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ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS Nº 002/LCIC/2012 –  24/01/2012 
RDC PRESENCIAL Nº 004/DALC/SBFZ/2011 

 
CONTRATAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E DA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO TPS, ADEQUAÇÃO DO SISTEMA 

VIÁRIO DE ACESSO E AMPLIAÇÃO DO PÁTIO DE AERONAVES PARA O AEROPORTO INTERNACIONAL 

PINTO MARTINS, FORTALEZA/CEARÁ - SBFZ. 

 

Nos termos do subitem 9.1 do Edital da Licitação em referência, a 
Comissão de Licitação presta os seguintes esclarecimentos acerca de perguntas formuladas por empresas 
sobre a interpretação do texto do referido Edital. 

 
As perguntas de nºs. 01 a 11, foram respondidas no Esclarecimento de 

Dúvidas Nº 001/LCIC/2012 de 20/01/2012, disponibilizados no site de licitações da INFRAERO, 
http://www.infraero.gov.br/portal_licitacao. 

 
 

1ª PARTE – PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 
12ª PERGUNTA 

Será admitido percentual de aplicação de concreto com resistência inferiores a tração na flexão próxima de ≥ 
5 Mpa para efeito dos atestados de capacidade técnica operacional e profissional? 

RESPOSTA: 
Serão aceitos e analisados atestados que envolvam execução de pavimento em concreto com resistência à 
tração na flexão “fctm” inferiores a 5Mpa, desde que estes apresentem complexidade tecnológica e 
operacional equivalente ou superior e o processo executivo seja similar. 

 
13ª PERGUNTA 

Considerando tais informações, as inovações trazidas pela Lei que instituiu o RDC, bem como o Decreto que 
o regulamenta, questionam a Requerente: 
 
13.1  Como já dito, trata-se de licitação, no regime de empreitada global, regulado pelo RDC. É fato que 

obras licitadas apenas com projeto básico, estão mais sujeitas a aditivos contratuais de quantitativos ou 
mesmo mudança de metodologia, em razão de detalhamentos, interferências e outros motivos não 
previstos no projeto licitado. Considerando tal informação, bem como aquela prevista no item 6.3, 
alínea “c” do edital que proíbe expressamente a alteração de quantidades na planilha fornecida, 
questionamos: 

 
a) Considerando-se que os quantitativos foram levantados em observância ao projeto básico de 

responsabilidade da Infraero e por ela divulgados no edital da licitação, entendemos que a 
responsabilidade pelas quantidades da planilha é da Infraero e que o limite de fornecimento da 
contratada são estas quantidades. Está correto nosso entendimento?  
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b) Como devemos proceder, se verificarmos divergência entre os quantitativos apresentados em 

planilha e levantados por nós no projeto básico? 
 

c) Como devemos proceder, se durante a execução for verificada a necessidade de alterar os 
quantitativos licitados em planilha? 

 
13.2 O edital do certame, traz em seu bojo, a seguinte previsão: “7.6.4.4 as alterações contratuais sob 

alegação de falhas ou omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, 
memoriais ou estudos técnicos preliminares do projeto básico não poderão ultrapassar, no seu 
conjunto, dez por cento do valor total do contrato.”(Grifamos.) 

 
Com todo respeito, a limitação de 10% prevista na cláusula editalícia acima transcrita, não encontra 
arrimo na Lei 12.462/2011 que instituiu o Regime Diferenciado de Contratações Públicas, mas apenas 
no Decreto nº 7.581/2011, que regulamenta o regime diferenciado. Hierarquicamente, a lei é superior 
ao Decreto que a regulamenta, logo, são inválidos os dispositivos do Decreto conflitantes com a lei. 
Considerando que a licitação em questão é uma das primeiras licitações reguladas pelo RDC, 
questiona-se: 

 

a) Em sendo necessário a firmatura de aditivo contratual, qual a interpretação que será dada pela 
Infraero?  

b) O que a Infraero considera falha ou omissão das peças?  
c) A necessidade de serviço extra previsto posteriormente será considerada falha ou omissão das 

peças?  
d) A mudança de metodologia indicada posteriormente será considerada falha ou omissão das 

peças?  
e) No caso das alíneas “c” e “d” supra a Infraero restringirá os aditivos contratuais a 10% do valor 

do contrato? 
 
13.3 Entendemos que a ordem de relevância dos documentos apresentados para a licitação se dá – de 

forma decrescente – a partir das especificações técnicas (ET), passando pelos desenhos e em último 
grau referenciando-se à planilha de quantidades. Nosso entendimento está correto? Caso negativo, 
nós solicitamos que seja informada a verdadeira ordem de importância dos documentos apresentados 
para esta licitação. 

 

13.4 Analisando a documentação apresentada para o certame em questão, verificamos divergências em 
relação às bases de dados estabelecidas como referência de preço, mais especificamente na planilha, 
denominado ANEXO XI-A. Exemplificativamente, citamos o código 10-14-37 (SIURB).  De acordo com 
informação veiculada por V. SAs., referido código seria “Remoção de chuveiros”. Ocorre que ao 
analisarmos o mesmo código na base de dados da SIURB, verificamos que o mesmo se refere a 
“chuveiro fixo de metal cromado - crivo com diâmetro de no mínimo 6 cm”. Entendemos que este, bem 
como os eventuais erros desta natureza na planilha, possa ser motivo de alteração após a finalização 
do certame quando da formalização da proposta. Nosso entendimento está correto? Caso negativo, 
nós solicitamos que seja informado se as correções necessárias para adequação da planilha serão 
promovidas neste momento, e o Edital republicado. 
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13.5 De acordo com previsão contida no edital do certame, o percentual de BDI declarado é de 23,02% para 

as Obras e Serviços de Engenharia e 10,77% para os Fornecimentos de equipamentos. A lei do 
PIS/COFINS estabelece 7,60% para fornecimento de materiais no regime não cumulativo, que 
historicamente resulta numa alíquota próxima/inferior a 3,65%. Entendemos que há um erro de 
interpretação quando a INFRAERO destaca os componentes dos mesmos nas notas de rodapé dos 
modelos, respectivamente VIII-A e VIII-B, quando diz que as alíquotas de PIS e COFINS são 7,60% e 
3,65%, respectivamente. Nosso entendimento está correto? Caso contrário, nós solicitamos que seja 
esclarecida a origem da taxação de 7,60% da componente PIS/COFINS sobre serviços, conforme 
declarado no Edital na folha 62 e a confirmação dos valores de BDI limites para serviços e 
fornecimentos. 

 
13.6 O edital, em seu item 6.9, prevê percentual de Encargos Sociais de 109,17%. Esse percentual 

informado, diverge de fontes literárias consagradas, inclusive informadas como fonte de pesquisa de 
preço da Planilha de Orçamento da Infraero, dentre as quais citamos: 

 

 TCPO (PINI): Encargos Sociais = 125,58% 

 DNIT: Encargos Sociais = 126,30%  

 SINAPI: Encargos Sociais = 123,81% 
 

Nenhuma das fontes acima citadas considera nas composições de encargos sociais despesas como 
EPI, alimentação e transporte. Por outro lado, observando jurisprudência pacífica do TCU, a Infraero, 
ao divulgar o modelo de BDI (Anexo VIII) não considerou referidas despesas.  

 
Diante da constatação de que o percentual indicado pela Infraero como encargos sociais já é inferior ao 
das demais fontes de pesquisa e que essas, por sua vez, não incluem na composição do percentual de 
encargos sociais as despesas com EPI, Alimentação e Transporte, e ainda, que referidas despesas 
não podem ser consideradas no BDI, entendemos que as mesmas devem constar da Planilha de 
Orçamento. Nosso entendimento está correto? Em caso positivo, solicitamos a inclusão das despesas 
mencionadas e a divulgação de nova planilha (% encargos sociais). Em caso negativo, solicitamos 
esclarecer onde estão contemplados os custos com EPI, ALIMENTAÇÃO e TRANSPORTE. 

 
13.7 Analisando os desenhos FZ.06/000.01/04408/03 e FZ.06.000.01.05706/03, entendemos que os 

canteiros (CANTEIRO DE OBRAS – TPS e CANTEIRO DO CEMAN E DA SUBESTAÇÃO 69 Kv) 
devem permanecer montados após o término das obras. Nosso entendimento está correto? Em caso 
positivo, em que condições a Infraero desejam receber as instalações uma vez que o prazo de 
execução das obras é de 1710 dias (4,7 anos) e que mesmo com serviços de 
manutenção/conservação o mesmo estará bem deteriorado? 

RESPOSTA 
13.1.  (a)  a contratação da execução da obra é por preço certo e total. Todas as despesas devem estar nos 

preços apresentados;  
(b)  vide resposta anterior; 
(c) verificar inciso 3º do § 4º do art. 42 do Decreto 7.581, de 11 de outubro de 2011 que regulamenta 

o Regime Diferenciado de Contratações Públicas – RDC. 



 
 

Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária – INFRAERO 
SCS, Quadra 3,  Bloco “A”, Lotes nº 17/18, Entrada “B”, Edifício Oscar Alvarenga I e II, 2º andar, em Brasília – DF, CEP 70303-000 - 

Tel.: (0xx61) 312.3266 – Fax.: (0xx61) 312.3214 - Home Page: http://licitacao.infraero.gov.br 

4 

Continuação do Esclarecimento de Dúvidas nº 002/LCIC/2012, de 24/01/2012 

 
13.2. o Decreto regulamenta a Lei.  

 

Resposta ao item 13.2.a – Seguirá o previsto no Edital e seus anexos;  
Resposta ao item 13.2.b  - Caracteriza “falha” ausência de dados descrito de forma equivocada no 
projeto. Assinala “omissão” falta de dados que deveria constar do projeto. 
Resposta ao item 13.2.c -  Não; 
Resposta ao item 13.2.d - Não; 
Resposta ao item 13.2.e – A necessidade de serviços extras é considerado acréscimo contratual. 
Enquanto mudança de metodologia é considerado alteração qualitativa do contrato.    
 

13.3 O documento FZ.01/000.92/05926/02 (ETG) estabelece um rol de possíveis divergências e esclarece a 
hierarquia entre documentos de engenharia (item 6, pág. 26/79); 

 

13.4  As proponentes deverão apresentar propostas de preços para os serviços conforme estão descritos na 
Planilha de Serviços e Quantidades, Especificações Técnicas, Memoriais Descritivos e Representações 
Gráficas. 

 

13.5  Conforme descrito nos anexos VIII-A e VIII-B, segue: Alíquota máxima de PIS é de 0,65%, em 
conformidade com a Lei nº 10.637/02; Alíquota máxima do COFINS é de 3,00%, em conformidade com 
a Lei nº 10.833/03 

 

13.6  Os custos com EPI, Transporte e Alimentação estão considerados  no item 02.02.100.02 Administração 
local e manutenção do canteiro (CONSIDERADO NO RESUMO DO EMPREENDIMENTO 1) do Anexo 
XI-A (PSP - FZ.01-000.88-06369-0) 

 

13.7 O canteiro de obras a que o edital se refere é o relativo à obra em questão, ou seja, a obra de 
ampliação do TPS. Consta do documento FZ.28/000.92/06099/01 (ETE) quais as áreas que serão 
desmobilizadas e as que não serão (item 9.2 pág. 192/192). Espera-se que a empresa vencedora do 
certame mantenha todas as áreas do canteiro em boas condições de uso, executando todos serviços 
de manutenção/conservação do canteiro até o final do contrato (item2.1 pág. 5/192), de forma a 
permitir a continuação da utilização das áreas que não serão desmobilizadas após o término do  
contrato. Existe previsão orçamentária para tanto (item 02.02.100.02 da PSP –FZ.01/000.88/06369/0). 

 
14ª PERGUNTA 

Considerando que o valor global da proposta inicial sofrerá, após a fase de lances, um decréscimo de valor 
(R$). Perguntamos se a licitante vencedora da fase de lances poderá efetuar ajustes nos preços unitários que 
contemple o valor global do menor lance ofertado? O desconto será linear? Podemos adequar a proposta de 
forma liberatória ou seja, sem vínculo com a primeira apresentada na sessão pública? 

RESPOSTA 
Os preços unitários iniciais, da proposta de menor lance, não poderão sofrer majoração. Os 
ajustes/adequação necessários a serem realizados na proposta mais vantajosa, após a fase de lances, 
incidirão sob qualquer item, devendo a licitante observar, com especial atenção, aqueles itens, da proposta 
formal inicial, que após encerrada a fase de lances, a Comissão de Licitação identificou como necessários de 
ajustes. A Comissão de Licitação, na sessão pública, indicará percentual aproximado dos preços unitários 
que se encontram superiores aos estimados pela INFRAERO, se for o caso. 
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15ª PERGUNTA 

Após a etapa de lances a Comissão de Licitação deverá aguardar a proposta ajustada para abrir os 
Documentos de Habilitação? 

RESPOSTA 
Não. Encerrada a etapa de lances, caso a Comissão de Licitação avalie como exequível a proposta poderá 
nesta mesma sessão pública receber, abrir e julgar os Documentos de Habilitação da licitante que ofertou a 
proposta mais vantajosa a INFRAERO. 
 

16ª PERGUNTA 
A licitante, após a fase de lances, poderá apresentar preços unitários superiores aos estimados pela 
INFRAERO? 

RESPOSTA 
Sim, desde que apresentado Relatório Circunstanciado que comprove os motivos ensejadores do preço 
unitário superiores aos da INFRAERO para apreciação da Comissão de Licitação, observados as cláusulas 
7.6.4 e 7.6.5 do Edital.  
 

17ª PERGUNTA 
Será observado os preços unitários superiores dos itens ou das parcelas do cronograma? 

RESPOSTA 
Será observado as parcelas do cronograma conforme prevê os itens 7.6.4 e 7.6.5 do Edital. 

 

2ª PARTE – RATIFICAÇÃO 

 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições 

estabelecidas no Edital. Informações na Gerencia de Licitações de Investimentos e Compras da INFRAERO 

localizada no SCS, Quadra 3, Bloco “A”, Lotes nº 17/18, Edifício Oscar Alvarenga I e II, 2º andar, Entrada “A”, 

em Brasília/DF, ou pelo telefone nº (61) 3312.3266/2575/2576, ou ainda, no site 

http://www.infraero.gov.br/portal_licitacao. 

Brasília/DF, 24 de janeiro de 2012. 
 
 

JOSÉ ANTONIO PESSOA NETO 
Presidente da Comissão de Licitação 

 
 

FLAVIA DE MORAES OLIVEIRA FERNANDO CARRAMASCHI BORGES 
Membro Técnico Membro Técnico 

 
 

RÔMULO TÔRRES BRAZ 
Membro Administrativo 
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