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ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS Nº 001/LCIC/2015 –     30/01/2015 
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. 

 
 

1ª PARTE – PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 
1ª PERGUNTA 

Conforme os projetos relacionados abaixo, foi verificado que as cordoalhas não estão especificadas se serão 
aderentes ou engraxadas.  

Código do Projeto Data da Revisão 

FZ.06-302.07-007174-02 26/11/2012 

FZ.06-302.07-007175-02 26/11/2012 

FZ.06-302.07-007176-02 26/11/2012 

FZ.06-302.07-007177-02 26/11/2012 

FZ.06-302.07-007178-02 26/11/2012 

FZ.06-302.07-007179-02 26/11/2012 

FZ.06-302.07-007180-02 26/11/2012 

FZ.06-302.07-007445-01-VIGAS VP1 E VP2 - ARMAÇÃO DE PROTENSÃO 13/01/2014 

FZ.06-302.07-007446-01-VIGAS VP3.a E VP3.b - ARMAÇÃO DE PROTENSÃO 13/01/2014 

FZ.06-302.07-007447-01-VIGAS VP4 - ARMAÇÃO DE PROTENSÃO 13/01/2014 

FZ.06-302.07-007448-02 22/07/2013 

Pergunta-se: Conforme visita da obra, foi verificada que as cordoalhas utilizadas na primeira etapa são 
engraxadas e plastificadas. De acordo com os projetos acima, é possível identificar que serão aderentes. 
Como deveremos adotar: cordoalhas aderentes, de acordo com os projetos, ou cordoalhas engraxadas e 
plastificadas conforme visita “in loco”?  

RESPOSTA 
Deverão ser adotadas cordoalhas aderentes conforme projetos disponibilizados na licitação. 

 
2ª PERGUNTA 

Em referência ao ponto 5.1.1.c.3) do edital, estamos entendendo que atenderemos essa exigência técnica 
apresentando um único atestado de instalação de sistema de climatização de 1.500 KW (mil e quinhentos 
quilowats). É correto nosso entendimento? 

RESPOSTA 
Um atestado de sistema de climatização de 1.500 kW não atende ao qualificação mínima do item 5.1.1, 
alínea “c” do Edital de licitação do RDC em tela, pois representa um sistema com apenas 426 TR. 
 



 
 

Continuação do Esclarecimento de Dúvidas nº 001/LCIC/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. 2/2 
2 

2ª PARTE – ADEQUAÇÃO DOS ANEXOS 

 
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. Anexo XI – Planilha de Serviços e Quantidades – PSQ. Divulgação da nova PSQ a ser 

considerada pelas empresas interessadas no certame para precificação dos preços unitários e globais 
a ser anexada no portal do Banco do Brasil, nos termos do subitem 3.1 do Edital, no endereço 
eletrônico: www.licitacoes-e.com.br. A nova PSQ encontra-se disponibilizada somente no site de 
licitações da INFRAERO, no endereço: http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao.  

 
2. Edital. Anexo XIII – Especificações Técnicas. Item 23 da Especificação Técnica Geral - ETG. 

FZ.01/000.92/10790/00. Fl 73/92: Adequar a redação para: O prazo de vigência do contrato é de 1530 
(mil quinhentos e trinta) dias consecutivos contados a partir da expedição de ordem de serviço 
inicial, sendo 1440 (mil quatrocentos e quarenta) dias consecutivos para execução dos serviços do 
objeto em licitação e, 90 (noventa) dias consecutivos para expedição do Termo de Aceite e 
Recebimento Definitivo dos serviços 

 
 

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 06 de MARÇO 
de 2015 no site: https://www.licitacoes-e.com.br., conforme publicação no Diário Oficial da União – DOU, de 
15 de dezembro de 2014, Seção 3, pág. 4.  

 
Informações na Gerência de Licitações de Investimentos e Compras 

da INFRAERO localizada no SCS, Quadra 4, Bloco “A”, Edifício Centro-Oeste, 2º andar, em Brasília/DF, tel.: 
nº (61) 3312-3751/2575 ou nos sites: http://www.licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao ou 
http://www.licitacoes-e.com.br. 

Brasília/DF, 30 de  janeiro de 2015. 
 

 

 

RÔMULO TÔRRES BRAZ 
Presidente da Comissão de Licitação 

 
 

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