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ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS Nº 004/LCIC/2012 – 23/11/2012 

 

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, a 

Comissão de Licitação presta os seguintes esclarecimentos acerca das perguntas formuladas por 

empresa sobre a interpretação do texto do referido Edital. 

A pergunta número 1 foi respondida no Esclarecimento de Dúvidas 

n.º 001/LCIC/2012 de 30/10/2012; as perguntas de 2 a 11foram respondidas no Esclarecimento 

de Dúvidas n.º 002/LCIC/2012 de 08/11/2012; e as perguntas de 12 a 15 foram respondidas no 

Esclarecimento de Dúvidas n.º 003/LCIC/2012 de 19/11/2012. 

 

1ª PARTE - PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 

16ª PERGUNTA 

Sobre as atestados de capacidade técnica - o edital refere que os atestados deverão ser 

registrados no devido órgão competente (item 5.5, "d"). Qual seria este órgão para comprovar 

de administra ou explora estabelecimento de hospedagem? E no caso de ser proprietário da 

própria marca dos hotéis em operação? No caso de ser proprietário do próprio hotel? 

RESPOSTA 

Para comprovação referida será dispensada a obrigação de registro no órgão competente, 

conforme errata divulgada neste Relatório na seção 2. 

 

17ª PERGUNTA 

Edificação existente e usos - é possível a alteração das fachadas, abertura de vãos e alteração e 

demolição de parte do edifício? 

RESPOSTA 

Sobre a alteração de fachadas e abertura de vão: de acordo com o Anexo I do TR – Certidão de 

Informação da Secretaria Municipal de Urbanismo do Rio de Janeiro – alguns órgãos como a 

Secretaria de Cultura (órgão do patrimônio da esfera municipal), IPHAN e INEPAC devem sem 

consultados. Esses órgãos irão estabelecer seus condicionantes. 

Sobre a demolição de parte do edifício: conforme estabelecido no Ofício INEPAC N° 077/2011, 

fica limitado pelo aumento de volumetria, que não será permitida. 

Quanto à supressão, os mesmos órgãos indicados no o Anexo I do TR – Certidão de Informação 

da Secretaria Municipal de Urbanismos do Rio de Janeiro – devem ser consultados. 
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18ª PERGUNTA 

Existe alguma restrição com relação aos usos e alterações para as lajes e coberturas do 

edifício? 

RESPOSTA 

A restrição quanto às alterações de cobertura devem atender ao limite máximo de gabarito. Ver 

resposta para a pergunta 21, que versa sobre o gabarito. 

. 

 

19ª PERGUNTA 

A Infraero fornecerá um laudo das estruturas do edifício? 

RESPOSTA 

Não. Conforme subitem 2.06 – Estruturas, anexo V do Edital (ou anexo IV do Termo de 

Referência), a Concessionária deverá apresentar laudos da área licitada com avaliação e parecer 

estrutural. 

 

20ª PERGUNTA 

Existe a possibilidade de aumentar as áreas de estacionamento com a construção de um edifício 

garagem? existe alguma restrição a novas edificações nas áreas adjacentes ao prédio? 

RESPOSTA 

Não será possível construir edifício garagem para aumentar as áreas de estacionamento.  

Sobre a construção de novas edificações nas áreas adjacentes, há sim restrições. Consultar anexo 

I do Termo de Referência, no qual podemos verificar, em seu item 1.2, que versa sobre um 

documento de aprovação do INEPAC quanto aos usos pretendidos: “ (...) esse documento 

autoriza os usos pretendidos, porém condiciona que não haja aumento da volumetria atualmente 

estabelecida. Por volumetria, entende-se a manutenção do gabarito, dimensões e localização.”  

Verificar o Ofício INEPAC N° 077/2011, anexo ao TR. 

 

21ª PERGUNTA 

Quais são as diretrizes de ocupação do solo, gabarito máximo e coeficiente de ocupação, se 

possível nos fornecer uma cópia do plano diretor do aeroporto. 

RESPOSTA 

Consultar anexo I do Termo de Referência, subitem 1.2. 

O Plano Diretor do Aeroporto não possui indicadores urbanísticos como Taxa de Ocupação, 

Índice de Aproveitamento e Recuos definidos. Somente quanto ao gabarito, deve ser verificada a 

restrição normativa de caráter operacional (Portaria n° 256 de 13/05/2011 do Ministério da 

Defesa e o RBAC n° 154 ANAC). 

Quanto aos outros indicadores urbanísticos para o conjunto de edifícios em questão, devem ser 

respeitados os indicadores estabelecidos pela Legislação municipal. 
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Como o empreendimento se trata de um retrofit e há uma restrição por parte do INEPAC quanto 

ao aumento de volumetria, uma consulta prévia foi feita pela INFRAERO à Secretaria Municipal 

de Urbanismo do Rio de Janeiro – SMU. Na oportunidade, verificou-se que o conjunto de 

edifícios em questão atende à Legislação municipal quanto a indicadores urbanísticos como 

Índice de Aproveitamento, Gabarito, Recuos, etc. Ver Anexo I do TR – Certidão de Informação 

da Secretaria Municipal de Urbanismo do Rio de Janeiro. 

No caso de haver o estabelecimento de dois ou mais critérios para um mesmo indicador 

urbanístico (Recuos, Gabarito, Taxa de Ocupação, Taxa de Permeabilidade, Coeficiente ou 

Índice de Aproveitamento, etc.) deverá sempre prevalecer o mais restritivo. 

. 

 

22ª PERGUNTA 

É possível alterar os acessos e calçamentos entre o aeroporto e a área do hotel? 

 

RESPOSTA 

É possível, desde que o projeto atenda à CET-Rio (Consultar anexo I do Termo de Referência, 

subitem 1.5) e seja aprovado pela INFRAERO. 

23ª PERGUNTA 

Os usos como : Academia, praça de alimentação estão liberados para o espaço do business 

center ? 

 

RESPOSTA 

Conforme subitens 5.4.4 e 5.4.13 do Termo de Referência poderão ser agregadas atividades para 

exploração no hotel e no business center, desde que previamente autorizadas pela Infraero. 

 

2ª PARTE - ERRATA 

A Comissão designada para processo referenciado comunica a alteração dos seguintes 

dispositivos editalício, a saber: 

Na alínea “d”, do subitem 5.5, do Edital: 

Onde se lê:  

“d)  Atestado(s) de capacidade técnico-operacional(is) (em caso de consórcio, por 

quaisquer das empresas que o compõem), registrado(s) no devido órgão competente, 

que comprove(m) que a licitante, ou uma das consorciadas tenha administrado ou 

explorado pelo menos um estabelecimento de hospedagem, na categoria mínima de 

“quatro estrelas”, ou estar autorizada ao uso de marca e experiência de 

administração hoteleira reconhecida, que atenda a todos os requisitos exigidos neste 

edital, por meio de franquia;” 
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Leia-se:  

“d) Atestado(s) de capacidade técnico-operacional(is) (em caso de consórcio, por 

quaisquer das empresas que o compõem), que comprove(m) que a licitante, ou uma 

das consorciadas tenha administrado ou explorado pelo menos um estabelecimento de 

hospedagem, na categoria mínima de “quatro estrelas”, ou estar autorizada ao uso de 

marca e experiência de administração hoteleira reconhecida, que atenda a todos os 

requisitos exigidos neste edital, por meio de franquia 

 

d.1) No caso de ser proprietário da própria marca do hotel, categoria mínima 4 

estrelas, a comprovação será mediante apresentação do contrato social da 

empresa juntamente com o registro no Cadastur e Certificado de Classificação 

no SBClass, que comprove a classificação do hotel.” 

 

3ª 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, 23 de novembro de 2012. 

 

 

RODRIGO KRUTZMANN 

Presidente da Comissão 

A.A Nº 2944/DALC(LCIC)/2012 
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Membro Técnico Suplente Membro Técnico 

 


