
 

 

IBRAC 2022 

PAINEL 10: Mock Trial: Consórcio entre concorrentes para participação em 
licitações: ferramenta pró ou anticompetitiva? 

Mock Trial: bid consortium between competitors: pro or anticompetitive? 

Proponentes: Priscila Brolio Gonçalves | BGA; Eduardo Caminati Anders e Marcio C. S. 
Bueno | Caminati Bueno Advogados 

Data e Horário: 27.10.2022 - 14:00 às 15:30 

Local: Sala A 

Apresentadora: Priscila Brolio Gonçalves 

Comentador: Felipe Leitão Valadares Roquete  

Equipe de Acusação: Lenisa Prado e Márcio Bueno  

Equipe de Defesa: Fernanda Garcia Machado e Carlos Joppert Ragazzo  

 

Ementa: Julgamento simulado de caso fictício envolvendo a formação de consórcio entre 
concorrentes para participação em concorrência pública promovida pelo “Ministério de 
Assuntos Espaciais” da colônia brasileira em Marte. 

 

CASO HIPOTÉTICO: 

Os fatos narrados a seguir, bem como os nomes atribuídos às partes são fictícios e foram 
elaborados apenas para fins do painel. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência.  

Fatos (incontestáveis) do caso:  

• O Ministério de Assuntos Espaciais da colônia brasileira em Marte decidiu promover uma 
licitação pública para contratação do serviço de monitoramento e segurança por 
sistema de satélite, com cobertura sobre toda a área ocupada pela referida colônia no 
planeta vermelho, incluindo áreas urbanizadas com elevado índice demográfico e regiões 
periféricas (com baixa densidade demográfica, incluindo um território conhecido como 
“Sombra”, de difícil acesso à população, com inúmeros trechos montanhosos e um lago 
gaseificado altamente tóxico). 
 

• O edital previa a abertura de envelopes com preços, seguida da análise de documentos 
comprobatórios da qualificação técnica do vencedor. A participação em consórcio foi 
expressamente admitida, sem ressalvas. 
 

• O mercado privado de monitoramento e segurança por sistema satélite de Marte é 
composto pelas empresas Super Shield (SS), Estrela de Marte Segurança (EM) e Mega Force 
(MF), cada uma com cerca de 30% de market share, e por uma franja composta por agentes 
com market shares variando entre 1 e 5%. 

 



 

• Desde a publicação do edital, SuperShield, Estrela de Marte e Mega Force engajaram-se em 
negociações para celebrar um consórcio. 

 
• As três possuíam, individualmente, os requisitos e capacidade técnica para participar 

individualmente da licitação. 
 

• As negociações resultaram na formação do consórcio “Beta” pela SuperShield e pela Mega 
Force. A Estrela de Marte Segurança, que vinha participando ativamente das discussões, 
informou às demais que não integraria o consórcio em razão de “problemas internos”, 
esclarecendo que tampouco participaria da concorrência, podendo as demais ficarem 
“tranquilas” (Doc. 01 – email enviado pela Estrela de Marte Segurança à SuperShield e à 
Mega Force). 
 

• Na data da abertura das propostas, concorriam dois participantes: o consórcio Beta, 
integrado pela SuperShield e pela Mega Force, e a empresa Óvnis Blindados, a mais recente 
ingressante no mercado de segurança de Marte, com desempenho impressionante, tendo 
conquistado share de 5% do mercado em menos de 2 anos. 
 

• Abertos os envelopes das propostas, verificou-se que o melhor preço – 8,5 Milhões de Reais 
Marcianos –, havia sido oferecido pela Óvnis Blindados, justamente a entrante controlada 
por um excêntrico bilionário, 15% inferior ao preço ofertado pelo consórcio Beta (de 10 
milhões de Reais Marcianos). Na sequência, foi aberta fase de lances públicos e sucessivos, 
sendo que o Consórcio Beta declinou da faculdade de ofertá-los.  

 
• Como licitante declarada vencedora na fase propostas, teve então início a análise dos 

documentos de habilitação técnica da Óvnis Blindados, que acabou restando inabilitada, 
em razão da não comprovação de capacidade técnica de cobertura da região de Sombra. 
 

• Diante da inabilitação da empresa que havia ofertado o melhor preço, a Comissão de 
Licitação buscou negociar com o consórcio Beta, solicitando desconto. O consórcio, porém, 
não aceitou modificar sua proposta, e o objeto do certame acabou sendo adjudicado a ele 
pelo preço originalmente ofertado (10MM). Ao final, foi divulgado o orçamento estimado 
pelo Poder Público: 11 Milhões de Reais Marcianos. 

 
• Na semana seguinte à abertura das propostas, a Estrela de Marte Segurança deu entrada 

em processo de Recuperação Judicial. Na mesma semana, a unidade de Assuntos Marcianos 
da autoridade antitruste brasileira instaurou investigação para apurar infração 
concorrencial em face das empresas integrantes do Consórcio Beta e da Estrela de Marte.  

 
• SS e MF são acusadas de eliminar a concorrência, dominar o mercado e fraudar o caráter 

competitivo da licitação por terem formado o consórcio. EM é acusada de trocar 
informações sensíveis com concorrentes e fraudar a concorrência pública.  

 
• Muitos meses depois, encerrada a instrução, estamos assistindo ao julgamento desse caso. 

O público (no papel do Tribunal) deve decidir se as empresas devem ser condenadas por 
violar a ordem econômica. Não perca! 


