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ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS Nº 001/LCIC/2012 – 22/11/2012 

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 

 
1ª PERGUNTA 

Tendo em vista a modalidade da licitação ser por preço global, onde os 
quantitativos tem que ser os mais precisos possíveis para avaliação do custo, 

solicitamos os envios dos desenhos de projeto em “DWG” para conferencia 
destes quantitativos.  

 

RESPOSTA 
Os arquivos estão disponibilizados em PDF. Os quantitativos se encontram 
indicados na Planilha de Serviços e Quantitativos – PSQ que faz parte do 

material disponibilizado pela Infraero.  
 

2ª PERGUNTA 
Existe a possibilidade de enviarmos uma equipe de topografia ao local das 
obras para levantamento “in loco” dos quantitativos de serviço (volume, áreas, 

comprimento etc)? Caso positivo, como proceder para que possamos executar o 
intento? 

RESPOSTA 
A realização de topografia na área de movimento de aeronaves requer a 
emissão de NOTAM. Além do mais os projetos disponibilizados e a PSQ 

fornecem os elementos necessários à elaboração do orçamento. 
 

3ª PERGUNTA 

O custo referente à FISCALIZAÇÃO (instalações, material de limpeza, 
equipamentos, móveis, veículos etc) é responsabilidade da CONTRATADA? 

Caso positivo, favor informar serviços a serem considerados. 
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RESPOSTA 

A contratada tem por responsabilidade instalar, manter e administrar o 
canteiro de obras, de acordo com o documento CF.01/100.81/11453/02, 

capítulo 2, sub itens 2.1-Mobilização, 2.3 – Instalação do Canteiro de Obras, 
2.5 – Manutenção do Canteiro de Obras, a FISCALIZAÇÃO poderá usufruir das 
instalações, bem como de todos os recursos ali instalados. 

 
4ª PERGUNTA 

Considerando o item 3.4 e 4.1 subitem b 1.1 do Edital, qual o limite a ser 

respeitado conforme orçamento estimado pela INFRAERO  para contratação? 
 

RESPOSTA 
Consoante o disposto no Art. 6º da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, 
“Observado o disposto no § 3º, o orçamento previamente estimado para a 

contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento 
da licitação, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e 

das demais informações necessárias para a elaboração das propostas.” 
 

5ª PERGUNTA 

Em que município(s) está localizada a obra para fins de recolhimento de ISS? 
 

RESPOSTA 

Ver nota 1 do ANEXO VIII e item 3.5 do Edital. 
 

6ª PERGUNTA 
Favor esclarecer melhor item 3.6: Que sessão? Abertura ou início do leilão? 

 

RESPOSTA 
Até a abertura da Licitação, ou seja, até às 09:00h do dia 26/11/2012. 

 
7ª PERGUNTA 

Favor esclarecer item 4.1 subitem b.13: Qual a planilha tomada como base na 

apresentação dos Preços Unitários? A previamente estimada pela INFRAERO 
ou a planilha apresentada pela CONTRATADA? 

 

RESPOSTA 

A planilha previamente estimada pela Infraero.  

 
8ª PERGUNTA 

Com relação ao cronograma da obra, favor informar a data provável do início 

da obra (Ordem de Serviço Inicial) conforme item 6.1.1 do Edital para que 
possamos verificar a praticabilidade (período seco e de chuvas) relacionadas ao 
trabalho de campo.  
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RESPOSTA 

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

 
9ª PERGUNTA 

Favor discriminar que itens realmente serão analisados após a abertura da 

licitação conforme item 15.1 a. 
 

RESPOSTA 

A documentação constante do subitem 4.1 do Edital.  
 

10ª PERGUNTA 
Favor enviar o anexo citado no item 2.7 das especificações técnicas referente ao 
PCAO elaborado pela INFRAERO e que será base para elaborarmos o nosso. 

 
RESPOSTA 

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

11ª PERGUNTA 
Em que locais serão executados os itens 2.2.8 e 2.2.9 da PSQ (Planilha de 
Quantidades)? 

RESPOSTA 
Ver projetos de terraplenagem contidos no DVD da licitação. 

 
12ª PERGUNTA 

Favor fornecer as coordenadas do Bota-Espera dentro da área aeroportuária. 

 
RESPOSTA 

O bota-espera será definido conjuntamente entre a licitante vencedora e a 
INFRAERO, dentro do raio da DMT estipulada (3km). 

 

13ª PERGUNTA 
Qual o local liberado para instalação, dentro da área, das usinas de asfalto e 
concreto (convencional e CCR).  

 
RESPOSTA 

As usinas deverão ser instaladas no canteiro de obras, que está situado ao lado 
da aviação geral. 

Local Norte Leste 

Canteiro de Obras 7.829.456,020 608.162,620 

 

 

http://www.infraero.gov.br/portal_licitacao
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14ª PERGUNTA 

Solicitamos o envio de todas as sondagens executadas na área de obra. 
 

RESPOSTA 

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

 
15ª PERGUNTA 

Favor enviar o documento: CF.01/461.92/11566 e CF.04/401.92/115548 

mencionado na planilha para atender itens 6.5 a 6.14? 

 

RESPOSTA 
Os documentos solicitados referem-se às Especificações Técnicas Específicas 
de sua respectiva disciplina, porém o arquivo CF.01/100.81/11453/02 

contempla todas estas informações, condensando em um único documento as 
diversas especificações técnicas. Portanto, este material está disponibilizado no 

DVD da licitação. 
16ª PERGUNTA 

Conforme especificado na tabela de consumo por “m” de dispositivo de 

drenagem para as “VTC” no desenho “CF.01/102.01/11447/00”, há um 
serviço de impermeabilização. No entanto não encontramos especificação de 
material nem de serviço, tanto no projeto quanto nas especificações técnicas. 

Desta forma, quais serviços/materiais deverão ser considerados para execução 
dessa impermeabilização? 

RESPOSTA 
Os documentos solicitados referem-se às Especificações Técnicas Específicas 
de sua respectiva disciplina, porém o arquivo CF.01/100.81/11453/02 

contempla todas estas informações, condensando em um único documento as 
diversas especificações técnicas. Portanto, este material está disponibilizado no 

DVD da licitação. 
17ª PERGUNTA 

No item “4.3.2 – BSTC 2xø80”, o item especificado é Bueiro Simples Tubular de 

Concreto, enquanto a quantidade especificada é de 2 tubos de 80 cm, ou seja, 
Bueiro Duplo Tubular de Concreto. Nos desenhos pudemos ver o detalhamento 
de ambos os dispositivos. Dessa forma, qual dispositivo deveremos considerar? 

 
RESPOSTA 

Bueiro duplo tubular de concreto. 
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18ª PERGUNTA 

Os valores da tabela de serviços unitários (figura abaixo) para execução de 
bocas de bueiros estão, aparentemente, incoerentes (projeto nº 

“CF.01/102.01/11446/01”), uma vez que de acordo com o projeto, que contem 
o quadro abaixo, o volume de escavação de uma BSB Ø0,60 é maior que de 
uma BDB Ø1,20, dentre outras discrepancias. Dessa forma, para formulação 

de nossa composição de preços, deveremos realmente considerar esta tabela 
abaixo ou será fornecida outra revisada? 

 

RESPOSTA 
Segue abaixo a tabela correta. Informamos que as mudanças são desprezíveis 

no contexto do orçamento da obra. 
 

 
 

19ª PERGUNTA 
Identificamos nos projetos “CF.01/102.01/11447/00” (seção transversal) e 

“CF.01/102.01/11444/00” (planta baixa de drenagem – locação) a existência 
do dispositivo de drenagem CP-22. No entanto, este dispositivo de drenagem 
não está especificado na planilha de quantidades enviada pela INFRAERO. Este 

dispositivo já é existente? Como proceder em relação à laje sobre o dispositivo 
de drenagem e existente no projeto, para elaboração do orçamento? 

 

RESPOSTA 

As mesmas fazem referência a VP-22, que é existente.  
 

20ª PERGUNTA 

Favor enviar as especificações de grama em placas e de hidrossemeadura, pois 
não foi encontrado em nossa análise dos documentos do edital. 

 
RESPOSTA 

O referido documento encontra-se disponibilizado no site 

http://www.infraero.gov.br/portal_licitacao.   
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21ª PERGUNTA 

Conforme nosso entendimento foi informado durante a visita técnica, que todos 
o serviços dentro da área operacional do Aeroporto (delimitada pela cerca 

operacional) deverão ser executados durante as “janelas” (período sem voos 
disponível para execução dos serviços) . Favor confirmar o nosso entendimento. 

 

RESPOSTA 
As áreas limítrofes às estruturas existentes e operacionais serão trabalhadas 
durante as “janelas”. Para a obra da pista haverá deslocamento de cabeceira, 

possibilitando que sua execução seja feita durante o dia, assim como, o 
etapeamento permite intervenções nas pistas de táxi e nos pátios também 

durante o dia. 
22ª PERGUNTA 

Favor informar qual o horário exato destas “janelas”, quais dias da semana em 

que serão aplicadas e quais serviços serão executados neste período. 
 

RESPOSTA 
Será uma janela 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. 

23ª PERGUNTA 

No licenciamento ambiental das obras já está previsto a licença ambiental para 
instalação de central de concreto e usina de asfalto? 

 
RESPOSTA 

A LI (licença de instalação) do empreendimento não prevê a instalação de uma 

usina de asfalto ou concreto. A recomendação é que seja contratada uma usina 
de concreto móvel, que já esteja licenciada. Caso a vencedora opte por instalar 

uma usina dentro do sítio aeroportuário, a responsabilidade do licenciamento, 
bem como seus custos, será da contratada. 

 

24ª PERGUNTA 
Para fins de cálculo do  ISS favor informar  qual o percentual da obra está 
inserida no município de Lagoa Santa e qual o percentual no município de 

Confins. 
RESPOSTA 

O ISS de Confins foi adotado de acordo com a Lei Municipal Complementar 
nº014, de 29 de dezembro de 2010, atribuindo a esta composição a alíquota 
prevista no Item 7.02 de 5% e descontando dessa o percentual de 40% 

referente a materiais empregados na execução dos serviços, conforme o §2° do 
Art.43 desta Lei. Assim sendo, adotou-se o percentual de 60% sobre a alíquota 
de 5%, resultando em um ISS de 3%. 
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O ISS de Lagoa Santa foi adotado de acordo com a Lei Municipal Nº 2303, de 

30 de dezembro de 2003, atribuindo a esta composição a alíquota prevista no 
Item 7.02, igual a 5%, e descontando dessa o percentual de 40% referente a 

materiais empregados na execução dos serviços, conforme Art.4º desta Lei. 
Assim sendo, adotou-se o percentual de 60% sobre a alíquota de 5%, 
resultando em um ISS de 3%. 

25ª PERGUNTA 
Existe algum acordo entre a Infraero e os Municípios de Confins e Lagoa Santa 
sobre o ISS a ser aplicado? 

RESPOSTA 

Não. 

26ª PERGUNTA 
Favor informar qual a documentação necessária para requerer o crachá para a 
equipe de trabalho nas obras e qual o tempo necessário, após a entrega da 

documentação, para liberação do crachá. 
 

RESPOSTA 
Inicialmente será fornecido um crachá temporário (duração de 90 dias), 
passível de renovação por mais 2 anos, desde que os funcionários da obra 

atendam a treinamento específico para atuação em área restrita, e apresentem 
a documentação de realização do curso. A relação dos documentos necessários 
será informada oportunamente à empresa vencedora do certame. Caso não 

haja nenhuma pendência, a credencial é emitida imediatamente. 
 

27ª PERGUNTA 
No caso da restauração do pátio 1 o tráfego de aeronaves sobre as placas 
restauradas não poderá ser liberado de imediato. De quem será a 

responsabilidade de evitar o tráfego das aeronaves sobre estas placas durante o 
período de “cura” do concreto? 

 
RESPOSTA 

O POOS (Plano Operacional de Obras e Serviços) é o documento que assegura 

que não haverá tráfego de aeronaves num determinado período e é acordado 
entre as áreas Técnicas, Operacional e de Segurança do Aeroporto. A 
CONTRATADA é responsável por isolar a área através de tapumes. 

 
28ª PERGUNTA 

Considerando o item 3.4 e 4.1 subitem b 1.1 do Edital, qual o limite a ser 

respeitado conforme orçamento estimado pela INFRAERO  para contratação? 
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RESPOSTA 

Consoante o disposto no Art. 6º da Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, 
“Observado o disposto no § 3º, o orçamento previamente estimado para a 
contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento 
da licitação, sem prejuízo da divulgação do detalhamento dos quantitativos e 
das demais informações necessárias para a elaboração das propostas.” 

 
29ª PERGUNTA 

Quais as coordenadas do BOTA-FORA, situado a 20km, e do EMPRÉSTIMO, 

situado a 13 km para fins de verificação de capacidade e custo de indenização 

ao proprietário? 

RESPOSTA 

As indicações de tais locais são para a determinação das condições de 
transporte, não podendo o projeto fixar este ou qualquer outro local como 

condição específica para a realização dos serviços. Caberá, portanto, ao 
empreendedor, a apresentação de licenças de aterros licenciados. As 
coordenadas são fornecidas abaixo. 

Local Norte Leste 

Bota-Fora 7.823.250,00 607.250,000 

Jazida 1 7.833.488,361 603.660,808 

Jazida 2 7.832.386,757 605.836,172 
 

30ª PERGUNTA 

Conforme o subitem 1.2.2 do Edital os documentos que integram os Anexos 

XIV e XV seriam liberados mediante a apresentação do comprovante de 

depósito previsto no subitem 1.2 ou seja estes documentos deveriam estar 

liberados quando da publicação do Edital em 31/10/2012. Porém só foram 

liberados no dia 07/11/2012 o que causa transtornos e reduz o tempo hábil 

para estudos e elaboração adequada da Proposta. Por este motivo solicitamos o 

adiamento da entrega da Proposta em no mínimo 08 dias de forma a 

recuperarmos este prazo. 

RESPOSTA 
A data de abertura do RDC Eletrônico nº 017/DALC/SBCF/2012, marcada 

para o dia 26/11/2012 foi adiada para o dia 03/12/2012 no mesmo local e 
horário, nos termos do subitem 23.4 do Edital, conforme publicado no Diário 
Oficial da União, seção 3, de 21 de novembro de 2012. 
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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, 22 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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