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ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS Nº 003/LCIC/2012 – 19/11/2012 

 

 

CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL N° 007/DALC/SBRJ/2012 

 

 

CONCESSÃO DE USO DE ÁREA DESTINADA À IMPLANTAÇÃO E EXPLORAÇÃO 

DE CENTRO DE HOSPEDAGEM, BUSINESS CENTER (ÁREA1) E ÁREA 

DESTINADA A BALCÃO DE RECEPÇÃO (ÁREA 2) NO TERMINAL DE 

PASSAGEIROS DO AEROPORTO SANTOS-DUMONT, RIO DE JANEIRO/RJ. 

 

 

Nos termos do subitem 16.9 do Edital da Licitação em referência, o 

Pregoeiro e a Equipe de Apoio prestam os seguintes esclarecimentos acerca das perguntas 

formuladas por empresa sobre a interpretação do texto do referido Edital. 

 

1ª PARTE - PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 

As Perguntas de número 01 à 11 estão disponíveis nos Esclarecimentos de Dúvidas nº 001 e 

002/LCIC/2012, de 30 de outubro e 08 de novembro últimos, respectivamente, divulgados no 

endereço eletrônico www.infraero.gov.br. 

 

12ª PERGUNTA 

Os prédios AB e C são obrigatoriamente destinados a Centro de Hospedagem? 

 

RESPOSTA 

Sim. Conforme consignado no Termo de Referência, subitem 5.1.1.1: O EDIFÍCIO VARIG 

(Blocos A, B e C) – é destinado à implantação de hotel categoria mínima quatro estrelas. 

 

13ª PERGUNTA 

O prédio VASP, destinado a Centro de Negócios, pode ser um edifício Corporativo? 

 

RESPOSTA 

Não. Termo de Referência: 

“5.1.1.2. ANTIGO EDIFÍCIO VASP – destinada a implantação de Business Center, com área 

total construída de 8.400,00 m².” 

“3.b. Business Center: segmento de locação de espaços para reuniões, locação de escritórios 

temporários, salas de treinamento e conferências com suporte de infraestrutura completo.” 
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14ª PERGUNTA 

A área de 8.4--- m2 é para estacionamento deck-parking? 

 

RESPOSTA 

Não. A área não edificada de 8.432,00 m², contemplada na Área 01, corresponde às áreas de 

estacionamentos horizontais e áreas verdes. 

 

15ª PERGUNTA 

E se não for possível aprovar o projeto e executar as obras em 16 meses? A entrega pode ser em 

fases? 

 

RESPOSTA 

Não. A obra somente será aprovada pela Infraero após integralmente concluída e, de acordo com 

a disposição do subitem 9.3.8 do Termo de Referência, Cabe ao Concessionário finalizar a 

obra/serviços de adequação no prazo de até 16 (dezesseis) meses contados a partir do início do 

Contrato.  

É importante que o interessado observe também o subitem 9.6, onde prescreve que “O 

Concessionário incorrerá nas cominações previstas no Item 12 deste Termo de Referência, caso 

não cumpra os prazos estabelecidos para a apresentação de projetos e execução de obras”, e 

atente para as cominações previstas no dispositivo citado, com subitens transcritos à seguir: 

“12.1. Além das previstas nas Condições Gerais anexas ao Contrato, o Concessionário estará 

sujeito à aplicação das seguintes cominações que constarão nas Condições Especiais Anexas ao 

Contrato: 

12.1.1. Pelo atraso nos prazos previstos para entrega do projeto e de início e fim da execução 

das obras, multa de 10% (dez por cento) sobre o Preço Mínimo Mensal das áreas em concessão, 

caso a Infraero não aceite as justificativas pelo atraso. 

12.1.2. Em caso de reincidência no atraso previsto no subitem anterior o contrato poderá ser 

rescindido, caso a Infraero não aceite as justificativas pela reincidência”. 

Ademais, deverá ser considerado também o item 8.10 do Termo de Referência, que trata da 

redução em 60% (sessenta por cento) durante o período previsto para apresentação e aprovação 

dos projetos e execução das obras de adequação da área que será de até 16 (dezesseis) meses a 

partir do início de vigência do contrato, em conformidade com o subitem 16.1.2, da NI-13.03/E, 

destacando que o desconto cessará imediatamente após decorridos os 16 (dezesseis) meses ou 

iniciadas as atividades. 
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2ª PARTE - RATIFICAÇÃO 

 

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições 

estabelecidas no Edital, inclusive a data e hora de abertura da licitação que está marcada para o 

dia 08/01/2013, às 09:00 horas. Informações: Gerência 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-

3386/2615, ou ainda no site de licitações da INFRAERO, no endereço 

http/www.infraero.gov.br/. 

 

 

 Brasília/DF, 19 de novembro de 2012. 

 

 

RODRIGO KRUTZMANN 

Presidente da Comissão 

A.A Nº 2944/DALC(LCIC)/2012 

 

 

 

MARIA LÚCIA FERREIRA CARLOS ALBERTO PACHECO DE LIMA 

Membro Técnico Suplente Membro Técnico 

 


