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ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS Nº 002/LCIC/2012 – 24/09/2012 
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. 

 
As perguntas de nos. 01 a 27 foram respondidas no 

Esclarecimento de Dúvidas Nº 001/LCIC/2012 de 20/09/2012, 
disponibilizados no site de licitações da INFRAERO, 
http://www.infraero.gov.br/portal_licitacao 
 

1ª PARTE – PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 
28ª PERGUNTA 

Estrutura Metálica – item 05.01.03  - A pintura especificada é  eletrostática a 
pó, mas os fornecedores estão contestando este acabamento alegando que as 
peças são grandes para colocar dentro da câmara de pintura e portanto, 
solicitamos a verificação desta especificação. 
 

RESPOSTA 
A estrutura metálica deverá ser particionada em comprimentos máximos de 12 
metros, de acordo com o projeto executivo a ser elaborado. Esta divisão da 
estrutura resolverá os problemas com pintura (câmara de pintura com 12 
metros de comprimento) e transporte rodoviário da estrutura, (carretas de 3 
eixos com comprimento de 12 metros). 
 

29ª PERGUNTA 
Telha com isolamento térmico – item 05.01.03.003 - A planilha indica 
espessura do poliuretano de 30 mm e o Memorial Descritivo indica 50 mm. O 
que devemos usar?  

 
RESPOSTA 

A espessura correta é de 30 mm. 
 

30ª PERGUNTA 
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Esquadrias – item 06.01.02.02.015 – JM-01 - Notamos que a quantificação 
informada na Planilha do Anexo XII é de 3m², não condiz com a tabela de 
esquadria do projeto que apresenta 5 un x 3,00 x 1,00m. Como proceder? 

 
RESPOSTA 

A quantidade correta da esquadria JM-01 é apenas 1 unidade de 3,00 x 1,00m, 
sendo 3m², como consta da planilha. Ela fica na área do portão “C”. O erro está 
no quadro de esquadrias da representação gráfica 

 
31ª PERGUNTA 

Argamassa polimérica – item 06.01.04.001 – Onde será aplicado este sistema? 
 

RESPOSTA 
Sobre as paredes em gesso acartonado, sob o revestimento cerâmico das áreas 
molhadas (sanitários, vestiários, copas e afins, conforme especificação). 

 
32ª PERGUNTA 

Batedores e defensa metálica – item 06.01.11.002/003 – Informar a 
alocalização; 
 

RESPOSTA 
Batedores para carrinhos – item 06.01.11.00.02 - Em torno dos pilares 
internos e em frente às esquadrias com vidro (proteção contra carrinhos de 
bagagem); 
Defensas metálicas – item 06.01.11.00.03 - Em torno dos pilares metálicos da 
área de manuseio de bagagem embarcada (proteção contra dollies).  

 
 

33ª PERGUNTA 
BDI 12,50% - Estamos entendendo que este porcentual incidirá em todos os 
itens com índice de reajuste “11”da Planilha..Caso a resposta seja negativa, 
relacionar os itens que incidirão isto? 
 

RESPOSTA 
O entendimento não é correto. O BDI de 12,50% incidirá nos serviços dos itens 
11.02.01 SISTEMA TRANSPORTADOR DE BAGAGEM EMBARCADA e 11.02.02 
SISTEMA TRANSPORTADOR DE BAGAGEM DESEMBARCADA. 
 

34ª PERGUNTA 
Planilha de Quantidade – Não esta claro a resposta nº 25, por esta razão 
ressalto, qual o procedimento quando o levantamento de quantidade do 
projeto for diferente da quantidade expressa na Planilha Orçamentária? Isto 
porque, não poderemos alterar a quantidade da planilha e temos um Regime de 
Contratação de Preço Global?  
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RESPOSTA 

1)Na fase licitatória de julgamento de preços o documento de referência será a 
planilha de serviços e quantidades. 
2)Em regimes Globais de contratação, o objeto é contratado por preço CERTO e 
TOTAL, incluindo seus riscos. 
3)Questões referente à Execução da Obra serão tratados em momento 
oportuno consonante a legislação vigente. 

 
2ª PARTE – RATIFICAÇÃO 

 
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) 3312.3545/3042/2575, ou ainda,  no site 
http://www.infraero.gov.br/portal_licitacao. 
 

Brasília/DF, 24 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  

 
 
 


