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ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS Nº 003/LCIC/2012 – 28/11/2012 

RDC ELETRÔNICO Nº 017/DALC/SBCF/2012 
 
CONTRATAÇÃO DAS OBRAS DE AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA ÁREA DE 

MOVIMENTAÇÃO DE AERONAVES E DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM 
(PPD) NO AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES – CONFINS/MG. 

 
 
Nos termos do subitem 1.3 do Edital da Licitação 

em referência, a Comissão de Licitação, consubstanciada nas informações 
fornecidas pela área requisitante, presta os seguintes esclarecimentos acerca 
de perguntas formuladas por empresas sobre a interpretação do texto do 

referido Edital. 
 

1ª PARTE – PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 

69ª PERGUNTA 

Poderemos instalar usina de asfalto na área do aeroporto, obviamente com 
todos os equipamentos exigidos pela legislação do meio ambiente? Caso 

positivo, poderia ser na área contígua ao canteiro? 
 

RESPOSTA 
Sim. As instalações desta usina serão na área prevista para o canteiro de 
obras. A LI (licença de instalação) do empreendimento não prevê a instalação 

de uma usina de asfalto ou concreto. Caso a vencedora opte por instalar uma 
usina dentro do sítio aeroportuário, a responsabilidade do licenciamento, bem 
como seus custos, será da contratada.  

 

70ª PERGUNTA 

Solicitamos a confirmação dos diâmetros dos cabos de média e baixa tensão 

que alimenta os transformadores, pois na planilha estão descritos cabos de 

240mm² e 120mm²; 

RESPOSTA 

As bitolas indicadas estão corretas. 

 

71ª PERGUNTA 

Solicitamos o envio dos seguintes arquivos: 
a. CF.04/401.92/11548 

b. CF.04/401.92/11552 
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RESPOSTA 

Todas as especificações técnicas podem ser encontradas no documento 
CF.01/100.81/11453/02. 

 

72ª PERGUNTA 

Solicitamos esclarecimento do comprimento dos itens: 
a.Barra de cobre nú, especificação NBR-6524, meio duro, secção do condutor 
20x5mm². Referencia: MON-220 da MONTAL ou equivalente técnico 

b. Barra de cobre nú, especificação NBR-6524, meio duro, secção do condutor 
20x5mm². 

RESPOSTA 

Os comprimentos são descritos na planilha de quantidades. 
 

73ª PERGUNTA 

Será permitido a instalação de tanque de combustível no local da obra? 

 

RESPOSTA 

Sim, desde que sejam respeitados os preceitos da NR 20 - Segurança e Saúde 
no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis. 

 

74ª PERGUNTA 

A empresa vencedora da licitação poderá elaborar um novo cronograma físico-

financeiro? 

RESPOSTA 

A empresa VENCEDORA poderá apresentar um novo cronograma físico-

financeiro, que poderá ser aprovado após análise da Fiscalização. 

 

75ª PERGUNTA 

Qual jazida e/ou empréstimo indicado para extração de material para o reforço 

do subleito? Favor informar DMT. 
  

RESPOSTA 

Para o cálculo do preço de referência foi considerada uma DMT de 13 km para 
jazida, conforme item 2.2.11 da PSQ. Cabe ao licitante a determinação destes 
bota-foras, assim como a verificação de sua capacidade, custo de indenização e 
questões de licenças, quando aplicáveis. 

 

 



 
 

Continuação do Esclarecimento de Dúvidas nº 002/LCIC/2012 
 

Empresa Brasileira de Infraestrutura 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 

76ª PERGUNTA 

Qual o local indicado para o bota-fora? 

 
RESPOSTA 

Para o cálculo do preço de referência foi considerada uma DMT de 20 km para 

bota-fora, conforme item 2.2.3 da PSQ. Cabe ao licitante a determinação destes 

bota-foras, assim como a verificação de sua capacidade, custo de indenização e 

questões de licenças, quando aplicáveis. 

 

77ª PERGUNTA 

Indicar aterro e/ou bota-fora considerado no projeto para depósito dos 

materiais de demolição. 

RESPOSTA 

Cabe ao licitante a determinação destes bota-foras e jazidas de empréstimo, 
assim como a verificação de sua capacidade, custo de indenização e questões 

de licenças, quando aplicáveis. 

 

78ª PERGUNTA 

Na Planilha de Serviços e Quantidades PSQ, no que diz respeito ao pavimento 

de concreto não encontramos o item treliça para apoio das barras de 

transferência conforme indicado no projeto SEÇÕES TÍPICAS E DETALHES DE 

PAVIMENTAÇÃO. 

RESPOSTA 

Tais quantidades estão consideradas no aço. 

 

79ª PERGUNTA 

Na planilha de Serviços e Quantidades PSQ, item 2.3.12 está descrito: Tela 

Soldada Q-246 para Placas Irregulares, enquanto que no projeto SEÇÕES 

TÍPICAS E DETALHES DE PAVIMENTAÇÃO, indica o uso da Tela Soldada Q-

335. Qual das telas considerar? 

 
RESPOSTA 

Q-335. 

80ª PERGUNTA 

Qual o intervalo de horário para realização dos trabalhos noturno? 
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RESPOSTA 

As áreas limítrofes às estruturas existentes e operacionais serão trabalhadas 
durante as “janelas” de aproximadamente 10 horas. Essa limitação de 

operações terá menor impacto no período noturno, entre as 20:00 e 06:00, 
durante os 7 dias da semana. Serão analisadas possibilidades de haver janelas 
maiores aos finais de semana. 

 
81ª PERGUNTA 

Com relação ao sistema de supervisão e controle BMS, temos na Especificação 

Técnica – subitem 9.1.6 que: NOTA: Lista de pontos é apresentada no 

documento CF-01/401.92/11548/00. Não conseguimos localizar tal 

documento. Solicitamos a disponibilização do mesmo. 

 
RESPOSTA 

O referido documento encontra-se disponibilizado no site 
http://www.infraero.gov.br/portal_licitacao. 

 

82ª PERGUNTA 

Os cabos de fibra ótica serão para uso interno ou externo, para poste, com 

algum tipo de proteção? 

RESPOSTA 

Todos os cabos de fibra ótica deverão ser considerados para uso externo. 

 

83ª PERGUNTA 

Indicar a referência do fabricante dos cabos, dos subitens 6.5.1 e 6.5.2 da PSQ. 

 

RESPOSTA 

Deverá ser considerado como referência o fabricante indicado na PSQ 
(Panduit). 

84ª PERGUNTA 

Entendemos que o projeto está indicando a solução de demolição e 

substituição do pavimento rígido da cabeceira 16 por pavimento flexível. Está 

correto nosso entendimento? 

RESPOSTA 

Entendimento correto. 

 

 

http://www.infraero.gov.br/portal_licitacao
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85ª PERGUNTA 

A resposta da pergunta nº 65 ainda não está clara.  Seremos obrigados a trazer 

material de reforço do subleito do empréstimo (volume aproximado de 208.000 
m3 compactado) ou iremos trabalhar o próprio material aflorante de subleito ( 

espessura de 0,36 m )  resultante após o término da terraplenagem. 
 

RESPOSTA 

O reforço é feito com o próprio material sendo recompactado na energia de 
projeto. 

86ª PERGUNTA 

Nas especificações de projeto fica claro que tanto as camadas finais, quanto o 

corpo dos aterros licenciados, devem ser compactados para que a massa 
específica aparente seca corresponda a 100% da massa específica aparente 

seca máxima do ensaio de compactação com Energia do Proctor Modificado. 
Está correta esta energia (Proctor Modificado) indicada? 

 

RESPOSTA 

Sim, a energia está correta. 

 

87ª PERGUNTA 

Os itens 7.2.4.2.2 e 10.4.4 da PSQ disponibilizada no Anexo XI descrevem os 

serviços de Garantia e Manutenção Inicial, com extensão de 24 meses. 

Contudo, não encontramos as referências a esses serviços nas Especificações 

Técnicas, e também não foi observado no edital, bem como no objeto do 

mesmo, quaisquer referências à prestação desse serviço. Buscando 

esclarecimento, solicitamos informações detalhadas acerca da natureza desses 

serviços e das obrigações impostas à contratada pelos mesmos. 

 

RESPOSTA 

Tais esclarecimentos constam nas ETE´s, CF.01/707.92/11570/00 e 

CF.01/707.92/13028/01. Os referidos documentos encontram-se 
disponibilizados no site: http://www.infraero.gov.br/portal_licitacao. 

 

88ª PERGUNTA 

Observando a resposta à pergunta 24 do Esclarecimento de Dúvidas nº 

001/LCIC/2012, não ficou claro para nós o correto destino do imposto ISS. 
Assim, solicitamos a resposta objetiva às seguintes perguntas: A que município 

deve ser destinada a arrecadação de ISS? No caso da arrecadação ser divida 
entre os municípios, qual percentual cabe a cada município? 

http://www.infraero.gov.br/portal_licitacao
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RESPOSTA 

37% para Lagoa Santa e 63 % para Confins. 

 

89ª PERGUNTA 

Durante as operações na pista, sabemos ser necessária a emissão de NOTAM 

pela aeronáutica, alertando aeroportos e aeronaves às obras de reforma nas 

mesmas. Entendemos que a responsabilidade pela solicitação de emissão de 

NOTAM perante a aeronáutica é da Infraero, e será realizada com base no 

cronograma planejado pela contratada e aprovado pela Infraero. O nosso 

entendimento é correto? 

RESPOSTA 

A emissão da NOTAM é de responsabilidade da Infraero. 

 

90ª PERGUNTA 

O arquivo CF.04/401.23/12877/00 descreve a subestação a ser fornecida. 
Contudo, foi observado no arquivo surpracitado a existência de barramento, 

ausente na PSQ. Entendemos que o fornecimento do barramento, uma vez que 
este não consta na PSQ, não será de responsabilidade da contratada. O nosso 
entendimento está correto? Caso negativo, solicitamos a inserção do 

barramento como item da PSQ. 
 

RESPOSTA 
O barramento indicado refere-se aos barramentos de distribuição interna dos 

quadros elétricos, os quais deverão ser incluídos no item de fornecimento dos 
respectivos quadros elétricos. 
 

91ª PERGUNTA 

Tendo em vista a dificuldade de retorno dos fornecedores para formação de  
nossos preços de venda, principalmente na parte elétrica, iluminação, 
cabeamentos, sinalização, solicitamos a esta comissão o adiamento na entrega 

das propostas por um período mínimo de 45 dias. Tal procedimento traria mais 
assertividade na composição dos custos e consequentemente um processo 

licitatório mais transparente e sem falhas que poderiam impactar o andamento 
das obras.  

RESPOSTA 

Entendemos que a data de entrega das propostas não deve ser adiada 
novamente, uma vez que, o Edital encontra-se publicado desde o dia 
31/10/2012, e já foi adiado em 07 dias, portanto atendendo aos prazos 

previstos na legislação. Outro ponto, e que o objeto desta licitação encontra-se 
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listado no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do Governo Federal, 

onde a Infraero possui compromissos de prazos e datas assumidos e que 
devem ser cumpridos. 

 

2ª PARTE – RETIFICAÇÃO 

 

A data de abertura da Licitação em referência, 
marcada para o dia 26 de novembro de 2012 às 09:00 horas, foi adiada para o 
dia 03 de dezembro de 2012 às 09:00 horas, conforme publicado no Diário 

Oficial da União do dia 21 de novembro de 2012, Seção 3, pág. 4. 
 

3ª 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) 3312.3266/3042/2575/2576, ou ainda,  

no site http://www.infraero.gov.br/portal_licitacao. 
 
 

 
Brasília/DF, 28 de novembro de 2012. 

 
 
 

RÔMULO TÔRRES BRAZ  
Presidente da Comissão de Licitação 

 
 
 

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FRANCISCO IVANI M. SOARES 

Membro Técnico/STPL-1          Membro Técnico/LCIC-1 
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