPMG insurge contra o
atestado apresentado pela empresa arrematante para comprovação da exigência da alínea "b.2"
do subitem 11.1.1 do edital. Afirma que o atestado emitido pela Infravix não se coaduna com o
exigido no edital de licitação e que não se refere a instalações aeroportuárias, uma vez que trata
apenas da alienação de participação societária nas concessionárias.

121                    A G5 Consultoria e Assessoria Ltda, segundo o atestado
apresentado, foi contratada e prestou serviços de assessoria financeira para a Infravix na
transação em que alienou a totalidade da sua participação acionária na Inframérica Participações
S/A, proprietária de 51% do capital social da Inframérica Concessionária do Aeroporto de
Brasilia S/A, sendo esta titular da concessão dos serviços públicos relacionados à realização da
ampliação, manutenção e exploração do Aeroporto Internacional de Brasília - Presidente
Juscelino Kubitschek.   

122                    A Comissão acatou o atestado emitido pela Infravix Participações
S/A em favor da G5 Consultoria, considerando que a natureza dos estudos realizados constantes
do referido documento exige a verificação de projeções de receitas, custos, despesas e
investimentos pelo prazo estabelecido no contrato com o Governo Federal.

123                    A alienação da participação acionária de uma companhia que detém
o controle de capital de outra companhia, que possui os direitos de exploração de um aeroporto,
exige, na determinação do valor dessa participação, a projeção de receitas, custos, despesas e
investimentos, bem como outros indicadores necessários ao estabelecimento do valor do negócio
afeto àquele aeroporto.

124                    Por óbvio, a assessoria financeira voltada à venda daquela
participação acionária não poderia prescindir do estabelecimento do valor do seu único ativo, a
saber, o direito de exploração do Aeroporto Internacional de Brasília, usando as metodologias
aplicáveis a esse tipo de transação, em especial, a definição do fluxo de caixa descontado,
previsão/validação de demanda de tráfego, definição de premissas operacionais, projeção dos
resultados (receitas,  despesas, impostos etc), previsão de investimentos, dentre outros itens
essenciais a esse fim, exatamente como pretendido pelo requisito técnico estabelecido.

125                    É importante mencionar que aquele aeroporto movimentou 17,9
milhões de passageiros em 2018, bem acima da exigência mínima de 8 milhões de passageiros.

126                    Desse modo, não restam dúvidas quanto ao atendimento do

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero
Endereço : SHIS, SETOR DE CONCESSIONÁRIAS E LOCADORAS, LT 5 AEROPORTO

CEP:71608050 BRASÍLIA-DF-BRASIL
http://www.infraero.gov.br

21

S
E

D
E

D
E

S
20

19
11

34
6A

Assinado com senha por ANA ELISA DE OLIVEIRA FALQUETO, CARLOS AUGUSTO RIGO MOTTA e
WALTER AMERICO DA COSTA SOUZA em 22/11/2019 12:14:26.
Documento Nº: 804844-5677 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar

INFRAERO

C
E

N
TRO CO RPORA

T
IV

O5340



Consórcio arrematante.

 

CONCLUSÃO

127                    Ante o exposto, com base na análise empregada no item 3 desta
instrução administrativa, opina-se por não reconsiderar as decisões proferidas por este colegiado
administrativo que: i) inabilitou os CONSÓRCIOS PACTUM INFRAERO, CONSÓRCIO
representado pela empresa BF CAPITAL, CONSÓRCIO CRH AEROPORTOS e CONSÓRCIO
representado pela empresa ROLAND BERGER; ii) habilitou o CONSÓRCIO representado pela
empresa TAUIL E CHEQUER ADVOGADOS, tendo em vista as razões administrativas
interpostas pelas recorrentes carecem do devido respaldo legal para reforma-la e porque, na
hipótese de dar-se provimento ao teor da referida peça recursal, estaria a INFRAERO afrontando
aos Princípios do VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO,  do
JULGAMENTO OBJETIVO, da EFICIÊNCIA e da LEGALIDADE.

128. Para efeito dos entendimentos da Comissão de Licitação submete-se o assunto
ao crivo do Diretor de Finanças e Novos Negócios da Infraero, autoridade competente deste
certame.

Atenciosamente

 

ANA ELISA DE OLIVEIRA FALQUETO
Presidente da Comissão de Licitação - Ato Adm. n. SEDE-AAD-2019/00520

CARLOS AUGUSTO RIGO MOTTA
Membro Técnico

WALTER AMERICO DA COSTA SOUZA
Membro Técnico
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