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ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS Nº 001/LCIC/2012 – 20/09/2012 
RDC ELETRÔNICO Nº 009/DALC/SBCF/2012 

 
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 

 
Nos termos do subitem 1.3 do item 1 da Seção 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. 

 

1ª PARTE – PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 

1ª PERGUNTA 
Conforme item 16.2.1 alínea “d”, será permitida a participação de empresas 
estrangeiras desde que legalmente estabelecida no país, seja individualmente 

ou em consórcio? 
RESPOSTA 

Sim. Será permitida a participação de empresas estrangeiras isoladamente ou  

em consórcio de empresas nacionais e estrangeiras, nos termos do subitem 9.1 

do Edital.  

 

Observar, também, o tópico 5 da Errata Complementar, de 10/09/2012, parte 

integrante do instrumento convocatório, disponibilizada nos sites 
http://www.infraero.gov.br e/ou http://www.licitacoes-e.com.br/.  
 

A licitante estrangeira deverá apresentar a documentação equivalente 

constantes do item 5 – DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO, prescritos no instrumento convocatório. 

 
2ª PERGUNTA 

Se afirmativo a pergunta acima, é correto o entendimento que a empresa 

estrangeira (sede) poderá participar diretamente da concorrência utilizando seu 
Capital Social, Balanço e Atestados de Capacidade Técnica de obras 
executadas no exterior desde que devidamente consularizados, traduzidos e 

juramentados, mesmo essa possuindo filial e/ou sucursal em funcionamento 
no Brasil? 

RESPOSTA 
Sim. Entendimento correto. 

http://licitacao.infraero.gov.br/
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3ª PERGUNTA 
Se afirmativo as empresas estrangeiras poderão apresentar seus atestados 

acervados no CREA ou Conselho/Autoridade Competente do seu país de 
origem desde que comprove sua equivalência mediante Documento de sua 
Embaixada, da mesma forma deverá apresenta-los consularizados, traduzidos 

e juramentados? 
RESPOSTA 

Sim, desde que comprovada a fé pública da autoridade emitente da declaração. 
 

4ª PERGUNTA 

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? 
RESPOSTA 

Sim. Correto o entendimento. 

 
A licitante (brasileira/estrangeira) deverá comprovar experiência operacional de 

50% (cinquenta por cento) das parcelas de maior relevância preceituadas nas 
subalíneas “c.1”, “c.2”, “c.3”, “c.4” e ”c.5” do subitem 5.1.2 do ato convocatório.  
 

5ª PERGUNTA 
A empresa estrangeira poderá comprovar sua situação 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; 

RESPOSTA 

Sim. Ver resposta a 1ª (primeira) pergunta desde Esclarecimento de Dúvidas nº 
001/LCIC/2012. 

 
6ª PERGUNTA 

Na folha 14/31 das especificações técnicas  CF.06/436.92/012248/00 temo a 

seguinte nota: “A Esteira Coletora deverá interligar perfeitamente com as 
Esteiras Alimentadoras existentes e ao complemento das 14 (quatorze) Esteiras 
novas, sem que haja interferências e obstruções no transporte das bagagens na 

interseção da nova com a coletora existente”.  
 

Perguntamos:  
 



 
 

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 

3 

 

a) Na PSQ estão definidos que serão fornecidos 28 esteiras de check in (28 
balanças e 28 alimentadoras), mas no descritivo mencionado acima 

entende se que devem ser fornecidos 14 conjuntos novo e já existem 14 
conjuntos. Quais quantidade estão corretas? 

 

b) Tambem no texto das especificações é mencionado que as esteiras novas 
não devem ter interferencias e obstruções entre as esteiras novas com as 

coletoras existentes. Quais coletoras são existentes? Já que na PSQ estão 
abordadas o fornecimento de todas coletoras representadas no desenho 
CF 06/436.08/12249/00, ( cl1 , cl 2 , cl 3 e cl 4). 

RESPOSTA 
a) Considerar as quantidades da PSQ, documento CF.01.000.91/12252/10; 
b) Desconsiderar texto. Todas as esteiras coletoras serão novas. 

 
7ª PERGUNTA 

Ao verificarmos as especificações e os desenhos do sistema de bagagem 
especificado temos as seguintes duvidas: 

  

a) As maquinas de Raio X são do tipo automática ou manuais? Caso sejam 
automáticas verificamos que o espaço entre a maquina e o desviador para 

as bagagens embarcada não é suficiente, deveremos alongar as esteiras 
EL 1 para atender a automação do sistema? Poderemos deslocar o 
carrossel CT 02  em cerca de 9,5m , alongando tambem a esteira EL 2 

neste mesma dimensão?, se esse deslocamento for feito (9,5m para a 
direita) poderá ser suprimido a esteira de ligação EL 3, ISSO É POSSIVEL? 

 

b)     Entendemos que a esteira de ligação EL3 possa ser substituída por uma 
esteira reta em com entrada em ângulo de 90° ao carrossel , essa 

substituição é possível?  
RESPOSTA 

a) O Raio-X é do tipo manual; 

b) É possível. 
 

8ª PERGUNTA 
Solicitamos à V.sa a possibilidade da disponibilização dos arquivos Planilha de 
Preços Unitários e Cronograma no formato em Excel? 

RESPOSTA 
A Planilha de Serviços e Quantidades – PSQ e o Cronograma encontram-se 
disponibilizados no site  http://www.infraero.gov.br/portal_licitacao. 

 
 

 
 

http://licitacao.infraero.gov.br/
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9ª PERGUNTA 
No item 12.2 do Edital informa que para obter a chave de identificação e senha 

pessoal, a licitante deverá credenciar representante, mediante a apresentação 
de procuração, por instrumento público ou privado, com firma reconhecida, 
atribuindo poderes para formular lances de preços e praticar todos os demais 

atos e operações no aplicativo “licitações-e”. 
  

Estamos entendendo que a procuração em pauta deverá nominar o Banco do 
Brasil S.A e ser entregue na agência do Banco do Brasil escolhida pelo licitante 
para obtenção de chave e senha, não necessitando ser enviada a Infraero junto 

com a proposta. Perguntamos: O nosso entendimento está correto? 
RESPOSTA 

O entendimento está correto. 

 
10ª PERGUNTA 

Plano de Controle Ambiental – Caso o documento CF.01/891.88/11945 
(Planilha de Serviço): 
 

a) Item 2.1.3/4 – Destinação de resíduos, respectivamente, perigosos e 
construção civil – Como verificar esta quantificação e que tipo de resíduos 

perigosos teremos? 
b) Item 6.1 – Amortecimento de vazão e controle de sedimentos – Onde será 

aplicado isto? 

c) Item 7 – Recuperação das áreas degradadas – Onde será aplicado isto? 
d) Item 11.1.1 – Tanque de contenção – Solicitou o envio do projeto para 

verificarmos dimensões e os serviços que devemos computar. 

RESPOSTA 
a) A quantificação e tipologia dos resíduos gerados estão associados ao Plano 

de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, obrigação da 
Contratada, nos termos da Res. CONAMA 307/02 e especificações do TR. 
 

Resíduos perigosos: A quantificação de referência foi baseada em obras 
similares já ocorridas no Aeroporto, onde verificou-se a geração dos 

seguintes resíduos considerados de Grupo B (classificação CONAMA 
05/93, por se tratar de aeroporto): latas contaminadas com tintas, colas e 
solventes, lâmpadas, lã-de-vidro, material contaminado com óleos e 

graxas, dentre outros de mesma classificação.  
 
Construção civil: Os resíduos serão todos aqueles decorrentes da fase 

inicial da obra (demolição da infraestrutura existente – pavimentos, 
cercas, canaletas de microdrenagem) e no decorrer da obra: sobras de 

materiais (formas, embalagens, materiais ferrosos, plásticos) e entulhos. 
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b) Nos limites da área circunscrita pela obra e áreas contíguas que 

eventualmente possam ser impactadas, conforme orientações constantes 
no Termo de Referência; 

 
c) Conforme Termo de Referência: “serão áreas-alvo do PRAD as áreas de 

instalação do TPS III, estacionamentos, vias de acesso que servirão para 

ligação das obras aos pontos de movimentação, acessos para transporte 
de material, equipamentos, pessoal, movimentação de máquinas e demais 

áreas afetadas, bem como os taludes impactados com as intervenções 
previstas”.   
 

d) Não há projeto. Foram considerados dois tanques para troca de óleo, de 
8,5L cada, para contenção de eventuais vazamentos durante manutenção 
de equipamentos. Os tanques com as especificações do TR estão 

disponíveis no mercado (são semelhantes aos utilizados nas “trocas de 
óleo” de postos de gasolina e oficinas) e o preço foi estimado com base na 

média das cotações. 
 

11ª PERGUNTA 

ISS – Como devemos proceder em relação a alíquota deste imposto, pois o 
aeroporto pertence a duas cidades Lagoa Santa e Confins? Salientamos que as 

alíquotas são diferentes e a base de cálculo também. Como proceder? 
RESPOSTA 

Tendo em vista que a "Construção do Terceiro Terminal de Passageiros (TPS-3) 

do Aeroporto Internacional de Confins/SBCF - Tancredo Neves - MG" localizar-
se-á integralmente nos limites territoriais do Município de Lagoa Santa-MG, as 
alíquotas relativas ao Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) são 

aqueles determinadas no Código Tributário do Município de Lagoa Santa-MG. 
 

12ª PERGUNTA 
Aprovações legais, taxas, emolumentos devidos aos órgãos públicos, honorários 
do despachante, licenças ambientais, de instalação e Alvará de Construção - 

Estamos entendendo que estes serviços/taxas ficarão por conta do Cliente. 
Caso a resposta seja negativa, relacionar as serviços/taxas que devemos 

computar no escopo. 
RESPOSTA 

Todos os itens citados fazem parte do escopo do objeto e ficarão por conta da 

empresa contratada. 
 

13ª PERGUNTA 

Impostos – Por se tratar de obra para copar, existe alguma isenção ou redução 
de alíquota, que podemos computar nesta fase? Caso a resposta seja positiva, 

indicar o imposto e a alíquota. 
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RESPOSTA 

Não estão previstas isenções e reduções. 
 

14ª PERGUNTA 
Integração – Informar o procedimento da Infraero para a liberação de entrada 
dos funcionários que irão executar a obra. Tipo: palestra (quanto tempo e a 

periodicidade), e outras exigências. 
RESPOSTA 

Todos os funcionários da obra deverão atender a treinamento específico para 
atuação em área restrita. A programação do treinamento será informada à 
empresa vencedora do certame.  

 
15ª PERGUNTA 

Jornada de trabalho – Haverá restrição no horário de trabalho? Caso a 

resposta seja positiva, detalhar estas restrições e os serviços/locais das 
mesmas. 

RESPOSTA 
Não haverá restrição de horários para execução dos trabalhos. 

 

16ª PERGUNTA 
Demolições – Tem horário específico para executar este serviço ou poderemos 

usar o horário normal? 
RESPOSTA 

Não haverá restrição de horários para execução dos trabalhos. 

 
17ª PERGUNTA 

Canteiro de obra – água, energia, esgoto, telefonia – Será disponibilizado um 

ponto para esta alimentação? Caso a resposta seja positiva, informar a 
distância. 

RESPOSTA 
com relação às instalações observar a E.T.E. verificando os requisitos de 
instalações (de água, de energia,de esgoto e de telefonia) junto as 

concessionárias locais. 
 

18ª PERGUNTA 
Água, energia, esgoto, telefonia – Ficarão por conta da Infraero os devidos 
consumos? 

 
RESPOSTA 

Estes custos serão por conta da contratada. Devendo ser considerado este 

custo no serviço: 01.06.00.00.001 OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO 
CANTEIRO. 
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19ª PERGUNTA 

Reservatório elevado – A planilha não contempla este serviço, mas a 
Especificação Técnica item 7.3.3 indica a execução deste reservatório para 

abastecimento da obra. Devemos computar isto?  
RESPOSTA 

Na planilha de serviços e quantidades o reservatório elevado corresponde ao 

item 07.01.19.00.001 - RESERVATÓRIO METÁLICO TUBULAR ALTO H=25M E 
DN 3,20M - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E TESTE. 

 
20ª PERGUNTA 

Cronograma – Qual a previsão de início desta obra?  

RESPOSTA 
Nosso planejamento prevê o início dos serviços em novembro de 2012, a 
depender do andamento e conclusão do processo licitatório.  

 
21ª PERGUNTA 

Subcontratação - Item 9.2 do Edital  – Entendemos que o limite de 30%, não 
incluem serviços especializados, como: Instalações Hidrosanitárias (07), 
Elétricas (08), Eletrônicos (09), Telemática (10), Eletromecânicos (11). 

RESPOSTA 
Observar o subitem 9.2 do Edital. É vedada a subcontratação dos serviços 

considerados para efeito de atestação da capacidade técnico-operacional e 
técnico-profissional – subitem 9.2.1 do Edital. 
 

22ª PERGUNTA 
 Planilha – Como devemos proceder para os serviços não constantes em 
planilha, mas que aparecem no projeto? 

RESPOSTA 
Desconhecemos este tipo de situação. Considerar que devem ser precificados 

todos os serviços da planilha.  
 

23ª PERGUNTA 

Demais itens da planilha – Anexo XII: 
 

a) Tapumes – item 01.03.001 – Solicitamos a especificação e informar a 
localização deste fechamento (total ou parcial)? 

 

b) Demolições – item 02.01.002/02.04.002 – Não especificação detalhada 
destes serviços, apenas a planta CF.06/104.01/11882/00 indicando o 
pavimento a ser demolido e a área de limpeza. Como proceder? 

 
c) Bota fora de terra e entulho – item 02.01.003/02.02.001 – Teremos que 

pagar royalty para depositar os materiais inservíveis?  Caso a resposta 
seja positiva, informar o custo0/m3. 
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d) Bota fora de terra e entulho – item 02.01.003/02.02.001 – Haverá 
restrição de horário? Caso a resposta seja positiva, informar os períodos 

liberados. 
 
e) Rede de TELEMIG - planta CF.06/104.01/11882/00 – Entendemos que 

esta rede será retirada pela Infraero. Confirmar entendimento. 
 

f) Armação  - item 05.01.01.003 – A taxa de aço da estaca esta em torno de 
113,42 kg / m3 de concreto (60.332 kg / 531,95 m3), confirmar a taxa 
utilizada, pois pelos projetos a estaca não será totalmente armada? 

 
g) Armação  - item 05.01.01.003/007 - Não localizamos a tabela com as 

devidas quantificações da fundação profunda e superficial. Como proceder 

para fazer as devidas verificações? 
 

h) Armação  - item 05.01.01.003 – Estamos entendendo que a base de 
cálculo da armação de todas as estacas esta no detalhe típico do desenho 
CF.05/304.13/11982/00. Confirmar entendimento. 

 
i) Armação  - item 05.01.01.003 – Não localizei o detalhe típico para 

armação das estacas de 40 cm do grupo B, devemos considerar a mesma 
consideração das  estacas do reservatório? 

 

j) Pavimentação asfáltica – item 03.01.007 – Porque a quantidade de CBUQ 
(833,018 m3) indica  3,25 cm de espessura utilizando como base de 
cálculo a área de imprimação (25.632 m2), mas o descritivo do 

item/projeto indica 7,50 cm. Qual a espessura esta correta? 
 

k) Piso estrutural – item 05.01.02 – Não encontramos o perfil executivo deste 
piso, apenas sabemos que teremos que computar o que esta descrito no 
item. Alem disto, informar porque este piso não abrange a área toda do 

terminal, pois de acordo com a planilha temos 10.890 m2, mas o projeto 
indica 14.793,13 m2. Esclarecer. 

 
l) Estrutura metálica – item 05.04.03 – Solicitamos o envio da tabela de aço 

para conferência, porque as tabelas do projeto não espelham a quantidade 

indicada na planilha. Como proceder? 
 
 

 
 

 
 



 
 

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 

9 

RESPOSTA 

a) Fechamento total, com tapume (em chapas de madeira compensada 
resinada 2,2 m x 1,1 m)  conforme croqui abaixo. 

 

 
  

b) A especificação do serviço consta da documentação de projeto; 

 
c) Cabe à empresa licitante pesquisar os custos relacionados; 
 

d) Não; 
 

e) Este serviço não está contemplado nesta contratação e a Infraero prevê 
solução específica para esta situação; 

 

f) As estacas do TPS serão totalmente armadas. A taxa é elevada por ser 
necessária; 
 

g) As quantidades de planilha constam do projeto; 
 

h) O entendimento não é correto. Todas as estacas do TPS serão armadas em 
todo o seu comprimento, conforme detalhe constante do desenho 
CF.06/304.13/12308/00. Não confundir com a armadura de cabeça das 

outras estacas; 
 

i) O entendimento não é correto. Todas as estacas do TPS deverão ser 
armadas em todo o seu comprimento, sejam do grupo A ou do grupo B, 
conforme detalhe da folha CF.06/304.13/12308/00. Diferentemente das 

estacas das outras fundações; 
 
j) Manter a espessura descrita no item solicitado conforme consta na 

Planilha de Serviços e Quantidades – PSQ. A área de CBUQ está correta 
em função da área a ser pavimentada; 
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k) Nos cortes encontrados na prancha aparecem todos os componentes que 

estão computados na descrição do item, o que atende ao Projeto Básico. 
Um desenho mais detalhado deve ser apresentado no projeto executivo. A 

área é referente à parte interna do TPS, que é de aproximadamente 60,0m 
x 181,5m; 

 

l) O valor do item 05.04.03.00.001 (188,80 kg) está incorreto. O valor 
correto é 305,70 Kg. O valor do item 05.04.03.00.002 (3,15 m²) está 

incorreto. O valor correto é 6,30 m². Os ajustes de quantidades 
encontram-se na nova PSQ - corrigida/atualizada – 
CF.01/000.91/12252/10, disponibilizada nos sites 

http://www.infraero.gov.br e/ou http://www.licitacoes-e.com.br/ 
 

24ª PERGUNTA 

Na elaboração da cotação dos sistemas eletrônicos, nos deparamos com o 
seguinte requerimento:“Integração do SICA com os demais Sistemas 

Eletrônicos – SDAI, STVV e SICOA”. É de conhecimento pela Infraero que para 
existir tal integração, é necessário utilizar o software SISA. Porém o mesmo não 
é solicitado em nenhum local na licitação. Nossas perguntas: 

  
a) Será utilizado o SISA do TPS1 ? e como pretendem fazer a integração de 

sistemas entre os dois terminais? 
 
b) Se não for esse o caso, como farão? 

RESPOSTA 
O sistema deverá ser integrado ao SISA do TPS-1, deste modo, o TPS-3 será 
integrado como uma expansão do sistema SISA do TPS-1. 

 
25ª PERGUNTA 

Planilha – Anexo XI. Regime de Contratação – item 2.5 do Edital – A 
Empreitada será por Preço Global, mas o item 3.1.2-A informa que as 
“quantidades não poderão ser alteradas pelo licitante”. Como proceder se 

tivermos divergências de quantidade entre Planilha e Levantamento Real do 
Projeto? 

RESPOSTA 
A alínea “a” do subitem 3.1.2 do Edital preceitua que “Planilhas de Serviços e 
Quantidades - PSQ (Modelo – Anexo XII), cujos itens, discriminações, unidades 

de medição e quantidades não poderão ser alterados pela licitante, exceto 
quando devidamente estabelecido em ERRATA e/ou ESCLARECIMENTO DE 
DÚVIDAS”;  
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26ª PERGUNTA 

O item 9.1.4 textualiza que “fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta por 
cento) dos valores exigidos para a licitante individual no subitem 16.1.1 e na 

alínea “b” do subitem 16.2.2 da Seção II – Das Disposições Gerais da 
Licitação”, admitindo-se, porém, o somatório dos valores de cada consorciado, 
na proporção de sua respectiva participação. Perguntamos: É de nosso 

entendimento que o acréscimo de 30% incidirá sobre os 10% do valor da 
proposta. É correto nosso entendimento? 

RESPOSTA 
Sim, está correto o entendimento. Para efeitos de exemplificação, vamos ao 
seguinte exemplo hipotético: 

 
Licitante consorciada, empresa A e empresa B.  
 

Empresa A, capital social de R$ 12.000.000,00 
Empresa B, capital social de R$ 11.000.000,00 

 
Proposta final da licitante consorciada após esgotada a fase de lances: 
R$100.000.000,00 

 
O valor do capital social que a licitante consorciada deve apresentar é de: 10% 

sobre a sua proposta final (R$10.000.000,00) + 30% sobre os 10% (R$ 
3.000.000,00) = R$ 13.000.000,00 
 

Ou seja, a empresa A deve entrar com pelo menos 70% do valor do seu capital 
calculado em cima  do valor de R$ 13.000.000,00 X  70% =  R$ 9.100.000,00, 
que está dentro do valor de seu capital social de R$ 12.000.000,00. 

 
A empresa B, deve entra com o restante, 30% para integralizar os 100%, ou 

seja, R$ 13.000.000,00 X 30% = R$ 3.900.000,00 que também está dentro do 
valor do seu capital social  de R$ 11.000.000,00.  
 

Soma-se o valor da empresa A e o valor da Empresa B, R$ 9.100.000,00 + R$ 
3.900.000,00 = R$ 13.000.000,00, que é exatamente o valor que deve ser 

integralizado pelo consórcio. 
 

27ª PERGUNTA 

A alínea “c” do subitem 9.1 do Edital informa que as participantes 
consorciadas deverão apresentar “Termo de Compromisso de Constituição do 
Consórcio”. Perguntamos: É necessário anexar no site do Banco do Brasil – 
http://www.licitacoes-e.com.br/, juntamente com os demais documentos de 
proposta, elencados no subitem 3.1 do instrumento convocatóro?  
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RESPOSTA 

A documentação relativa à constituição e registro de consórcios, será exigida de 
todas as sociedades empresariais em consórcio.  

 
O Termo de Compromisso de Constituição do Consórcio, previsto na alínea “c” 
do subitem 9.1 do Edital, deverá ser anexado no site  no site do Banco do 

Brasil – http://www.licitacoes-e.com.br/, juntamente com os demais 
documentos de proposta, elencados no subitem 3.1 do Edital. 

 

2ª PARTE – ERRATA  

 

A Comissão de Licitação informa aos interessados que 

promoveu ajustes nos dispositivos editalícios, a saber: 

 
 
1. Edital. Anexo XII - PLANILHA DE SERVIÇOS E QUANTIDADES – PSQ. Os 

membros técnicos da Superintendência de Estudos e Projetos de 

Empreendimentos/DTEP, promoveram a 2ª (segunda) revisão nos 

quantitativos previstos originalmente na PSQ, não tendo sido inseridos 

serviços novos, necessárias após oitiva do Tribunal de Contas da União - 

TCU. O Anexo XII – PSQ, corrigida/atualizada – CF.01/000.91/12252/10 

- encontra-se disponibilizado nos sites http://www.infraero.gov.br e/ou 

http://www.licitacoes-e.com.br/; 

 

2. Edital. Item 3. DA PROPOSTA DE PREÇOS. Alínea “b.2” do subitem 3.1.2. 

Foram ajustados os valores da Bonificação e Despesas Indiretas, a saber:  

 
 

(i) BDI: 21,27 % (vinte e um vírgula vinte e sete por cento) para Obras e 

Serviços de Engenharia; 
 
(ii) BDI: 12,50 % (doze vírgula cinquenta por cento) para Equipamentos. 

 

Nota. As planilhas analíticas dos BDI’s – Obras e Serviços de 

Engenharia/Equipamentos -, encontram-se disponibilizados nos 

sites http://www.infraero.gov.br e/ou http://www.licitacoes-

e.com.br/; 
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3ª PARTE – RATIFICAÇÃO 

 

 
 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e 

condições estabelecidas no Edital. Informações na Gerência de Licitações 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,  no site 
http://www.infraero.gov.br/portal_licitacao. 

 
Brasília/DF, 20 de setembro de 2012. 

 

 
 

RÔMULO TORRES BRAZ 
Presidente da Comissão de Licitação 

 

 
 

 
LEONARDO MONTEIRO GAROTTI ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA 

Membro Técnico/DESS-2 Membro Técnico/STPL-1 

 
 
 

 
 

LIANA CARNIELO  
Membro Técnico/PEOE-3  
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