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ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS Nº 004/LALI/2015 –     26/03/2015 
RDC ELETRÔNICO Nº 002/DFLC/SBFZ/2015 

 
Contratação da complementação de projeto executivo e da execução das obras e serviços de engenharia 
para reforma, ampliação e modernização do TPS, adequação do sistema viário de acesso e ampliação do 

pátio de aeronaves para as obras do Aeroporto Internacional Pinto Martins, Fortaleza/SBFZ. 
 
Nos termos do subitem 1.3 do Edital da Licitação em referência, a 

Comissão de Licitação, consubstanciada nas informações prestadas pela área técnica requisitante, presta os 
seguintes esclarecimentos acerca de perguntas formuladas por empresa sobre o Instrumento Convocatório e 
seus anexos.  

As perguntas de nº 01 a 02 foram respondidas no Esclarecimento de 
Dúvidas nº 001/LCIC/2015, de 31 de janeiro de 2015. As perguntas de nº 03 a 19 foram respondidas no 
Esclarecimento de Dúvidas nº 002/LCIC/2015, de 09 de fevereiro de 2015. As perguntas de nº 20 a 41 foram 
respondidas no Esclarecimento de Dúvidas nº 003/LALI/2015, de 04 de março de 2015. 

 
 

1ª PARTE – PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 
42ª PERGUNTA 

Solicito o documento ET:FZ.06/304.92/007157/04 relacionado no item abaixo da Planilha de Quantidades: 

03.02.07.02 Lajes pré-moldadas (Fornecimento e Execução) - Item 4.12 da  ET:FZ.06/304.92/007157/04 

RESPOSTA 
O documento FZ.06/304.92/007157 foi disponibilizado para os licitantes na versão 05. 
 

43ª PERGUNTA 
De quem é a responsabilidade da remoção do material espalhado por toda a Obra é da Infraero ou da 
Contratada? Caso seja da Contratada onde será medido este item na Planilha de Quantidades? 

RESPOSTA 
A responsabilidade quanto à remoção do material existente na obra depende do resultado da perícia técnica 
judicial em andamento. 
 
A legislação prevê a realização de aditivos contratuais, desde que necessários e justificados observados o 
disposto no Art. 15. Do decreto 7983: “A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento 
específico detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão ou entidade responsável pela licitação, na forma 
prevista no Capítulo II, observado o disposto no art. 14 e mantidos os limites do previsto no § 1o do art. 65 da 
Lei no 8.666, de 1993.”. 

 
44ª PERGUNTA 

Solicito a área Construída do Prédio da Reforma e do Prédio da Ampliação. 
RESPOSTA 

Área construída do prédio da reforma = 43.238,61m². Área construída do prédio da ampliação = 89.181,52m². 
 

45ª PERGUNTA 
O item 07.01.08 da PSQ prevê a Injeção de elementos de concreto com epóxi, sendo quantificado em m2. 
Alertamos que a quantidade de epóxi a ser consumida variará em função dos vazios existentes na estrutura, 
o que impossível de se verificar e estimar com a inspeção visual feita durante visita técnica. O critério de 
medição será realmente em m2, ou seria em Kg? 
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RESPOSTA 
O documento FZ.06/302.92/010763/02 - ETE de patologias, item 4.5 - adesivo estrutural à base de resina 
epoxídica, define o critério a ser adotado para medição em m². Esclarecendo que o consumo para o caso de 
injeção foi estimado para uma espessura média de 0,2mm de abertura da fissura. 

 
46ª PERGUNTA 

No documento FZ.06/302.88/10727/02 consta o item 04.03.360 (Caracterização de Patologias em Elementos 
de Fundações em Concreto Armado & Elaboração de Projeto de Recuperação/ Reforço Estrutural), e seus 
subitens 04.03.360.01, 04.03.360.02 e 04.03.360.03. Não conseguimos identificar estes itens na PSQ. 
Solicitamos esclarecimentos. 

RESPOSTA 
Informamos que os serviços referentes às patologias constam no Anexo XI - Planilha de Serviços e 
Quantidades – PSQ (FZ.01/000.88/010805/03), publicada no site de licitações e compõem o item 07.00 
CORREÇÃO DAS PATOLOGIAS. 
 

47ª PERGUNTA 
Observamos durante visita técnica o elevado grau de fissuração de alguns blocos de coroamento de estacas 
e o início do aparecimento destas fissuras em outros. Entendemos que o item 04.03.360 (Caracterização de 
Patologias em Elementos de Fundações em Concreto Armado & Elaboração de Projeto de Recuperação/ 
Reforço Estrutural) do documento FZ.06/302.88/10727/02 seja para tratamento destas patologias. Nosso 
entendimento está correto? Não identificamos na PSQ item para a execução dos serviços necessários 
identificados após a Elaboração do Projeto de Recuperação/Reforço Estrutural, entendendo que isto será 
objeto de futura negociação com o vencedor da licitação. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA 
O item 04.03.360 do documento FZ.06/302.88/10727/02 está sim relacionado às fundações que apresentam 
patologias. Os serviços a serem adotados no reforço estrutural das fundações deverão ser definidos após 
realização de ensaios de campo previstos no item 04.03.360.02 do mesmo documento, cujos resultados 
determinarão qual a patologia incidente naqueles elementos. Os serviços serão remunerados por meio do 
item 07.05 do Anexo XI conforme item 5 da 2ª parte desse Esclarecimento de Dúvidas, publicada no Site de 
Licitações da Infraero. A obra será contratada por preço unitário, de modo que a legislação prevê a realização 
de aditivos contratuais, comprovadamente necessários e justificados, observando o disposto no Art 15. Do 
decreto 7983: “A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado em 
planilhas elaboradas pelo órgão ou entidade responsável pela licitação, na forma prevista no Capítulo II, 
observado o disposto no art. 14 e mantidos os limites do previsto no § 1o do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993.” 

 
48ª PERGUNTA 

Identificamos na visita técnica a imperfeita instalação de algumas juntas Fungenband para Dilatação da 
Contenção. No nosso entendimento, para perfeito funcionamento do sistema, se faz necessária à correção 
destas juntas, mas não identificamos na PSQ onde considerar. Devemos considerar em algum item ou será 
objeto de futura negociação com o vencedor da licitação? 

RESPOSTA 
A observação procede. O item será inserido no Anexo XI - Planilha de Serviços e Quantidades – PSQ 
(FZ.01/000.88/010805/03). Ver item 5 da 2ª Parte – Retificação deste Esclarecimento de Dúvidas nº 
004/LALI/2015.  
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49ª PERGUNTA 
Observamos na visita técnica que as ancoragens das protensões das vigas encontram-se, em alguns casos, 
sem proteção e em estado de deterioração. Não seria aconselhável realizar prova de carga na estrutura para 
análise da eficiência da mesma? Caso positivo, como seria medido este item? 

RESPOSTA 
Foram efetuadas provas de cargas pela empresa responsável pela execução, inclusive com emissão de 
parecer técnico a respeito da integridade das ancoragens deterioradas, sem comprometimento da 
estabilidade da estrutura edificada. 

 
50ª PERGUNTA 

Solicito o documento de FZ.28/000.92/06099 - Especificação Técnica (Calha Trapezoidal em PVC com 
acessórios), relacionado na FZ.28/000.88/010783/00 referente ao Canteiro de Obra. 

RESPOSTA 
O canteiro de obras encontra-se praticamente concluído, restando pendentes apenas alguns serviços. Por 
esse motivo o documento FZ.28/000.92/06099 não foi disponibilizado com o objetivo de evitar entendimentos 
equivocados. Desse modo apresentamos a seguir a especificação técnica, critérios de aceitação e de 
medição da calha trapezoidal a ser aplicada: 
 
Calhas em PVC de Seção Trapeizodal 
  
As calhas das edificações do canteiro de obras deverão ser trapezoidais produzidas em PVC com aditivo anti 
UV na cor branca, com suporte metálico pintado na cor da calha, espaçados a cada 60 cm (ref. Tigre, linha 
Aquapluv Style). Deverão ser utilizados condutores verticais em PVC de seção circular, fixados a alvenaria 
com braçadeiras a cada 1,5 metros. As calhas deverão ser instaladas com inclinação de 0,5%. 
       
Critério de Aceitação 
  
As calhas serão aceitas desde que estejam fornecidas e instaladas, com as juntas devidamente vedadas sem 
ocorrência de vazamento e apresentem-se fixas, sem desvios de alinhamento que provoquem acúmulo de 
água. 
  
Critério de Medição 
  
O serviço será pago por metro linear horizontal de calha instalada incluindo todos os acessórios necessários 
a instalação, as conexões, cabeceiras e bocais, como também os coletores verticais devidamente instalados. 

 
51ª PERGUNTA 

Com relação ao certame acima citado, segue pedido de esclarecimento; 
  
1.       Os itens abaixo listados da PSQ estão sem quantidades; favor confirmar as quantidades: 

02.07.16.02.30 Válvula de 02 vias, com ação On-Off                            -    

02.07.16.02.31 Moto atuador, com ação On-Off                            -    

 
2.       Qual o diâmetro das válvulas solicitadas no item abaixo? 

03.06.21.02.28 Válvula de 02 vias, com ação On-Off pc                   194,00  
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3.       Favor verificar o item abaixo, pois pelo que entendemos ele é um titulo que relaciona os subitens na 
sequencia da planilha, por esse motivo não deveria ter quantidade: 

02.05.11.04.01 Fornecimento de Sobressalentes, conforme item 2.4.2 da 
Especificação Técnica da ET FZ.06/494.92/008948, sendo 

un 72,00 

RESPOSTA 
1. Desconsiderar os itens 02.07.16.02.30 e 02.07.16.02.31 presentes no documento Anexo XI - Planilha 

de Serviços e Quantidades – PSQ (FZ.01/000.88/010805/03) disponibilizado no site de licitações da 
Infraero. Não fazem parte do escopo. 

 
2. Considerar 1” (uma polegada), conforme desenhos FZ.06/432.23/06196, FZ.06/432.23/06202, 

FZ.06/432.23/06203 presentes no DVD 01 – Sistemas Eletromecânicos, disponibilizados para os 
licitantes em Fortaleza e Brasília. 

 
3. Ver item 1 da 2ª parte do Escl_Duvidas_3_rev_GEFZ , publicado no site de Licitações da Infraero no 

dia 05/03/2015 
 

52ª PERGUNTA 
Solicitamos esclarecer os itens listados abaixo, com relação a obra em referência, para a elaboração de nossa 
proposta comercial. 
 
1. O projetos de pavimentação FZ.05-105.08-04697-3 e FZ.01-105.01-04695-2 mostram uma área de 

pavimento intertravado. Entendemos que esta área é existente, portanto não será necessário considerar este 
tipo de pavimento no custo. Está correto nosso entendimento? 

2. Entendemos que os serviços de reforma podem ter preços diferenciados da ampliação, tratando-se de itens 
com a mesma descrição, uma vez que os serviços de reforma envolvem interferências e depende de 
condições existentes para a execução. Está correto nosso entendimento? 

RESPOSTA 
1. Não existe previsão de quantitativos para execução de pavimentos com blocos intertravados. O 

pavimento intertravado que aparece no projeto FZ.01/105.01/04695/02 refere-se a área do Centro de 
Manutenção (CEMAN) e Subestação 69 kV, que não fazem parte do escopo do objeto da licitação. 
Desconsiderar. 

 
2. Os serviços cuja descrição não difere possuem preços iguais, independentemente se serão executados na 

área da ampliação ou da reforma. Informamos ainda que os ambientes a serem reformados estarão isolados 
de operação aeroportuária durante a execução dos serviços. A descrição do etapeamento da obra está no 
documento FZ.01/000.75/10807, disponibilizado para os licitantes. 

 
53ª PERGUNTA 

Tendo em vista a complexidade da obra em questão, da sua pré-engenharia e a dificuldade em obter 
cotações para alguns dos principais itens da planilha, solicitamos um adiamento de 30 dias, visando garantir a 
isonomia entre as propostas e a melhor contratação possível para esta licitação. 

RESPOSTA 
A pergunta foi recebida pela INFRAERO em 26 de fevereiro de 2015. Assim, a data de abertura da licitação 
fora restabelecida para o dia 06 de abril de 2015 conforme publicação no Diário Oficial da União – DOU, de 
02/03/15, Seção 3, pág. 3. 
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54ª PERGUNTA 
Efetuada a visita ao local, pudemos diagnosticar a presença de vários materiais como aço para construção, 
estrutura metálica, lajes pré-moldadas e tubos de concreto. Perguntamos: Estes materiais são remanescentes 
da obra? Se sim, os mesmos serão fornecidos pela Infraero para utilização na obra? Se sim, como será 
remunerada a aplicação destes materiais nos serviços correspondentes? Estes materiais estão em condições 
técnicas para utilização? 

RESPOSTA 
Os materiais não são remanescentes da obra, uma vez que não foram pagos. A Infraero não considerou o 
uso desses materiais na obra. Existe perícia técnica judicial em andamento para definir a destinação desses 
elementos, bem como sua condição técnica.  
 

55ª PERGUNTA 
Quanto aos materiais apontados na questão anterior. Perguntamos: Se os materiais não forem utilizados, de 
quem será a responsabilidade de retirada e destinação dos mesmos da obra? Se for de responsabilidade da 
empresa que vier a vencer a licitação, como serão remunerados estes serviços? 

RESPOSTA 
A destinação desses materiais depende de decisão da perícia técnica judicial em andamento. 

 
56ª PERGUNTA 

Canteiro de obra. Quanto ao canteiro de obras, no memorial descritivo, FZ 01/000.75/10791/00, folha 7/29, 
item 2, subitem “Contenções”, está mencionado que o canteiro não faz parte do escopo, portanto entendemos 
que será utilizada a construção já existente na obra. Está correto nosso entendimento? Senão onde está 
previsto no contrato sua remuneração? 

RESPOSTA 
Sim. Referente ao canteiro de obras está prevista apenas a execução de serviços não concluídos pelo 
Consórcio responsável pela obra anteriormente. 

 
57ª PERGUNTA 

Projeto. A infraero forneceu uma relação de projetos dos quais constam projetos básico e projetos executivos 
aprovados. Na ETE FZ 01/000.92/010793/00, item 2, conteúdo das disciplinas da engenharia, folha 5/28 a 
Infraero informa o seguinte “o projeto executivo deverá ser elaborado com base no projeto básico aprovado e 
no projeto desenvolvido pelo consórcio CPM Novo Fortaleza que deverá ser complementado até a obtenção 
de seu selo de aprovação final. 
 
Perguntamos: Os projetos executivos fornecidos pela Infraero no edital e que foram desenvolvidos pelo 
consórcio CPM, estão aprovados e liberados para execução dos serviços sem nenhum ajuste/adequação? 
 
Se não, conforme dito anteriormente que deverá ser complementada até a obtenção do selo de aprovação 
final, como estes serão remunerados uma vez que o critério de medição e pagamento constante da ETG FZ 
01/000.92/010794/00, apenas estabelece um critério para pagamento na elaboração de projetos executivos 
baseados em projetos básicos e não em relação aos projetos executivos fornecidos? 

RESPOSTA 
Sim.  
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58ª PERGUNTA 
Se todos os projetos fornecidos se referem a obra a executar ou as fases já executadas, entendemos que o 
RDC em questão refere-se a continuidade de uma obra iniciada e paralisada. Está correto nosso 
entendimento? 

RESPOSTA 
Sim.  

 
59ª PERGUNTA 

De quem será a responsabilidade técnica dos projetos aprovados pelo consórcio CPM que serão executados 
pelo ganhador do RDC? 

RESPOSTA 
A responsabilidade pelos projetos executivos é dos respectivos autores, conforme Anotações de 
Responsabilidade Técnicas apresentadas. 

 
60ª PERGUNTA 

Qual o prazo de aprovação dos projetos executivos por parte da Infraero, após a entrega para aprovação? 
Qual a quantidade de pessoas que a Infraero disponibilizará para a análise e aprovação dos projetos? Essa 
quantidade não sendo suficiente para atendimento do prazo em questão, de quem será a responsabilidade da 
aprovação dos projetos, uma vez que isso impactará na execução das obras?  

RESPOSTA 
Os critérios para análise e aprovação do projeto executivo constam do item 8.4 da ETG FZ. 
01/000.92/010794/00.  
 
Será utilizada a quantidade suficiente. 
 
A responsabilidade da aprovação dos projetos é da Infraero, conforme item 8.2.1 da ETG FZ. 
01/000.92/010794/00. O planejamento da elaboração de projetos executivos em conformidade com o 
planejamento de execução das obras é de responsabilidade da Contratada. 
 

61ª PERGUNTA 
A Infraero através do documento FZ 01.000.75/10791/00 na folha 28/29, no segundo parágrafo, menciona 
que as variações de quantidades deverão ser embutidas nos preços unitários, uma vez que o quantitativo 
entregue no RDC, não poderá ser alterado. Contudo, sabemos por experiências em RDC`s anteriores, que a 
Infraero comparará a planilha da concorrente com a sua planilha. Essa planilha que é de conhecimento 
apenas da Infraero será o balizador para negociação do preço unitário, que não poderá ser superior ao 
estabelecido no seu orçamento, contudo se as diferenças encontradas por nós deverão ser absorvidas no 
orçamento, como é possível absorver esses valores, uma vez que a Infraero limita quantidade pela planilha 
não possível de ser alterada e impõe um limite de preços não conhecidos? Este procedimento é condizente 
com o processo de licitação? 
 
No documento FZ.06/302.92/10763/02 Especificação Técnica, no item 6.3-Elaboração de projeto de 
recuperação/reforço estrutural para elementos de fundações com patologias, incl. Desenhos, especificação 
técnica, planilha de quantidades de serviços & art, no 3º parágrafo ”O projeto .......”. 

 
Neste parágrafo mais uma vez é evidente a contradição entre o processo construtivo/metodologia executiva, 
o documento citado acima na página 28/29 e a planilha principal do contrato. Isto porque na especificação a 
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Infraero manda considerar a hipótese de demolição total da estrutura em contraposição a uma simples 
recuperação da estrutura existente. Qual consideração deverá ser adotada para orçamentação? Em qual item 
da planilha serão remunerados? 

RESPOSTA 
As licitantes tem acesso durante o período de publicação do edital de todos os desenhos, especificações 
técnicas, memoriais de cálculos com informações suficientes para elaborar suas próprias composições de 
preços unitários. Além disso, poderá ao longo da fase de publicação do Edital apresentar questionamentos 
para esclarecimentos e eventuais correções. Sim. 
 
Os procedimentos de reparo/reforço previstos em planilha estão relacionados às manifestações de 
patologias nos elementos executados no contrato anterior e que se encontram detalhados nas planilhas e 
especificações técnicas disponibilizadas para os licitantes. Não está previsto serviço de demolição para 
esses elementos. No presente processo licitatório existe a previsão de ensaios para a determinação das 
causas das patologias e elaboração de projeto de reforço estrutural que serão remunerados conforme item 
07.05 do Anexo XI conforme item 5 da 2ª parte desse Esclarecimento de Dúvidas, publicada no site de 
Licitações da Infraero. 
 

62ª PERGUNTA 
Relatórios de patologias. No documento FZ. 06/304.88/010727/02, página 21  cita o documento “ Relatórios 
de Patologias Concretadas na Obra do TPS Ampliação, Elaborados pela Souza Neto Eng. Ltda”, que as 
quantidades levantadas são obtidas com base nestes documentos. Não encontramos esses relatórios junto a 
documentação retirada na Infraero. Perguntamos – A Infraero fornecerá esses documentos para análise e 
elaboração da proposta?  
 
Ainda referente a este documento, é apresentado na PSQ as quantidades de serviços a serem executadas e 
já consideradas na planilha, para reconstituição das peças estruturais. Portanto entendemos que existe um 
projeto executivo elaborado através dos relatórios de patologia. Se nosso entendimento está correto, onde se 
localizam no edital, tais projetos? Se não, como pode a Infraero, determinar a execução de tais serviços? 
Caso ocorra a necessidade de novos serviços, por falta de previsão ou por uma previsão incorreta, como será 
possível atender a exigência do edital, que obriga a concorrente a considerar todos os custos em seu 
orçamento? 

RESPOSTA 
Sim. Os documentos indicados, em PDF, é parte integrante deste Esclarecimento de Dúvidas nº 
004/LALI/2015, e encontram-se disponibilizados somente no site de licitações da INFRAERO, no endereço: 
http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao. 
 
Não, o entendimento está equivocado. Esse questionamento foi respondido na questão anterior. A obra será 
contratada por empreitada por preço unitário sendo possível ajustar o contrato diante dessas incertezas 
causadas por falhas de execução do Consórcio anterior. A legislação prevê caso comprovada necessidade a 
realização de aditivos contratuais, sejam acréscimos ou decréscimos, observado o disposto no Art 15. Do 
decreto 7983: “A formação do preço dos aditivos contratuais contará com orçamento específico detalhado 
em planilhas elaboradas pelo órgão ou entidade responsável pela licitação, na forma prevista no Capítulo II, 
observado o disposto no art. 14 e mantidos os limites do previsto no § 1o do art. 65 da Lei no 8.666, de 
1993.” 

 
 

http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao
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63ª PERGUNTA 

No documento FZ. 06/304.88/010723/01, página 10 cita o documento “Relatório Fundações e Estruturas, 
emitido pela Souza Neto Engenharia, de 30/04/2014”, que as quantidades inseridas na PSQ são baseadas 
neste relatório. Pergunta – Solicitamos a Infraero o fornecimento deste documento para análise e elaboração 
da proposta.  

RESPOSTA 
Sim. O documento mencionado, em PDF, é parte integrante deste Esclarecimento de Dúvidas nº 
004/LALI/2015, e encontra-se disponibilizados somente no site de licitações da INFRAERO, no endereço: 
http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao. 

 
64ª PERGUNTA 

Na planilha de serviços (Anexo_XI_Nova_PSQ_ATUAL), disponibilizada no site da Infraero, nos itens: 
 
07.03.01- Limpeza de superfície de topo de blocos de coramento de estacas. 
07.03.02 - Ensaios de Campo e Laboratoriais para elementos de fundações, com emissão de Laudo Técnico 
Conclusivo a respeito do(s) tipo(s) de patologia(s) incidente(s). 
07.03.03 - Elaboração de Projeto de Recuperação/Reforço Estrutural para elementos de fundações com 
Patologias, incl. Desenhos, Especificação Técnica, Planilha de Quantidades de Serviços & ART. 

 
Não encontramos os índices de reajuste, na coluna “ÍNDICE DE REAJUSTE” da planilha. Perguntamos: Os 
índices desses itens serão informados com o envio de uma nova planilha? 

RESPOSTA 
O índice especificado para os serviços 07.03.01, 07.03.02 e 07.03.03 é o I1 - INCC - Índice de Nacional de 
Custo da Construção (abrangência nacional) - No. da Série FGV: 160868 - coluna 6. 

 
O índice especificado para os serviços 07.03.01, 07.03.02 e 07.03.03 é o I1 - INCC - Índice de Nacional de 
Custo da Construção (abrangência nacional) - No. da Série FGV: 160868 - coluna 6. Atentar que o 
sequencial questionado foi alterado para (07.05.01, 07.05.02 e 07.05.03) conforme planilha citada no item 5 
da 2ª parte deste Esclarecimento de Dúvidas. 

 
65ª PERGUNTA 

As medições serão executadas conforme preço unitário de planilha ou conforme cronograma físico-
financeiro? Os projetos apresentados em edital devidamente classificados como executivos, já poderá ser 
encaminhado para execução pela licitante ou todos ainda deverão passar por revisões? 

RESPOSTA 
Planilha de quantidades e preços contratual. Os projetos disponibilizados estão aprovados. 

 
66ª PERGUNTA 

Com relação ao item acima, ainda existem mais projetos executivos concluídos ou somente os apresentados 
em licitação? 

RESPOSTA 
Somente os apresentados na licitação. 

 
 
 

http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao
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67ª PERGUNTA 
Com relação ao item 03.05.03.04.01, Geradores, no layout da sala não apresenta detalhamento e na PSQ, 
também não apresenta alguns itens essenciais, tais como, duto de exaustão, algum detalhe da área que se 
possa alocar uma tomada de Ar e o local em que poderá ser instalada a descarga, tem como passar algum 
detalhamento ou especificação de área do mesmo? Podemos considerar o preço somente do gerador sem os 
componentes de exaustão e tomada de ar? 

RESPOSTA 
A execução de Projeto Executivo, com o detalhamento dos projetos, constitui Escopo do Objeto desse 
processo licitatório, cuja Contratada deverá realizar, apresentando informações necessárias à completa 
execução dos serviços. 

  
Não. Conforme o item 5.7 da Especificação Técnica de Sistemas Elétricos FZ.01/400.92/007903/08 deverão 
ser considerados fornecidos Conjunto Motor-Gerador com todos os acessórios lá descritos, inclusive 
componentes de exaustão e tomada de ar. 

 
68ª PERGUNTA 

Com relação ao critério de medição conforme anexo FZ.01/000.73/10799/00, por fazer parte do 
desenvolvimento da instalação e representar um custo elevado, podemos considerar que o cabeamento 
elétrico também entrará como requisito especial? 

RESPOSTA 
Não. 

 
69ª PERGUNTA 

Com relação ao critério de medição conforme anexo FZ.01/000.73/10799/00, por fazer parte do 
desenvolvimento da instalação e representar um custo elevado, podemos considerar que a tubulação (Água 
Gelada e Combate a Incêndio) também entrará como requisito especial? 

RESPOSTA 
Não. 

 
70ª PERGUNTA 

Com relação ao critério de medição conforme anexo FZ.01/000.73/10799/00, por representarem um valor 
significativo no contrato, as luminárias poderiam entrar também como requisito especial? 

RESPOSTA 
Não. 

 
71ª PERGUNTA 

Conforme anexo FZ.06-494.76-04318-2 (Memorial de Cálculo), o projeto básico de SDAI projeto de SDAI Lote 
1 e Lote 5, não cumpre a norma ABNT NBR 17240, toda a adequação e quantitativo da planilha será 
contestado no momento do desenvolvimento do projeto por meio de aditivo? 

RESPOSTA 
O projeto executivo do SDAI deverá ser desenvolvido de acordos com as Normas Técnicas.   
 
A legislação prevê, caso comprovada necessidade, a realização de aditivos contratuais, sejam acréscimos 
ou decréscimos, observado o disposto no Art 15. Do decreto 7983: “A formação do preço dos aditivos 
contratuais contará com orçamento específico detalhado em planilhas elaboradas pelo órgão ou entidade 
responsável pela licitação, na forma prevista no Capítulo II, observado o disposto no art. 14 e mantidos os 
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limites do previsto no § 1o do art. 65 da Lei no 8.666, de 1993.” 
 

72ª PERGUNTA 
No projeto básico o espessamento das paredes é de 14cm, no projeto executivo do consórcio CPM as 
paredes foram para 19cm, as fundações do projeto executivo foram reestruturadas para tal carga? 

RESPOSTA 
As cargas permanecem as mesmas, não havendo necessidade de reestruturação. As cargas podem ser 
consultadas nos documentos FZ.06/302.76/007158/02 – Estrutura/Estrutura de Concreto - Memorial de 
Cálculo, pág. 11/437, item 5.1 – Ações, que aponta a consideração de 1,50 kN/m² de carga distribuída no 
pavimento devido a alvenarias;FZ.06/304.76/007120/03 – Fundações - Memorial de Cálculo, pág. 9/344, 
item 3.3 – Dimensionamento de vigas baldrame, que aponta a consideração de 3,0 kN/m² para os painéis de 
alvenarias sobre as vigas baldrame. Disponível para os licitantes. 

 
73ª PERGUNTA 

Em caso de grandes alterações como tal exposta acima, o consórcio vencedor terá algum aditivo de prazo 
para apresentação de tais projetos, já que interferem diretamente com quase todos os projetos da obra? 

RESPOSTA 
O objeto desse questionamento não causa alterações na documentação de projeto publicada no RDC 
002/DFLC/SBFZ/2015. 

 
74ª PERGUNTA 

No item 03.02.02.02, apresenta a metragem para escoramento da estrutura existente, porém, não há campo 
previsto para escoramento da nova estrutura, favor confirmar em qual item da PSQ deverá constar para que o 
preço do item exposto pela licitante não seja maior que o da INFRAERO 

RESPOSTA 
O quantitativo de forma/escoramento para lajes treliçadas está contemplado nos itens 02.02.05.02.01, 
02.02.05.02.02, 03.02.02.02.05, 03.02.02.02.06 e 03.02.07.02.01, conforme memorial de quantificação 
apresentado nos documentos FZ.06/302.88/010721/01, FZ.06/302.88/010722/00 e FZ.06/302.88/04001/04. 
Para os demais elementos estruturais (ex: pilares, lajes maciças, vigas, etc.) o quantitativo de 
forma/escoramento está contemplado nos itens: 03.02.02.01, 03.02.05.01 e 02.02.03.01 (Forma plana para 
estruturas de concreto, fornecimento e aplicação), referente aos setores leste, oeste e reforma, 
respectivamente. Conforme memorial de quantificação apresentado nos documentos 
FZ.06/302.88/010721/01, FZ.06/302.88/010722/00 e FZ.06/302.88/04001/04 disponível para os licitantes. 

 
75ª PERGUNTA 

Em complemento as informações contidas na pergunta e resposta nº 11 do segundo boletim de 
esclarecimento, solicitamos por favor disponibilizar os documentos abaixo para uma análise mais detalhada 
adas obras executadas, uma vez que os mesmos não foram encontrados: 
  
· Memoriais descritivos e especificações técnicas mínimas que foram utilizadas. 
·     Relatórios parciais da execução dos trabalhos nas estacas, incluindo, dentre outros a profundidade 

executada, cotas, volumes de concreto, velocidade de rotação, pressão de injeção, etc, todos elementos 
que por normativa seriam acompanhado e registrado pela gerenciadora. (tanto para estacas raiz quanto 
para estaca hélice) 

 ·   Resultados das provas de cargas e integridade realizadas nas estacas tipo raiz e tipo hélice 
 ·  Desenho as built. 
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RESPOSTA 
Os DVD’s com os documentos solicitados poderão ser retirados no escritório da Infraero localizado no 
canteiro de obras em Fortaleza – CE. 

 
76ª PERGUNTA 

No item da planilha de serviços (Anexo XI Nova PSQ ATUAL), disponibilizada no site da Infraero, junto aos 
esclarecimentos de dúvidas 01 e 02, no item: 
 
03.04.02.06.06- Tubo de ferro fundido, classe K7, extremos com pontas. Incluindo conexão. Unidade: metro, 
quantidade: 3,00. Neste item não há nenhuma indicação do diâmetro do tubo, nem tampouco menção da 
especificação ou projeto, para que possamos buscar a informação. Perguntamos: Qual o diâmetro do tubo 
especificado neste item da planilha? 

RESPOSTA 
O diâmetro do tubo é 500 mm conforme indicado no projeto da Estação Elevatória de Esgoto (EEE), 
documento FZ.06-550.01-007765-04-Implantação parcial. 

 
77ª PERGUNTA 

No item da planilha de serviços (Anexo_XI_Nova_PSQ_ATUAL), disponibilizada no site da Infraero, junto aos 
esclarecimentos de dúvidas 01 e 02, no item: 
 
02.07.16.02.30 – Válvula de 02 vias, com ação On-Offão On-Off 
02.07.16.02.31 – Moto atuador, com ação On-Off 
Não há unidade nem quantidade para estes serviços. 
 
Perguntamos: Esses itens fazem parte do contrato? Caso façam parte, podemos alterar o arquivo original da 
Infraero? Solicitamos a nova planilha de preços alterada. 

RESPOSTA 
Os itens 02.07.16.02.30 e 02.07.16.02.31 não fazem parte do escopo e podem ser excluídos. 

 
78ª PERGUNTA 

No item da planilha de serviços (Anexo_XI_Nova_PSQ_ATUAL), disponibilizada no site da Infraero, junto aos 
esclarecimentos de dúvidas 01 e 02, no item: 
 
02.05.11.04.13 - Desmontagem do equipamentos de SDAI existentes e deverão ser entregues à Infraero, 
conforme item 3.1.2.1 da ET FZ.06/494.92/008948 
02 centrais Honeywell FS 90, com 09 laços de 99 pontos, classe A em cada Central; 
1.555 Sensores e Atuadores, sendo 796 de uma central e 759 da outra central; 
01 Servidor de Rede; 
02 Estações de Trabalho; 
Cabos dos laços e de alimentação do sistema; 
Rede de Dutos. 
 
Não há unidade nem quantidade para esse serviço. Perguntamos: Esse item faz parte do contrato? Caso faça 
parte, podemos alterar o arquivo original da Infraero? Caso possa ser alterado, qual a unidade e quantidade 
que deverá ser completada na planilha? Solicitamos a nova planilha de preços alterada. 
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RESPOSTA 
Esta dúvida foi respondida na 2ª PARTE – ERRATA do Esclarecimento de Dúvidas Nº 003/LALI/2015, de 05 
de março de 2015. 

 
79ª PERGUNTA 

Com relação ao item 03.02.03.01 e 03.02.03.02, o quantitativo exposto em planilha do RDC, a estrutura 
metálica que se encontra na obra, está abatida do quantitativo apresentado? A mesma apresenta condições 
de uso? Poderemos reaproveitar? Qual a quantidade de estrutura metálica esta estocado na área da obra? 
Podendo ser utilizada, qual será o critério de medição? 

RESPOSTA 
Não. Com relação às respostas das demais perguntas, informamos que todas dependem do resultado da 
perícia técnica judicial em andamento. 

 
80ª PERGUNTA 

Com relação ao item 02.02.02.01.03, o consórcio anterior armazenou um aço já cortado e dobrado, esse 
quantitativo foi abatido na planilha do contrato? O mesmo apresenta condições de uso? Poderemos 
reaproveitar? 

RESPOSTA 
Não. Com relação às respostas das demais perguntas, informamos que todas dependem do resultado da 
perícia técnica judicial em andamento. 

 
81ª PERGUNTA 

Com relação ao item 03.05.12.03, percebe-se que alguns serviços de instalação de infraestrutura foram 
executados nos acessos viários, estes quantitativos dos serviços executados já foram abatidos em planilha? 

RESPOSTA 
Os serviços executados que não precisam de retrabalho foram descontados.  

 
82ª PERGUNTA 

Com relação ao sistema de detecção de incêndio (SDAI), ao executarmos os serviços de ampliação, teremos 
que garantir a comunicação com o sistema existente do aeroporto, o mesmo encontra-se em perfeito 
funcionamento e apto a receber o novo sistema? 

RESPOSTA 
O sistema SDAI existente no aeroporto será totalmente substituído durante a obra de reforma. 

 
83ª PERGUNTA 

Ainda com relação ao sistema existente de detecção de incêndio (SDAI), o qual deve ser feita a intervenção 
conforme a questão anterior, o mesmo se encontra devidamente regularizado junto ao Corpo de Bombeiros e 
aos órgãos competentes? Em caso negativo, de que será a responsabilidade da intervenção no sistema e da 
sua regularização? 

RESPOSTA 
A instalação de novo sistema de detecção de incêndio (SDAI) faz parte do escopo da obra ora em licitação, 
de modo que a responsabilidade para a instalação do sistema será da empresa vencedora do certame. 
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84ª PERGUNTA 
Com referência aos itens de DMT exemplo 01.05.01.02.17, conforme apuração da região, o DMT de 15 km 
não atende, pois o bota fora licenciado mais próximo da região do aeroporto, se encontra a 22km do mesmo, 
teria como esclarecer tal questão? 

RESPOSTA 
Cabe ao licitante o levantamento junto aos órgãos ambientais competentes quanto aos locais apropriados 
para disposição dos materiais provenientes de bota-fora para inclusão em sua proposta. 
 

85ª PERGUNTA 
Ainda com referência ao item acima, no caso empolamento do material existente, em caso da licitante se 
tornar vencedora e o ensaio de campo apresentar uma diferença entre o especificado e ensaiado, qual será o 
procedimento a ser adotado? 

RESPOSTA 
O custo de referência dos serviços de infraestrutura é obtido a partir do Sistema de Custos Referenciais de 
Obras – SICRO, conforme Art. 4º do Decreto nº 7983, de 8 de abril de 2013. 
 

86ª PERGUNTA 
Foi publicado um preço do sistema de telemática do último RDC, segundo orçamentos, não teríamos 
condições de executar com tal valor, mesmo que de forma reajustada, no caso da licitante se tornar 
vencedora, e comprovarmos que não há condições de executar os serviços com o preço tabelado 
erroneamente pela INFRAERO, tem-se a chance de alterar a vossa composição? Caso tal comprovação seja 
afirmada, será mantido o preço do vencedor? 

RESPOSTA 
O orçamento estimativo para a contratação por ocasião do RDC 002/DFLC/SBFZ/2015 somente será tornado 
público após o encerramento da licitação, conforme Art 6º da lei nº 12.462, de 04 de agosto de 2011. Desse 
modo, as licitantes deverão elaborar suas propostas com base nos projetos disponibilizados e poderão 
questionar a Administração Pública durante a fase de publicação do instrumento convocatório. 

 
87ª PERGUNTA 

Pergunta 1 - Gostaríamos que nos fosse repassado os autos da alteração do regime de contratação do RDC 
Presencial nº 004/DALC/SBFZ/2011 para o novo RDC Eletrônico nº 002/DFLC/SBFZ/2015. pois segundo a lei 
nº 12.462, de 04 de agosto de 2011, tem-se a seguinte recomendação: 

 
“Art. 8o Na execução indireta de obras e serviços de engenharia, são admitidos os seguintes regimes: 
 
I - empreitada por preço unitário; 
II - empreitada por preço global; 
III - contratação por tarefa; 
IV - empreitada integral; ou 
V - contratação integrada. 
 
§ 1o Nas licitações e contratações de obras e serviços de engenharia serão adotados, preferencialmente, os 
regimes discriminados nos incisos II, IV e V do caput deste artigo. 
 



 
 

Continuação do Esclarecimento de Dúvidas nº 004/LALI/2015 
 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO 
SCS - Q. 04 - BL. A - Nº 58 - ED. INFRAERO  Fone: (0xx)(61) 3312-3086 

CEP 70304-902 - BRASÍLIA - DF - BRASIL  Fax: (0xx)(61) 3312-3214 
HOME PAGE: http://www.infraero.gov.br 

Form. 02.02.01 - NI - 2.02/C (GDI) - fl. 14/21 
14 

§ 2o No caso de inviabilidade da aplicação do disposto no § 1o deste artigo, poderá ser adotado outro regime 
previsto no caput deste artigo, hipótese em que serão inseridos nos autos do procedimento os motivos que 
justificaram a exceção” 

 
Pergunta 2 - Solicitamos, ainda, que em face das relevantes questões levantadas e da mais destacada 
importância do objeto, a INFRAERO conceda o adiamento da licitação por, pelo menos, 30 dias com vistas à 
melhor formalização de propostas e atendimento ao interesse público. 

RESPOSTA 
1. A decisão de ser adotar o regime de contratação é um ato discricionário da Administração Pública. No 

RDC Presencial nº 004/DALC/SBFZ/2011 definiu-se pela contratação por empreitada por preço global; 
no caso do novo RDC Eletrônico nº 002/DFLC/SBFZ/2015, a Infraero optou-se pelo regime de 
empreitada por preço unitário, pois se trata de situação de retomada de remanescente de obra que traz 
imprecisão inerente de quantitativos em seus itens orçamentários. 

 
2. A pergunta foi recebida pela INFRAERO em 27 de fevereiro de 2015. Assim, a data de abertura da 

licitação fora restabelecida para o dia 06 de abril de 2015 conforme publicação no Diário Oficial da 
União – DOU, de 02/03/15, Seção 3, pág. 3 

 
88ª PERGUNTA 

Para que não haja equívoco no entendimento da formação dos preços, como ocorreu no “Esclarecimento 3, 20ª 
pergunta, item a)” e sendo o regime de contratação desta licitação por empreitada a preço unitário, solicitamos 
disponibilizar caderno de encargos, critério de medição ou composição de preços unitários de referência da Infraero, 
indicando o que será medido em cada item da PSQ durante a execução dos serviços. 
 
b) Solicitamos disponibilizar o projeto ET FZ.06/471.92/04345, mencionado na PSQ, item 02.05.09.06.01, porém 

não encontrado na documentação. 
 
c) Não encontramos na PSQ a fachada cortina C083 indicada no projeto FZ.06-201.07-06038-1. Em qual item 

devemos considerá-la? 
 
d) Não encontramos nos projetos detalhes das portas PL04 - Porta de Aluminio - 2,00x1,00 m (instalada a 

0,30m, do chão, em alumínio) e PL07 - Porta de Aluminio - 1,50x2,10 m, com bandeira fixa de 1,50x0,40m, 
em alumínio e vidro, itens 02.01.02.03.04 e 02.01.02.03.07 respectivamente da PSQ. Solicitamos 
disponibilizar projeto correspondente. 

RESPOSTA 
a)  Os critérios de medições dos serviços constam nas Especificações Técnicas específicas de cada 

disciplina. Conforme item 3.7 do Edital de Licitações: “o orçamento global estimado para o objeto da 
licitação será tornado público apenas e imediatamente após a adjudicação do objeto”. A mesma regra 
se aplica às composições de preços unitários de referência.  

 
b)  O documento solicitado foi disponibilizados para os licitantes na versão atualizado no projeto executivo, 

correspondendo ao documento FZ.06/471.92/009575, de Sistemas Eletrônicos – SIDO, Lote 01. 
 
c)  A esquadria C083 está inserida no item “03.01.02.08.01 Sistema de fechamento vertical tipo fachada-

cortina que consiste em conjunto composto de perfis de alumínio com acabamento anodizado na cor 
preta/branca seguindo padrão existente e vidro. Referência: Alcoa ou equivalente técnico. Conforme 
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especificação Técnica. - C003, C011, C012, C013, C015, C017, C025, C034 a C037, C041 a C069, 
C075 a C085, C088, C089, C097 a C101, C110, C111, C113, C118, C122, C124, C125, C127, C128, 
C129 e C130, C147”, da PSQ Geral FZ.01/000.88/010805/02 , podendo também ser encontrada no 
memorial de cálculo da PSQ da disciplina de Arquitetura, Lote 02, FZ.06/201.88/010712/00.  

 
d)  Os detalhes das portas questionadas constam no desenho FZ.06/201.07/04495/02. 

 
89ª PERGUNTA 

Solicitamos os seguintes esclarecimentos, referente RDC ELETRÔNICO Nº 002/DFLC/SBFZ/2015: 
  
A Instrução Normativa n 2 de 4 de junho de 2014 do Ministério do Planejamento, que dispõe as normas 
disciplinares que devem ser adotadas para a etiquetagem dos prédios públicos federais, determina as regras 
e uso da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia (ENCE) nos projetos e respectivas edificações 
públicas federais novas ou que recebam retrofit. 
  
Inclusive, existe o Manual para Etiquetagem de Edificações Públicas para o Gestor Público (ano 2014) e o 
selo Procel Edifica, fornecido pela Eletrobras Procel após avaliação realizada por Organismo de Inspeção 
Acreditado (OIA). 
  
Dessa maneira, entendemos que o edital referente a “contratação da complementação de projeto executivo e 
da execução das obras e serviços de engenharia para reforma, ampliação e modernização do TPS, 
adequação do sistema viário de acesso e ampliação do pátio de aeronaves para as obras do Aeroporto 
Internacional Pinto Martins, Fortaleza/SBFZ” deverá, desde a etapa de complementação do projeto executivo, 
atender as exigências para obtenção do Selo Procel, pois o escopo refere-se a edificações públicas federais 
novas e em reforma, posterior a publicação da Instrução Normativa.  
  
Nosso entendimento está correto? O projeto executivo e a planilha orçamentária disponibilizada pela 
INFRAERO já considera a obtenção do selo Procel? 
  
Caso positivo, solicitamos informar como serão remunerados os itens de obras, serviços e equipamentos que 
terão suas especificações técnicas e eventualmente quantidades modificadas.  

RESPOSTA 
O Art. 1º da referida Instrução Normativa Nº02/2014 do Ministério do Planejamento tem por objetivo “Garantir 
a aquisição de bens e a contratação de obras e serviços de engenharia com eficiência energética no âmbito 
da Administração Pública Federal Direta, Autárquica e Fundacional, de modo a promover o desenvolvimento 
nacional sustentável”.  
  
Dessa forma, sendo a INFRAERO uma empresa pública federal da Administração Indireta, não há 
obrigatoriedade de seguir tal instrução.  
  
Além disso, de acordo com o Plano Nacional de Eficiência Energética (PNEf), a compulsoriedade de 
etiquetagem  para obtenção do selo Procel Edifica deverá ser aplicada para edificações públicas até 2020, 
comerciais e de serviços até 2025 e residenciais até 2030, ou seja, possui até o momento caráter voluntário. 
  
Assim, o entendimento está equivocado pelas razões expostas. O projeto e planilha orçamentária não 
consideram a obtenção do selo Procel. 
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90ª PERGUNTA 
Solicitamos os projetos relacionados abaixo e listados no documento FZ. 06/204.88/10716/00: FZ. 
06/205.01/215011; FZ. 06/205.01/215012; FZ. 06/205.01/215013; FZ. 06/205.01/215014; FZ. 
06/205.01/215015; FZ. 06/205.01/115011. 

RESPOSTA 
Os projetos executivos listados no questionamento não foram aprovados. Indicamos os documentos 
correlacionados no projeto básico: 
  

INTERIORES 

LOTE - 01 (REFORMA) 

FZ.06/205.93/03970 2 LOTE 1 - TERMINAL DE PASSAGEIROS PLANTA  LAYOUT - PAVIMENTO TÉRREO 

LOTE - 02 (AMPLIAÇÃO) 

FZ.06/205.93/04562 3 LOTE 2 - TERMINAL DE PASSAGEIROS PLANTA LAYOUT  TÉRREO 

FZ.06/205.93/04563 3 LOTE 2 - TERMINAL DE PASSAGEIROS PLANTA LAYOUT 1º PAVIMENTO - PARCIAL 1 

FZ.06/205.93/05335 1 LOTE 2 - TERMINAL DE PASSAGEIROS PLANTA  LAYOUT -1º E 2º PAVIMENTOS 
  

 
91ª PERGUNTA 

Solicitamos a planilha revisada da obra acima mencionada de acordo com os itens alterados e incluídos 
conforme os esclarecimentos de dúvidas nº 003 / LALI / 2015 – 05/03/2015. 

RESPOSTA 
A revisão do Anexo XI_Nova_PSQ_Atual será atualizado no site de licitações da Infraero. Ver item 5 da 2ª 
Parte – Retificação deste Esclarecimento de Dúvidas nº 004/LALI/2015. 
 

92ª PERGUNTA 
a) Solicitamos disponibilizar os projetos GE.01/436.75/00850/03, GE.01/431.75/01056/00, 

GE.01/430.75/00893/03, GE.01/435.75/00894/02, citados no documento FZ.01-000.75-010795-
00_MD_PROJ_EXEC e não encontrados na documentação. 

 
b) Solicitamos esclarecer o que segue sobre o item de vidros: 

 
b.1) No esclarecimento 3, 21ª e 28ª perguntas, foi informado que o vidros laminados refletivos deverão ser 

incolores. Porém, a especificação "Reflecta" da Cebrace se refere a uma linha refletiva de vidros nas 
cores champanhe, verde ou cinza, que tem variação no preço. O que devemos considerar? 

b.2) Nos vidros com filme de polivinil butiral, PVB, a pelicula Llumar é uma linha de películas de controle 
solar da Eastman. Solicitamos a referência para que não haja discrepância na oferta de preços. 

b.3) Nos vidros do tipo VL4 é solicitado vidro Cebrace Cool Lite KNT, que é um produto com controle solar 
com alta perfomance. Porém, ainda assim é solicitado o uso da película. Qual a função esperada 
desta película? Seria decorativa?  

b.4) Os vidros VL7 estão especificados como Cebrace Cool Lite ou equivalente técnico. Porém, a linha 
Cool Lite da Cebrace é uma linha muito extensa com aproximadamente 24 itens, divididos em 
performance, cores e níveis de transmissão luminosas e fator solar. O que devemos considerar? 

b.5) No caso dos vidros temperados jateados, existe restrição quanto à utilização do vidro acidado? 
RESPOSTA 

a)    Os documentos solicitados foram atualizados pela equipe técnica da Infraero e serão publicados no site 
de Licitações da Infraero na versão atual. 

 
b.1)  Através do acesso à página http://www.cebrace.com.br/v2/produtos-aplicacoes/produtos/4 confirmamos 

que existe sim a cor incolor para a linha “Reflecta Float” especificada. Manter a especificação.  

http://www.cebrace.com.br/v2/produtos-aplicacoes/produtos/4
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b.2)  A película PVB faz parte do sistema de vidros laminados, compostos por duas ou mais placas de vidro, 

que são unidas por uma ou mais camadas intermediárias de polivinil butiral (PVB). A especificação 
reproduz esta definição quando cita “aderidos entre si por um filme de polivinil butiral incolor – PVB”. 
Sendo assim, as indicações das marcas “Cerbrace” e “Llumar” que constam na planilha tem como 
objetivo servir meramente de referência de qualidade e facilitar a descrição do objeto, sendo suficientes 
para estimativa de custos as características gerais dos vidros laminados presentes nas especificações. 

 
b.3)  Sim, conforme especificado “aplicação interna de película decorativa cor branco jateado”. 
 
b.4)  A referência da especificação do vidro VL7 é  “Cool Lite KNT ou equivalente técnico”. 
 
b.5)  Sim, a especificação do vidro temperado jateado deve ser mantida, conforme especificada no Edital. 
 

93ª PERGUNTA 
O item da planilha 05.01.05.02.24, solicita “Desativação, desmontagem, desinstalação, remoção, catalogação, 
armazenagem  dentro do sítio aeroportuário - EA21 a EA30 - Esteiras Alimentadoras com balança + etiquetagem, 
Rapistan DEMAG ou equivalente técnico, comp. 2500 mm”. Identificamos junto ao fornecedor que as esteiras EA-21 
a EA -30 são códigos de esteiras novas e que a Dematic possui contrato com a Infraero para fornecer e instalar 
estes equipamentos, e que os mesmos ainda não foram instalados. Ainda conforme informação recebida pela 
Dematic, a desmontagem das esteiras EA -01 até EA -20 também faz parte deste mesmo contrato que eles 
possuem com a Infraero. O que devemos considerar? 

RESPOSTA 
O Terminal de Passageiros existente (Área da reforma) possui atualmente 30 esteiras alimentadoras (EA1 – 
EA30), instaladas entre os eixos 13 ao 18, sendo que após a execução dos serviços de reforma passará a ter 
20 esteiras alimentadoras (EA1 – EA20). 
  
A contratada DEMATIC realizará a desativação, desmontagem, desinstalação, remoção, catalogação e 
armazenamento, além do fornecimento e instalação de 20 esteiras alimentadoras (EA1-EA20) na Área da 
Reforma. 
  
A contratada para a execução das obras de reforma / ampliação do TPS realizará exclusivamente a 
desativação, desmontagem, desinstalação, remoção, catalogação e armazenamento de 10 esteiras 
alimentadoras (EA21-EA30) na Área da Reforma. 
  
A contratada DEMATIC realizará também o fornecimento e instalação de mais 50 esteiras alimentadoras 
novas (EA21-EA70) na Área da ampliação. 

 
94ª PERGUNTA 

Do documento número FZ.06/432.75/04362 (Memorial Descritivo do Lote 1): 
 
“A tubulação de água de condensação e as torres de resfriamento existentes será mantida como se encontra 
atualmente.” [item 1.3, p. 7]  
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Polivinil_butiral
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Nos documentos número FZ.06/432.08/4994 e FZ.06/432.08/05000 (TPS – Planta Baixa Rede de Dutos no 
Térreo, Parte 2 e TPS – Planta Baixa Rede Hidráulica no Térreo, Parte 1, ambas pertencentes ao conjunto de 
documentos do Lote 2), temos as indicações “TORRES DE RESFRIAMENTO (EXISTENTE)”.  
 
Porém, no Anexo XI do Edital (Planilha de Serviços e Quantidades – PSQ), observamos a solicitação de 4 
(quatro) torres para atendimento à CAG existente [item 02.07.01.01].  
 
a)  A substituição das 4 (quatro) torres de resfriamento para atendimento à CAG existente fazem parte do 

escopo de fornecimento da CONTRATADA? 
 
Do documento número FZ.06/432.75/04362 (Memorial Descritivo do Lote 1):  
 
“Logicamente a rede hidráulica vai ter de acompanhar as vazões individuais das diferentes UTA´s, e terá de 
ser substituída de acordo. Serão mantidas as tubulações da CAG nos trechos assinalados nos desenhos 
FZ.06/432.23/05842 e FZ.06/432.08/04373.” [item 1.3, p. 6]  
 
Além destes documentos, no documento número FZ.06/432.23/009095 (Fluxograma Hidráulico – Parte 1, do 
Lote 1), temos várias indicações de check marks ( ), inclusive nos equipamentos AHU-22, AHU-23, AHU-24, 
AHU-25, AHU-41 e AHU-47.  
 
b)  Podemos entender que estas marcações de check significam trechos de tubulações já existentes e que 

serão reaproveitados?  
 
c)  Os equipamentos assinalados com check marks, bem como sua rede de dutos, materiais de difusão e 

elétrica fazem parte do escopo de fornecimento da CONTRATADA?  
 
Em análise ao projeto, observamos que alguns exaustores contidos nos desenhos não estão relacionados na 
PSQ (Anexo XI do Edital). São eles:  
 

 EX-53-S, localizado no desenho número FZ.06/432.08/008292 (Planta da Rede de Dutos – Subsolo, 
Parcial 7), entre eixos B1-C1 e 20-21;  

 EX-13-T, localizado no desenho número FZ.06/432.08/008303 (Planta da Rede de Dutos – Térreo, Parcial 
2), entre eixos C1-D e 02A-01B;  

 EX-06-S, localizado no desenho número FZ.06/432.08/008329 (Planta da Rede de Dutos – 2º Pavimento, 
Parcial 8), entre eixos E-F e 29-30.  

 
d)  O fornecimento e instalação destes ventiladores, bem como sua rede de dutos, materiais de difusão e 

elétrica fazem parte do escopo de fornecimento da CONTRATADA? 
RESPOSTA 

a)  Sim. 
b)  Não. Desconsiderar os check marks no documento FZ.06/432.23/009095 
c)  Desconsiderar os check marks no documento FZ.06/432.23/009095. Na reforma do terminal (Lote 1) 

todas as  unidades de tratamento (AHU) e respectivos difusores, quadros elétricos e rede de dutos 
serão substituídos por novos. 

d)  Sim para os exaustores EX – 03T e EX 06-S, conforme informações abaixo: 
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EX-53-S: Equipamento não foi aprovado conforme desenho FZ.06/432.08/008292 aprovado, disponível 
para os licitantes. 
EX-13-S: Identificado no local indicado na planta FZ.06/432.08/008303 o Exaustor EX-03T. (Presente 
na PSQ – Lote 2: Item 10.01.001.009.003). 
EX-06-S: (Presente na PSQ – Lote 2: Item 10.01.001.009.045) 

 
95ª PERGUNTA 

Informar quem são as 8 construtoras convidadas a participar da licitação referente à: 
FZ.06/461.92/008973/02, Sistemas Eletrônicos – STVV, Lote 1 - Terminal de Passageiros e Aeroporto? 

RESPOSTA 
Não houve convite para construtoras para participar da licitação. 
 

96º PERGUNTA 
Em face da morosidade na tramitação e legalização dos documentos junto aos consulados no país de origem, 

estamos solicitando uma prorrogação dos prazos de entrega dos documentos do presente processo licitatório 

por mais 15 (quinze) dias. 

RESPOSTA 

Ver item 7 da 2ª Parte – Retificação deste Esclarecimento de Dúvidas nº 004/LALI/2015, de 26 de março de 
2015. 
 
 

2ª PARTE – RETIFICAÇÃO  

 
A Comissão de Licitação designada para processar a licitação - 

RDC Eletrônico nº 002/DFLC/SBFZ/2015 comunica que foram ajustados os seguintes dispositivos editalícios, 
conforme abaixo:  
 
1. Edital. ITEM 6 – DO PRAZO CONTRATUAL. Ajustar a composição interna  do prazo de execução do 

empreendimento, assim formatado: 
 

[...] 
 

6.1  O prazo de vigência do contrato é de 1545 (um mil quinhentos e quarenta e cinco) dias 
consecutivos contados a partir da data de autorização de início das obras/serviços, sendo 
90 (noventa) dias consecutivos para a Fase de Planejamento, 1350 (um mil, 
trezentos e cinquenta) dias consecutivos para Execução das Obras/Serviços do 
objeto contratado, 90 (noventa) dias consecutivos para expedição do Termo 
Recebimento Definitivo das obras e serviços e 15 (quinze) dias para o pagamento final. 

 

[...] 
 

1.1 Uniformizar os prazos internos estipulado no subitem 2.1 da nova Minuta Contratual – Anexo IV do 
Edital, conforme subitem 6.1 do ato convocatório; 

 

1.2 O item 23 da Especificação Técnica Geral ETG. FZ.01/000.92/10790/01, observa os prazos do 
subitem 6.1 do Edital; 
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2. Edital. Anexo XIII - Especificações Técnicas. Disponibilização, no site da Infraero, dos documentos 

mencionados na 62ª Pergunta deste Esclarecimento de Dúvidas nº 004/LALI/2015, a saber: 
 

Relatórios de Patologias Concretadas na Obra do TPS Ampliação 
 

1. Rel_Complem_Patol_Bloco_B3_Terreo.pdf 
1. Relatório_de_Anomalias_Bloco_B2_Subsolo.pdf 
2. Rel_Complem_Patol_Bloco_B4_Terreo.pdf 
2. Relatório_de_Anomalias_Bloco_B3_1º Pav_Completo..pdf 
3. Rel_Complem_Patol_Bloco_B5_Terreo.pdf 
3. Relatório_de_Anomalias_Bloco_B3_Subsolo_e_Terreo.pdf 
4. Relatório_de_Anomalias_Bloco_B4_Terreo.pdf 
5. Relatório_de_Anomalias_Bloco_B4_Terreo_Complementar.pdf 
6. Relatório_de_Anomalias_Bloco_B5_Terreo.pdf 
7. Relatório_de_Anomalias_Bloco_B5_Terreo_Complementar.pdf 
8. Relatório_de_Anomalias_Bloco_B6_Subsolo.pdf 
9. Relatório_de_Anomalias_Bloco_B7_Subsolo.pdf 
10. Relatório_de_Anomalias_Bloco_B8_Subsolo.pdf 
11. Relatório_de_Anomalias_Bloco_B9_Subsolo.pdf 
 

3. Edital. Anexo XIII - Especificações Técnicas. Disponibilização, no site da Infraero, do documento 
mencionado na 63ª Pergunta deste Esclarecimento de Dúvidas nº 004/LALI/2015, qual seja: Relatório 
Fundações e Estruturas – Relatório_Fundação_Estrutura_30_04_14.pdf 

 
4. Edital. Anexo XIII - Especificações Técnicas. Disponibilização dos documentos mencionados na 92ª 

Pergunta deste Esclarecimento de Dúvidas nº 004/LALI/2015, item “a”, assim distribuído:  
 

-  GE_01_430_75_00893_05_EPTP3_MODIFICADO.pdf 
- GE_01_431_75_01056_01_EPTP3_MODIFICADO.pdf 
- GE_01_432_75_00598_08_EPTP3_MODIFICADO.pdf 
- GE_01_435_75_01057_02_EPTP3_MODIFICADO.pdf 
- GE_01_436_75_00850_04_EPTP3_MODIFICADO.pdf 

 
5. Edital. Anexo XI - Planilha de Serviços e Quantidades – PSQ. Divulgação da PSQ consolidada, assim 

identificada: FZ_01_000_88_010805_03_PSQ_GERAL_REV3.xlsx. 
 
6. Edital. Anexo XIII - Especificações Técnicas. Atualização dos seguintes arquivos 

 

- Cronograma – FZ.01.000.98.010800.01.pdf 
- Especificação Técnica Geral – FZ.01.000.92.10790.01.ETG.pdf 
- Etapeamento da Obra – Memorial Descritivo – FZ.01.000.98.010807.01.MD.ETAP.RV.pdf 
- Especificação Técnica – FZ.01.201.92.04435.4.ETE.REV.LT2.ATUAL.ARQ.pdf 
- Memorial de Quantificação – FZ.06.201.88.010712.01.PSQ.REV.LT2.ATUAL.ARQ.pdf 
- Memorial de Quantificação – Tratamento de Patologias – 

FZ.06.302.88.010727.04.PSQ.REV.PAT.pdf 
- Resumo das Alterações da PSQ_Atualizada 
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7. A data de abertura do RDC Eletrônico nº 002/DFLC/SBFZ/2015 marcada para o dia 06/04/2015, 
fica adiada para o dia 22 de abril de 2015, no mesmo local e horário conforme aviso a ser 
publicado no Diário Oficial da União - DOU, de 27/03/2015, Seção 3. 

 
 

3ª PARTE - RATIFICAÇÃO 

 
 
Permanecem inalteradas as demais clausulas e condições 

estabelecidas no edital, inclusive a data de abertura da licitação, marcada para o dia 22 de abril de 2015 no 

site: https://www.licitacoes-e.com.br.  

 
Informações na Gerência de Licitações da INFRAERO localizada no 

SCS, Quadra 4, Bloco “A”, Edifício Centro-Oeste, 2º andar, em Brasília/DF, tel.: nº (61) 3312-3042/2575 ou 

nos sites: http://www.licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao ou http://www.licitacoes-e.com.br. 

 
Brasília/DF,  26  de  março de 2015. 

 
 
 
 

HÉRCULES ALBERTO DE OLIVEIRA 
Presidente Suplente da Comissão de Licitação 

 

 
 
 
 

JEFFERSON BANDEIRA GUEDES DANIELE MARQUES ANDOLFATO 
Membro Técnico/DESE Membro Técnico/DESE 
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