
Ao Senhor
Sr. representante legal da empresa Dalba Engenharia e Empreendimento Ltda
Rua Francisco Beltrão-PR, na Rodovia P R 566, km 5,5, CEP85.069-350, Curitiba/PR

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

1. Histórico

Trata-se de contestação externa aos preceitos editalícios, pela qual a empresa Dalba
Engenharia e Empreendimento Ltda (impugnante) interroga, especificamente, o prazo mínimo
ofertado de publicidade deste certame, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias úteis, conforme
definido pelo legislador ordinário, expresso no art. 39 da Lei Federal nº 13.303, de 30 de junho
de 2016. Exacerba que o prazo mínimo ofertado pelo ente contratante é insuficiente porque "as
características da licitação e do seu objeto, aliadas à atual situação de restrição de locomoção
em decorrência da pandemia da Covid-19, impõem que a adoção do prazo mínimo seja revista,
para assegurar prazo não inferior a 120 dias úteis, sob pena de restrição indevida da
competitividade do certame" dentre outras.

Explicitar-se-á, ao longo desta instrução administrativa, as arguições, em
abreviadíssima síntese, apresentadas pela impugnante, a análise técnica, bem como, o exame e o
entendimento administrativo da Comissão de Licitação no tocante aos aspectos que lhe opuseram
analisar.

2. Impugnação apresentada pela DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO LTDA, em
breve síntese[1]

Realça que o prazo mínimo aberto pela INFRAERO é legítimo, no entanto, "não há
justificativa para adoção do prazo mínimo no caso concreto".

Afirma que "as características da licitação e do seu objeto, aliadas à atual situação
de restrição de locomoção em decorrência da pandemia da Covid-19, impõem que a adoção do
prazo mínimo seja revista, para assegurar prazo não inferior a 120 dias úteis, sob pena de
restrição indevida da competitividade do certame".
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Edifica argumentação de entregar aos potenciais interessadas no objeto prazo
superior e "extenso" ao mínimo legal, assim motivadas, em suas razões de requerer:

(...)

5.É indispensável garantir prazo maior para a formulação das propostas
porque a licitação visa à contratação de sistema de desaceleração de aviões
que não se encontra disponível no mercado nacional.

6. A Infraero pretende instalar o sistema EMAS no Aeroporto de Congonhas.
É este o objeto do certame, previsto no item 1.1 do Edital.

7. O sistema EMAS desacelera os aviões que excedem a pista em pousos e
decolagens. Trata-se de blocos confeccionados com determinados materiais
que, instalados no solo, se rompem com o peso do avião, desacelerando-o.

8. A instalação depende de obras civis complementares. Por isso, o objeto da
licitação envolve tanto a instalação do sistema EMAS quanto as obras civis,
com a elaboração dos correspondentes projetos básico e executivo.

9. Há muitas empresas de engenharia civil no mercado nacional que podem
ser contratadas para elaboração dos projetos e obras civis. Neste âmbito, a
experiência prévia exigida pelo item 12.1.1, subitem b.1, do Edital, refere-se
à "execução ou gerenciamento ou coordenação de montagem de estrutura
metálica em edificação ou obras de arte (viadutos, pontes, passarelas,
túneis, conforme definição do CREA/CONFEA)". A capacidade operacional,
por sua vez, exigida no item 12.1.1, subitem c.1, diz respeito à "execução ou
gerenciamento ou coordenação de montagem de 242.100 kg ... de estrutura
metálica em edificação ou obras de arte (viadutos, pontes, passarelas,
túneis, conforme definição do CREA/CONFEA)".

10. A ora Impugnante detém a experiência prévia exigida, assim como outras
empresas brasileiras de engenharia. A Impugnante tem ampla experiência em
montagem de estruturas metálicas em edificações e obras de arte. Contudo,
para participar do certame, é necessário que a Impugnante, assim como as
demais empresas de obras civis, se consorcie com empresas que produzam e
instalem sistemas EMAS.

11. É que o Edital exige, no item item 12.1.1, subitem d, a comprovação da
experiência anterior em serviços de instalação de EMAS "em Aeroporto(s),
categoria 4C ou superior; acompanhado de declaração emitida pela
administração aeroportuária da implementação do E.M.A.S. pela empresa
licitante; declaração essa informando que o mesmo foi instalado conforme
as regulamentações da FAA - Adivisory Circular (AC) 150/5220 - 22B,
Engineered Materials Arresting Systems (EMAS) for Aircraft Overruns ou
ICAO - Doc 9157, Aerodrome Design Manual, part 1: Runways ou ANAC
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Agência Nacional de Aviação Civil (Nota Técnica n.º
8/2020/GTEA/GCOP/SIA)".

12. Essa comprovação deverá ser feita através de portfólio, acompanhado de
declaração emitida pelo administrador portuário, relacionada a um dos
serviços constantes do portfólio.

13. Acontece que, no Brasil, existe uma única empresa que produz e instala
sistemas EMAS: a KIBAG. Logo, e para competir no certame, é necessário
que as empresas brasileiras de obras civis busquem parceiros no mercado
internacional.

14. O Edital garante a participação de empresas estrangeiras no certame, em
consórcio com empresas brasileiras. O item 4.1.3.1 prevê que "será
permitido o consorciamento de empresas nacionais, em número máximo de
03 (três empresas)..."; o item 4.1.3.1.1 indica que "será permitida, na
formação de consórcio, a participação de pessoa jurídica estrangeira,
observadas as regras do 4.1.2 do Edital"; e o item 4.1.2 dispõe que "Será
permitida a participação de pessoa jurídica estrangeira, em consórcio com
empresa nacional".

15. As regras são importantes para ampliar a competição. Se não fosse
garantida a participação de consórcio com empresa estrangeira, haveria
direcionamento da licitação para contratação da KIBAG e do parceiro por ela
escolhido para os projetos e obras civis. Em última análise, ficaria a cargo da
KIBAG a escolha do contratado pela Infraero, o que é vedado.

16. Por isso é fundamental garantir plena eficácia para as regras que
garantem a participação de empresas estrangeiras em consórcio com
empresas brasileiras.

17. Mas essa eficácia é indevidamente suprimida quando se consideram as
circunstâncias restritivas em que fora lançado o Edital.

18. E indispensável que o prazo entre aviso de licitação (divulgação do
edital) e a sessão de abertura seja extenso o suficiente para permitir que os
potenciais interessados na licitação (empresas nacionais) busquem parceria
por meio de consórcio (conforme previsto no Edital) com empresas
estrangeiras detentoras da expertise necessária para esse tipo específico de
obra.

(...)

Declara, de forma expressa, que após a publicação legal deste certame iniciou a
leitura da documentação técnica e, em seguida prospectou fornecedores internacionais. A partir
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desse cenário a impugnante considerou a data inicial de abertura deste certame (08/12/2020)
insuficiente, além de incluir outras justificativas - pandemia da Covid-19, fechamento de
fronteiras, protocolos de autoridades sanitárias a serem respeitadas, suspensão de serviços
públicos nacionais/internacionais.  

(...)

19. Após a publicação do aviso da licitação, em 01/10/2020, a Impugnante
passou a analisar as regras do Edital, em especial os documentos técnicos, a
fim de elaborar uma proposta séria e competitiva para a Infraero.

20. A Impugnante também deu início às prospecções e tratativas com
fornecedores e empresas interessadas na constituição de consórcio. Contatou
a KIBAG e empresas estrangeiras. Obteve propostas de empresas
estrangeiras. Contudo, a Impugnante identificou que será impossível às suas
potenciais parceiras estrangeiras obter e enviar a documentação exigida pelo
Edital em tempo para a realização da sessão no dia 08/12/2020.

21. As empresas estrangeiras terão de cumprir requisitos diferenciados e
adotar providências que são dificultosas quando considerado o prazo de 45
dias úteis.

22. Assim, o item 4.1.2.3 do Edital exige que as empresas estrangeiras
apresentem, para habilitação e qualificação, documentos equivalentes aos
indicados no item 12, "devidamente notarizados, autenticados pela
respectiva autoridade diplomática (embaixada ou consulado) e traduzidos
por tradutor público juramentado". Com o devido respeito, o requisito é
justo e cabível, mas inviável de ser cumprido no prazo exíguo de 45 dias
úteis.

23. Além disso, o item 4.1.2.3.1, exige declaração expressa de submissão à
legislação brasileira e ao Edital. Mais uma vez, o requisito é justo incabível,
mas o seu cumprimento adequado demanda a tradução da íntegra do Edital e
de todos os seus mais de 60 anexos, o que é muito dificultoso, em vista de
todas as demais providências necessárias para participar da licitação, no
prazo exíguo de 45 dias úteis.

24. O itens 4.1.2.3.2, 4.1.2.3.3 e 4.1.2.3.4, por sua vez, exigem
documentação ordinária da empresa estrangeira: ato constitutivo em vigor,
devidamente registrado, com alterações; documentos de eleição de
administradores; certidão negativa de falência emitida pelo órgão oficial do
país sede; declaração da autoridade fiscal de que não é devedora de tributos.
Mas toda essa documentação também tem de ser traduzida por tradutor
juramentado, notarizada e autenticada por embaixada ou consulado
brasileiro.
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25. Essas providências ganham complexidade extraordinária no contexto da
pandemia da Covid-19, que vem exigindo providências imediatas das
autoridades, destinadas a evitar a difusão da doença e a reduzir o ritmo da
contaminação. Vigoram em todo o mundo recomendações de órgãos
nacionais e internacionais de saúde para que se evitem aglomerações e
ambientes nos quais o risco de contágio da doença seja potencializado.

26. O fechamento das fronteiras inviabiliza o deslocamento ao exterior, bem
como o deslocamento de empresas estrangeiras ao Brasil para tratativas
comerciais e para conhecer a realidade do aeroporto em que será realizada a
obra. A negociação das empresas nacionais com empresas estrangeiras
(norte-americanas e europeias) aptas a executar esses serviços está
comprometida em virtude dessas restrições de locomoção.

27. Existem ainda determinações das autoridades sanitárias dos diversos
países que restringem deslocamentos e a prestação de serviços ao público.
Em decorrência disso, uma série de atividades e serviços públicos foram
suspensos ou tiveram sua capacidade reduzida, e houve o comprometimento
de serviços consulares. O site do Itamaraty noticia, por exemplo, a
interrupção dos atendimentos presenciais ao público no setor consular da
Embaixada em Berlim, com sugestão de envio de pedidos de autenticação de
documentos pelo correio,4 e no setor consular da Embaixada em Beirute;5 e
a redução de horários no setor consular da Embaixada de Zurique, com
pedido de "colaboração de todos para postergar, quando possível, a
solicitação de serviços ao consulado".6

28. Mesmo em órgãos e entidades nos quais as atividades presenciais estão
sendo gradualmente retomadas, o teletrabalho e o atendimento virtual ainda é
obrigatório para aqueles que se enquadrarem nas categorias de grupos de
risco.

29. Em suma, sob qualquer ângulo, as possibilidades de consórcio e de
negociação com empresas estrangeiras está temporariamente prejudicada,
quando não inviabilizada.

(...)

Aduz que a manutenção do prazo mínimo (45 dias úteis), segundo doutrina
apresentada, sem uma justificativa contundente não pode se manter. Segundo a impugnante a
definição do prazo de publicidade deve considerar "as características da licitação e do seu
objeto".

(...)

30. O cenário ora apresentado evidencia o descabimento da adoção do prazo
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legal mínimo para formulação das propostas. A manutenção do prazo
mínimo, sem uma justificativa contundente, configura, em tese,
direcionamento da licitação para a única empresa brasileira que produz e
instala EMAS (a KIBAG).

31. Diante disso, cabe a suspensão cautelar (imediata) da sessão designada
para o dia 08/12/2020, a fim de que seja proferida decisão fundamentada
quanto ao prazo. É este o propósito da presente impugnação.

32. O prazo de 45 dias úteis expressamente referido pela Lei e pelo RILC é o
prazo mínimo. Significa dizer que a legislação e o RILC atribuem à Infraero
o poder-dever de estipular um prazo maior quando isso se mostrar necessário
à luz das características do objeto licitado e das condições de disputa.

33. Sob outro ângulo ainda, significa dizer que a adoção do prazo mínimo
deve ser devidamente justificada, tomando em consideração as
características da licitação e do seu objeto.

34. A doutrina esclarece o cabimento, em licitação, da impugnação a edital
que verse sobre prazo de elaboração de propostas. E a doutrina acrescenta
que a Administração, uma vez demandada a estender o prazo, deve
apresentar as devidas justificativas para a sua decisão.

(...)

Ao final, reitera que "é descabida a solução de adotar o prazo legal mínimo de
formulação de propostas em licitação na qual é indispensável a participação de estrangeiras
(sob pena de configurar-se direcionamento da disputa) e em que são necessárias providências
de cumprimento inviável dentro de 45 dias úteis desde a publicação do aviso do Edital". Nesse
sentido, pede a extensão do prazo de no mínimo 120 (cento e vinte) dias úteis.

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 Dalba Engenharia e
Empreendimento Ltda

1. Na linha apostilada da impugnante o prazo mínimo legal - art. 39, inc. III[1], da
Lei 13.303, de 30 de junho de 2016 -  definido pela INFRAERO para publicidade deste certame
não pode prevalecer porque não haver justificativa  "contundente" para que as potenciais
interessadas, considerado as características da contratação e do objeto, possam atender o pleito
no intervalo de 45 dias úteis. Para tanto, avalia que diante da condição necessária de se buscar
parceiros internacionais (consórcio), da consularização/tradução juramentada da documentação
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do parceiro estrangeiro, da pandemia da Covid-19, do fechamento de fronteiras, protocolos de
autoridades sanitárias a serem respeitadas, suspensão de serviços públicos
nacionais/internacionais, é plausível ofertar maior prazo de publicidade, no intervalo de, pelo
menos, 120 (cento e vinte) dias úteis.

2. A estabilização argumentativa da impugnante em trazer materialização fática para
que seja imperativo acrescer maior prazo de publicidade, para assegurar intervalo de publicidade
não inferior a 120 (cento e vinte) dias úteis, com a devida cautela administrativa, não pode ser
tratada como verdade absoluta.

3. Consultada a página institucional do Portal do Banco do Brasil - www.licitacoes-
e.com.br - sistema eletrônico utilizado pela INFRAERO[2] 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).
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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
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 diretiva da impugnante em alavancar a busca de prazo de
publicidade do certame ao patamar de 2 ½ (duas vezes e meia) ao mínimo legal, consubstanciado
pelas narrativas de: (i) condição necessária de se buscar parceiros internacionais (consórcio), (ii)
da consularização/tradução juramentada da documentação do parceiro estrangeiro, (iii) da
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pandemia da Covid-19, (iv) do fechamento de fronteiras, (v) protocolos de autoridades sanitárias
a serem respeitadas, (vi) suspensão de serviços públicos nacionais/internacionais, 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 tão extenso - 120 (cento e vinte) dias
úteis, 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 mercadológico, além de transgredir aos princípios da
RAZOABILIDADE, EFICIÊNCIA e INTERESSE PÚBLICO indissociáveis ao planejamento
dessa contratação.

7. De mais a mais, a dilação de prazo de 120 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 possui complexidade técnica que demande 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
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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,
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, foram suficientes para outras empresas, a exceção da impugnante, interessadas em
atender o pleito editalício, 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 dessa 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[3] - 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
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do alcance normativo de suas atribuições compulsadas em ato administrativo específico[4]
conhece da impugnação formulada pela empresa Dalba Engenharia e Empreendimento Ltda,
formada sob o CNPJ/MF nº 03.222.465/0001-85, 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.

[1] 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. 

[2] 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.

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

[4] 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.

[1]  O texto completo da peça impugnativa da Dalba Engenharia e Empreendimento Ltda
encontra-se disponibilizada no site de licitações da INFRAERO, no endereço:
http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao.

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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