
Sr. Presidente da Associação Brasiliense de Construtores - ASBRACO
SIA Trecho 4, Quadra 3, Lote 2.000 - Bloco F, Brasília-DF, CEP 71.200-043

Assunto: Impugnação aos termos do Edital - Instrução Administrativa - Comissão de Licitação
Ref.: Licitação Eletrônica Nº 171/ADLI-1/SBSP/2020 - Contratação de empresa para elaboração
do projeto básico, projeto executivo, construção de Resas's/Engineering Material Arresting
System - 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

Senhor representante,

1.        Histórico

Trata-se de insurgência aos termos do ato convocatório referenciado, pela qual a
Associação Brasiliense de Construtores - ASBRACO (impugnante) proclama, em breve síntese,
postergação da data de abertura, agendada inicialmente para o dia 08/12/2020, de pelo menos 45
(quarenta e cinco) dias úteis, por entender que o lapso temporal primeiro, diante da
complexidade identificada, ser extremamente exíguo.

Muito embora a carta, de natureza requisitória, da Associação Brasiliense de
Construtores - ASBRACO tenha indicado como signatário o Sr. Presidente da estatal
INFRAERO, considerado que este certame se encontra na fase de publicidade, foi deliberado por
recepcionar segundo as disposições do subitem 14.2 do Edital. 

14.2.     A impugnação do Edital e de seus Anexos deverá ser dirigida à
Autoridade que assinou o Edital, mediante petição a ser enviada,
preferencialmente, para o endereço eletrônico indicado no subitem
precedente, até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da
licitação.

14.2.1.   apresentada a impugnação a mesma será respondida à interessada
em até 03 (três) dias úteis, dando-se ciência aos demais adquirentes do
Edital;

14.2.2.  a impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de
participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela
pertinente, devendo, por conseguinte, encaminhar sua PROPOSTA por meio
do sistema eletrônico, até a data e hora marcadas para abertura da sessão.
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Nesse sentido, narrar-se-á, ao longo desta instrução administrativa, as
argumentações, em breve súmula, apresentadas pela IMPUGNANTE, a análise técnica, bem
como, o exame e opinião da Comissão de Licitação no tocante aos aspectos que lhe opuseram
analisar.

 

2.         Impugnação apresentada pela Associação Brasiliense de Construtores - ASBRACO,
em breve resumo[1]

Precípua que tem por "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".

Constata que o prazo ofertado de publicidade desse certame fora bastante "exíguo"
porque, sob sua ótica de representação de associados, o objeto pretendido pela INFRAERO é
complexo, haja vista permissibilidade de participação de empresas estrangeiras associadas a
empresas nacionais. Nessa linha, entende plausível prorrogação de prazo. Senão vejamos:

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.

5. 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.

6. 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.

7. 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.

8. Da análise do Edital e seus 14 (quatorze) anexos, verifica-se que o objeto
exige análise aprofundada e detalhada não só da documentação técnica,
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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.

9. 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 [[2]], 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.

Mais adiante, elenca outras motivações para embasar seu pedido de dilatação do
prazo, na ordem de pelo menos 45 (quarenta e cinco) dias úteis.

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:
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(...)

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.

Em sua parte conclusiva, requer que seja cancelada a sessão de abertura, agendada
para o dia 08/12/2020, e, adicionalmente, que "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".

 

3.        Tempestividade

Registre-se que a impugnação foi recebida no prazo legal e conhecida, vez que
presentes os requisitos de admissibilidade e tempestividade previstos no Edital da licitação e na
legislação pertinente.

 

4.        Análise Administrativa das razões de impugnação da empresa Associação
Brasiliense de Construtores - ASBRACO.

1. Na linha explicada da impugnante o prazo mínimo legal - art. 39, inc. III[3], da
Lei 13.303, de 30 de junho de 2016 - definido pela INFRAERO para publicidade deste certame
não pode prevalecer porque não se coaduna com a complexidade da contratação e, para tanto,
avalia que diante da condição necessária de se buscar parceiros internacionais (consórcio), da
consularização/tradução juramentada da documentação do parceiro estrangeiro, da pandemia da
Covid-19, é admissível ofertar maior prazo de publicidade, no intervalo de, pelo menos, 45
(quarenta e cinco) dias úteis

 2. A estabilização argumentativa da impugnante em trazer materialização fática
para que seja imperativo acrescer maior prazo de publicidade - de pelo menos 45 (quarenta e
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cinco) dias úteis - para assegurar intervalo de publicidade suficiente para que os potenciais
interessados, inclusive as Microempresas - ME's e Empresa de Pequeno Porte - EPP's,  com a
devida cautela administrativa, não pode ser tratada como premissa maior.

3. Consultada a página institucional do Portal do Banco do Brasil - www.licitacoes-
e.com.br - sistema eletrônico utilizado pela INFRAERO[4] para processar suas contratações,
nessa data, pode-se constatar o registro de proposta para este certame.

4. No mesmo sentido, diante das perguntas/respostas agregadas no Esclarecimento
de Dúvidas nº 01/ADLI/2020, de 12/11/2020 - Ofício Circular nº SEDE-OFC-2020/00438 -
apensado às fls. 256/262 do Processo Administrativo nº SEDE-ADM-2020/00896 que contempla
a LRE nº 171/ADLI-1/SBSP/2020, divulgados ao público externo, é factível o interesse de
determinadas sociedades empresárias nacionais e internacionais à pretensão de contratação
planejada pelo Infraero, inclusive, nenhuma dessas contrapuseram ao prazo mínimo de
publicidade estipulado inicialmente.

1ª PARTE - PERGUNTAS E RESPOSTAS

1ª Pergunta. O item 4.1.2 do Edital prevê que "Será permitida a participação
de pessoa jurídica estrangeira, em consórcio com empresa nacional"; É do
nosso entendimento que, a exemplo de outros editais publicados pela
Infraero, a participação de empresas estrangeiras nos certames tem como
objetivo viabilizar que empresas com experiência internacional possam
participar trazendo as melhores práticas de mercado, além de novas
tecnologias. Nesse sentido, obrigar que empresas que possuam larga
experiência a se consorciar com empresas locais tornaria a participação
restritiva e não benéfica a administração pública. Visando permitir um maior
número de participantes e, com isso, uma maior concorrência, estaria correta
a interpretação de que empresas estrangeiras não estabelecidas no Brasil e
que atendam aos requisitos de habilitação técnica, comercial e jurídica
descritos no edital e seus anexos poderiam participar sozinhas do certame, ou
seja, sem a necessidade de se consorciar a empresas nacionais

Resposta. Entendimento desconforme a regra editalícia disposta nos subitens
4.1.1 e 4.1.2. É vedada a participação isolada de sociedade estrangeira.
A regra editalícia antevista no subitem 4.1.2 aplica que a condição de
participação de pessoa jurídica estrangeira deverá estar associada a(s)
empresa(s) brasileira(s).

2ª Pergunta. O item 4.1.2 do Edital prevê que "Será permitida a participação
de pessoa jurídica estrangeira, em consórcio com empresa nacional";
Considerando o estabelecido no edital e o fato de inexistir restrição expressa,
está correto o entendimento de que uma empresa nacional poderia se
consorciar a empresa estrangeira, ainda que do mesmo grupo econômico? Ou
seja, é admitida a possibilidade de que o consórcio seja formado apenas entre
empresas do mesmo grupo econômico, a saber, a controladora estrangeira e a
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controlada brasileira.

Resposta. As regras editalícias de permissibilidade de agrupar empresas
(consórcio) estão distribuídas no subitem 4.3.1 e seus subitens. O
instrumento convocatório não sanciona a participação de empresas do
mesmo grupo econômico, para tanto deverão ser observadas as disposições
balizadas no Edital de regência.

3ª Pergunta. O item 4.1.1 do Edital prevê que poderá participar da licitação
"qualquer pessoa jurídica nacional legalmente estabelecida no País e que
atenda às exigências deste Edital e seus Anexos". Considerando essa
possibilidade de participação de nacionais, empresas brasileiras recém
constituídas com a finalidade de atender ao mercado aeroportuário brasileiro
poderão se beneficiar dos atestados e documentação de suas controladoras
estrangeiras ou ainda da Holding para fins de comprovação de qualificação
técnica, qualificação econômica e de habilitação em geral (tais como
declarações de operadores aeroportuários quanto à instalação de sistema
Emas, declaração de inscrição perante entidade profissional de engenharia
equivalente ao CREA no país de origem da controladora, entre outros
documentos)?

Resposta. Não. As disposições editalícias deverão ser suportadas,
exclusivamente, pela licitante participante do certame - isoladamente ou em
consórcio -, ou seja, as exigências documentais estabilizadas no ato
convocatório estão vinculadas ao CNPJ/MF da sociedade empresária
nacional ou se existir configuração de consórcio, por cada uma das
consorciadas, na proporção de sua respectiva participação.

5. Dando substância à transparência que se exige às contratações administrativas, a
convenção lógica da lei em definir lapso temporal mínimos são bastantes para que as licitantes
conheçam as regras primárias e secundárias estabelecidas na carta editalícia, adicionadas da
elaboração de suas propostas comerciais. O conceito de "prazo mínimo" significa que podem
ser ampliados, a critério da empresa estatal, guardada a devida razoabilidade, em face das
peculiaridades do objeto.

6. No caso concreto, a pretensão da impugnante em restabelecer o prazo legal - 45
dias úteis - consubstanciado pelas narrativas de: (i) objeto complexo, (ii) buscar parceiros
internacionais (consórcio), (ii) da consularização/tradução juramentada da documentação do
parceiro estrangeiro, (iii) da pandemia da Covid-19, não são atrativos da ampliação exacerbada
do prazo previsto no regime de contratação integrada, previsto no art. 39 da Lei. É de se
considerar que agenciar prazo duplicado, com a devida e necessária vênias administrativas,
ultrapassa, em muito, o tempo determinado mínimo convencionado no art. 39, III, da Lei das
Estatais. Logo, esse pedido carrega enorme agravo de representação associativa, além de
transgredir aos princípios da RAZOABILIDADE, EFICIÊNCIA e INTERESSE PÚBLICO
indissociáveis ao planejamento dessa contratação.
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7. De mais a mais, a dilação de prazo de 45 dias úteis conforme requerido pela
impugnante, transferiria a execução das obras de infraestura para o período de predominância de
chuvas na região de São Paulo, culminando em prejuízo ao planejamento da execução do
empreendimento.

8. Destaca-se que objeto de contratação é formando em sua maioria por serviços
com referenciais públicos como SINAPI e SICRO, ou seja, materiais que são usuais no mercado
de construção civil. Junto a esse fato, observa-se que a Planilha de Preços e Serviços é composta
por 60 (sessenta) itens, dos quais somente o E.M.A.S e estrutura metálica devem ser cotados com
fornecedores específicos.

9. Apesar de ser um equipamento inédito no Brasil, a obra de adequação da
infraestrutura para instalação do EMAS não demanda estudos aprofundados das soluções
propostas, não sendo objeto de tratamento diferenciado pela Administração.

10. Ratifica-se que o anteprojeto disponibilizado é suficiente para caracterização da
contratação do objeto pelo regime de contratação integrada. Tal fato é confirmado pela ausência
de questionamentos técnicos por parte da impugnante, o que demonstra o perfeito entendimento
das questões técnicas.

11. A pandemia de COVID-19 gerou mudanças na forma de realizar parcerias
comerciais e profissionais, sendo utilizado recursos de tecnologia da informação para realizar
reuniões virtuais (teams, zoom, dentre outros), autenticação de documentos, permitindo a
comunicação eficaz e continuidade dos serviços públicos e privados, não sendo motivação
razoável para ensejar na postergação do prazo de publicidade tão robusto conforme elementos
fáticos trazidos pela impugnante.

12. Anota-se aqui, que não se está a desrespeitar a narrativa explicativa de
irresignação apresentadas pela impugnante para requerer dilatação de prazo bastante extensivo
do mínimo legal. Exclusivamente, explica-se que esse colegiado administrativo, na sua
IMPESSOALIDADE, acoplado aos fatos narrados, deve ser manifestar em defesa dos princípios
e regras distribuídas no Edital de Licitação regente.

13. A análise integrada das exigências habilitatórias, em especial, as dispostas nas
alíneas "c.1" e "d" do subitem 12.1.1 da carta editalícia evidenciam inexistir complexidade para
seu atendimento.

14. O acervo de obras civis complementares - execução ou gerenciamento ou
coordenação de montagem de 242.100 kg (duzentos e quarenta e dois mil e cem quilogramas) de
estrutura metálica em edificação ou obras de arte - é singular é de fácil atendimento das diversas
construtoras nacionais, inclusive, da própria impugnante.  

15. Outra comprovação editalícia primordial, alcançável no mercado externo, é a de
apresentação de portifólio de serviços de instalação de Engineering Material Arresting System -
E.M.A.S. em Aeroporto(s). Tal exigência pode ser atendida isoladamente por empresa nacional,
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ou seja, é admissível que sociedades empresárias nacional firme contrato específico com a
detentora dos direitos da técnica E.M.A.S (fabricante), e, a partir de então, participe da licitação,
em nome próprio, isoladamente. De outra banda, em consórcio com organização estrangeira.

16. Logo, a advertência que cumpre ser lançada de uma perspectiva institucional diz
respeito ao fato de que o lapso temporal mínimo legal (45 dias úteis), inicialmente ofertado pela
INFRAERO, foi suficiente para outras empresas, confirmado pelo registro de proposta comercial
no site realizador desse certame e daquelas ofertantes de questionamentos, nos termos do Edital
de regência, as quais restaram silentes ao prazo mínimo aplicado pelo ente contratante. Assim,
sua aplicação (prazo mínimo) deve levar em consideração os melhores interesses desta empresa
estatal, avaliados e implementados pelo corpo diretivo encarregado de gerir de modo profissional
a estatal INFRAERO.

17. Em reforço ao elemento de que o objetivo primeiro das contratações
administrativas das estatais é atender seus objetivos na maior intensidade possível, e, também,
por entender necessária ampliar sempre a parceria com as empresas nacionais, de direito privado,
respeitadas as legislações aplicáveis, houve, por deliberação normativa, anuência por prorrogar o
prazo designado inicialmente, publicado no Diário Oficial  da União, de 01/10/2020, Seção 3,
pág. 101. Assim, a autoridade competente deste procedimento licitatório - Diretor de
Operações e Serviços Técnicos da INFRAERO, em exercício[5] - orientado pelo "art. 39, inc.
II da  Lei 13.303, que estabelece o prazo mínimo de publicidade para contratações na
modalidade Integrada, considerando as particularidades da implantação do sistema EMAS
(Engineering Material Arresting System), solução internacional primeira a ser adotada em
aeroportos da América Latina, associada às restrições de locomoção e fechamento de fronteiras
impostas por diversos países, inclusive o Brasil, durante a pandemia do COVID-19, com base no
princípios da razoabilidade, transparência e ampliação da competitividade na busca da proposta
mais vantajosa para a Administração, decidiu pela prorrogação da data de abertura da licitação
para o dia 30 de dezembro de 2020.

 

5.         Conclusão

18. Identificadas as premissas administrativas e das diretrizes institucionais,
exaradas e deliberadas no item 4 desta instrução administrativa, a Comissão de Licitação, diante
do alcance normativo de suas atribuições compulsadas em ato administrativo específico[6]
conhece da impugnação formulada pela empresa Associação Brasiliense de Construtores -
ASBRACO, inscrita sob o CNPJ/MF nº 00.679.266/0001-02, para no mérito acolher
parcialmente o pedido, para tão somente ajustar a prorrogação da data de abertura para o dia 30
(trinta) de dezembro de 2020, em atendimento a deliberação expressa da autoridade competente
deste certame.                                        

19. Informa-se que serão ajustadas as datas no site da Infraero -
www.infraero.gov.br e do Portal do Banco do Brasil - www.licitaçoes-e.com.br (Id.nº 838203),
nos termos dessa instrução administrativa.
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[1]  O texto completo da peça impugnativa da Associação Brasiliense de Construtores -
ASBRACO encontra-se disponibilizada no site de licitações da INFRAERO, no endereço:
http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao.

[2] 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;

[3] Art. 39. Os procedimentos licitatórios, a pré-qualificação e os contratos disciplinados por esta
Lei serão divulgados em portal específico mantido pela empresa pública ou sociedade de
economia mista na internet, devendo ser adotados os seguintes prazos mínimos para
apresentação de propostas ou lances, contados a partir da divulgação do instrumento
convocatório: (...) III - no mínimo 45 (quarenta e cinco) dias úteis para licitação em que se adote
como critério de julgamento a melhor técnica ou a melhor combinação de técnica e preço, bem
como para licitação em que haja contratação semi-integrada ou integrada. 

[4] A Infraero utilizará o portal de licitações eletrônicas do Banco do Brasil S/A para realização
desta licitação, conforme Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre as partes em
22/11/2009, publicado no DOU nº 226 de 26/11/2009, seção 3, pág. 71.

[5] Ato Administrativo nº SEDE-AAD-2020/01751, de 26 de novembro de 2020, apensado ao
Processo Administrativo nº SEDE-ADM-2020/00896

[6] Ato Administrativo nº SEDE-AAD-2020/01026, de 04 de setembro de 2020, apensado às fls.
30/31 do Processo Administrativo nº SEDE-ADM-2020/00896.

Atenciosamente,

 

HERCULES ALBERTO DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão de Licitação

FLAVIA DE MORAES OLIVEIRA
Membro Técnico

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES E SERVIÇOS
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RAFAEL REIS YAMAMOTO
Membro Técnico

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES E SERVIÇOS

ANDREZA SANTOS TEIXEIRA GONCALVES
Membro Jurídico

GERÊNCIA DE CONSULTORIA JURÍDICA

ELINALDO PAES DA CONCEICAO
Membro Financeiro

GERÊNCIA DE ANÁLISE FINANCEIRA DE INVESTIMENTOS E PROJETOS
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