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ERRATA COMPLEMENTAR – 10/09/2012  
RDC ELETRÔNICO Nº 009/DALC/SBCF/2012 

 
O Presidente da Comissão de Licitação designado 

para processar a licitação referenciada, cujo objeto é a “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E OBRAS 
DE CONSTRUÇÃO DO TERCEIRO TERMINAL DE PASSAGEIROS – TPS-3, DO 

AEROPORTO INTERNACIONAL DE CONFINS/SBCF – TANCREDO NEVES”, 
comunica  que foi inserida na ERRATA Nº 001/LCIC/2012, de 06 de setembro de 

2012 a seguinte complementação, a saber: 
 

1. (...) 

2. (...) 
3. (...) 
4. (...) 

5. Edital. Item 9. DAS SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS – acresceu-se a redação 
constante do subitem 9.3 do instrumento convocatório, nos seguintes 

termos:  
 

9.1  (...) 

9.2  (...) 
9.3  Respeitadas as demais condições normativas e as constantes deste 

Edital e seus Anexos, poderá participar desta licitação empresa 

estrangeira, nos seguintes termos: 
 

9.3.1 as empresas estrangeiras com subsidiária, filial, agência, escritório, 
estabelecimento ou agente no Brasil deverão apresentar autorização, 

mediante decreto ou ato expedido pelo Ministro de Estado 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior para funcionar no Brasil, 

ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, se a atividade assim o exigir, e os documentos exigidos neste 

Edital; 
 

9.3.2 comprovação de regular existência legal, mediante documento hábil do 

país de origem Sede da licitante, correlato a ato constitutivo, estatuto ou 

contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 

sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de 
documentos de eleição de seus administradores e de todas as alterações 

ou da consolidação respectiva; 

 

9.3.3  certidão expedida pelo órgão oficial do respectivo país Sede da licitante, 

com data de expedição não superior a 60 (sessenta) dias, atestando que a 

empresa estrangeira não se encontra em processo de falência, concordata, 
recuperação judicial ou outro instituto assemelhado que possa de 

qualquer forma comprometer o fiel cumprimento das obrigações 

decorrentes da contratação; 
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9.3.4  declaração passada por autoridade competente do país Sede da licitante  

de que  não é devedora de tributos ou as certidões correspondentes; 

 

9.3.5  a empresa estrangeira que não funciona no Brasil deverá apresentar 

documento comprobatório de representação no país, pessoa física ou 

jurídica, com poderes expressos para receber citação e responder 
administrativa e judicialmente por atos decorrentes da presente licitação, 

inclusive firmar documentos inerentes a esta licitação; 

 

9.3.6  A empresas ou entidade estrangeira, isolada ou consorciada, não 

estabelecida no País, deverá atender aos requisitos para a habilitação 

mediante apresentação dos documentos equivalentes aos indicados nas 
alíneas “b” e “c” do subitem 5.1.2 do Edital, devidamente notarizados, 

autenticados pela respectiva autoridade diplomática (embaixada ou 

consulado) e traduzidos por tradutor público juramentado. A empresa 

também deverá ter representante legal no Brasil, com poderes expressos 

para receber notificação, intimação ou citação e responder administrativa e 
judicialmente. 

 

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e 
condições estabelecidas no Edital. Informações na 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) 3312.3266/3042/2575/2576, ou ainda,  

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

Brasília/DF, 10 de setembro de 2012. 

 
 
 

HÉRCULES ALBERTO DE OLIVEIRA 
Presidente Suplente da Comissão de Licitação 

 
 
 

LEONARDO MONTEIRO GAROTTI ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 
Membro Técnico/DESS Membro Técnico/STPL-1 
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