
Ao Senhor
Representante da MPE Engenharia e Serviços S.A
Rua São Francisco Xavier, 603, 4º andar, Bairro Maracanã, Rio de Janeiro/RJ

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 irresignação aos termos do Edital referenciado, pela qual a MPE
Engenharia e Serviços S.A (impugnante) argui, em breve síntese, "excessiva restritividade de
qualificação técnica - portifólio de serviços - restando, assim, sob a ótica empresarial da
impugnante "direcionará o certame e causará certos prejuízos à INFRAERO em decorrência da
excessiva limitação da competitividade". 

d) portfólio de serviços de instalação de Engineering Material Arresting
System - E.M.A.S. 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 Agência Nacional de Aviação Civil (Nota Técnica n.º
8/2020/GTEA/GCOP/SIA);

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 MPE Engenharia e Serviços S.A, em breve resumo[1]

Anuncia que exigência contida na alínea "d" do subitem 12.1.1 do Edital, tem
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natureza restritiva.

Em breve síntese, a impugnação tratará de um tema específico, concernente à
excessiva restritividade das exigências de qualificação técnico-operacional
exigidas dos licitantes. Como se verá, demanda-se a apresentação de
documento adicional ao atestado de capacidade técnica que, se mantido,
direcionará o certame e causará certos prejuízos à INFRAERO em
decorrência da excessiva limitação da competitividade

Confere que o Edital preceitua cumulatividade na apresentação de acervo
operacional, qual seja, entrega de "portifólio de serviços". Nessa linha, entende haver "problema
" nesse encargo; com isso, reforça que esse documento "não é tratado pela legislação e que,
cumulado ao atestado, restringe indevidamente a disputa".

Assevera que, apesar da Súmula 263 do TCU, a apresentação de "portifólio de
serviços" não está recepcionado na legislação. E que no art. 27 da Lei nº 8.666/93, "não se
encontra nenhuma referência a tal prova". Inclusive, assinala inexistir autorização no
Regulamento Interno de Licitações e Contratos da INFRAERO.

Sabe-se que o TCU permite, pelo enunciado da Súmula 263, que se
apresentem atestados de capacidade técnica que comprovem experiência
prévia similar àquela que compõe o objeto licitado. Veja-se a sua redação:

Súmula 263: "Para a comprovação da capacidade técnico-operacional das
licitantes, e desde que limitada, simultaneamente, às parcelas de maior
relevância e valor significativo do objeto a ser contratado, é legal a exigência
de comprovação da execução de quantitativos mínimos em obras ou serviços
com características semelhantes, devendo essa exigência guardar proporção
com a dimensão e a complexidade do objeto a ser executado."

Ocorre que o "portfólio de serviços" é um documento estranho à descrição
taxativa da legislação. No art. 27 da Lei n. 8.666/93, não se encontra
nenhuma referência a tal prova, assim como nada há que autorize essa
exigência no Regulamento de Licitações da INFRAERO. A cumulação das
demandas só impedirá que um número maior de empresas com a devida
qualificação - e com comprovação de execução de relevantes quantitativos
relativos à alínea "c" do subitem 12.1.1 do edital, que compõe a parcela mais
relevante do objeto, nos termos da Súmula 263 do TCU - apresente a
proposta, restringindo o universo de competidores e diminuindo a
competitividade da disputa.

Sabe-se que a Lei n. 8.666/93 não tem incidência direta em relação às
licitações realizadas por empresas estatais, e que Lei n. 13.303/2016 tem
estrutura mais flexível quanto às normas que regem as licitações, não
descendo às minúcias das regras aplicáveis aos certames que sejam
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realizados pelas empresas a ela vinculadas.

No entanto, o dever de observância da competitividade e busca pela proposta
mais vantajosa é claro no art. 31 da Lei n. 13.303, sendo inteiramente
contraproducente a inserção de cláusula que direciona a licitação pela
restrição da competição.

Nesse sentido, entende-se que vedações constantes da Lei n. 8.666/93 -
inclusive a taxatividade do rol dos documentos de habilitação - também se
aplicam a casos como o presente. A respeito, o TCU, em recente julgado no
qual examinou licitação da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A.
- TRENSURB, que também está vinculada à Lei n. 13.303/2016, pontuou o
seguinte sobre exigir documentação de habilitação que, apesar de não vedada
naquela lei, está em desconformidade com a Lei 8.666/93 e cria embaraços
adicionais aos demais licitantes:

REPRESENTAÇÃO. PREGÃO. PROCESSO DE BILHETAGEM
ELETRÔNICA DE SISTEMA INTEGRADO METROPOLITANO DE
PORTO ALEGRE/RS. RESTRIÇÃO AO CARATER COMPETITIVO.
CAUTELAR. OITIVAS. MANIFESTAÇÃO INAPTA PARA AFASTAR
AS IRREGULARIDADES. CONHECIMENTO. FIXAÇÃO DE PRAZO
PARA ANULAÇÃO DO CERTAME. CIÊNCIA. ARQUIVAMENTO.

Acórdão

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de
medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico
091/2018, realizado pela Trensurb, que tem por objeto a contratação de
empresa para prestação de serviço de bilhetagem eletrônica no sistema
integrado metropolitano de Porto Alegre/RS;

ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em
sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em:

9.1. conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de
admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento
Interno deste Tribunal, c/c o art. 87, § 2º, da Lei 13.303/2016, e no art. 103,
§ 1º, da Resolução TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente;

9.2. com fundamento no artigo 71, inciso IX, da Constituição Federal, c/c o
art. 45 da Lei 8.443/1992, fixar prazo de 15 (quinze) dias para que a Empresa
de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A, adote as providências necessárias
com vistas à anulação do edital do Pregão Eletrônico 091/2018, como
decorrência da exigência restritiva ao caráter competitivo do certame contida
no item 5.6.1 do edital, uma vez que não se enquadra no rol exaustivo e
taxativo de documentos definidos no art. 30 da Lei 8.666/1993, da ausência
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de demonstração da relevância do item data center e da utilização de
modalidade de licitação não condizente com a baixa especificação do objeto;

9.3. dar ciência à Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A de que
foram identificadas impropriedades e falhas na memória de cálculo,
decorrente da falta de informações e detalhamentos, que embasou o valor
referencial do item Data Center, nos termos expostos no item (i.b) da
instrução da unidade técnica (peça 63) , o que afronta o art. 7º, §2º, incisos I
e II da Lei 8.666/1993;

9.4. dar ciência desta deliberação ao representante e à Empresa de Trens
Urbanos de Porto Alegre S.A; e

9.5. arquivar o presente processo.

(TCU, Acórdão n. 2613/2018-Plenário, Rel. Min. Vital do Rêgo, julgado em
14/11/2018. Grifo nosso).

A aplicação do princípio da vedação de imposição de exigências
sobremaneira restritivas e que direcionam o edital de licitação (consideradas
aquelas que violam a Lei n. 8.666/93) mesmo no caso de empresas estatais
vinculadas à Lei n. 13.303/2016 está presente no seguinte trecho da
conclusão do voto do Ministro relator, verbis:

V - Considerações Finais

No mérito, restou confirmado o caráter restritivo da cláusula 5.6.1, em que
foi exigida dos licitantes apresentação de declaração de fabricante atestando
que ela estaria autorizada a comercializar os seus equipamentos e capacitada
a prestar o suporte técnico necessário em relação ao Data Center. Na prática,
tal exigência culminou na participação de apenas duas licitantes, sendo que
já foi confirmado pela própria Trensurb que a primeira colocada não atende à
exigência da referida cláusula.

Restou confirmado também que o Data Center, apesar de possuir relevância
técnica para a operacionalidade do sistema de bilhetagem, não possui
relevância financeira, além de sua estimativa de valores ser pouco
consistente e com possível sobrepreço, ante a atualização de orçamento de
2006 até 2018 com base no IPCA acumulado desse período.

Dessa maneira, alinho-me à proposta ofertada pela Secex/RS, para que a
Trensurb adote os procedimentos necessários para a anulação do Pregão
091/2018.

Por fim, acompanho as demais análises da unidade técnica que considerou
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elidido o indício de irregularidade atinente à supressão de informação em
atendimento à diligência desta Corte e que informa que a Trensurb já editou
regulamento interno de licitações e contratos nos moldes da Lei das
Estatais (Lei 13.303/2016).

(grifo nosso)

Sugere a INFRAERO substituição do portifólio de serviços por uma "garantia de
subcontratação de empresa com tal experiência por parte da licitante vencedora", em
consonância com o art. 30, § 6º, da Lei Geral de Licitações.

Muito melhor seria que a INFRAERO, em relação à alínea "d" do subitem
12.1.1 do edital, SUBSTITUÍSSE a exigência do portfólio de serviços pela
apresentação de garantia de subcontratação de empresa com tal experiência
por parte da licitante vencedora. Nesse sentido, a disciplina do edital estaria
em conformidade com o art. 30, § 6º, da Lei n. 8.666/93, que estipula que
comprovações desse tipo podem ser feitas mediante a apresentação de
declaração formal de disponibilidade no momento da contratação.

Dessa forma, pugna-se pela aceitação da impugnação, modificando-se a
exigência da alínea "d" do subitem 12.1.1 do edital, permitindo-se que o
portfólio de serviços indicado como componente da habilitação seja
substituído por declaração/garantia de que a licitante, se vencedora,
contratará empresa com tal expertise quando da assinatura do contrato.

Afirma necessidade de ser "parcelamento do objeto", motivado pelo fato de que
"apenas empresas estrangeiras específicas" fabricam/executam a solução E.M.A.S. declara,
assim, que os serviços são "cindíveis". Aloca, assim, o entendimento de que o parcelamento
implicaria em maior competição, possível redução de valores e certeza de execução dos serviços.

Se tal não for admitido, porém, haverá a necessidade de parcelamento do
objeto licitado, cindindo-se o objeto relativo à infraestrutura (a saber,
fundações, contenções, estrutura metálica, drenagem e os itens relacionados
à pista, como sinalização horizontal e balizamento) daquele relacionado com
a implantação do E.M.A.S.

Isso porque apenas empresas estrangeiras específicas - que raramente
aceitam compor consórcios, muito menos se dispõe a participar de licitações
- fabricam e executam serviços relativos ao E.M.A.S. Por isso, nada traria de
prejuízo à INFRAERO dividir a disputa, já que os serviços são plenamente
cindíveis e poderiam muito bem compor licitações distintas ou lotes distintos
de uma mesma licitação.

Isso implica (a) aumento da competição, (b) possível redução do preço a ser
pago pela INFRAERO sem que (c) haja qualquer comprometimento em
termos de prestação de serviços à entidade licitante. Ademais, está em linha
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de consonância com o previsto no art. 32, inc. III, da Lei n. 13.303/2016,
verbis:

Art. 32. Nas licitações e contratos de que trata esta Lei serão observadas as
seguintes diretrizes:

(...)

III - parcelamento do objeto, visando a ampliar a participação de licitantes,
sem perda de economia de escala, e desde que não atinja valores inferiores
aos limites estabelecidos no art. 29, incisos I e II; (grifo nosso)

Essa é também a orientação da jurisprudência do TCU, cuja Súmula 247 tem
a seguinte redação:

SÚMULA TCU 247: É obrigatória a admissão da adjudicação por item e não
por preço global, nos editais das licitações para a contratação de obras,
serviços, compras e alienações, cujo objeto seja divisível, desde que não haja
prejuízo para o conjunto ou complexo ou perda de economia de escala, tendo
em vista o objetivo de propiciar a ampla participação de licitantes que,
embora não dispondo de capacidade para a execução, fornecimento ou
aquisição da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou
unidades autônomas, devendo as exigências de habilitação adequar-se a essa
divisibilidade.

Define, portanto, sob sua visão empresarial, que as duas soluções apresentadas
nessa impugnação são as únicas possibilidades de sustentar a efetiva competitividade, sob pena
de se distanciar da obtenção da proposta mais vantajosa.

Somente uma das duas modificações sugeridas - a substituição do portfólio
de serviços por declaração/garantia de contratação ou o parcelamento do
objeto - é que poderá garantir a realização de licitação em que haja efetiva
competição. Do contrário, haverá apenas um simulacro de disputa, com
resultado já conhecido e de antemão produzido, o que certamente prejudicará
a obtenção da proposta mais vantajosa

Por último, requer que sejam processadas as correções indicadas nesta peça de impugnação
administrativa com restabelecimento do prazo inicial, segundo o art. 39 da Lei das Estatais.

 

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
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legislação pertinente.

 

4. Análise Administrativa das razões de impugnação da empresa MPE Engenharia e
Serviços S.A

1. Segundo a lógica fática alinhada pela impugnante o Edital de Licitação da
INFRAERO traz na regra, disposta na alínea "d" do subitem 12.1.1, exigência de habilitação "
excessiva" e "restritiva".

d) portfólio de serviços de instalação de Engineering Material Arresting
System - E.M.A.S. 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 Agência Nacional de Aviação Civil (Nota Técnica n.º
8/2020/GTEA/GCOP/SIA);

2. Em preliminar, é razoável difundir que esse procedimento licitatório não tem
como fundamento legal os dispositivos da Lei Geral de Licitação, conhecida como lei ordinária
8.666/93. Senão, vejamos:

3. DO FUNDAMENTO LEGAL, DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO,
DA FORMA DE EXECUÇÃO DA LICITAÇÃO, DO MODO DE
DISPUTA, DO REGIME DE CONTRATAÇÃO E DO CRITÉRIO DE
JULGAMENTO

3.1. A presente licitação reger-se-á por este Edital e seus Anexos, pela Lei
nº 13.303, de 30 de junho de 2016, pelo Decreto nº 8.945, de 27 de
dezembro de 2016, pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, pela Lei
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, pelo Regulamento de
Licitações e Contratos da Infraero, doravante denominado Regulamento,
instituído pelo Ato Normativo nº 122/PRESI/DF/DJ/2017, de 31 de janeiro
de 2017, disponível no sítio eletrônico www.infraero.gov.br.

3.2 Modalidade de licitação: Lei nº 13.303/2016;

3.3 Forma de Execução da Licitação: A licitação será realizada na forma
ELETRÔNICA, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança
- criptografia e autenticação;

3.4. Modo de Disputa: ABERTO;
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3.5. Regime de Contratação: CONTRATAÇÃO INTEGRADA;

3.6. Critério de Julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL.

3. Para tanto, as empresas estatais (INFRAERO) não estão vinculadas às
disposições de outras leis de contratações públicas voltadas a Administração Pública, a exemplo
da Lei 8.666/93. Percebe-se, assim, que a partir da vigência normativa da Lei das Estatais - Lei
nº 13.303, de 30 de junho de 2016, a qual dispõe sobre o estatuto jurídico da empresa
pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias, no âmbito da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, o afastamento das regras preceituadas na Lei
nº 8.666/93.

Art. 41.  Aplicam-se às licitações e contratos regidos por esta Lei as normas
de direito penal contidas nos arts. 89 a 99 da Lei no 8.666, de 21 de junho de
1993. 

4. Nesse prumo, registramos interessante precedente do Supremo Tribunal Federal,
em que o Plenário da Corte entendeu que somente a lei federal poderá, em âmbito geral,
estabelecer desequiparações entre os concorrentes e assim restringir o direito de participar de
licitações em condições de igualdade (STF ADI 3.735 MS Reator Ministro Teori Zavasck).

5. A legislação vigente permite à empresa estatal definir institucionalmente, as
exigências mais coerentes com a sua atividade específica. Em melhor explicação, a Lei das
Estatais estabeleceu os requisitos sem indicar taxativamente a forma de sua exigência, o que
permite a INFRAERO liberalidade para que o Edital defina a forma de aferição desses
parâmetros de habilitação, identificando, assim, verdadeiramente a capacidade das licitantes de
atender a pretensão contratual; no caso concreto, as exigências primárias, definidas pela unidade
requisitante do objeto - Superintendência de Engenharia - são suficientes para avaliar-se a
comprovação pretérita da capacidade técnica profissional/operacional das potenciais interessadas
neste certame, aqui recomposta:

(...)

12.1.1  DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

a) prova de inscrição ou registro da licitante e dos seus Responsáveis
Técnicos, junto a entidade profissional competente, da localidade da sede da
licitante, em vigor;

b) comprovação de a licitante possuir, em seu quadro permanente, na data
prevista no Edital, profissional(is) de nível superior, ou outro(s),
reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) de Atestado(s) de Responsabilidade
Técnica, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços
foram executados, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de
Acervo Técnico - CAT, expedida(s) por este Conselho, que comprove(m) ter
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o(s) profissional(is) executado para órgão ou entidade da administração
pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal,
ou ainda para empresa privada, obras e/ou serviços de características técnicas
e de complexidade similares às do objeto da presente licitação, não se
admitindo atestado(s) de fiscalização da execução de obras e/ou serviços,
cujas parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo é(são) a(s)
seguinte(s):

b.1) 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).

c) atestado(s) de capacidade técnico-operacional que comprove(m) que a
licitante (em caso de consórcio, de quaisquer das empresas que o compõem)
tenha executado, para órgão ou entidade da administração pública direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para
empresa privada, serviços de características técnicas similares às do objeto
da presente licitação, não se admitindo atestado(s) de fiscalização da
execução de obras/serviços, cuja parcela de maior relevância técnica e de
valor significativo é(são) a(s) seguinte(s):

c.1) 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 (viadutos, pontes, passarelas, túneis,
conforme definição do CREA/CONFEA), o que corresponde a
aproximadamente 30% (trinta por cento) do quantitativo previsto, desse
item;

d) portfólio de serviços de instalação de Engineering Material Arresting
System - E.M.A.S. 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 Agência
Nacional de Aviação Civil (Nota Técnica n.º 8/2020/GTEA/GCOP/SIA);

Nota: deverá ser apresentada pelo menos uma declaração emitida pelo
administrador aeroportuário relacionada a um serviço constante do
portfólio.

6. Desta feita, o regime conferido às regras de habilitação - preceituada no art. 58
da Lei das Estatais - se enquadra em interpretação mais discricionária em comparação ao
regime da Lei nº 8.666/1993, apresentada pela impugnante.
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Art. 58.  A habilitação será apreciada exclusivamente a partir dos seguintes
parâmetros:

(...)

II. qualificação técnica, restrita a parcelas do objeto técnica ou
economicamente relevantes, de acordo com parâmetros estabelecidos de
forma expressa no instrumento convocatório; (g.n.)

(...).

7. Desse modo, o encargo disposto na alínea "d" do subitem 12.1.1 do ato
convocatório consubstancia elemento a comprovar a adequada qualificação técnica da licitante,
sobretudo considerando a relevância do serviço pretendido pela Administração, e, em conjunto
com as de acervo profissional/operacional, consistem nas parcelas de maior relevância técnica e
valor significativo seguindo, ainda, as orientações do Tribunal de Contas da União no Acórdão
1636/2007 - Plenário:

"As exigências quanto à qualificação técnico-profissional e técnico-
operacional devem limitar-se às parcelas de maior relevância e valor
significativo do objeto da licitação e, no caso destas, restringirem-se a
aspectos de qualificação técnica e econômica que sejam indispensáveis a
garantia do cumprimento das obrigações do futuro contrato".

8. Em melhor explicação, confira-se fragmentos da justificação técnica para
estruturar as exigências editalícias:

É fato público que acidentes envolvendo saídas de pista (runway excursion)
são caracterizados pela ultrapassagem do limite final de pista (overrun) e/ou
pelas saídas laterais da pista (ver-offs), por uma aeronave, e representam um
número significativo dentre os acidentes aéreos que ocorrem nas fases de
pouso e decolagem.

A RESA ou Área de Segurança de Fim de Pista - parte integrante do objeto -
consiste na área simétrica ao longo do prolongamento do eixo da pista de
pouso e decolagem e adjacente ao início e fim da faixa de pista, utilizada
primordialmente para reduzir o risco de danos a aeronaves que realizem o
toque antes de alcançar a cabeceira (undershoot) ou que ultrapassem
acidentalmente o fim da pista de pouso e decolagem (overrun).

A ANAC - Agência Nacional de Aviação Civil estabelece, conforme
Regulamento Brasileiro de Aviação Civil - RBAC154/Ementa 6 que, devem
ser providas Áreas de Segurança de Fim de Pista (RESA) em todas as pistas
destinadas à operação de aeronaves de código 3 ou 4 e de aeronaves de
código 1 ou 2 em operação por instrumento.
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A RESA deve possuir, no mínimo, 90 metros de comprimento, a partir das
extremidades da faixa de pista de pouso e decolagens.

Encontra-se em fase de submissão ao processo de Certificação Operacional
junto à ANAC, o Aeroporto de São Paulo - Congonhas. Dentre as "não
conformidades" apontadas pela agência reguladora para adequar a
infraestrutura do aeroporto aos requisitos normativos, definiu-se pela
necessidade de provimento de RESA's para a Pista de Pouso e Decolagem
Principal definida pela designação 17R/35L.

No entanto, um fator restritivo para o provimento de RESA's na pista
principal do Aeroporto de Congonhas é a limitação de área do sítio
aeroportuário, agravada pela situação de alta densidade de ocupação urbana
no seu entorno, o que inviabiliza a ampliação do sítio aeroportuário.

Assim, de modo a permitir a adequação de Pistas de Pouso e Decolagem,
com níveis de segurança satisfatório, para o provimento das RESA's,
organizações internacionais de regulamentação e pesquisa do setor
aeroportuário desenvolveram tecnologias para fornecer sistemas de
parada de aeronaves, com dimensões reduzidas, para serem aplicados
nas RESA's, satisfazendo os requisitos de segurança estabelecidos pelos
órgãos reguladores.

Estes sistemas de parada, batizados como Engineered Material Arrestor
System - EMAS., utilizam um material que se deforma quando submetido ao
peso dos trens de pouso, aumentando a desaceleração da aeronave e
reduzindo significativamente a sua distância de parada.

Considerado a relevância do Aeroporto de São Paulo/Congonhas para o
sistema de transporte aéreo nacional, sua alta movimentação de tráfego
aéreo e as limitações de área do sítio aeroportuário, definiu-se pela
implantação de RESA's/EMAS. para atendimento ao requisito
normativo e de Certificação Operacional para provimento de RESA's
na sua pista de pouso e decolagem principal.

9. Assim, esse Colegiado Administrativo entende que a exigência "portifólio de
serviços", preceituada na alínea "d" do subitem 12.1.1 do Edital, destina garantir a segurança da
contratação, não ferindo os princípios basilares da Administração Pública, em especial o
princípio da competitividade, encontrando fundamento no art. 58, II, da Lei nº 13.303, de 2016.
Nesse diapasão, afirma o TCU no Acórdão 2172/2008 - Plenário: 

"Não caracteriza cerceamento de competitividade a exigência de atestado de
realização anterior dos serviços a serem licitados, quando as especificidades
do objeto justificam tal exigência".
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10. Logo, a apresentação de "portifólio de serviços" E.M.A.S, na forma preceituada
pelo instrumento convocatório, é indispensável para garantir a segurança e a boa execução dos
serviços, de forma a não comprometer o sucesso da completude das obra/serviços de engenharia
no sítio aeroportuário do Aeroporto de Congonhas/SBSP, no regime de contratação integrada.

11. Considerada a demonstração percentual (%) - tabela ou gráfico - de cada
componente de custo paramétrico, as parcelas de maior relevância referem-se a estrutura
metálica e ao Engineering Material Arresting System - E.M.A.S.

12. A partir desses entendimentos, a narrativa da impugnante de que a regra
disposta na alínea "d" do subitem 12.1.1 da carta editalicia é "restritiva" e não pode ser exigida
cumulativamente junto com o acervo profissional/operacional é transponível porque se tratar de
preceito essencial e necessário para a perfeita consecução do objeto, e, ainda, não afronta à
Súmula 263 do TCU, porque a Curva ABC identificou ser essa solução E.M.A.S
qualitativamente relevante e de valor significativo.

13. Logo a exigência de empresas detentoras de experiência na instalação ou 
implementação de um sistema E.M.A.S é indispensável para garantir a segurança e a correta
execução dos serviços, de forma a não comprometer o sucesso da completude das obra/serviços
de engenharia no sítio aeroportuário de Congonhas/SBSP, no regime de contratação integrada.

14. Assim, a intenção de se promover a execução do contrato pretendido por meio
de subcontratação não merece prosperar à luz das normas que regem a contratação pública, pois
se refere a serviço técnica e financeiramente relevante, de modo que a subcontratação encontra
obstáculo na característica personalíssima do contrato administrativo.

15. Visando preservar os princípios jurídicos fundamentais à garantia da legalidade
do certame, em especial o princípio da COMPETITIVIDADE, foi permitido a participação de
consórcios entre empresas nacionais e estrangeiras, de forma que a união da expertise dessas
empresas permita que ambas executem o empreendimento, precipitado no Anexo XX -
Anteprojeto, segundo o regime de contratação integrada (inc.VI do art. 43 da Lei
13.303/2016).

VI - contratação integrada, quando a obra ou o serviço de engenharia for de
natureza predominantemente intelectual e de inovação tecnológica do
objeto licitado ou puder ser executado com diferentes metodologias ou
tecnologias de domínio restrito no mercado. (grifo e sublinhado nossos)

16. A submissão editalícia de apresentação de portifólio de serviços de
implantação de E.M.A.S é premissa documental intrínseca das instaladoras dessa solução. Isto
é, conjuga-se com a certeza administrativa de que pelo menos uma ou mais solução (ões)
E.M.A.S fora(m) instalada(s) em aeroportos. Logo, é essencial para resguardar a efetividade da
contratação pretendida exigir a apresentação de declaração emitida pelo administrador
aeroportuário relacionada a um serviço constante desse portfólio (nota da alínea "d" do subitem
12.1.1. do Edital).
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17. A proposição administrativa buscada pela impugnante, com o devido respeito
administrativo, é imprópria porque busca excluir do Edital de Licitação norma necessária. A
INFRAERO definiu em seu ato convocatório, complementado por suas especificações técnicas,
as condições suficientes e necessárias a serem atendidas pelas licitantes, na fase de contratação.

18. É garantia para a empresa estatal de que o contrato será cumprido, amoldando-
se, a exigência, ao comando do inciso XXI, do art. 37, da Constituição Federal, in fine:

(...) ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços,
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com
cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as
exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia
do cumprimento das obrigações. (Grifamos)

19. Fixada a assertiva da impugnante de substituir a exigência de "portifólio de
serviços" por uma garantia de subcontratação de empresa detentora de expertise da solução
E.M.A.S, a ser apresentada pela "licitante vencedora", com as necessárias vênias
administrativas, é inadmissível. Na exata medida que já firmou, detalhadamente e
justificadamente, nesta instrução administrativa (consultar §§ antecedentes) da relevância técnica
dessa solução E.M.A.S. A transferência desse encargo técnico após a fase competitiva ou até
mesmo, seguinte ao ato de declaração de vencedor, observado os ditames editalícios, padece de
razoabilidade. As bases principiológicas e de satisfação da vontade técnica-administrativa do
ente contratante (Infraero) devem ser delimitadas na carta editalícia e antecedente ao julgamento
documental para, assim, não ultrapassar o interesse subjetivo de todos os licitantes. A proposição
empresarial da impugnante vai de encontro ao interesse público.

20. Outro ponto almejado na impugnação, a ser abordado aqui, refere-se à tese da
necessidade de parcelamento do objeto licitado, cindindo-se o objeto relativo à infraestrutura
daquele relacionado com a implantação do EMAS.

21. A norma legal disciplinada no art. 43 da Lei 13.303, de 16 de junho de 2016,
dispõe que os instrumentos contratuais destinados à execução de obras/ serviços de engenharia
aceitarão os seguintes regimes:

VI - Contratação integrada, quando a obra ou o serviço de engenharia for de
natureza predominantemente intelectual e de inovação tecnológica do
objeto licitado ou puder ser executado com diferentes metodologias ou
tecnologias de domínio restrito no mercado." (...) (grifo nosso)

22. Em réplica administrativa, reforça-se que o E.M.A.S. - Engineered Materials
Arrestor System é uma solução técnica instalada em aeroportos para frear aeronaves que,
eventualmente, venham a sair da pista e ingressem na área de escape (Runway End Safety Area -
RESA).
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23. Em geral, consiste em concreto poroso ou concreto celular ou outro material que
ceda ao peso da aeronave, assim detendo seu avanço. Com esse sistema aplicado, quando o avião
ultrapassa o limite da pista ele esmaga o concreto em um processo que para suavemente a
aeronave, sem causar danos catastróficos.

24. Para a implementação do E.M.A.S. no Aeroporto de Congonhas - tendo em vista
que após ambas as cabeceiras da PPD 17R/35L existe um grande desnível - torna-se necessário:
(a) Realizar a contenção dos taludes; (b) Projetar e executar a estrutura de sustentação (pilares,
fundação e estrutura de tabuleiro);e (c) Calcular e instalar o material poroso que ceda ao peso da
aeronave.

25. Assim, o desenvolvimento da solução do tabuleiro que irá acomodar o E.M.A.S,
bem como o dimensionamento da estrutura e adequação da infraestrutura existente são
tecnicamente dependentes da solução do E.M.A.S, corroborando para o desenvolvimento de uma
solução integrada e coesa, sendo tecnicamente inviável o seu parcelamento.

26. E por ser o E.M.A.S, e toda o conjunto em questão (contenção de taludes,
fundação e estrutura de tabuleiro), um empreendimento necessário a ser realizado em um
aeroporto com características muito particulares e vital para a aviação civil brasileira, torna-se
imperioso o desenvolvimento de solução inovadora para o atendimento aos normativos vigentes
da Agência Nacional de Aviação Civil, no que concerne à segurança operacional do aeródromo.

27. Diante de todo o exposto, informa-se que não se aplica o parcelamento do objeto
da licitação, visto que, por se tratar de uma contratação que envolve a elaboração dos projetos
(básico e executivo), e obras que envolvam diferentes metodologias  (por exemplo as fundações
e estrutura) ou tecnologias de domínio restrito no mercado (no caso o E.M.A.S), a contratação
integrada é a modalidade indicada para o caso em questão.

28. Expressa a vontade administrativa (Edital), em contraponto a tese conclusiva da
impugnante, afastar a exigência disposta na alínea "d" do subitem 12.1.1 do ato convocatório
comprometeria, significativamente, na execução apropriada da necessidade operacional a ser
adimplida no Aeroporto de Congonhas/SBSP porque a sua dissociação construtiva do objeto
inviabiliza a contratação pública, ou seja, o conjunto de serviços de infraestrutura (fundações,
contenções, estrutura metálica, drenagem, e outros), acoplado a instalação da solução E.M.A.S,
devem ser executados pela mesma licitante, quer seja isolada ou em consorcio de empresas,
observados as regras editalícias.

 

5. Conclusão

29. Consubstanciado no exposto, exarado no item 4 desta instrução administrativa, a
Comissão de Licitação, conhece da impugnação formulada pela empresa MPE Engenharia e
Serviços S.A, formada pelo CNPJ/MF sob o nº 04.743.858/0001-05, deixando, entretanto, de
acolhê-la por não possuir respaldo e motivação probatória para ensejar a reforma ora pretendida
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em sede administrativa.

  

[1]  O texto completo da peça impugnativa da MPE Engenharia e Serviços S.A 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

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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