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AO ILMO(A). SR(A). GERENTE DE LICITAÇÃO DO CENTRO DE SERVIÇOS, POR 
INTERMÉDIO DO SRª. COORDENADORA DE LICITAÇÕES DE RECEITAS EM 
BRASÍLIA, OU AUTORIDADE SUPERIOR COMPETENTE 

 

 

 

 

 

Ref.: LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 199/LALI-2/SBBE/2019 

Objeto: CONCESSÃO DE USO DE ÁREA DESTINADA À EXPLORAÇÃO 
COMERCIAL NO RAMO DE ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, EM ÁREAS 
LOCALIZADAS NO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELÉM/VAL-DE-
CANS/JULIO CEZAR RIBEIRO, EM BELÉM/PA  

 

 

 

 

PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA. (“PB”), empresa 
brasileira de direito privado, estabelecida na Av. Dr. Cardoso de Melo, 1.750, 8º Andar, 
Parte, Vila Olímpica, São Paulo/SP, CEP 04548-005, inscrita no CNPJ sob o nº 
52.636.412/0001-16, representada neste ato por seu(s) representante(s) legal(is)1, 
vem, respeitosamente, com fulcro no art. 59, § 1º, da Lei nº 13.303/2016; art. 70, II, 
do RILC da Infraero; item 12.3 do edital; e pelos demais normativos aplicáveis, 
apresentar 

 

RECURSO ADMINISTRATIVO 

 

em face do ato administrativo de declaração do vencedor do certame à empresa 
HMSN PARKING EIRELI (“HMSN”), de acordo com as razões adiante dispostas. 

 

 
1 Doc. 1: Procuração do represente e/ou atos constitutivos 
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I. Das Preliminares 
 

a) Da Tempestividade 

A declaração do vencedor ocorreu em 03/02/2020 às 10h06, conforme 
disposto no portal “licitações-e” do Banco do Brasil. 

A PB apresentou sua motivada manifestação no dia 04/02/2020 às 9h41, 
em obediência do disposto no item 12.3.1 do edital, tendo sido concedido o prazo de 
5 (cinco) dias úteis a partir dessa data para interposição do recurso. 

Considerando o disposto no item 12.10 do edital, na contagem do prazo 
exclui-se o dia de início e inclui-se o do vencimento, tendo seu término em 11/02/2020. 

Assim, o presente recurso deve ser conhecido e ter seu mérito julgado. 

 

II. Dos Fatos e do Direito 

Com todas as vênias, a empresa HMSN não deve se manter no processo 
licitatório, em decorrência do descumprimento de requisitos editalícios, conforme se 
expõe pontualmente adiante. 

 

a) Do descumprimento da FORMA de apresentação da proposta 

O edital é clarividente ao estabelecer as regras que devem ser observadas 
para a correta aceitação da proposta do licitante vencedor, prevendo a 
desclassificação em caso de desconformidade, conforme item 8.2: 

8.2. A Proposta de Preços da licitante deverá ser elaborada 
rigorosamente de acordo com as exigências estabelecidas neste Edital 
e seus Anexos, sob pena de desclassificação;  

Considerando isto, nota-se que o edital prevê o encaminhamento da 
Proposta de Preços com o valor mensal até a data e hora marcadas para abertura 
da sessão, senão vejamos o que dispõe o item 8.1: 

8.1. A licitante deverá encaminhar sua Proposta de Preços com o valor 
MENSAL, na Moeda Real, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, 
até a data e hora marcadas para abertura da sessão, acompanhada das 
seguintes informações, a serem inseridas no campo INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS do Sistema:  
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De tal forma, são inaceitáveis as propostas incluídas após as 9h00 do dia 
17/01/2020. 

Também de forma a não deixar dúvidas, o instrumento convocatório prevê 
que a apresentação da proposta ajustada e da documentação para habilitação do 
licitante vencedora após a fase de lances. Vide item 11.1: 

11.1. Para habilitar-se no certame, a licitante vencedora na fase de lances 
deverá satisfazer os requisitos constantes no subitem 11.2 e, ainda, 
apresentar os seguintes documentos:  

Em cumprimento das disposições editalícias, a empresa HMSN foi 
convocada a apresentar sua Proposta de Preços ajustada e documentos de 
habilitação no dia 29/01/2020 às 14h29: 

29/01/2020 às 14:30:18 Coordenador da disputa (... ) com posterior 
encaminhamento dos originais ou cópias autenticadas no prazo de até 3 
(três) dias úteis 

29/01/2020 às 14:29:32 Coordenador da disputa Sr. Representante da 
empresa , nos termos do subitem 11.4 alínea "d" do Edital, encaminhar para 
o e-mail: licitabr@infraero.gov.br. a proposta ajustada da empresa, 
juntamente com os documentos de habilitação exigidos no item 11.1 do 
Edital(...) 

Desta forma, NENHUMA Proposta de Preços, nos moldes do Anexo I, será 
aceita entre o dia 17/01/2020 às 9h00 e o dia 29/01/2020 às 14h29, sob pena de 
quebra dos princípios da igualdade e da vinculação ao instrumento convocatório 
dispostos no art. 31 da Lei nº 13.303/2016, configurando em vantagem não prevista. 

Pois bem, ocorre que a empresa HMSN descumpriu a FORMA prescrita 
em edital para apresentação de sua Proposta de Preços ajustada ao preço negociado. 

Conforme se depreende do histórico de chat, a empresa HMSN propôs a 
elevação de seu preço mensal de R$ 335.000,00 para R$ 337.000,00 no dia 
29/01/2020 às 14h08: 

29/01/2020 às 14:08:45 HMSN PARKING LTDA Sr. Coordenador tendo em 
vista a vossa solicitação de negociação, nossa empresa analisa os nossos 
custos e não temos como chegar aos R$ 340.000,00, entretanto 
chegaremos ao valor de R$ 337.000,00, mensal. 

Ao ser convocada, a empresa HMSN apresentou uma proposta em 
desconformidade com a previsão contida no item 8.2, combinado com o item 11.1, 
alínea “a”, do edital, como se vê adiante, uma vez que não foi assinada por 
representante legal do licitante: 
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8.2. A Proposta de Preços da licitante deverá ser elaborada 
rigorosamente de acordo com as exigências estabelecidas neste Edital 
e seus Anexos, sob pena de desclassificação;  

[...] 

11.1. Para habilitar-se no certame, a licitante vencedora na fase de lances 
deverá satisfazer os requisitos constantes no subitem 11.2 e, ainda, 
apresentar os seguintes documentos:  

a) Carta de apresentação da Proposta de Preços ajustada ao valor final 
arrematado na fase de lances, obrigatoriamente assinada pelo 
representante legal da licitante, com as seguintes informações (modelo - 
Anexo I):  

Por sua vez, o modelo constante no Anexo I assim prevê: 

EMPRESA LICITANTE/CNPJ  

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL 

Diferentemente das disposições editalícias, a Proposta de Preços ajustada 
ao lance foi assinada por pessoa estranha ao processo, sem que tenha sido acostada 
procuração específica, conforme se pode constatar pelo comparativo com a 
assinatura do Sr. Henrique Mendes da Silva Nassar, administrador constituído: 

Assinatura da Proposta 

 

Assinatura do Administrador 

 

Com isso, a empresa incorreu em erro substancial, insanável, que deve 
culminar em sua desclassificação. 
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Nunca é demais ressaltar que o Presidente da comissão somente poderá 
sanar erros que não alterem a substância das propostas, conforme exarado no item 
18.9 do instrumento convocatório abaixo transcrito: 

18.9. No julgamento da habilitação e da proposta 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;  

Pelo exposto, nota-se a inadequação da Proposta de Preços apresentada 
pela empresa HMSN, razão pela qual o licitante deve ser desclassificado, em estrita 
obediência às regras impostas no instrumento convocatório, às quais encontram-se 
vinculados os licitantes e a própria Administração. 

 

b) Do descumprimento do item 11.1, alínea “e.2” 

A empresa HMSN descumpriu o item 11.1, alínea “e.2”, do edital, que assim 
dispõe: 

e.2) a empresa licitante, a seu critério, poderá declinar da visita, sendo, 
neste caso, necessário apresentar declaração assumindo, 
incondicionalmente, a RESPONSABILIDADE de executar a atividade, 
bem como, se for o caso, as adequações necessárias na área sob 
concessão para o pleno desenvolvimento da mesma, em conformidade 
com todas as condições e exigências estabelecidas neste Edital e seus 
anexos. 

Em face da prerrogativa prevista no instrumento convocatório, a empresa 
declinou de realizar a visita nas instalações onde os serviços serão executados. 

Ocorre que se omitiu quanto à RESPONSABILIDADE INCONDICIONAL 
de realizar as adequações na área sob concessão para o pleno desenvolvimento da 
mesma, condição sine qua non para sua habilitação. 

A HMSN se limitou a afirmar que executará as atividades previstas, 
esquivando-se da assunção das responsabilidades adicionais atinentes a todos os 
interessados e incorrendo, com isso, em desobediência ao princípio da vinculação ao 
instrumento convocatório. 

A condição extraordinária e não prevista no edital coloca em risco a 
Administração e promove a desigualdade entre os licitantes. 

Vejamos o teor da declaração apresentada: 
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Nota-se claramente que a declaração cumpre apenas a parte inicial do 
requisito editalício citado. 

Ora, o instrumento convocatório em seu item 8.4 estabelece que a proposta 
de preços deve conter oferta firme e precisa, sem alternativas de preços ou qualquer 
outra condição.  

Desta forma, deve a empresa, também por esse motivo, ser desclassificada 
no certame. 

 

c) Do descumprimento do item 11.1, alínea “g” 

A HMSN também descumpriu o item 11.1, alínea “g”, do edital, que assim 
dispõe: 

g) A licitante deverá apresentar atestado (s) ou certidão(ões) de capacidade 
técnica, emitido(s) por órgãos ou entidades da Administração Pública direta 
ou indireta, federal, estadual ou municipal ou do Distrito Federal, ou ainda 
por empresas privadas, comprovando que a licitante executou ou executa a 
contento serviços de administração, gerenciamento, operação e 
manutenção com controle de fluxo de veículos automatizado, com o 
mínimo de 350 (trezentos e cinquenta) vagas para veículos, em caso de 
administração de estacionamento de terceiros.  

Para o cumprimento da exigência a empresa apresentou dois atestados, 
sendo um expedido pela RCF Administradora de Imóveis Ltda., referente a 308 vagas, 
e o outro expedido pelo Instituto Campinense de Ensino Superior, correspondente a 
supostas 1.282 vagas. 

O primeiro ponto a se destacar é a impossibilidade de se realizar a soma 
de dois ou vários estabelecimentos de menor complexidade, conforme Esclarecimento 
de Dúvidas nº 001/LALI-2/2020: 

RESPOSTA À 16ª PERGUNTA: 

A exigência da qualificação técnica visa assegurar que o 
CONCESSIONÁRIO tenha expertise suficiente e necessária para 
administrar e operar um estacionamento com no mínimo 350 vagas, o que 
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representa cerca de 47% do total de vagas estimado para o estacionamento 
licitado, após a reforma e ampliação do pátio atual. 

Ressalte-se que a gestão do estacionamento está diretamente ligada com a 
operacionalidade do aeroporto, em especial quanto as operações de 
embarque e desembarque. 

Assim sendo, não é razoável admitir que o somatório de vários 
estacionamentos venha a suprir a exigência de complexidade 
requerida no edital. 

Isto posto, é nosso entendimento que o quantitativo de vagas exigido para 
a qualificação técnica não poderá ser resultante da soma de dois ou 
vários estacionamentos de menor complexidade. 

Isto posto, e considerando que a prova de aptidão técnica deve se referir a 
um estacionamento com, no mínimo, 350 vagas, o atestado expedido pela RCF 
Administradora de Imóveis Ltda. é imprestável para habilitação da empresa HMSN. 

Noutro giro, há três razões para não aceitação do segundo atestado, qual 
seja o expedido pelo Instituto Campinense de Ensino Superior: 

1. o controle de fluxo de veículos informatizado e não automatizado, 
conforme exigência editalícia;  

2. o atestado se refere a dois estacionamentos localizados em endereços 
distintos, cujo quantitativo de vagas, como visto acima, não podem ser 
somados; 

3. a quantidade de vagas em nenhum dos dois estacionamentos atinge a 
quantidade mínima exigida. 

 

c.1) Da diferença entre controle informatizado e automatizado 

Em visita às instalações, esta Recorrente pôde constatar que o sistema de 
controle do estacionamento é informatizado e não automatizado, tal como exigido 
no edital e, consequentemente, no escopo do objeto. 

A INFRAERO já se posicionou em outros certames pela não aceitação de 
atestados técnicos relativos ao controle informatizado de estacionamento, podendo-
se citar decisão (anexa2) proferida no âmbito do Pregão Eletrônico nº 216/LALI-
2/SBGO/2017 a seguir: 

A Infraero ao solicitar atestado de capacidade técnica com controle de 
fluxo automatizado de veículos visa tão somente levar ao usuário a melhor 
prestação de serviço nas entradas e saídas dos veículos, pois na forma 

 
2 Doc. 2: decisão administrativa no Pregão Eletrônico nº 216/LALI-2/SBGO/2017. 
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automatizada não há gargalos, o usuário recebe seu ticket na entrada e, 
na saída, paga o ticket nos caixas automáticos ou no próprio caixa do 
estacionamento no terminal de passageiros e quando se desloca para a 
saída do estacionamento não há filas que interrompam a sua 
operacionalidade. 

No Aeroporto de Goiânia o sistema de controle de estacionamento é na 
modalidade automatizada, ou seja, tanto o processo de entrada quanto de 
saída utilizam recursos de automação, eliminando a necessidade de 
participação ou interferência humana na passagem do veículo, e acaso 
tenhamos problemas com a operacionalidade das entradas e saídas do 
estacionamento, e o operador não tiver o conhecimento e experiência neste 
tipo de operação, vamos ficar em situação delicada frente ao público 
usuário, podendo ocasionar prejuízos à operação e a perda de receita 
comercial. 

[...] 

Problemas com os caixas podem ocasionar filas dentro do terminal de 
passageiros, trazendo transtornos aos usuários, desta forma, a 
experiência neste tipo de operação é necessária para que a Infraero não 
fique exposta perante a opinião pública. 

Por fim, na decisão administrativa citada a INFRAERO apresenta exemplos 
das operações automatizadas (sem guaritas) e informatizadas (com guaritas e 
controle por operador), apresentando as seguintes imagens: 

 

Controle automatizado: 
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Controle informatizado: 
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É oportuna a citação dos conceitos das diferentes modalidades de controle 
de estacionamento, tendo como referência a versão 5 do GEST – Sistema de Gestor 
de Estacionamentos da INFRAERO3: 

2- MODALIDADES 

1. Informatizada 

É a modalidade em que não há automação nos processos de entrada e de 
saída de veículos, sendo o sistema operado unicamente de forma manual, 
por funcionários. 

Dependendo do “layout” operacional, o pagamento pelo usuário do 
estacionamento pode ocorrer apenas na guarita de saída ou, 
alternativamente, em outros pontos de caixa instalados no Aeroporto. 

2. Automatizada 

Nessa opção, tanto o processo de entrada quanto o de saída utilizam 
recursos de automação, eliminando a necessidade de participação ou 
interferência humana na passagem do veículo. Apenas o processo de 
cobrança – pelos caixas, são realizados manualmente, utilizando-se 
equipamentos computadorizados integrados ao sistema. 

3. Semi-automatizada 

Essa modalidade caracteriza-se pela existência de equipamentos para 
automação apenas do processo de entrada no estacionamento. As 
operações de cobrança e de saída dos veículos são realizadas 
manualmente pelos operadores de caixa, instalados nas guaritas de saída 
ou, alternativamente, em outros pontos de caixa instalados no Aeroporto. 

Em sequência, tem-se o detalhamento dos movimentos operacionais: 

3- MOVIMENTOS OPERACIONAIS 

Na modalidade Informatizada, o funcionário operador digita a placa do 
veículo quando este entra na via de acesso e pára ao lado da guarita 
(denominado “ponto de entrada”). Ao serem inseridos os dados da placa no 
sistema, pelo funcionário, um ticket de papel é emitido e fotos do veículo são 
obtidas e guardadas no servidor de banco de dados, associadas ao número 
do ticket emitido. O ticket é então entregue ao motorista (cliente) e o 
funcionário (operador do ponto de entrada) abre a cancela de acesso ao 
estacionamento utilizando comando independente. Também, com operação 
independente, um sistema de contagem de veículos registra todos os 
veículos que passam naquele “ponto de entrada”. 

 
3 Disponível em: < http://licitacao.infraero.gov.br/arquivos_licitacao/2018/CSAT/058_LALI-
2_SBSP_2018_LI/Anexo_V.5_Sistema%20GEST.pdf>, acesso em 10/02/2020. 
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Na saída do estacionamento, o motorista entrega o ticket recebido na 
entrada ao funcionário operador da guarita de saída (denominada “ponto 
saída com pagamento”), o qual insere no sistema as informações para o 
cálculo do tempo de permanência, que é exibido na tela do computador 
juntamente com o valor a ser pago e com as fotos do veículo, quando este 
entrou no estacionamento. Ao pagar o valor, o motorista recebe um novo 
ticket, que é a confirmação, registro e o comprovante do pagamento, e novas 
fotos do veículo são guardadas, associadas a esse novo ticket, ficando 
então arquivado o registro fotográfico da entrada e da saída do veículo no 
estacionamento. 

Como no processo de entrada, também aqui na saída, é o funcionário 
(operador) quem abre a cancela do estacionamento, repetindo-se, 
igualmente e de forma independente, o processo de registro e contagem dos 
veículos que passam naquele “ponto de saída com pagamento”. 

[...] 

A modalidade Automatizada tem as operações de entrada e saída 
controladas por equipamentos computadorizados. Apenas os pontos caixas 
são operados manualmente por funcionários. 

O veículo, na via de entrada, pára em frente a um “totem” de auto-
atendimento. O sistema faz a saudação e dá instruções de uso no visor e 
pelo sistema de som. O motorista pressiona um botão e retira seu ticket. 
Fotos do veículo são guardadas no servidor de banco de dados e a leitura 
automática da placa do veículo é efetuada. Concluído esse processo, a 
cancela abre automaticamente e, logo após o veículo passar, a cancela é 
também fechada automaticamente pelo sistema. 

Nesta modalidade, a providência do pagamento deve ser tomada 
momentos antes de o motorista dirigir-se ao seu veículo, ainda 
guardado no interior do estacionamento. Dirigindo-se a um balcão de 
pagamentos, denominado “ponto caixa”, o motorista entrega o ticket 
recebido na entrada ao funcionário operador daquele ponto, que insere no 
sistema as informações constantes no ticket, para o cálculo do tempo de 
permanência, que é exibido na tela do computador juntamente com o valor 
a ser pago e as fotos do veículo, quando este entrou no estacionamento. Ao 
pagar o valor, o motorista recebe um novo ticket, que é a confirmação, o 
registro e o comprovante do pagamento, e com ele pode dirigir-se à saída 
do estacionamento com seu veículo. 

[...] 

Com o veículo na via de saída, o usuário pára em frente a um “totem” de 
autoatendimento, denominado “ponto de saída”. O sistema faz a saudação 
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e dá instruções de uso pelo visor e pelo sistema de som, orientando o 
motorista a inserir o ticket no totem, retirando-o depois. [...]. 

Concluído esse processo, a cancela abre automaticamente e, logo após a 
passagem do veículo, a mesma é fechada automaticamente pelo sistema. 
[...]. 

Com base em todo o exposto, é importante realizar as comparações com 
os estacionamentos operados pela empresa HMSN junto ao Instituto Campinense de 
Ensino Superior: 

Guaritas com obstrução da entrada e saída 

    

Fila para pagamento no caixa da guarita e liberação manual da 
cancela: 
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Operador: 

 

 

Comprovantes de uso dos estacionamentos: 

   

 

A PARKEER, desenvolvedora de sistemas para informatização de 
estacionamentos também explica a diferença4: 

 
4 Vide: < https://www.parkeer.com.br/publicacoes/sistemas-de-estacionamento>, acessado em 07/03/2018 às 
12h15. 
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Sistema Automatizado 

É o tipo de automação que encontramos geralmente em shoppings, 
supermercados e outros grandes centros comerciais. São estruturas 
montadas próximos aos acessos de entrada e saída do pátio, com cancelas, 
totens e outros equipamentos que se comunicam com uma central 
processadora dos dados. Nestas estruturas o pagamento geralmente é 
realizado em um caixa no interior do estabelecimento, que entrega um 
cartão ao cliente para que deposite no totem de saída, e por sua vez, abra 
a cancela, liberando para a saída do veículo. Outra característica, é que 
neste formato o próprio cliente acessa o estacionamento, manobra seu 
veículo até a vaga que lhe é destinada (ou escolhe uma livre) e faz o 
processo inverso na saída. Não há manobristas ou “vallets” no processo, 
somente auxiliares e o caixa. 

Sistema Informatizado 

A informatização é o caminho de 99,9% dos estacionamentos 
particulares, são sistemas preparados com um software para controle da 
entrada e saída de veículos, tarifação, caixa, de convênios, de 
mensalidades, etc. Em geral, são compostos de um computador, 
um programa, uma impressora térmica e opcionalmente um leitor de 
código de barras. No passado, era comum observarmos em alguns 
estacionamentos a utilização de microterminais, que com a evolução, 
acabaram ficando defasados. 

Destaca-se que no sistema automatizado, como está previsto no objeto 
da licitação, não há “manobristas” ou “vallets” no processo (empregado dedicado), 
sendo implementados cancelas, totens e outros equipamentos, enquanto no sistema 
informatizado existe a atuação de um operador para emissão dos ticket´s de 
estacionamento com uso de computador e impressora, SEM QUALQUER CONEXÃO 
direta com cancelas, que podem ou não existir. E, quando existem, são acionadas 
manualmente pelo operador. 

Para que as atividades de administração de estacionamento 
informatizado pudessem ser consideradas similares às realizadas em 
estacionamento automatizado, deveriam ter complexidade tecnológica e operacional 
equivalente ou superior, tal como previsto no § 3º do art. 30 da Lei nº 8.666/93. Não é 
o caso, dada a superioridade de tecnologias nos sistemas automatizados, 
diferenciação de procedimentos operacionais, confiabilidade na gestão de dados, 
segurança, comodidade aos usuários, dentre diversas outras distinções. 

Sabe-se que a Administração deve de revestir de garantia de cumprimento 
das obrigações pelo particular, conforme previsto no art. 37, XXI, da Constituição 
Federal. Não é à toa que as parcelas de maior relevância técnica e de valor 
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significativo foram descritas como “serviços de administração, gerenciamento, 
operação e manutenção com controle de fluxo de veículos automatizados” em 
350 vagas para veículos. 

Conforme se pode constatar, a operação dos estacionamentos geridos pela 
empresa HMSN é informatizada, muito embora conste erroneamente no atestado 
que há “dispositivo automático de controle de entrada e saída de veículos”. 

Desta forma, o atestado apresentado não cumpre as disposições editalícia, 
devendo ser desconsiderado, culminando em sua inabilitação do certame. 

 

c.2) Da quantidade existente de vagas em cada estacionamento 

Outro aspecto a ser considerado em sede diligencial é a quantidade de 
vagas efetivamente existente nos estacionamentos, pois o total de 1.282 vagas não 
condiz com a realidade. 

Em levantamento prévio realizado, considerando as dimensões adequadas 
de sinalização de vagas, tem-se um número inferior a 350 vagas em cada 
estacionamento, fato que necessita de confirmação de veracidade por parte da 
Administração, com fulcro em seu poder-dever de diligência. 

 

d) Da não comprovação do contrato social em vigor 

A possibilidade de participação na presente licitação é feita de forma 
igualitária entre os interessados, com ou sem registro junto ao SICAF. 

Independentemente do enquadramento do interessado, há que se 
comprovar a sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e trabalhista, qualificação 
técnica e qualificação econômico-financeira. 

No tocante à habilitação jurídica, os licitantes devem apresentar o “estatuto 
ou contrato social em vigor”. 

No caso da HMSN, a empresa deixou de apresentar o seu contrato social 
em vigor, haja vista que enviou os atos constitutivos somente até a 4ª alteração 
contratual, registrada em 21/06/2018. 

Ocorre, porém, que em 12/12/2019 a empresa promoveu alteração em 
seus atos constitutivos, conforme se evidencia pela própria certidão simplificada 
apresentada, senão vejamos: 
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Nota-se que a empresa omitiu um documento oficial, que pode ter realizado 
alterações relevantes para a habilitação da empresa. 

É importante frisar que à empresa não é permitido a apresentação de 
documento novo na presente fase, podendo tão somente apresentar esclarecimentos 
acerca dos documentos que foram apresentados, conforme item 18.5 do edital: 

18.5. É facultado ao Presidente da Comissão ou à autoridade superior, em 
qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer 
ou a complementar a instrução do processo, vedada à licitante a inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria constar 
originalmente da proposta de preços ou da documentação de 
habilitação;  

Novamente, o evidente vício na documentação da empresa HMSN 
inviabiliza a sua habilitação, devendo a decisão proferida ser revisada para 
desclassificá-la. 

 
e) Da apresentação de documento vencido 

 
A empresa HMSN apresentou a certidão negativa de falência, recuperação 

judicial ou extrajudicial vencida em 20/01/2020, conforme abaixo: 

 

 

 
Muito embora a licitação tenha se iniciado em 17/01/2020, o licitante deve 

apresentar sua documentação válida por ocasião de sua convocação, o que deve 
ocorrer somente após a fase de lances. 

Ademais, a empresa declarou como condição de participação o seu fiel 
cumprimento aos requisitos habilitatórios, não obtendo êxito na comprovação de sua 
regularidade quando requerido pela Administração. 
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Ora, se até mesmo no transcurso da execução do contrato a empresa deve 
manter sua condição de habilitação, por que seria diferente após a etapa de lances? 

Ou seja, o momento para cumprimento dos requisitos habilitatórios é 
a data de convocação nos termos do item 11.1 do edital, já citado, que no caso é o 
dia 29/01/2020, conforme registro no chat da licitação: 

29/01/2020 
14:29:32:913 

COORDENADOR 
DA DISPUTA 

Sr. Representante da empresa , nos termos do subitem 
11.4 alínea "d" do Edital, encaminhar para o e-mail: 
licitabr@infraero.gov.br. a proposta ajustada da 
empresa, juntamente com os documentos de 
habilitação exigidos no item 11.1 do Edital(...) 

29/01/2020 
14:30:18:218 

COORDENADOR 
DA DISPUTA 

(... ) com posterior encaminhamento dos originais ou 
cópias autenticadas no prazo de até 3 (três) dias úteis 

 

Não satisfazendo os requisitos de habilitação, deve o licitante ser 
inabilitado, em consonância com o item 11.6 do edital: 

11.6. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta, 
ou contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, ressalvado o 
disposto nos subitens 11.3, 18.5, 18.6, 18.7, 18.8 e 18.9 deste Edital, o 
Presidente da Comissão declarará a licitante inabilitada.  

Por tal razão, a comissão deve convocar o licitante subsequente na 
classificação e dar sequência ao certame com os ritos previstos no edital, tudo em 
harmonia com a previsão contida no item 9.27: 

9.27. Se a proposta ou lance de maior valor não for aceitável, ou se a 
licitante não atender às exigências habilitatórias, o Presidente da 
Comissão examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua 
compatibilidade e a habilitação do participante, na ordem de classificação, e 
assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que 
atenda este Edital. Também nessa etapa o Presidente da Comissão poderá 
negociar com a licitante para que seja obtido melhor preço.  

 
f) Do Pedido 

Por todo o exposto e firme em seu direito, a PB ADMINISTRADORA DE 
ESTACIONAMENTOS LTDA. requer que: 

(a) o presente recurso administrativo seja conhecido e tenha seu mérito 
julgado; 

(b) o recurso seja encaminhado à empresa HMSN para, querendo, 
apresentar impugnação aos seus termos com os fundamentos 
necessários; 
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(c) no mérito, seja declarada a inabilitação da empresa HMSN, 
convocando o licitante remanescente para apresentação de sua 
proposta final ajustada e documentação de habilitação, reabrindo-se 
os prazos para manifestação de interesse recursal e consequente 
recurso, em face dos motivos apresentados na presente peça 
recursal, por ser ato de consecução de Justiça!  

Nestes termos, pede e espera deferimento. 

 

Brasília, 10 de fevereiro de 2020. 

 

PB ADMINISTRADORA DE ESTACIONAMENTOS LTDA 

                     
 

Jair Jurandi Rodrigues 
OAB/DF nº 56.636 

Advogado 

Karina Amorim Sampaio Costa 
OAB/DF nº 23.803 

Advogada 

  


