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ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS Nº 006/LCIC/2012 – 18/12/2012 

 

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; as perguntas de 12 a 15 foram respondidas no 

Esclarecimento de Dúvidas n.º 003/LCIC/2012 de 19/11/2012; as perguntas de 16 a 23 foram 

respondidas no Esclarecimento de Dúvidas n.º 004/LCIC/2012 de 23/11/2012 e as perguntas de 

24 a 30 foram respondidas no Esclarecimento de Dúvidas n.º 005/LCIC/2012 de 12/12/2012. 

 

 

1ª PARTE - PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 

31ª PERGUNTA 

A SPE que assinará o contrato com a INFRAERO poderá subcontratar outra SPE para 

Operação e gestão do Hotel? 

Se afirmativo, entendemos que neste caso a base de calculo do Faturamento da Infraero será o 

Faturamento da SPE subcontratada, o entendimento está correto? 

RESPOSTA 

Não está correto o entendimento. Conforme alínea “c” do subitem 5.5 do Edital, a licitante terá 

que comprovar que exerce atividade pertinente ao objeto da licitação, que poderá ser feito por 

qualquer uma das consorciadas. 

Conforme estabelecido no subitem 5.4.6 do Termo de Referência, “o Concessionário, se não 

detentor da bandeira, poderá firmar Acordo Operacional apenas para uso da marca com a opção 

de substituí-la a seu critério, sem perder o direito de explorar diretamente a área, respeitado, no 

entanto, o objeto do Contrato firmado com a Infraero”. 

Conforme subitem 32.6 das Condições Gerais, anexo III do Edital, a subcontratação total ou 

parcial do objeto constitui motivo para rescisão do contrato. 

Ressalte-se que o vínculo contratual será sempre com o Concessionário. 
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32ª PERGUNTA 

A SPE que assinará o contrato com a INFRAERO poderá subcontratar outra SPE para 

Operação e Gestão do Business Center? 

Se afirmativo, entendemos que neste caso a base de cálculo do Faturamento da Infraero será o 

Faturamento da SPE subcontratada, o entendimento está correto?. 

RESPOSTA 

Não. Conforme subitem 32.6 das Condições Gerais, anexo III do Edital, a subcontratação total 

ou parcial do objeto constitui motivo para rescisão do contrato. 

 

 

33ª PERGUNTA 

Além dos serviços descritos no termo de referencia, item 5.4.3., serão permitidos serviços como 

Agencias Bancárias? 

“5.4.3. O empreendimento poderá oferecer as seguintes atividades complementares ao objeto 

desta licitação: 

a) Joalheria; 

b) Salão de beleza; 

c) Serviço de baby sitter; 

d) Agência de câmbio; 

e) Farmácia; 

f) Loja de conveniência/souvenir; 

g) Jornais, revistas e papelaria; 

h) Reserva em espetáculos; 

i) Locação de automóveis; 

j) Transporte especial.” 

RESPOSTA 

Segundo o subitem 5.4.4 do Termo de Referência, outras atividades poderão ser agregadas, 

desde que aprovadas pela INFRAERO: 

“5.4.4. Considerando que o empreendimento será de grande porte e de longo período, poderá 

haver a necessidade de avaliar novas opções de serviços e produtos correlatos para atender a 

evolução deste mercado, podendo ser agregadas novas atividades exploradas, diretamente ou 

por terceiros, desde que previamente autorizadas pela Infraero”. 

 

34ª PERGUNTA 

Seria possível clarificar se existe ou não um subsolo no edifício VASP e qual foi sua utilização 

no passado? 

RESPOSTA 

Conforme quadro de áreas disponível na página 9 das Especificações Técnicas 

(RJ.18.01.92.439), anexo IX do Edital, o Ed. Vasp não possui subsolo. 
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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, 18 de dezembro 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 

 


