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AO ILMO. SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO DA COORDENAÇÃO DE 

LICITAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA EMPRESA 

BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA (“INFRAERO”) 

 

 

Ref.: Licitação Eletrônica nº 080/LALI-1/SBSP/2020  

 

 

CONSERVA DE ESTRADAS LTDA, sociedade empresarial limitada, inscrita no 

CNPJ sob o nº 16.661.910/0001-55, com sede na Rua Venezuela, nº 208, sala 1 – pilotis, 

Sion, Belo Horizonte/MG, CEP 30.315-250, neste ato representado(a) na forma de seu  

contrato social, na figura de consorciado(a) líder do Consórcio CPA, registrado no 1º 

Ofício Cartório de Títulos e Documentos de Belo Horizonte sob o nº 01604089, com sede 

na Rua Venezuela, nº 208, sala 1 – pilotis, Sion, Belo Horizonte/MG, CEP 30.315-250  

(“Recorrido”) (Doc. 01 – Contrato social e documento de identidade), vem, perante V.Sa., 

com base no item 14.3.4 do edital de licitação eletrônica nº 080/LALI-1/SBSP/2020 

(“Edital”), apresentar Contrarrazões ao Recurso Administrativo apresentado por FBS 

CIVIL E PAVIMENTAÇÃO S/A (“Recorrente”), pelas razões a seguir expostas.  

 

 

I. TEMPESTIVIDADE DAS CONTRARRAZÕES 

 

 

 Na forma do Item 14.3.4 do Edital c/c o art. 136.1 das Normas de Licitações e 

Contratos da Infraero1, tendo o Recorrido sido comunicado pela Infraero acerca da 

interposição do recurso em 12/06/20, tem-se o dia 19/06/20 como o termo final de 

contrarrazões. Tempestivas, portanto, as presentes contrarrazões.  

 

 

II. SÍNTESE DOS FATOS 

 

 

 Aberta a sessão pública da licitação em epígrafe no dia 21/05/20, o Recorrido 

apresentou sua proposta de acordo com o item 8 do Edital. Encerrada a fase de lances, o 

Recorrido se sagrou como o licitante que apresentou o melhor lance, no valor de 

R$11.500.000,00. A Recorrente figurou como segunda colocada, com proposta de 

R$13.900.000,00.   

  

 Ultrapassada a fase de negociações entre a Infraero e o Recorrido, a Infraero aceitou 

a proposta final de R$11.5000.000,00, solicitando, assim, o envio da proposta ajustada e 

 
1136 - É assegurada aos licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.  

136.1 - Nenhum prazo recursal se inicia ou corre sem que os autos do processo estejam com vista 

franqueada ao interessado. 
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da documentação de habilitação, o que foi tempestivamente feito pelo Recorrido e em 

conformidade com o item 12 do Edital. 

 

 Inconformada com a decisão da Comissão de Licitação, a Recorrente, em síntese, 

alega e requer à Infraero:  

 

(i) a inabilitação do Recorrido, fundada na suposta ausência de comprovação 

tanto de sua capacidade técnico-operacional quanto de sua capacidade técnico-

profissional, nos termos do Itens 12.1.1, “c.3” e 12.1.1, “b.3” do Edital; 

 

(ii) a desclassificação do Recorrido, fundada na suposta inadequação da 

proposta apresentada em relação ao Item 8 e na sua suposta inexequibilidade; e 

 

(iii) a exclusão do Recorrido do certame, fundada nas supostas irregularidades 

de sua documentação apresentada.  

 

 Ao longo das extensas 56 páginas de seu recurso, a Recorrente foi pródiga em idas 

e vindas, exclamações em tom de fúria, suposições, insinuações e até em acusações 

implícitas e infundadas contra o Recorrido, o CREA-MG e a Infraero.  

 

 Além de tentar desviar os olhos da Infraero daquilo que realmente importa 

neste certame – de que a proposta do Recorrido é R$ 2.400.000,00 menor ou 18% 

economicamente mais vantajosa do que a proposta da Recorrente –, a Recorrente 

apenas reforça a imagem do procedimento licitatório como “um campeonato de 

papelada”2, em que o vencedor deveria ser o licitante mais bacharelesco e formalista, 

que apresenta o maior número de documentos e atestados (independentemente de 

sua qualidade e pertinência), e não o que apresenta a melhor proposta para 

administração pública. 

 

 Mesmo tendo os membros do consórcio Recorrido acumulado relevante experiência 

na execução de obras em 6 aeroportos da Infraero (cujos contratos somam cerca de R$ 

500 milhões) e em 14 aeroportos regionais (mais cerca de R$ 100 milhões) (Doc. 02 – 

Lista de Aeroportos e Contratos), a Recorrente insiste em dizer que o Recorrido não teria 

experiência suficiente para a execução do contrato deste certame. 

 

 Contudo, conforme será demonstrado adiante da forma mais breve e eficiente 

possível, nenhuma das pretensões da Recorrente merece prosperar. 

 

 
2 Construção feita por Floriano de Azevedo Marque Neto (professor titular de Direito Administrativo da 

Faculdade de Direito da USP) e Rafael Véras de Freitas (professor da FGV Direito Rio) em MARQUES 

NETO, Floriano de Azevedo; VÉRAS DE FREITAS, Rafael. O futuro das contratações públicas: 

procedimento licitatório virou “um campeonato de papelada”. Disponível em: < 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-futuro-das-contratacoes-publicas-12032018 >. Acesso 

em 17/06/2020. 

https://www.jota.info/opiniao-e-analise/artigos/o-futuro-das-contratacoes-publicas-12032018
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III. FUNDAMENTOS 

 

III.1. A habilitação técnico-operacional do Recorrido 

nos termos do Item 12.1.1, c.3, do Edital 

 

 

 O primeiro argumento usado pela Recorrente com vistas a inabilitar o Recorrido 

diz respeito à suposta insuficiência do atestado apresentado para comprovação da sua 

capacidade técnico-operacional, nos termos do Item 12.1.1, c.3, do Edital (que prevê a 

necessidade de apresentação de atestado comprobatório de execução de Camada Porosa 

de Atrito – CPA, com volume de 542 m³). 

 

 Segundo a Recorrente, a insuficiência do atestado decorreria, supostamente: (i) da 

impossibilidade de ele ter sido compartilhado entre CAMTER CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS S.A. (“CAMTER”) e CONTREX - CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA. (“CONTREX”) entre 22/07/11 e 31/12/11; (ii) de atestar 

a execução de obra não concluída; (iii) de atestar um volume de obra inferior ao volume 

de 542m³ exigidos pelo Edital; e (iv) da apresentação intempestiva de documentos  que 

comprovariam a transferência do acervo técnico operacional para o Consórcio CPA. 

 

 Trata-se do atestado emitido pelo Departamento de Estradas e Rodagem de Minas 

Gerais, em favor do Consórcio Aterpa M. Martins/CAMTER (com participação 

igualitária de 50%), datado de 09/12/2014, com período de execução dos serviços entre 

22/07/2011 e 31/10/2014, que apresenta um total de execução de serviços de Camada 

Porosa de Atrito (CPA) de 1.143,70 m³ (“Atestado DER”).3  

 

 O Recorrido apresentou vasta documentação de reorganização societária que 

demonstra a sua regular titularidade sobre 571,85m³ oriundos do Atestado DER (50% do 

volume dos serviços de CPA nele previsto). Referida reorganização se deu por meio de 

duas cisões parciais: (i) uma em 31/12/2011, da CAMTER para a CONTREX; e (ii) outra 

em 31/12/2015, da CONTREX, então denominada VIA MAGNA CONSTRUÇÕES E 

EMPREENDIMENTOS LTDA. (“VMC”) para a VIA MAGNA INFRAESTRUTURA 

LTDA. (“VMI”), esta última atual membro do consórcio Recorrido.  

 

 Conforme se verifica do Anexo II, Parte B, do Protocolo de Cisão Parcial da 

CAMTER para a CONTREX, todos os direitos correspondentes à capacitação técnico-

operacional integrantes do acervo da CAMTER (atestados, CATs e ARTs) foram 

transferidos para a CONTREX, inclusive os associados à obra do Consórcio ATERPA 

M. MARTINS/CAMTER4.  

 

 
3 Vide fls. 39 a 51 da documentação de habilitação apresentada pelo Recorrido. 
4 Vide fls. 63 da documentação de habilitação apresentada pelo Recorrido.  
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 Segundo o item 2.5 do mencionado Protocolo de Cisão5, CAMTER e CONTREX 

poderiam compartilhar o uso de todo o acervo já existente relativo às obras concluídas, 

bem como o futuro acervo (atestados, CAT’s e ART’s) das obras que tivessem o seu 

início até a cisão (31/12/2011) e que fossem lançadas no Anexo II, Parte B. Veja-se: 

 

 
 

(Grifos nossos) 

 

 Portanto, é mais que clara a transferência da titularidade ou propriedade dos direitos 

associados ao acervo técnico da CAMTER para a CONTREX referentes às obras já 

executadas e às obras que estivessem em execução até a cisão (31/12/2011) (este último 

caso correspondente à obra pertinente ao Atestado do DER), ainda que previsto que o seu 

uso – o que não se confunde com sua titularidade ou propriedade, frisa-se – seria 

compartilhado entre CAMTER e CONTREX. 

 

 A bem da verdade, a conclusão é óbvia, pois a “cisão”, por definição legal (art. 229 

da Lei federal nº 6.404/64 – “Lei das S.A.”)6, constitui-se como um negócio jurídico 

translativo de parte ou de todo o patrimônio de uma sociedade para outra (no caso, parte 

do patrimônio da CAMTER para a CONTREX), ou seja, pressupõe a transferência da 

titularidade dos direitos e obrigações jurídicas da sociedade cindenda para a sociedade 

cindida (como é o caso dos direitos sobre o Atestado do DER). 

 

 Com efeito, em contraste com a longa e confusa sustentação da Recorrente, o fato 

de o item 2.5 do Protocolo de Cisão prever o compartilhamento do uso do acervo técnico 

entre CAMTER e CONTREX não prejudica – e nem poderia prejudicar – o fato de a 

titularidade sobre esse acervo ter sido transferida da primeira para a segunda. A tese da 

Recorrente não apenas contraria o teor do negócio jurídico específico em análise (cisão 

da CAMTER para a CONTREX, conforme seu Protocolo de Cisão), mas desconsidera a 

própria natureza jurídica da operação de cisão como negócio jurídico translativo da 

titularidade ou propriedade de parte ou todo o patrimônio da sociedade cindenda para a 

cindida, tal qual definido pelo art. 229, da Lei das S.A. 

 

 
5 Vide fls. 56 da documentação de habilitação apresentada pelo Recorrido. 
6 Art. 229. A cisão é a operação pela qual a companhia transfere parcelas do seu patrimônio para uma ou 

mais sociedades, constituídas para esse fim ou já existentes, extinguindo-se a companhia cindida, se houver 

versão de todo o seu patrimônio, ou dividindo-se o seu capital, se parcial a versão. 
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 Como se não bastasse, para colocar um ponto final nessa questão, em 23/06/2014, 

os acionistas da CAMTER realizaram assembleia geral extraordinária na qual 

deliberaram pela retificação do Protocolo de Cisão da CAMTER para CONTREX, 

especificamente dos seus itens 1.8 e 2.5 (Doc. 03 – Ata de AGE da CAMTER, de 2014), 

cujo teor é o seguinte: 

 

 
 

(Grifos nossos) 

 

 Afastada qualquer dúvida sobre a transferência da titularidade dos direitos 

associados ao Atestado do DER da CAMTER para a CONTREX, resta dizer que, 

analogamente à cisão CAMTER-CONTREX, os mesmos direitos foram transferidos da 

CONTREX – então denominada VMC – para a VMI. Logo, desde 31/12/2015 (data do 

Protocolo de Cisão da VMC em VMI) e até a presente data, a titularidade dos direitos 

associados ao Atestado do DER pertencem e são de exclusivo uso da VMI (membro do 

consórcio Recorrido), não tendo esse uso sido, em hipótese alguma, gozado seja por 
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CAMTER, seja por VMC, seja por qualquer terceiro que não a VMI, uma vez que 

o compartilhamento do uso se findou em 23/06/2014.7   

 

 Por essas razões, não têm fundamento a lógica temporal e redutora do volume de 

camada porosa de atrito associado ao Atestado do DER de 571,85m³ para 80,87m³ 

proposta pela Recorrente. Dado que a titularidade dos direitos da CAMTER associados 

ao Atestado do DER foram vertidos à CONTREX em 31/12/2011, e, depois, desta (então 

denominada VMI) para a VMC em 31/12/2015, não há que se falar em redução 

proporcional do volume do serviço atestado em proporção limitada no tempo.  

 

 Logo, se mantêm atestados em favor do Recorrido os 571,85m³ oriundos do 

Atestado do DER, montante superior aos 542 m³ exigidos pelo Item 12.1.1, “c.3”, do 

Edital. 

 

 A Recorrente também alega que as obras que lastrearam a emissão do Atestado do 

DER ainda se encontrariam em andamento, fato que comprometeria a sua higidez e 

possibilidade de habilitar o Recorrido neste certame. A alegação, obviamente, veio 

desacompanhada de qualquer prova por uma razão simples: é falsa. As obras objeto do 

Atestado do DER se encontram concluídas desde 13/08/2015, conforme Termo de 

Recebimento Definitivo assinado pelo DER-MG e anexo às presentes contrarrazões (Doc. 

04 – Termo de Recebimento Definitivo do DER-MG). 

 

 Por fim e não menos importante, a Recorrente sustenta que os documentos 

comprobatórios da transferência do acervo técnico-operacional (máquinas, equipamentos 

etc.) para o Consórcio CPA teriam sido apresentados intempestivamente, isto é, quando 

da realização de diligência pela Comissão de Licitação para esclarecimento da capacidade 

técnico-profissional do Recorrido (ponto a ser analisado adiante).  

 

 No entanto, mais uma vez, tal afirmação também não se sustenta, pois da 

documentação para habilitação do Consórcio CPA constou o Anexo 2 – A, do Protocolo 

de Cisão Parcial da VMC para a VMI8, no qual consta extensa relação de bens (máquinas 

e equipamentos) que foram transferidos da primeira para a segunda e que, portanto, 

comprovam a plena capacidade operacional da VMI e do Consórcio CPA para a obra 

objeto deste certame.  

 

 Logo, não há que se falar em qualquer intempestividade na comprovação de 

transferência do acervo técnico-operacional para o Consórcio CPA.   

 

 

 
7 Vide fls. 145 a 212 da documentação de habilitação apresentada pelo Recorrido, notadamente fls. 173 do 

Protocolo de Cisão da VMC para a VMI, correspondente ao Anexo II, Parte B, onde consta como 

patrimônio vertido da VMC para a VMI os direitos associados ao acervo técnico da obra relativa ao 

Atestado do DER.  
8 Vide fls. 166 a ss. da documentação de habilitação apresentada pelo Recorrido. 
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III.2. A habilitação técnico-profissional do Recorrido 

nos termos do Item 12.1.1, b.3, do Edital 

 

 

 O segundo argumento usado pela Recorrente com vistas a inabilitar o Recorrido 

trata da suposta ausência de comprovação de capacidade técnico-profissional, nos termos 

do Item 12.1.1, “b.3” do Edital (que prevê a necessidade de acompanhada de CAT emitida 

pelo CREA que ateste ter o profissional habilitado do seu corpo permanente  participado 

da execução de serviço de Camada Porosa de Atrito – CPA). 

 

 Segundo a Recorrente, a ausência de comprovação da capacidade técnico-

profissional decorreria, supostamente, de “uma séria irregularidade” da Certidão de 

Acervo Técnico (CAT) nº 14202000018329 emitida pelo CREA-MG em favor do 

Engenheiro Sr. Antônio Augusto Duboc Braúna. 

 

 A primeira e supostamente “séria irregularidade” da CAT seria a ausência de 

indicação, dentre as atividades técnicas nela constantes, da execução do serviço de 

Camada Porosa de Atrito.  

 

 Uma apressada leitura – tal como feita pela a Recorrente – até poderia 

eventualmente induzir que a CAT não contemplaria o serviço de Camada Porosa de 

Atrito. Porém, com um mínimo de cuidado e atenção, nota-se que a CAT contém outros 

dados que revelam sua clara vinculação ao Atestado do DER. São eles a indicação (i) do 

Consórcio Aterpa-CAMTER como “contratante” (titular do Atestado do DER), (ii) do 

Contrato PRC-22016/2011 (expressamente referido no Atestado do DER) e (iii) do DER-

MG (dono da obra e emitente do Atestado do DER). 

 

 Não por outra razão que, por meio do Ofício nº CSAT-OFI-2020/04691, datado de 

26/05/2020, a Comissão de Licitação determinou a realização de diligência para que 

fossem apresentadas pelo Recorrido informações complementares comprobatórias da 

vinculação entre a CAT e o Atestado do DER, admitidos, dentre outros, diários de obra, 

declarações do DER e registros de execução da obra. O pedido foi prontamente atendido 

pelo Recorrido, que requereu e obteve junto ao CREA-MG uma CAT Retificadora, 

contendo a expressa indicação dos serviços contemplados pelo Atestado do DER, 

inclusive o de Camada Porosa de Atrito.  

 

 Indignada, não restaram à Recorrente outros argumentos senão aqueles tipicamente 

de “campeonato de papelada”.  

 

 Primeiro, a Recorrente chama atenção para o fato de o Recorrido ter atendido 

prontamente à diligência da Comissão de Licitação e o CREA-MG emitido a CAT 

Retificadora tão logo sido requerido, o que constituiria “situação curiosa” dada a 

 
9 Vide fls. 35 a 38 da documentação de habilitação apresentada pelo Recorrido. 
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“impressionante rapidez com fora requerida e emitida a nova Certidão de Acerto Técnico 

– CAT”. A insinuação é simplesmente vazia. Limita-se aqui a dizer o quão lamentáveis 

são as insinuações feitas pela Recorrente quanto à idoneidade da CAT Retificadora e as 

acusações veladas e destituídas de qualquer prova feitas ao Recorrido e ao CREA-MG.  

 

 Em segundo lugar, a Recorrente argui a suposta desvirtuação da diligência pela 

Infraero ao ter admitido que o Recorrido apresentasse novo documento consubstanciado 

na CAT Retificadora. Na visão míope da Recorrente, o art. 43, §3º, da Lei federal 

8.666/9310, aplicável analogamente às licitações promovidas sob a égide da Lei federal nº 

13.303/16 (como é o presente caso), deve ser interpretado como se impusesse um óbice 

absoluto à apresentação de novos documentos no processo licitatório. Porém, é pacífico 

o entendimento tanto doutrinário quanto jurisprudencial de que as diligências servem 

justamente para esclarecer o conteúdo de informações e documentos apresentados 

anteriormente, obviamente por meio de novas informações e documentos esclarecedores 

dos primeiros. Veja-se: 

 

 

A Lei determina a vedação à apresentação de documentos que deveriam ter 

constado dos envelopes. Isso não equivale, no entanto, a proibir a juntada de 

qualquer documento. Se o particular apresentou um documento e se reputa 

existir dúvida quanto ao conteúdo, é possível que a diligência se traduza numa 

convocação ao particular para explicar e, se for o caso, comprovar 

documentalmente o conteúdo da documentação anterior. Um exemplo permite 

compreender melhor o raciocínio. Suponha-se que o particular apresentou um 

certo atestado para comprovar o preenchimento de experiencia anterior. Há 

dúvidas, no entanto, sobre a compatibilidade da contratação referida no atestado 

e o objeto licitado. Será obrigatório que a Comissão convoque o interessado a 

esclarecer a natureza de sua experiência anterior. Para tanto, será muito mais 

relevante a exibição de documentação do que as meras palavras do licitante. 

Logo, será facultado ao interessado apresentar a documentação atinente à 

contratação de que resultou o atestado.11 

 

 

10. Com efeito, a teor do art. 43, § 3º, da Lei 8.666/93, é facultada à autoridade 

julgadora, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 

esclarecer ou a complementar a instrução do processo.  

11. À luz desse comando legal, que não menciona que a diligência em questão 

teria de estar prevista em edital, não há que se falar em extrapolação das regras 

do certame e, consequentemente, em violação aos princípios da vinculação ao 

instrumento convocatório e do julgamento objetivo.  

 
10 Art. 43.  A licitação será processada e julgada com observância dos seguintes procedimentos: 

[...] 

§ 3o É facultada à Comissão ou autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência 

destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta. 
11 FILHO. Marçal Justen. Comentários à lei de licitações e contratos administrativos. 17ª ed., ver., atual. 

e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 949, grifos nossos. 
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12. No caso concreto, dado o valor e a importância da contratação, não pareceu 

desarrazoado ou arbitrário o fato de a Caixa, diante da concisão dos termos em 

que são redigidos os atestados, em geral, ter buscado uma descrição técnica mais 

detalhada dos serviços indicados na documentação originalmente apresentada, 

com vistas à comprovação de que os trabalhos anteriormente executados pela 

licitante eram, de fato, compatíveis com os que pretende contratar.” (TCU, 

Acórdão 2459/2013, Plenário, Rel., José Mucio Monteiro, Data da sessão 

11/09/2013) 12 

 

 

 Portanto, também não merecem prosperar as alegações da Recorrente de que o 

Recorrido não seria apto do ponto de vista técnico-profissional a ser habilitado na presente 

licitação. 

 

 

III.3. Adequação da proposta de preços ao Edital e sua exequibilidade  

 

 

 Para pretender a desclassificação do Recorrido, a Recorrente alega que a proposta 

de preços apresentada quando da abertura da sessão pública (i) estaria em desacordo com 

o Item 8 do Edital, por não detalhar a Bonificação e Despesas Indiretas (“BDI”), e (ii) 

seria inexequível. 

 

 Relativamente à alegação de suposta inobservância ao Item 8 do Edital, trata-se de 

leitura rápida, extremamente literal e equivocada da Recorrente ao Edital. Isso porque, o 

Item 11.1.“c)” do Edital determina que o detalhamento do BDI deve ser encaminhado 

após encerrada a etapa competitiva da licitação, tal como define o Item 12.5. do Edital. 

Veja-se: 

 

11.1. A(s) licitante(s) detentora(s) do(s) menor(es) lance(s) ou valor(es) 

negociado(s) – Arrematante(s), deverão encaminhar, na forma e prazo definido 

no subitem 12.5, os elementos relacionados a seguir:  

(...) 

c) Composição analítica dos percentuais de Bonificação e Despesas Indiretas 

(BDI) e dos percentuais de Encargos Sociais, incidentes para os serviços 

discriminados na Planilhas de Serviços e Preços - PSP (modelo Anexos X, XI, 

XII e XIII); 

 

[...] 

 

 
12 No mesmo sentido: TRF 1, Sexta Turma, Agravo Reg. No Agravo Inst. Nº 0045248-43.2008.4.01.0000, 

Des. Maria Isabel Gallotti Rodrigues, DJF 02/02/2009; STJ, Primeira Seção, MS 5.418/DF, Rel. Min. 

Demócrito Reinaldo, in DJ de 01/06/1998; STJ, Primeira Seção, MS, nº 12.762-DF, Rel. Min. José 

Delgado. Julgado em 28/05/2008, DJe 16/06/2008. 
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12.5. Encerrada a etapa competitiva, a Comissão procederá como segue: 

(...) 

c) solicitação, por meio do sistema eletrônico, à(s) licitante(s) detentora(s) do 

melhor(es) lance(s) ou valor(es) negociado(s) – Arrematante(s), do 

encaminhamento via e-mail, dos documentos (digitalizados) relativos às 

exigências para HABILITAÇÃO e da PROPOSTA DE PREÇOS com os 

respectivos valores adequados ao lance vencedor, no prazo de até 24 (vinte e 

quatro) horas, com posterior encaminhamento dos originais ou cópias 

autenticadas destes documentos, no prazo de até 3 (três) dias úteis; 

 

(Grifos nossos) 

 

 É por essa razão que tal detalhamento não consta da listagem do Item 8.1. do Edital 

(que traz as informações mínimas da proposta de preço). A Comissão de Licitação já 

esclareceu o momento de apresentação do detalhamento do BDI, por provocação da 

própria Recorrente, dizendo que tais informações poderão ser apresentadas quando do 

envio da proposta final pelo licitante vencedor, o que ocorre após o encerramento da fase 

de lances: 

 

Resposta questão n 03 da RECORRENTE: 

A ‘questão de ordem’ alegada pela licitante RECORRENTE Construção Civil e 

Pavimentação S.A. se baseia numa interpretação literal. No entanto, cabe a 

Comissão de Licitação, nos termos do art. 31 da Lei das Estatais, fundamento 

legal deste certame, assegurar a busca da proposta mais vantajosa. Nesse sentido, 

aberta a análise das propostas iniciais a Comissão de Licitação constatou que 

todos os valores globais registrados pelas participantes expressavam enorme 

distanciamento do preço referencial da INFRAERO. Assim, resolveu 

oportunizar a todos as licitantes permanecer na fase competitiva para, de forma 

espontânea, reavaliar seus custos operacionais e de logística e oferecer as 

diretrizes firmadas no princípio da competitividade, tão benéfico a 

Administração Pública. Ademais, a proposta final da licitante arrematante 

encaminhada nos termos do item 12.5. “c” do Edital deverá contemplar o 

detalhamento da composição do BDI e Encargos Sociais e dos respectivos 

percentuais praticados. 

 

(Grifos nossos) 

 

 Sobre a manifestação da Comissão de Licitação, cumpre destacar que a Recorrente 

ignorou completamente o fato de a Comissão de Licitação expressamente admitir que o 

detalhamento da composição do BDI deverá seguir o prazo disposto no Item 12.5. “c” do 

Edital, qual seja, após encerrada a etapa competitiva. A bem da verdade, a Recorrente se 
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insurge contra o exercício regular de prerrogativa da Comissão de Licitação, nos termos 

do art. 31 da Lei federal nº 13.303/1613.   

 

 Logo, dado que o detalhamento do BDI é exigido no momento de disponibilização 

da proposta final, nos termos do Item 12.5. “c” do Edital, tem-se que a proposta de preços 

apresentada pelo Recorrido, quando da abertura da sessão pública no dia 21/05/20, 

cumpriu o Edital à risca. 

 

 Relativamente à alegação de inexequibilidade da proposta de preço apresentada 

pelo Recorrido, além de estar completamente desprovida de provas, tem-se que esse 

exame é de competência da Comissão de Licitação, responsável pelo julgamento das 

propostas de preços. E nos termos do Item 23, “5” das Normas da Infraero de Licitações 

e Contratos (AN nº 95/DF/DJ/2016), o julgamento de proposta inclui exame quanto a 

exequibilidade ou inexequibilidade de preços, sendo que, a conclusão de preço 

inexequível depende de prévia manifestação do licitante vencedor: 

 

23 - O julgamento de propostas compreende: 

(...) 

5- conclusão, opinando pela classificação ou desclassificação das propostas, 

conforme critérios estabelecidos no edital, inclusive quanto à exequibilidade 

ou inexequibilidade de preços, sendo que, a conclusão de preço inexequível 

só deve ser emitida após concessão de oportunidade para o licitante 

interessado se manifestar. 

 

(Grifos nossos) 

 

 Logo, uma vez admita a proposta de preços do Recorrido pela Comissão de 

Licitação, não cabe à Recorrente – na tentativa de fazer às vezes da Comissão de Licitação 

– querer discutir a exequibilidade da proposta apresentada. 

 

 

III.4. Regularidade da documentação apresentada pelo Recorrido  

 

 

 O terceiro e último argumento usado pela Recorrente para pretender a exclusão do 

Recorrido do certame é de que existiriam inúmeras inconsistências nos documentação 

apresentados pelo Recorrido.   

 

 
13 Art. 31. As licitações realizadas e os contratos celebrados por empresas públicas e sociedades de 

economia mista destinam-se a assegurar a seleção da proposta mais vantajosa, inclusive no que se refere ao 

ciclo de vida do objeto, e a evitar operações em que se caracterize sobrepreço ou superfaturamento, devendo 

observar os princípios da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da eficiência, da 

probidade administrativa, da economicidade, do desenvolvimento nacional sustentável, da vinculação ao 

instrumento convocatório, da obtenção de competitividade e do julgamento objetivo. 
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 E na tentativa de demonstrar quais seriam essas inúmeras inconsistências, a 

Recorrente se limitou a dispor – mais uma vez – sobre a ausência de comprovação tanto 

de sua capacidade técnico-operacional quanto de sua capacidade técnico-profissional 

(objeto de exame no Item III.1. e no Item III.2 destas Contrarrazões). Paralelamente, 

também afirmou – genericamente – que existiriam inconsistências quanto às informações 

sobre o capital social da CAMTER e da CONTREX e sobre a data do contrato social da 

CONTREX. 

 

  Como se pode notar, as inúmeras inconsistências alegadas pela Recorrente se 

resumem a pontos já devidamente esclarecidas nestas Contrarrazões e a 03 (três) supostos 

erros materiais constatados da análise feita pela Recorrente de documentos acessórios aos 

documentos de habilitação enviados pelo Recorrido. Tais documentos, diga-se, não 

possuem qualquer relação com a capacidade do Recorrido em executar o contrato objeto 

da Licitação Eletrônica nº 080/LALI-1/SBSP/2020, de modo que qualquer eventual erro 

material a eles vinculados, ainda que existentes, não constitui fundamento para a exclusão 

do Recorrido do certame. 

 

 

IV. PEDIDOS 

 

 

 Em face do exposto, o Recorrido requer à Infraero que: 

 

(a) Seja negado o provimento ao recurso administrativo interposto pela 

Recorrente; e 

 

(b) dê regular prosseguimento ao certame nas formas do Edital e da lei. 

 

Belo Horizonte/MG, 19 de junho de 2020 

 

 

 

 

 

CONSERVA DE ESTRADAS LTDA 

CONSÓRCIADA LIDER 

José Alberto Corrêa Moreira 

RG MG-666.785 – CPF 056.965.006-25 

Representante Legal 

 

 

 



 
 

Doc. 01 – Contrato social e documento de identidade 
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 1 - REQUERIMENTO

31200505756 2062

Ministério da Economia
Secretaria de Governo Digital
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais

Nome: __________________________________________

Assinatura: ______________________________________
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Data
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Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
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requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)
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CONSERVA DE ESTRADAS LTDA

002 ALTERACAO

ALTERACAO DE ENDERECO DENTRO DO MESMO MUNICIPIO

ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)

1

1

2211

2244

BELO HORIZONTE

30 Abril 2020

Nº FCN/REMP

MGP2000211050

1

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

 2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO COLEGIADA

DECISÃO SINGULAR

OBSERVAÇÕES

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________

_____________________________________
_____________________________________

_____________________________________
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_____________________________________

NÃO ___/___/_____     ____________________

Data Responsável ResponsávelData

___/___/_____     ____________________NÃO

Processo em Ordem
À decisão

___/___/_____

Data

____________________
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ResponsávelData
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Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)
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2ª Exigência                     3ª Exigência                     4ª Exigência                   5ª Exigência
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___/___/_____

Data

____________________            ____________________            ____________________
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Presidente da ______ Turma
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61ª ALTERAÇÃO CONTRATUAL 
CONSERVA DE ESTRADAS LTDA 

NIRE Nº 3120050575-6 
CNPJ Nº 16.661.910/0001-55 

 
 

FLAMARION WANDERLEY FILHO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão 
universal de bens, industrial, nascido em Montes Claros/MG, aos 18/06/1941, 
portador da carteira de identidade nº M-160.600, expedida pela SSP/MG, e CPF/MF nº 
008.699.106-04, residente na Rua Nagib Jeha, nº 255, Bairro Mangabeiras, Belo 
Horizonte/MG, CEP 30.210-460; 
 
JOSÉ ALBERTO CORRÊA MOREIRA, brasileiro, divorciado, administrador de empresa, 
nascido em Ferro/MG, aos 07/09/1949, portador da carteira de identidade nº M-
666.785, expedida pela SSP/MG, e CPF/MF nº 056.965.006-25, residente na Rua 
Maranhão, 1707/1004, Bairro Funcionários, Belo Horizonte/MG, CEP 30.150-338; 
 
Únicos quotistas da sociedade empresária denominada “CONSERVA DE ESTRADAS 
LTDA”, devidamente registrada na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº 
3120050575-6 em 12/07/1973, e inscrita no CNPJ sob o número 16.661.910/0001-55, 
resolvem promover a 57ª alteração contratual como segue: 
 
 
MODIFICAÇÕES 
 
II – ENDEREÇO 
 
A partir desta data a empresa fica sediada a Rua Venezuela, nº 208, sala 01-Pilotis, 
Bairro Sion, em Belo Horizonte-MG, CEP 30.315-250 

 
 

CONSOLIDAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL 
 
 

CLÁUSULA I – DA NATUREZA E DA DENOMINAÇÃO SOCIAL 
 
 A sociedade continua sendo de natureza empresária, sob a forma limitada, com 
nome empresarial de “CONSERVA DE ESTRADAS LTDA”. 
 
CLÁUSULA II – DA SEDE 
 
 A sociedade está sediada na Rua Venezuela, nº 208, sala 01-Pilotis, Bairro Sion, 
em Belo Horizonte-MG, CEP 30.315-250 e possui filiais nos seguintes endereços: 
 
- Av. Maria Eliza Miazima, nº 65, Bairro Jardim das Palmeiras, Paranaita/MT, CEP 
78.590-000, inscrita no CNPJ nº 16.661.910/0011-27, conf. Registro sob o Nire nº 
5190036989-4 de 10/01/2013. 
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- Rua Visconde de Aguiar Toledo, nº 77, Bairro Vila Congonhas, CEP 04.612-100, em 
São Paulo – SP, inscrita no CNPJ 16.661.910/0014-70, conf. Registro sob o Nire nº 
3590583163-1 
 
- Rua Antero Rica, nº 1840, sala A, Bairro Nova Humaitá, CEP 69.800-000, Humaitá-AM, 
inscrita no CNPJ 16.661.910/0015-50, conf. Registro sob Nire nº 1390026671-7 o de 
27/06/2019 
 
 
CLÁUSULA III – DO INÍCIO E PRAZO DE DURAÇÃO 
 
 A sociedade iniciou suas atividades em 12/07/1973 e o prazo de sua duração é 
indeterminado. 
 
 
CLÁUSULA IV – OBJETO SOCIAL 
 
 O objetivo social da empresa continua sendo a Construção, conservação e 
manutenção de estradas, obras de arte especiais, aeroportos, portos, canais, edifícios, 
casas, ou seja, obras e serviços de engenharia civil e locação de aeronaves, reparação 
de veículos automotores, tratores e equipamentos próprios, assim distribuído: 
 
Filial de Mato Grosso: construção, conservação e manutenção de estradas, obras de 
arte especiais, aeroportos, portos, canais, edifícios, casas, ou seja, obras e serviços de 
engenharia. 
 
Filial de São Paulo – construção, conservação e manutenção de estradas, obras de arte 
especiais, aeroportos, portos, canais, edifícios, casas, ou seja, obras e serviços de 
engenharia e transporte de resíduos sólidos. 
 
Filial do Amazonas – construção, conservação e manutenção de estradas, obras de arte 
em especiais, aeroportos, portos, canais, edifícios, casas, ou seja, obras e serviços de 
engenharia. 
 
 
CLÁUSULA V – DO CAPITAL SOCIAL 
 
 O capital social continua sendo de R$ 40.000.000,00 (Quarentas milhões de 
reais), dividido em 400.000 (Quatrocentas mil) cotas de R$ 100,00 (Cem reais) cada 
uma, totalmente integralizado em moeda corrente do país e distribuído entre os 
quotistas da seguinte forma: 
 
 
SÓCIOS    Nº COTAS  VALOR R$  % 

FLAMARION WANDERLEY FILHO 368.000  R$ 36.800.000,00 92% 

JOSÉ ALBERTO CORRÊA MOREIRA   32.000  R$   3.200.000,00  8% 

TOTAL     400.000  R$ 40.000.000,00 100%  
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§ 1º. A responsabilidade dos sócios é restrita ao valor de suas cotas do capital, mas 

todos os sócios respondem solidariamente pela integralização do capital. 

§ 2º. Estando totalmente integralizado o capital, os sócios não respondem 

solidariamente pelas  obrigações sociais, sendo vedado aos sócios e administradores o 

uso da sociedade ou de sua denominação social para finalidades estranhas aos 

interesses sociais, tais como avais e fianças. 

 

CLÁUSULA VI – DA ADMINISTRAÇÃO DA SOCIEDADE 

A sociedade continua sendo administrada pelos sócios FLAMARION 

WANDERLEY FILHO e JOSÉ ALBERTO CORRÊA MOREIRA, os quais poderão praticar, em 

conjunto ou isoladamente, todos os atos inerentes a administração, representando a 

sociedade ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, com observância do disposto 

no final do Parágrafo Segundo, da cláusula V. 

Parágrafo Único: Os sócios administradores são dispensado de prestar caução em 

garantia de sua gestão. 

 

CLÁUSULA VII – DA RETIRADA PRÓ-LABORE 

 Somente ao Administrador JOSÉ ALBERTO CORRÊA MOREIRA será creditado 

honorários mensais, a título de pró-labore, de acordo com o valor fixado entre os 

sócios, mediante deliberação e disponibilização de caixa da sociedade. 

  

CLÁUSULA VIII – DAS FILIAIS 

 A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, 

mediante alteração contratual assinada por todos os sócios. 

 

CLÁUSULA IX – DO EXERCÍCIO FINANCEIRO 

 Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, os administradores 

prestarão contas justificadas de sua administração, procedendo a elaboração do 

inventário, se for o caso, do Balanço Patrimonial e do Balanço de Resultado 

Econômico. 

Parágrafo 1º - A critério dos quotistas, a sociedade poderá levantar Balanços mensais, 

trimestrais, semestrais, anuais e extraordinários para fins contábeis, dando aos lucros 

ou prejuízos apurados a fim que melhor lhes convier. 
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Parágrafo 2º - Os lucros apurados nestes Balanços poderão, a critério dos sócios, 

serem distribuídos proporcionalmente à participação social de cada quotista, ou 

mesmo desproporcional (neste caso será feito documento assinado por todos os 

quotistas concordando com a distribuição desproporcional), ou ainda permanecerem 

em conta de lucros acumulados ou reservas de lucros para posterior destinação. 

Parágrafo 3º - Nos quatros meses seguintes ao término do exercício social, os sócios 

deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es), quando for o caso. 

 

CLÁUSULA X – DA TRANSFERENCIA DE QUOTAS  

 Os sócios poderão ceder ou transferir parte ou totalidade de suas quotas a  

pessoas estranhas à sociedade, desde que, antes, as tenha oferecido ao sócio 

remanescente, que em igualdade de condições, terá preferência na aquisição. 

 

CLÁUSULA XI – DO FALECIMENTO OU INTERDIÇÃO 

 O falecimento de um quotista não causará a dissolução da sociedade, a qual 

continuará as suas atividades com os herdeiros e/ou sucessores do referido quotista. 

Não sendo possível ou inexistindo interesse dos herdeiros e/ou sucessores do de cujus, 

o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da 

sociedade, à data de resolução da sociedade em relação ao de cujus, com 

levantamento de Balanço especial para esse fim. Caso seja exercida a renuncia dos 

herdeiros e/ou sucessores do de cujus, o pagamento dos haveres deverá ser efetuado 

de acordo com a disponibilidade da sociedade, desde que tal pagamento não 

inviabilize a continuidade das atividades da sociedade. 

§ 1º - A qualquer momento, qualquer dos quotistas poderá retirar-se da sociedade, 

mediante notificação por escrito à sociedade. 

§ 2º - Em até 30 (trinta) dias contados a partir da data da notificação mencionada no 

parágrafo 1º acima, os quotistas remanescentes deverão reunir-se para decidir sobre a 

dissolução parcial ou total da sociedade. 

§ 3º - Caso os quotistas remanescentes resolvam pela continuidade das atividades da 

sociedade, com a resolução da relação entre a sociedade e o quotista retirante, os 

quotistas deliberarão e resolverão sobre os termos da liquidação do valor das quotas 

detidas pelo quotista retirante,  cujos haveres serão livremente, consensualmente e 

unanimemente estipulados e acordados pelos quotistas. 
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§ 4º - O capital social sofrerá redução equivalente ao valor das quotas liquidadas do 

quotista retirante, salvo se os quotistas remanescentes suprirem o valor de tais 

quotas, nos termos do art. 1.031, §1º, do Código Civil. 

§ 5º - As obrigações decorrentes deste capítulo obrigam os quotistas e seus sucessores 

a qualquer título. 

 

CLÁUSULA XII – DAS DELIBERAÇÕES 

 As deliberações sociais e modificações do Contrato Social serão por reunião de 

sócios e de alteração contratual, ficando dispensado de convocação quando houver 

comparecimento da totalidade dos sócios. 

Parágrafo Único – A sociedade reger-se-á pelo disposto nos artigos 1.052 da Lei 

10.406, de 10/01/2002 (Código Civil), e, supletivamente, pela Lei 6.404, de 15/12/1976 

(Lei das Sociedades Anônimas). 

 

CLÁUSULA XIII – CONSELHO FISCAL 

 A sociedade poderá instituir o Conselho Fiscal quando melhor lhe convier. 

 

CLÁUSULA XIV – ADMINISTRADORES 

 A sociedade poderá eleger um ou mais administradores, não sócios, sendo que 

a designação dos mesmos dependerá de aprovação de dois terços do capital social 

integralizado. 

 

CLÁUSULA XV – DA AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTOS LEGAIS 

 Os sócios e administradores declaram, expressamente, que estão excluídos dos 

impedimentos previstos no § 1º do artigo 1.011, da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 

2002 9Código Civil Brasileiro). 

  

CLÁUSULA XVI – DOS CASOS OMISSO 

 Os casos omissos serão resolvidos entre os cotistas. Na impossibilidade de 

composição amigável, serão aplicadas, supletivamente, as normas previstas na Lei nº 

6.404 de 15/12/1976 (Lei das Sociedades Anônimas). 
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 Fica eleito o foro da comarca de Belo Horizonte/MG, como único competente 

para apreciar ou dirimir quaisquer dúvidas surgidas com a interpretação do presente 

instrumento, renunciando as partes contratantes a qualquer outro que lhes possa ser 

assegurado em razão de domicilio. 

 E por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este instrumento. 

 

 Belo Horizonte, 12 de Março de 2020 

  

QUOTISTAS 

FLAMARION WANDERLEY FILHO 

JOSE ALBERTO CORREA MOREIRA 
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Registro Digital

Documento Principal

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Número do Protocolo

20/236.939-1

Identificação do Processo

Número do Processo Módulo Integrador

MGP2000211050

Data

30/04/2020

008.699.106-04 FLAMARION WANDERLEY FILHO

056.965.006-25 JOSE ALBERTO CORREA MOREIRA

NomeCPF

Identificação do(s) Assinante(s)
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TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

A autencidade desse documento pode ser conferida no portal de serviços da jucemg 
informando o número do protocolo 20/236.939-1.
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Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa CONSERVA DE ESTRADAS LTDA, de NIRE
3120050575-6 e protocolado sob o número 20/236.939-1 em 30/04/2020, encontra-se registrado na Junta
Comercial sob o número 7820194, em 30/04/2020. O ato foi deferido eletrônicamente pelo examinador
Marcia Thaise Lima Cruz.
Certifica o registro, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser
acessado o sitio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (https://
portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf) e informar o número de
protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)

CPF Nome

056.965.006-25 JOSE ALBERTO CORREA MOREIRA

Documento Principal

Assinante(s)

CPF Nome

008.699.106-04 FLAMARION WANDERLEY FILHO

056.965.006-25 JOSE ALBERTO CORREA MOREIRA

Belo Horizonte. quinta-feira, 30 de abril de 2020

Documento assinado eletrônicamente por Marcia Thaise Lima Cruz, Servidor(a) Público(a),
em 30/04/2020, às 17:03 conforme horário oficial de Brasília.
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Registro Digital

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Nome

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

MARINELY DE PAULA BOMFIM873.638.956-00

Belo Horizonte. quinta-feira, 30 de abril de 2020
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Doc. 02 – Lista de Aeroportos e Contratos 

 

Aeroportos administrados pela Infraero 

 

  

Aeroportos Regionais 

 

  



 
 

Doc. 03 – Ata de AGE da CAMTER, de 2014 

 





 
 

Doc. 04 – Termo de Recebimento Definitivo do DER-MG 




