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ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS Nº 005/LALI/2015 –  17/04/2015 
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. As perguntas de nº 
42 a 96 foram respondidas no Esclarecimento de Dúvidas nº 004/LALI/2015, de 26 de março de 2015. 

 
 

 

1ª PARTE – PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 

 
97ª PERGUNTA 

Seguros: O Anexo IV – Contrato (minuta), item 3.2, pág. 51 estabelece que: 
 
“A CONTRATADA deverá apresentar à INFRAERO, em até 15 (quinze) dias após a assinatura do Contrato e antes da emissão da Ordem de Serviço, a apólice de 
Seguro de Risco de Engenharia com cobertura de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada, tendo a INFRAERO como BENEFICIÁRIA, com valor (importância 
segurada) e prazo de vigência não inferior ao do contrato, sob pena de aplicação das cominações previstas neste instrumento.” 

 
Com relação ao Seguro de Risco de Engenharia não temos dúvida e entendemos perfeitamente que a 
cobertura deve ser pelo valor contratual. Com relação à cobertura de Responsabilidade Civil Geral e Cruzada 
o texto acima dá o entendimento de que o mesmo deverá ser contratado pelo valor contratual, fato este que 
não é usual uma vez que esta cobertura visa cobrir danos a terceiros, e entendemos não haver terceiros com 
este tamanho de risco no entorno da obra. Portanto entendemos que quando o contrato faz referência ao 
valor da apólice igual ao valor do contrato esta se referindo especificamente ao Risco de Engenharia. Nosso 
entendimento está correto? 

RESPOSTA 
O entendimento da licitante está correto, a cobertura adicional de responsabilidade civil obras poderá ter o 
limite máximo de indenização – LMI no valor de R$ 5.000.000,00, que, pelo vulto da obra, está dentro do 
praticado pelo mercado segurador. Ver modelo anexo neste Esclarecimento de Dúvidas nº 005/LALI/2015. 

 
98ª PERGUNTA 

Conforme foi informado no documento de Impugnação ao Edital em referência, disponibilizado em 20/03/2015: “... a 
nova Planilha de Serviços de Materiais e Quantidades – PSQ contém quantitativos que se mostram compatíveis 
com o saldo contemplado no Contrato Administrativo TC nº 027-EG/2012/0010.”, e que “...tais quantitativos estão de 
acordo com as quantidades oriundas da 20ª medição do Contrato Administrativo TC nº nº 027-EG/2012/0010.”   
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Sendo a contratação por regime de menor preço, entendemos que a empresa que possuir os quantitativos já 
medidos e o saldo remanescente será mais competitiva. Portanto, para que haja uma uniformização dos preços 
ofertados por todos os concorrentes, solicitamos disponibilizar o quantitativo remanescente a ser executado, 
descontando-se o quantitativo já executado e medido ao consórcio anteriormente responsável pelas obras do Edital 
em questão, assim como a identificação, em projeto, dos serviços já executados e medidos. 

RESPOSTA 
A abordagem da impugnante não está clara, uma vez que não informa quais os itens que aquela empresa 
avalia estarem compatíveis com a 20ª medição.  
 
No entanto, destacamos que para definição dos quantitativos constantes no PSQ consolidada, publicada no 
site da Infraero, foram subtraídos todos serviços executados, permanecendo apenas as quantidades 
remanescentes a executar acrescidas das quantidades que deverão ser refeitas para os casos dos elementos 
que foram danificados em decorrência da paralisação das obras/serviços pelo Consórcio CPM Novo 
Fortaleza.  
 
Os licitantes poderão confirmar e rastrear os quantitativos constante na Planilha de Quantidade e Serviços - 
PSQ Consolidada, identificada como FZ_01_000_88_010805_03_PSQ_GERAL_REV3.xlsx e pelo Memorial 
de Quantificação de Serviços - MQSs  individuais de cada disciplina que foram disponibilizados aos licitantes 
através do Esclarecimento de Dúvdias nº 004/LALI/2015, de 26 de março de 2015. 

 
99ª PERGUNTA 

No presente RDC, no documento “FZ.01/000.88/010805/01 – Planilha de serviços de materiais e quantidades 
– memorial de quantificação - PSQ”, encontramos os seguintes itens:  

 
“02.01.02.05- Structural Glazing, subitem 02.01.02.05.01 - Sistema de fechamento vertical tipo pele de vidro que consiste em um conjunto composto de perfis 
internos de alumínio com acabamento anodizado na cor branca, que suportam a fixação de vidros laminados duplos colados com silicone estrutural na face externa, 
instalado onde indicado em projeto. Referência: ALCOA ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica. - C005, C030, C031, C032, C133 e C134, SHED, 
ELEVADORES e FACHADA LADO TERRA – unid. M2”.  
 
“02.01.02.06- Fachada Cortina, subitem 02.01.02.06.01 - Sistema de fechamento vertical tipo fachada-cortina que consiste em um conjunto composto de perfis de 
alumínio com acabamento anodizado seguindo padrão existente e vidro. Referência: Alcoa ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica. - C002 / C008 / 
C009/ C010 / C015 / C016 / C021/ C022 / C023 / C024 / C026 / C033 / C038 / C070 / C071 / C072 / C073 / C074 / C085 / C086 / C087 / C090 / C091 / C092 / C093 / 
C094 / C095 / C096 / C102 / C104 / C105 / C106 / C112 / C119 / C120 / C121 / C131” 
 
03.01.02.07 - Structural Glazing, 03.01.02.07.01 - Sistema de fechamento vertical tipo pele de vidro que consiste em um conjunto composto de perfis internos de 
alumínio com acabamento anodizado na cor branca, que suportam a fixação de vidros laminados duplos colados com silicone estrutural na face externa, instalado 
onde indicado em projeto. Referência: ALCOA ou equivalente técnico. Conforme especificação Técnica. - C004, C006, C007, C027, C028, C029, C103, C126, C135, 
C136, C137, C138, C139, C140, C141, C142, C143, C144, C145 e 146, SHED, ELEVADORES e FACHADA LADO TERRA. 
 
03.01.02.07.02 - Sistema de fechamento vertical tipo pele de vidro que consiste em um conjunto composto de perfis internos de alumínio com acabamento 
anodizado na cor preta, que suportam a fixação de vidros laminados - C107 e C108 
 
03.01.02.07.03 - Sistema de fechamento vertical tipo pele de vidro que consiste em um conjunto composto de perfis internos de alumínio preenchidos com 
poliuretano, com acabamento anodizado na cor branca, que suportam a fixação de vidros laminados duplos colados com silicone estrutural na face externa, 
instalado onde indicado em projeto. Referência: ALCOA ou equivalente técnico. - C114, C115 e C116 
 
03.01.02.07.04 - Sistema de fechamento vertical tipo pele de vidro que consiste em um conjunto composto de perfis internos de alumínio que suportam a veneziana 
fixa com ventilação, com acabamento anodizado na cor branca, instalado onde indicado em projeto. Referência: ALCOA ou equivalente técnico. - C117 
  
03.01.02.08 - Fachada Cortina, 03.01.02.08.01 - Sistema de fechamento vertical tipo fachada-cortina que consiste em um conjunto composto de perfis de alumínio 
com acabamento anodizado na cor preta/branca seguindo padrão existente e vidro. Referência: Alcoa ou equivalente técnico. Conforme 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. 

 
Consultando-se o site da Infraero em 12/03/2015 para o RDC Presencial 004/DALC/SBFZ/2011, na coluna 
“Arquivo(s)”, o documento “ANEXO XI-A PSP - FZ.01-000.88-06369-0.xlsx”, que tem data de referência 
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26/12/2011, encontramos informações sobre a fonte de pesquisa da Infraero para elaboração dos preços dos 
serviços, que serão os balizadores para os preços apresentados pelos concorrentes no RDC. 
 
Estas informações estão nas colunas  “D – CÓDIGO” e “E – FONTE”. 
 
Para os serviços mencionados acima encontramos na coluna D, os seguintes códigos 73866/1 e 08520.8.1.3 
e na coluna E a inscrição SINAPI / TCPO. 
 
Pesquisando os códigos nas tabelas mencionados encontramos as seguintes informações: 
 
Link da tabela SINAPI obtida na internet em 12/03/2015: http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-catalogo-
de-composicoes-analiticas/SINAPI_CATALOGO_COMPOSICOES_ANALITICAS_JANEIRO_2015.pdf  

 
Trecho da tabela SINAPI transcrito do link descrito acima. 

 
 

Trecho da tabela PINI referente ao código 08520.8.13 

 
 

Vale lembrar que no RDC Presencial 004/DALC/SBFZ/2011, também foi questionado por um dos 
concorrentes a mesma questão (Esclarecimento de Dúvidas nº 002/LCIC/2012 – 01/02/2012, pergunta 
número 32ª, dúvida número 4). 
 
Considerando-se que a obra em questão, não é um projeto padronizado, e não há serviço equivalente em 
nenhuma tabela pública de serviços de construção. 
 
Considerando-se que o projeto no atual RDC Nº 002/DFLC/SBFZ/2015 em relação ao RDC 
004/DALC/SBFZ/2011 DE 26/12/2011, é o mesmo, que não há mudanças na estrutura, arquitetura e 
instalações, e que haverá a retomada dos serviços inicialmente contratados. 
 
Entendemos através dos trechos da tabela SINAPI e da tabela PINI transcritos acima, que foi adotado o 
serviço de estrutura de cobertura para elaboração dos preços de todos os fechamentos verticais em vidro e 
alumínio. 

 
Perguntamos: Nosso entendimento está correto?  
 
Caso nosso entendimento esteja correto, na questão acima. Considerando-se a especificidade dos 
fechamentos verticais da obra do Aeroporto Pinto Martins, como vento e altura dos vãos e os documentos 
disponibilizados no site e entregues em CD/DVD: FZ.06-201.07-04496-2; FZ.06-201.07-04497-2; FZ.06-
201.07-04498-2; FZ.06-201.07-04499-2; FZ.06-201.07-04500-2; FZ.06-201.07-04501-2; FZ.06-201.07-04502-
2; FZ.06-201.07-04503-2; FZ.06-201.07-04504-2. 

http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-catalogo-de-composicoes-analiticas/SINAPI_CATALOGO_COMPOSICOES_ANALITICAS_JANEIRO_2015.pdf
http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-catalogo-de-composicoes-analiticas/SINAPI_CATALOGO_COMPOSICOES_ANALITICAS_JANEIRO_2015.pdf
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Perguntamos: Adotando-se como parâmetro a estimativa do projeto que atende as especificações da Infraero, 
os valores serão superiores as tabelas oficiais que nem representam serviços equivalentes a esses. 

 
Nesse caso específico qual o critério da Infraero para adoção do valor unitário do serviço, uma vez que o 
valor baseado nas tabelas é inexequível? Será considerado o consumo real de alumínio por área para 
execução do serviço conforme projeto? 
 
Caso não sejam, qual o tabela de preços oficial adotada por este órgão para os serviços mencionados acima, 
pois não foram encontrados serviços equivalentes nas tabelas consultadas, que são SINAPI, PINI, ORSE e 
DNIT? 
 
Sendo mantida a adoção destas composições, que não refletem o mesmo serviço especificado e planilhado, 
como será possível, para as licitantes, dentro de seus orçamentos, considerarem esta diferença de custo, que 
certamente serão retratadas, pela adoção de um preço inexequível que deve estar contido no orçamento da 
Infraero? 
 
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, porém se as diferenças encontradas por nós 
deverão ser absorvidas no orçamento, então 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 e 
neste caso está incoerente com a solicitação do serviço em questão? 
 
Este procedimento é condizente com o processo de licitação? 

RESPOSTA 
Conforme Item 3.7 do Edital do RDC Eletrônico 002/DFLC/SBFZ/2015 tem-se: “O orçamento global estimado 
para o objeto da licitação será tornado público apenas e imediatamente após a adjudicação do objeto”.  
  
Os critérios e regras para regras e critérios para elaboração do orçamento de referência de obras e serviços 
de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União estão estabelecidos no 
Decreto nº 7983, de 8 de abril de 2013. 
  
Os critérios de julgamento das propostas de preços estão contidos no Item 17 do Edital do RDC Eletrônico 
002/DFLC/SBFZ/2015 

 
100ª PERGUNTA 

1. Na capa do CD referente ao Anexo do Esclarecimento de Dúvidas nº 002/LCIC/2015, faz referencia ao 
Memorial Descritivo de Equipamentos Eletromecânicos, porém não encontramos esse memorial no CD, 
solicitamos que o mesmo seja disponibilizado no site? 

 
2. Os equipamentos eletromecânicos (elevadores, esteiras e escadas rolantes) fazem parte do escopo de 

fornecimento desta licitação? 
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3. Conforme documento FZ.06-432.75-0436204-MD_REV_LT1 os detalhes do tanque de 
termoacumulação estão no projeto desenho FZ.06/432.08/04373, porém os dados disponíveis nesse 
projeto não são suficientes para orçamento, solicitamos que seja indicada um fabricante para 
orçamento dos mesmos: 

 
4. Na lista de equipamentos abaixo referente aos splits tem uma coluna que é “tabela tipo”, perguntas:  

 
a) Entendemos que o tipo refere-se ao modelo do equipamento, esta correto nosso 

entendimento? 
b) Localizamos nos projetos os equipamentos, SPL-4S, SPL-8S e SPL-24T, na tabela abaixo 

tipo C, B e A, porém no projeto são todos tipo Under Ceiling, solicitamos que seja 
especificado qual o modelo de cada equipamento 

c) Não localizamos nas especificações técnicas a tabela tipo especificando qual é o modelo  de 
cada equipamento, favor disponibilizar? 

d) Devemos orçar todos os equipamentos modelo under ceiling, conforme projetos? 
 

 
RESPOSTA 

a)  O Esclarecimento de Dúvidas nº 002/LCIC/2015 não cita o Memorial Descritivo de Equipamentos 
Eletromecânicos e sim o Memorial Descritivo do etapeamento da obra – FZ.01/000.75/10807/00, 
que foi disponibilizado desde o início da Licitação no DVD 1\TR e Projeto Básico\02-Projeto de 
Etapeamento que menciona as plantas baixas de disposição física dos equipamentos 
eletromecânicos que foram publicadas no Site de Licitações da Infraero: 
http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao. 

 
b)  Não. 
 
c)  As Especificações Técnicas do projeto básico (FZ.06-432.92-04366-05_ETE_REV_LT1 e 

FZ.06-432.92-04978-06_ETE_REV_LT2), disponibilizadas para os licitantes complementam 
as informações do desenho FZ.06/432.08/04373/03, descrevendo os materiais necessários 
para a execução do tanque de termoacumulação. 

 
d)  itens “a”, “b”, “c” e “d’: Desconsiderar a coluna “Tabela Tipo”. Todos os splits em questão 

serão do tipo Under Celling. 

http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao
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101ª PERGUNTA 

1. O projeto FZ.06-302.13-007391 disponibilizado no site dia 05/03/2015, apresenta somente a 
especificação técnica da parte civil do tanque de termoacumulação, solicitamos as especificações e 
detalhamento da parte hidráulica do mesmo? 

2. Favor indicar ao menos uma empresa fabricante do tanque de termoacumulação pois estamos 
tendo dificuldade para orçar o mesmo, devido a complexidade e falta de detalhamento dos projetos? 

3. Na 31ª pergunta do esclarecimento 003/LALI/2015 foram identificados os projetos aprovados 
referentes aos itens 02.07.16.01.01 ao item 02.07.16.01.59 e dos itens 03.06.21.01.01 ao item 
03.06.21.01.80, favor identificar na lista geral de documentos, FZ.01.00087-010806-
00_LISTA_DOCS.pdf, todos os projetos aprovados? 

RESPOSTA 
1.  O projeto da rede hidráulica do tanque de termoacumulação consta nos desenhos 

FZ.06/432.08/04373/03 e FZ. 06/432.23/05818/01 e nas especificações técnicas 
FZ.06/432.92/04366/05 (item 2.1.9) e FZ.06/432.92/04978/06 (item 2.1.13) presentes no (DVD 01) 
disponibilizado pela INFRAERO 

 
2.  O detalhamento do tanque de termoacumulação será desenvolvido no projeto executivo. As 

Especificações Técnicas do projeto básico (FZ.06-432.92-04366-05_ETE_REV_LT1 e FZ.06-
432.92-04978-06_ETE_REV_LT2), disponibilizadas para os licitantes complementam as 
informações do desenho FZ.06/432.08/04373/03, descrevendo os materiais necessários para a 
execução do tanque de termoacumulação 

 
3.  A informação solicitada já foi disponibilizada no esclarecimento 003/LALI/2015, sendo possível 

identificar os projetos através de pesquisa no documento FZ.01.00087-010806-
00_LISTA_DOCS.pdf 

 
102ª PERGUNTA 

A [...] com base no item 1.3 do edital em referencia, vem respeitosamente solicitar os esclarecimentos a 
seguir: 

  
1)       Em que situação, ou estado de conservação, as instalações de utilidades (elétrica, lógica, telefone, 

água, etc) do canteiro de obras serão disponibilizadas para a contratada? 
 
2)      Solicitamos o envio das paletas de plotagem do projetos na extensão “.dwg” para que possamos 

imprimi-los. 
 
3)      Favor encaminhar o documento FZ.06/302.76/007158 que trata das especificações do Aparelho 

Neoprene. 
 
4)       Favor encaminhar o documento FZ.01/105.01/06547 referente ao platô das torres de resfriamento - 

planta e perfil longitudinal / seções transversais. 
 
5)      Solicitamos o envio dos projetos civis para a instalação das torres de arrefecimento. 
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6)       Na planilha de quantidades de serviços para os itens de fundações de Estaca Helice Continua, Estacas 
raiz e Estaca micro injetadas não há indicação de perfuração em material de terceira categoria (rocha). 
Sendo assim estamos considerando apenas perfurações em solo de primeira categoria. Nosso 
entendimento esta correto? 

 
7)      Qual o sistema de protensão que deverá ser adotado nas estruturas de concreto protendido, aderente 

ou não aderente? O documento FZ.06/304.75/007155/05 página 12 define que: “Alteração do sistema 
de protensão para sistema não aderente”. Gostaríamos de observar que este sistema não é indicado 
para ambientes agressivos. 

 
8)       Uma parte considerável do fornecimento dos sistemas eletrônicos tem seus preços vinculados ao dólar, 

qual é a posição da INFRAERO com relação ao câmbio, haja visto que a variação dos valores podem 
ser para maior ou para menor. 

 
9)     Com relação ao documento (Continuação do Esclarecimento de Dúvidas nº 003/LALI/2015, na pág 

19/21, 2ª PARTE – ERRATA, foram feitas adequações na Planilha de Serviços e Quantidades – PSQ. 
Entendemos que será necessário a substituição da Planilha de Serviços e Quantitativos, nosso 
entendimento esta correto? Quando a INFRAERO vai emitir a nova planilha ? 

 
10)    ICMS. Conforme item 3.8. do Edital “A INFRAERO não se enquadra como contribuinte do ICMS”, ..., 

“devendo a licitante computar em seus preços a alíquota plena, para entrega no local de destino.”. 
Favor dar parecer às questões abaixo, por gentileza:  
 
a)   As notas fiscais de faturamento da contratada contra a INFRAERO serão notas fiscais de serviço 

e não serão notas fiscais mercantis de revenda; 
b)  Os produtos como estruturas metálicas, por exemplo, deverão ser adquiridos pela contratada 

com alíquota plena; 
RESPOSTA 

1. Em bom estado de conservação. 
2. Os arquivos de plotagem dos projetos básico e executivo constam nos DVDs disponibilizados para os 

licitantes. 
3. O documento foi disponibilizado para os licitantes no DVD 4\MC'S Estruturas Projeto 

Executivo\MC'S_AMPLIAÇÃO LESTE\ESTRUTURAS. 
4. O documento foi disponibilizado do DVD 3\Projeto Executivo\3. Infraestrutura\Terraplanagem. 
5. O desenho que trata da fundação para torres de arrefecimento deverá ser desenvolvido pela contratada 

vencedora do certame. 
6. Os documentos FZ.06/304.76/007120/03;FZ.06/304.76/007148/00;FZ.06/304.76/03991/03 e 

FZ.01/304.76/04581/02, trazem relatórios de sondagem com perfis do solo que não sugerem 
perfuração em rocha. Recomendamos sua leitura e análise. 

7. O sistema de protensão a ser adotado será o aderente, conforme relação de desenhos constantes nas 
PSQ’s: FZ.06/302.88/010721/01 (anexo E.2)  e FZ.06/302.88/010722/00 (anexo F.3). 

8. Os preços dos serviços, incluindo-se o fornecimento de sistemas eletrônicos, serão reajustados por 
meio de índices oficiais que constam no Anexo_XI_- Planilha de Serviços e Quantidades – PSQ 
(FZ.01/000.88/010805/03) do Edital. 

9. A nova planilha de Serviços e Quantitativos foi disponibilizada em 26/03/2015. Ver item 5 da 2ª Parte –
Retificação do Esclarecimento de Dúvidas nº 004/LALI/2015, de 23/03/15. 
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10. a)  As Notas Fiscais emitidas para os serviços contratados objeto do RDC Eletrônico nº 
002/DFLC/SBFZ/2015  será a Nota Fiscal de Serviços-Tributada pelo ISS e para aquisição de 
equipamentos será emitido o DANFE-Tributado pelo ICMS. 

b) Na aquisição de equipamentos a alíquota do ICMS deverá ser plena, ou seja, sem o diferencial 
de alíquota conforme descrito no  subitem 3.8 do Edital do RDC  Eletrônico nº 
002/DFLC/SBFZ/2015, pois  a INFRAERO não é contribuinte do ICMS. 

 
103ª PERGUNTA 

Concernente ao item 5.1.1, alínea b), SEÇÃO I – DAS DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS DA LICITAÇÃO do 
edital acima referenciado, entendemos que não será exigida a comprovação de vínculo empregatício dos 
responsáveis técnicos de nível superior com a empresa licitante na data prevista da apresentação das 
propostas, em face do disposto no Acórdão 772/2009 do Tribunal de Contas da União, abaixo transcrito: 
 
“Quanto a exigência contida no item 5.6.3.3 (“comprovação do licitante de possuir em seu quadro 
permanente, na data prevista para abertura da licitação, profissional de nível superior, detentor em 01 (um) 
único atestado como responsável técnico, devidamente certificado no CREA, por execução de obra ou 
serviço similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior, compatíveis com o 
objeto desta licitação”), tem-se que a jurisprudência do Tribunal e farta em deliberações no sentido de que é 
ilegal a exigência de comprovação de vínculo empregatício do responsável técnico de nível superior, com a 
empresa licitante, na data da publicação do edital, por constituir regra inibidora do caráter competitivo da 
licitação. A exemplo, cito os Acórdãos 1898/2006, 170/2007 e 231/2007, todos do Plenário. Observe-se, 
nessa linha, que o § 1.º, inciso I, do art. 30 da Lei 8.666/1993, remete tal comprovação para a data prevista 
para entrega da proposta. Além disso, a lei estabelece que a exigência de vínculo empregatício só e permitida 
para fins de atestação de capacidade técnico-profissional, para o responsável técnico pelo serviço, 
exclusivamente no que se refere as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação”. 
  
Entendemos ainda, que na data prevista da apresentação das propostas, um termo de compromisso ou 
intenção de contratação futura dos profissionais detentores dos acervos técnicos, será suficiente para o 
cumprimento do exigido no edital referente ao item 5.1.1.5, alínea e). Favor confirmar nosso entendimento 
para o acima disposto. 

RESPOSTA 
A licitante arrematante deverá apresentar termo de indicação do pessoal técnico qualificado consoante Anexo 
VII do Edital conjugado com a alínea “e” da subcláusula 5.1.1.5 do instrumento convocatório. 

 
104ª PERGUNTA 

O Termo de Referência “FZ.01-000.92-010793-00_ETE_PROJ_EXEC” cita a Norma IEC 60439-1 a ser 
considerada nos Sistemas Elétricos. É do escopo da Contratada fornecer TODOS os Quadros Elétricos 
conforme a Norma IEC 60439-1, ou seja, Painéis Certificados do tipo PTTA/TTA? 

RESPOSTA 
Sim. Todos os quadros Elétricos devem seguir as recomendações da referida Norma. 
 

105ª PERGUNTA 
1.       Solicitamos disponibilizar os documentos abaixo, que constam na lista, porém não estavam no DVD 

retirado. 
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1.1  -  FZ.06/200.88/010676 - LOTE 1 - Terminal de Passageiros - Planilha de Serviços de Materiais e 
Quantidades / Memorial de Quantificação – PSQ. 

1.2  -  FZ.06/304.11/04595 - LOTE 2 - Terminal de Passageiros - Pontes de Embarque - Formas 
  
2.       O documento FZ.06/302.13/04637 descrito na lista de documentos como LOTE 2 - Terminal de 

Passageiros - Formas - Cobertura do 2º Pavimento, trata-se na realidade da Ampliação Cobertura 2º 
PAV. – Setor 1, portanto solicitamos disponibilizar os documentos referente a Estruturas de Concreto: 
 
LOTE 2 - Terminal de Passageiros 
 
- Formas - Cobertura do 2º Pavimento, 
- Ampliação Cobertura 2º PAV. – Setor 2 
- Ampliação Cobertura 2º PAV. – Setor 3 
- Ampliação Cobertura 2º PAV. – Setor 4 

  
3.       A planilha de preços  PSQ do projeto executivo (FZ.01/000.92/010793/00) deverá ser apresentada a 

Infraero na data da disputa de preços, juntamente com a PSQ Planilha de serviços de materiais e 
quantidades? 

  
4.       Solicitamos esclarecer qual a justificativa dos itens 2. Mobilização de Pessoal e Equipamento, 4. 

Administração local, 5. Manutenção do Canteiro, 7. Canteiro e 8. Projeto Executivo da Ampliação e 
Reforma do TPS terem início somente após 90 dias, enquanto o item 9. Reforma e Ampliação do TPS 
terem seu início na data 0, conforme cronograma apresentado no documento  FZ.01/000.98/010800/01 
apresentado no esclarecimento 4.  Entendemos que somente é possível iniciar e conduzir as obras a 
partir da mobilização de pessoal e equipamentos, canteiro e concomitante com administração local e 
manutenção do canteiro. 

RESPOSTAS 
1. 
1.1 O arquivo solicitado corresponde ao FZ 06-201.88-006891-01_PSQ_REV_LT1_ATUALIZADA 

disponibilizado a revisão 01 no site em 09/02/2015 no esclarecimento de dúvidas nº 02; 
1.2 O arquivo solicitado foi disponibilizado tanto no DVD 1 (projeto básico em PDF) como no DVD 4 

(projeto básico em dwg). 
2.  Entre os eixos 19 e 24 temos o nível de laje mais alto de todo o terminal de passageiros, que está 

representado no desenho FZ.06/302.13/04637 (COBERTURA DO 2º PAVIMENTO). Nos demais eixos 
24 a 41, não há este nível de laje, sendo as lajes destes eixos representadas pelos desenhos 
FZ.06/302.13/04632 (setor 2), FZ.06/302.13/04633 (setor 3) e FZ.06/302.13/04629 (setor 4).    

3. Sim. 
4. Os serviços: Projeto de Recuperação/Reforço Estrutural para elementos de fundações e estruturas com 

Patologias (AMPLIAÇÃO LESTE) e Caracterização de patologias em elementos de fundações e 
estruturas - Ensaios (AMPLIAÇÃO LESTE) que fazem parte da FASE DE PLANEJAMENTO, conforme 
Lista de Entregas Parciais (FZ.01/000.98/010802/01), estão incluídos no pacote de entrega “ Ampliação 
do TPS – Ala Leste” cujo detalhamento está disponível na EAP(FZ.01/000.98/010801/00). Atentar para 
nota de rodapé do cronograma. Os serviços constantes na FASE DE PLANEJAMENTO serão 
executados antes da mobilização de pessoal e equipamentos. Recomendamos observar os termos da 
minuta de contrato publicada e da Especificação Técnica Geral (FZ.01/000.92/10790/01). 
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106ª PERGUNTA 
[...], empresa interessada em participar do processo licitatório em referência, vem solicitar o(s) seguinte(s) 
esclarecimento(s), à saber: 

1. No esclarecimento de dúvidas nº 04, temos: 
 

“Pergunta 83ª - 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 quem será a 
responsabilidade da intervenção no sistema e da sua regularização?”,  

 
Resposta da Infraero: “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.” 

 
Com relação a pergunta 83ª, a resposta não ficou clara, entendemos que a questão sobre a existência ou 
não, de um documento que comprove a regularidade das instalações do SDAI existente não foi respondida. O 
esclarecimento é importante, pois para aprovação junto ao Corpo de Bombeiros, será exigida a apresentação 
de toda a documentação do sistema anterior/existente. Como esse fato é gerador de custos que deverão ser 
considerados no orçamento, a informação quanto a existência ou não desse documento deverá ser 
esclarecida. 
 
Perguntamos: O SDAI do terminal de passageiros atual em operação está regularizado junto ao Corpo de 
Bombeiros? A Infraero possui os documentos relativos a esta regularização?  

RESPOSTA 
O Sistema de Detecção de Incêndio - SDAI existente será completamente substituído, como descrito no item 
3, do Memorial Descritivo de Sistemas Eletrônicos, FZ.06/494.75/008946. O projeto básico disponibilizado na 
licitação já foi aprovado pelo Corpo de Bombeiros através do documento “CERTIFICADO DE APROVAÇÃO 
DE PROJETO Nº 19970”. Será necessária novamente a submissão ao Corpo de Bombeiros do projeto 
executivo, quando este estiver finalizado, para aprovação definitiva e futura emissão de alvará de 
funcionamento, ao término da obra. Conforme Item 7, da Especificação Técnica Geral de Obras, 
FZ.01/000.92/10790, a responsabilidade pela aprovação do projeto nos órgãos competentes é da 
CONTRATADA 

 
107ª PERGUNTA 

O Anexo IV – Contrato (minuta), item 5.3, menciona “Os equipamentos, sistemas e montagens, considerados 
especiais, listados no ANEXO, RELAÇÃO DE ITENS ESPECIAIS – FZ.01/000.73/10799/00”. Não localizamos 
no material licitatório, bem como em posteriores publicações de esclarecimento, o referido anexo. Favor 
disponibilizar. 

RESPOSTA 
O arquivo descrito - FZ.01/000.73/10799/00 encontra-se disponibilizado na página eletrônica da INFRAERO - 
http://licitacao.infraero.gov.br. Assim, indica-se o nome do mencionado arquivo no site da INFRAERO - 
Rel_Itens_Esp_ObraNova.pdf.    

 
 
 

http://licitacao.infraero.gov.br/


 
 

Continuação do Esclarecimento de Dúvidas nº 005/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. 11/12 
11 

108ª PERGUNTA 
Solicitamos esclarecer os itens listados abaixo, com relação a obra em referência, para a elaboração de nossa 
proposta comercial. 
 
1. Portas Automáticas - Entendemos que os itens da planilha 02.01.02.08.01, 02.01.02.08.02, 03.01.02.10.01, 

03.01.02.10.02, devem incluir os custos de fornecimento e colocação da porta metálica, da automatização e 
dos vidros. Está correto nosso entendimento? 

2. Fachada Cortina - Entendemos que os itens da planilha 02.01.02.06.01 e 03.01.02.08.01, devem incluir os 
custos de fornecimento e instalação de vidros. Está correto nosso entendimento? 

3. Structural Glazing - Entendemos que os itens da planilha 02.01.02.05.01, 03.01.02.07.01, 03.01.02.07.02, 
03.01.02.07.03, 03.01.02.07.04 devem incluir os custos de fornecimento e instalação de vidros. Está correto 
nosso entendimento? 

4. Solicitamos também o esclarecimento ao nosso questionamento de número 8, enviado em 23/03/15. 
RESPOSTA 

1. Não, conforme Especificações Técnicas Específicas FZ.06/200.92/03896/03 (lote 01) e 
FZ.01/201.92/04435 (lote 02), as descrições das esquadrias contém a frase “Ver item 3.4.VIDROS para 
especificação dos vidros (...)”, ou seja, os vidros foram quantificados separadamente nos itens de 
planilha 02.01.03 Vidros (lote 01) e 03.01.03 Vidros (lote 02). Já quanto à automatização, conforme as 
especificações citadas, a descrição das portas automáticas contém informações sobre o mecanismo de 
automação, que deve estar incluído sim dentro dos itens 02.01.02.08.01, 02.01.02.08.02, 
03.01.02.10.01, 03.01.02.10.02.. 

 
2. Não, conforme Especificações Técnicas Específicas FZ.06/200.92/03896/03 (lote 01) e 

FZ.01/201.92/04435 (lote 02), as descrições das esquadrias contém a frase “Ver item 3.4.VIDROS para 
especificação dos vidros (...)”, ou seja, os vidros foram quantificados separadamente nos itens de 
planilha 02.01.03 Vidros (lote 01) e 03.01.03 Vidros (lote 02). 

 
3. Não, conforme Especificações Técnicas Específicas FZ.06/200.92/03896/03 (lote 01) e 

FZ.01/201.92/04435 (lote 02), as descrições das esquadrias contém a frase “Ver item 3.4.VIDROS para 
especificação dos vidros (...)”, ou seja, os vidros foram quantificados separadamente nos itens de 
planilha 02.01.03 Vidros (lote 01) e 03.01.03 Vidros (lote 02). 

 
4. Ver resposta à 98ª Pergunta deste Esclarecimento de Dúvidas nº 005/LALI/2015. 

 
109ª PERGUNTA 

Nos itens listados abaixo da nova PSQ emitida nos esclarecimentos 04, tem quantidade igual a zero, está 
correto? 

02.07.16.02.30 Válvula de 02 vias, com ação On-Off 

02.07.16.02.31 Moto atuador, com ação On-Off 

RESPOSTA 
Desconsiderar os itens 02.07.16.02.30 e 02.07.16.02.31 presentes no documento Anexo_XI_Nova_PSQ_ 
Atual (FZ.01/000.88/010805/02) disponibilizado no site de licitações da Infraero. Não fazem parte do escopo 
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2ª PARTE - INCLUSÃO 

 
A Comissão de Licitação designada para processar a licitação - 

RDC Eletrônico nº 002/DFLC/SBFZ/2015 informa: 
 

1. Disponibilização, no site da Infraero, do arquivo – FZ.01/000.98/010802/01 – Lista de Entrega Parciais.  
 
2. Disponibilização, no site da Infraero, do modelo de Formulário de Dados para Exigência de Seguro de 

Riscos de Engenharia, em complemento a resposta dada à pergunta nº 97 deste Esclarecimento de 
Dúvidas.. 
 
 

3ª PARTE - RATIFICAÇÃO 

 
Permanecem inalteradas as demais clausulas e condições 

estabelecidas no edital, inclusive a data de abertura da licitação, que está marcada para o dia 22 de abril de 
2015 no site: https://www.licitacoes-e.com.br., conforme publicação no Diário Oficial da União – DOU, de 27 
de março de 2015, Seção 3, pág. 4.  

 
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, 17 de  abril 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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