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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA INFRAERO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ref.: LICITAÇÃO ELETRÔNICA nº 171/ADLI-1/SBSP/2020 
 
 
 

ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE CONSTRUTORES – 

ASBRACO, entidade civil de classe sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ 

n. 00.679.266/0001-02, com sede no SIA Trecho 4, Quadra 3, Lote 2.000 

- Bloco F, Brasília-DF, CEP 71.200-043, neste ato representada pelo seu 

Presidente, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, expor 

importante questão, conforme os termos adiante. 



 

2 

 

I – DA ASBRACO E DO EDITAL DESTA I. INFRAERO. 
 

01. Associação Brasiliense de Construtores (“ASBRACO”) se trata 

de entidade civil, sem fins lucrativos, cujas finalidades estatutárias 

precípuas incluem a promoção de “estudos, coordenação e representação 

dos seus associados, com o objetivo de colaborar com os poderes públicos 

e pugnar pelo interesse e solidariedade de todas as empresas de 

Engenharia com exercício no Distrito Federal”. 

 
02. A ASBRACO busca acompanhar de perto as contratações 

públicas/editais e, quando eivadas de problemas, buscar contribuir com o 

seu aprimoramento e com a criação/manutenção de uma sociedade em 

que a cidadania, o bem geral, a dignidade humana, o trabalho, a 

segurança, a saúde e demais necessidades da coletividade sejam 

contemplados. 

 
03. Esse é justamente o caso do Edital da Licitação Eletrônica n. 

171/ADLI-1/SBSP/2020 (“Edital”), publicado por esta i. Empresa 

Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (“INFRAERO”), objetivando 

“contratação de empresa para elaboração do projeto básico, projeto 

executivo, construção de RESAS'S/E.M.A.S. e obras complementares na 

pista de pouso e decolagens principal do aeroporto de Congonhas - SBSP, 

em São Paulo/SP por contratação integrada”, conforme as considerações 

adiante.  

 
04. O Edital estabeleceu o dia 08.12.2020, às 9:00hrs, como data 

para a sessão pública, entretanto, com o máximo respeito, ao se analisar 

os seus termos, constata-se, sem margem de dúvidas, que o prazo para 

elaboração de propostas é extremamente exíguo, diante da complexidade 

da contratação almejada e tendo em conta a permissão de participação 

de pessoa jurídica estrangeira, em consórcio com empresa nacional, 

mostrando-se, assim, necessária a sua prorrogação, conforme os termos 

que se passa a expor. 



 

3 

 

II – RAZÕES PARA ADEQUAÇÃO DO EDITAL. PRAZO EXÍGUO PARA 
FORMULAÇÃO DE PROPOSTA. Da necessidade de prazo maior e 
suficiente para realização de vistorias e estudos. Restrição ao caráter 
competitivo do certame. Violação aos princípios da isonomia, da 
proporcionalidade e razoabilidade.  
 
05. Como mencionado, o Edital desta i. INFRAERO prevê como 

data para a sessão público da licitação o dia 08.12.2020, às 9:00hrs, de 

modo que, com o máximo respeito, mostra-se extremamente exíguo o 

prazo concedido às empresas interessadas no certame para formularem 

propostas de preço de forma adequada, fato que, não só prejudica os 

particulares, mas, em especial, esta própria i. INFRAERO. 

 

06. Inicialmente, registra-se que apesar do lapso temporal entre a 

publicação do Edital e o dia previsto para a sessão público, a priori, 

cumprir o requisito legal no artigo 25 do Decreto n. 10.024/2019, bem 

como da Lei 13.303/2016, no caso, diante das especificações do objeto 

licitado, tal prazo é demasiadamente curto. 

 

07. No caso, o objeto licitado se trata de uma obra à luz dos 

conceitos estabelecidos na Lei n. 13.303/16, na Lei n. 8.666/1993 e no 

Decreto n. 10.024/2019 de alta complexidade. 

 

08. Da análise do Edital e seus 14 (quatorze) anexos, verifica-se 

que o objeto exige análise aprofundada e detalhada não só da 

documentação técnica, mas também um extenso levantamento de 

diversos aspectos para a elaboração de uma proposta comercial adequada 

e correta, de modo a assegurar que esta i. INFRAERO venha a realizar 

uma contratação com a necessária segurança de que o objeto será 

entregue, em tempo e forma esperados e, simultaneamente, que a maior 

quantidade possível de empresas participem do processo licitatório, 

garantindo a mais ampla competitividade e os melhores preços. 
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09. A concessão de prazo exíguo para formulação de propostas 

finda por conferir tratamento desigual a empresas menores, que, 

apesar de possuírem capacidade técnica para executar o objeto licitado, 

não dispõem de toda a infraestrutura para promover vistorias, estudos, 

análise e formação de uma detalhada proposta em poucos dias, deixando 

grande margem para que somente grandes empresas possam concorrer. 

 

10. Assim, além da ofensa ao princípio constitucional e 

infraconstitucional da isonomia, vê-se que a concessão de prazo de exíguo 

também finda por frustrar injustificadamente o caráter competitivo 

do certame, o que é vedado pelos artigos 8o, VII, 31, da Lei n. 

13.303/2016, artigo 3º, §1º, I, da Lei n. 8.666/1993 e toda a legislação 

administrativista pátria. 

 

11. Vale registrar o fato de que o objeto da licitação se trata de 

uma obra de alto grau de complexidade à luz dos conceitos estabelecidos 

no inciso I do artigo 6º da Lei n. 8.666/1993, inciso IV do artigo 3º do 

Decreto n. 10.024/2019 [1], e Lei n. 13.303/16, não se tratando de serviço 

comum, o que é reconhecido por esta própria i. INFRAERO ao permitir, 

inclusive, a participação de sócio estrangeiro na formação do 

consórcio. 

 
12. Nesse sentido, cumpre esclarecer que, para se permitir que as 

pequenas e médias empresas constituam consórcios com empresas 

estrangeiras, há necessidade de se realizar acordos comerciais e 

compromissos, providências que exigem prazos razoáveis e necessários 

para deslocamentos internacionais, conversas presenciais e visitas a 

fornecedores, entre outras várias providências. 

 

1 Lei n. 8.666/1993: Art. 6o  Para os fins desta Lei, considera-se: I - Obra - toda 
construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução 
direta ou indireta; 
Decreto n. 10.024/1993: Art. 3º  Para fins do disposto neste Decreto, considera-se: (...) 
VI - obra - construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação de bem imóvel, 
realizada por execução direta ou indireta; 
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13. Os problemas decorrentes da pandemia da COVID-19 

ocasionaram o fechamento das fronteiras entre o Brasil e os principais 

países envolvidos no fornecimento (Estados Unidos, países da Europa), 

fato que agrava a exiguidade do prazo concedido no Edital desta i. 

INFRAERO. Nesse sentido, por exemplo, o Decreto Legislativo n. 6/2020 

em que, devido à pandemia, restringe o funcionamento de diversas 

atividades tanto no Brasil quanto no exterior. Confira-se: 

 

 

 

14. Acrescenta-se ainda que toda a documentação referente a 

empresa estrangeira deve ser autenticada, apostilada, traduzida por 

tradutor juramentado e enviada do país de origem ao Brasil, o que 

demanda tempo, restringindo significativamente a participação de 

empresas brasileiras que não possuíam contratos já formalizados 

anteriormente com empresas estrangeiras antes da publicação do 

presente edital. 

 

15. Assim, a fim de manter a justa expectativa de que o vindouro 

contrato seja celebrado após a realização de uma licitação que assegure a 

isonomia e a participação do maior número de participantes possível, 

mostra-se razoável que esta i. INFRAERO prorrogue por mais 45 

(quarenta e cinco) dias a abertura das propostas. 

 

III – DO PEDIDO. 
 

16.   Ante todo o quadro acima exposto, a Associação Brasiliense de 

Construtores – ASBRACO vem, respeitosamente, diante desta i. Empresa 
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Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária, com fundamento nos princípios 

da legalidade, da isonomia, da proteção do interesse público, da 

razoabilidade, requerer a consideração das razões acima expostas, para 

que: 

 

a) seja CANCELADA a sessão de abertura prevista na 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA n. 171/ADLI-1/SBSP/2020 para o dia 

08.12.2020, às 9hrs, diante do prazo exíguo para a 

formalização de propostas; 

 

b) seja DESIGNADA nova data para a realização da sessão 

público, de modo a assegurar prazo maior e suficiente para 

realização de vistorias e estudos, vez que são necessários à 

elaboração de proposta de preços realista, que, sugere-se seja 

de, ao menos, 45 (quarenta e cinco) dias, assegurando-se, 

assim competitividade ao certame, pois, acatando este pedido, 

estar-se-á alcançando a esperada legalidade. 

 

Nestes termos, pede deferimento. 
 

Brasília-DF, 1º de dezembro de 2020. 
 

 
ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE CONSTRUTORES 

ASBRACO 
Luis Afonso Delgado Assad 

Presidente 


