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Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero 

Gerência Geral de Serviços de Logística Administrativa 
SCS – Quadra 4 – Bloco A – Lotes 106/136 – Edifício Centro Oeste 

CEP 70304-906 – BRASÍLIA – DF – BRASIL 
Fone: (0xx) (61) 3312-3457/3550 

Homepage: http://www.infraero.gov.br 
Form. 02.02.01 - NI - 2.02/D (GDI)  

PARECER - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

REF.: Pregão Eletrônico Nº 216/LALI-2/SBGO/2017 
OBJETO: CONCESSÃO DE USO DE ÁREA DESTINADA À EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE 

ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS NO AEROPORTO SANTA GENOVEVA – 
GOIÂNIA/GO. 

 
 

Nos termos do item 23 da NI-6.01/F(LCT) de 16/05/2016 c/c item 11 do 
Edital, relatamos a seguir análise dos Documentos de Habilitação apresentados no certame referenciado 
pela empresa G.J. DE SOUZA JUNIOR SERVIÇOS - ME, CNPJ: 12.626.861/0001-69, nova 
arrematante da licitação, pelo preço mensal de R$ 375.160,00 (trezentos e setenta e cinco mil e cento e 
sessenta reais) e valor global de R$ 47.019.200,00 (quarenta e sete milhões, dezenove mil e duzentos 
reais) incluindo o preço básico inicial de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e o percentual de 
60% (sessenta por cento) a ser aplicado sobre o faturamento bruto mensal auferido na exploração 
comercial, para o período contratual de 120 (cento e vinte) meses. 

A verificação das condições de Habilitação foi elaborada da seguinte 
forma: 

HABILITAÇÃO - ITENS 10.1, 10.2.1 DO EDITAL 

a) Carta de Apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS, com as seguintes 
informações (Modelo - Anexo I); 
 

Fls. 1229 

b) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo 
(Anexo VI); 
 

Fl. 1230  

c) Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação, com as seguintes 
informações (Modelo – Anexo II); 
 

Fls. 1231 a 1232 

d) Comprovação do seu enquadramento como Microempresa ou Empresa de 
Pequeno Porte, por meio do contrato ou estatuto social, devidamente 
registrado na Junta Comercial, ou outro(s) documento(s) expedido(s) por 
órgão oficial; 

Fls. 1233 a 1234 

e) Atestado de visita passado pela INFRAERO, em nome da licitante, de que 
esta, por intermédio de seu representante, vistoriou as instalações e os 
equipamentos que serão disponibilizados para a execução dos serviços objeto 
desta licitação, tomando conhecimento de todos os aspectos que possam 
influir direta ou indiretamente na execução dos mesmos; 
... 
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. 

(Apresentou 
Atestado de 
Declínio) 
Fl.1235 
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f) Comprovação que exerce atividade pertinente ao objeto da presente licitação. 
Essa exigência deverá ser atendida através da apresentação do Contrato Social 
da licitante ou de cópias de documentos expedidos pelo estabelecimento da 
própria licitante, tais como: notas fiscais, faturas, contratos firmados com 
terceiros, etc. Tanto o Contrato Social e os demais documentos deverão, 
obrigatoriamente, apresentar data de expedição anterior a publicação do 
presente Processo Licitatório no diário Oficial da União (DOU); 
 
f.1)  caso a empresa licitante já possua contrato com a Infraero para a 

mesma atividade do objeto da presente licitação, sem prejuízo às 
demais cláusulas do Edital, o mesmo poderá ser apresentado para 
atendimento à alínea “f” do subitem 10.1; 

Analise 
Constante em e-
mail enviado em 

27/04/2018 
ás16:51 

(Apresentou 
Contrato Social 

e Contrato c/ 
terceiro) 

Fls. 1239 a 1248 

g) Comprovação que exerce atividade pertinente ao objeto da presente licitação. 
Essa exigência dever ser atendida, por meio da apresentação, conforme o caso 
do(s) documentos(s) a seguir:  
... 
g.2)   Declaração(ões), devidamente assinada(s) pelo representante legal, de 

que está estabelecida no exercício da atividade específica, pertinente 
com o objeto da presente licitação, com no mínimo 450 (quatrocentos 
e cinquenta) vagas para veículos, em caso de administração de 
estacionamento próprio: 

g.2.1) na declaração deve constar o(s) endereço(s) completo(s) e data(s) de 
início da operação do(s) local(is) onde está(ao) estabelecida(s), 
informando o endereço, a atividade comercial explorada e horário de 
funcionamento; 

NÃO 
ATENDEU 

 
Analise 

Constante em e-
mail enviado em 

27/04/2018 
ás16:51 

 
Fls. 1236 a 1239 

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF; 

Inscrita no 
SICAF 

(Não Possui 
todos os níveis 

válidos) 
Fl. 1173 

10.2.2.  “a.2” - HABILITAÇÃO JURÍDICA - ato constitutivo, estatuto ou contrato 
social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição e posse de seus administradores; 

 

Fls. 1239 a 1248 

10.2.2. “b.1” - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA - Certidão 
negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo 
Distribuidor Judicial da sede da licitante, Justiça Comum; 

 

Fl. 1249 

10.2.2. “b.2” - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA - Balanço do 
último exercício social, que evidencie os Índices de Liquidez Geral (LG), 
Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão ser maiores 
que 1,00 (um inteiro). Caso os referidos índices sejam iguais ou inferiores 
a 1,00 (um inteiro), a licitante deverá possuir capital igual ou superior a 
10%(dez por cento) do valor estimado de cada lote. 

Fls. 1250 a 1274 
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10.2.2. “c.1” - REGULARIDADE FISCAL - prova de inscrição no Cadastro 

Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 
Fl. 1275 

 
10.2.2. “c.3.1” - REGULARIDADE FISCAL - Certidão Conjunta Negativa de 

Débitos relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, ou 
Certidão Conjunta Positiva com efeito negativo, expedida pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda 
Nacional (PGFN), da sede da licitante; 

Fl. 1279 

 
10.2.2. “c.3.2” - REGULARIDADE FISCAL - Certidão Negativa de Tributos 

Estaduais ou Certidão Positiva com efeito negativo, expedida pela 
Fazenda Estadual, da sede da licitante ou Certidão, de Não Contribuinte; 

Fl. 1278 

 
10.2.2. “c.3.3” - REGULARIDADE FISCAL - Certidão Negativa de Tributos 

Municipais ou Certidão Positiva com efeito negativo, expedida pela 
Fazenda Municipal, da sede da licitante ou Certidão de Não Contribuinte;  

Fl. 1277 

 
10.2.2. “c.4” - REGULARIDADE FISCAL - Certificado de Regularidade de 

Situação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - CRF, da sede da 
licitante. 

Fl. 1280 

 
10.2.2. “d.1” REGULARIDADE TRABALHISTA - Certidão Negativa de Débitos 

Trabalhistas ou Certidão Positiva de Débitos com efeito negativo, 
expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST). 

Fl. 1281 

 
CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS:  
 

(1) Foram consultados Portal da Transparência do Governo Federal disponibilizada pela 
Controladoria-Geral da União (Fl. 1276) e o Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Ato 
de Improbidade disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça (Fl. 1275) onde não foram 
encontradas nenhuma restrição quanto a empresa G.J. DE SOUZA JUNIOR SERVIÇOS - 
ME, CNPJ: 12.626.861/0001-69. 
 

Dos documentos encaminhados verificamos que: 
 

(2) O Edital do Pregão Eletrônico n.º 216/LALI-2/SBGO/2017, na alínea “g” e “g.1”, do subitem 

10.1 assim estabelece: 
 

g)  Comprovação que exerce atividade pertinente ao objeto da presente licitação. Essa 
exigência dever ser atendida, por meio da apresentação, conforme o caso do(s) 
documentos(s) a seguir: 

http://www.infraero.gov.br/
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g.1) Atestado(s) ou certidão(ões) de capacidade técnica, que comprove(m) ter a 
licitante executado, a contento, para órgãos ou entidades da Administração Pública 
direta ou indireta, federal, estadual ou municipal ou do Distrito Federal, ou ainda por 
empresas privadas, serviços de administração, gerenciamento, operação e manutenção 
com controle de fluxo de veículos automatizados, com o mínimo de 450 
(quatrocentos e cinquenta) vagas para veículos, em caso de administração de 
estacionamento de terceiros. 

 
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 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. 
 
A entrada e saída de veículos do estacionamento são pontos críticos e no sistema informatizado 
gera impacto na operação, pois, os processos de entrada e saída de veículos são operados por 
funcionários de forma manual em guaritas onde, dependendo do layout, geram fila na entrada, 
podendo ocasionar a perda de voos e os pagamentos são realizados na guarita de saída, formam-
se filas que provocam desconforto para o usuário. Daí a preocupação em relação à atestação de 
capacidade técnica de operação automatizada de veículos. 
 
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. 
 
Além disso, a operação do estacionamento é avaliada pela pesquisa de satisfação do usuário e 
pode também gerar pontos negativos na avaliação. 
 
Outro ponto crítico é o pagamento a ser realizado pelo usuário, que deve ser executado sem 
empecilhos, inclusive de forma automatizada também, com estações de pagamento automáticas 
interligadas ao sistema e caixas no terminal de passageiros. Este é outro ponto de controle em 
relação à avaliação da pesquisa de satisfação do usuário. 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. 
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O fato de exigir no atestado de capacidade técnica a comprovação da execução de serviços de 
administração, gerenciamento, operação e manutenção com controle de fluxo de veículos 
automatizados está implícito que a operação abrange todas as etapas do processo de exploração 
da atividade ou da prestação dos serviços, exigindo do operador o conhecimento amplo da 
atividade. 
 
A empresa GJ de Souza Junior Serviços – ME – CNPJ n.º 12.626.861/0001-69, apresentou dois 
atestados de capacidade técnica para atendimento ao solicitado no edital, sendo o primeiro 
emitido pelo TERGIP – Terminal Rodoviário de Belo Horizonte, estabelecido na Praça Rio 
Branco n.º100 – Centro de Belo Horizonte/MG, com 300 vagas de estacionamento, na 
modalidade automatizada.  
 
Conforme imagem abaixo, o TERGIP possui controle automatizado: 

 

 
 
O segundo atestado foi emitido pelo Aeroporto Internacional de Campo Grande, com 307 vagas de 
estacionamento, no entanto, a operação é informatizada, conforme imagem abaixo. 
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Além disso, a empresa GJ de Souza Junior Serviços – ME apresentou cópia da capa do Termo 
de Contrato n.º 02.2018.019.0008, cujo objeto é a concessão de uso de área destinada à 
exploração comercial de estacionamento de veículos, no Aeroporto Internacional Marechal 
Rondon, em Várzea Grande/MT, que entendo, seja para comprovação de que exerce a atividade, 
conforme permitido pela alínea “f” do subitem 10.1, conforme abaixo:  

 
f) Comprovação que exerce atividade pertinente ao objeto da presente licitação. Essa 
exigência deverá ser atendida através da apresentação do Contrato Social da licitante 
ou de cópias de documentos expedidos pelo estabelecimento da própria licitante, tais 
como: notas fiscais, faturas, contratos firmados com terceiros, etc. Tanto o Contrato 
Social e os demais documentos deverão, obrigatoriamente, apresentar data de 
expedição anterior a publicação do presente Processo Licitatório no diário 
Oficial da União (DOU); 
f.1) caso a empresa licitante já possua contrato com a Infraero para a mesma 
atividade do objeto da presente licitação, sem prejuízo às demais cláusulas do 
Edital, o mesmo poderá ser apresentado para atendimento à alínea “f” do 

subitem 10.1; 
 

http://www.infraero.gov.br/
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No entanto, devido a data do contrato ser posterior à publicação do edital, não utilizaremos o 
referido contrato para tal fim, devendo ser utilizado a cópia do contrato social para 
comprovação de que exerce a atividade de exploração comercial de estacionamento de veículos. 
Sequenciando a análise, tal contrato não serviria para comprovação de atestação de capacidade 
técnica, para atendimento à alínea “g” e “g.1”, do subitem 10.1, pois no estacionamento do 

SBCY a operação do estacionamento também é informatizada, conforme imagem abaixo: 

 
 

Segue ainda, informação do Sistema GEST da base instalada em Campo Grande e Cuiabá, 
atestando que as operações são informatizadas, não servindo, portanto, para atestação de 
capacidade técnica da operação automatizada de veículos: 
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Desta forma, mantendo o entendimento das análises anteriores quanto à atestação de capacidade 
técnica, até em atendimento ao princípio da isonomia, não podemos aceitar atestados de 
capacidade técnica de operações informatizadas, pois estas não atendem ao solicitado no edital 
da licitação. 
 
A empresa GJ de Souza Junior Serviços – ME comprovou a operação de 300 vagas com 
operação automatizada, referente ao primeiro atestado, no entanto, a comprovação deveria ser 
mínima de 450 (quatrocentas e cinquenta) vagas. 
 
Assim, a empresa GJ de Souza Junior Serviços – ME – CNPJ n.º 12.626.861/0001-69, não 
atendeu às exigências do edital, portanto, deve ser INABILITADA do certame. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS: 
 
A empresa G.J. DE SOUZA JUNIOR SERVIÇOS - ME, CNPJ: 12.626.861/0001-69, NÃO 
ATENDEU a totalidade das exigências editalícias dos itens acima citados. 
 

Brasília/DF, 02 de maio de 2018. 
 
 
 

ROBERTO DE CASTRO XAVIER 
Pregoeiro Titular  

A.A nº 1144/LALI(LALI-2)/2017 
 
 
 

CARLOS ALBERTO PACHECO DE LIMA 
Membro Técnico ESEI 
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