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ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS Nº 002/LCIC/2015 –     09/02/2015 
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. 

 

1ª PARTE – PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 

3ª PERGUNTA 
Edital item 9.4  informa que “para efeito de habilitação, a pessoa jurídica ou entidade estrangeira deverá 
apresentar os elementos relacionados nos subitens 5.1, 5.1.2 e 9.3 (se for o caso) da Seção I – “Das 
Disposições Específicas da Licitação” e na alínea “b” do subitem 16.2.2 da Seção II – “Das Disposições 
Gerais da Licitação”. Na Seção 1 não existe item 5.1.2. Qual item devera ser considerado? 

RESPOSTA 
A licitante arrematante se for pessoa jurídica ou entidade estrangeira deverá apresentar os documentos 
previstos no subitem 9.4 e seus subitens. De fato não existe o subitem 5.1.2. 

 
4ª PERGUNTA 

Edital. Item 17.2.4 e 17.2.5. Caso a licitante apresente o menor preço no leilão, com um valor total inferior ao 
máximo admitido pela INFRAERO e em sua proposta conste vários preços unitários maiores que os preços 
unitários máximos permitidos pela INFRAERO dentro dos itens considerados de maior relevância. 
Entendemos que, caso a licitante não concorde em ajustar seus preços unitários aos da INFRAERO por 
entender que os mesmos poderão lhe trazer prejuízos, a mesma poderá desistir da proposta e da assinatura 
do contrato sem  que seja enquadrada no art. 47 da lei 12.462 ou outro, uma vez que a Contratante somente 
disponibilizará os preços unitários após definição do vencedor. Nosso entendimento está correto? Caso 
negativo favor justificar. 

RESPOSTA 
Aceito o preço global, inferior ao estimado pela Infraero, iniciar-se-á a negociação observado as regras 
previstas no Decreto nº 8.080/2013, de 20 de agosto de 2013, fundamento legal previsto no item 2 do Edital. 
Assim, serão avaliados os preços unitários da arrematante, nos termos do subitem 17.2.4 do Edital. Na 
hipótese de permanência de preços unitários superiores, não aceitos pela Infraero, a licitante arrematante 
será desclassificada.  

 
5ª PERGUNTA 

Entendemos que no caso acima, prevalecerá o disposto no parágrafo único do artigo 40 da lei 12.462/2011, 
onde “Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do inciso II do caput deste 
artigo, a administração pública poderá convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 
a celebração do contrato nas condições ofertadas por estes, desde que o respectivo valor seja igual ou 
inferior ao orçamento estimado para a contratação, inclusive quanto aos preços atualizados nos termos do 
instrumento convocatório.”, não cabendo a aplicação das sanções administrativas previstas no artigo 47 da 
referida lei e do item 22 do edital de concorrência. Nosso entendimento está correto? Caso negativo favor 
justificar 
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RESPOSTA 
Sim. 

 
6ª PERGUNTA 

 Entendemos que no caso de participação em consórcio, a pessoa habilitada para operar o leilão poderá ser 
de qualquer uma das empresas componentes do mesmo, desde que devidamente credenciada. Nosso 
entendimento está correto?  

RESPOSTA 
Sim. 

 
7ª PERGUNTA 

Venho por meio desta solicitar os projetos básicos com extensão .dwg. Os projetos atuais retirados na 
Infraero – Brasília, apresentam falhas na escala , cores claras que dificultam visualização , além de arquivos 
com impressões em branco. Listamos abaixo projetos que possuem falhas no corte , ou não foram enviados, 
entretanto a lista não se restringem apenas a estes.     
 

 

 FZ.06/401.08/04157 Iluminação Subsolo Lote 1 - Em Branco 

FZ.06/401.08/04158 Iluminação Subsolo Lote 1 - Só 1/8 Do Projeto 

FZ.06/401.08/04159 Iluminação Subsolo Lote 1 - Só 1/8 Do Projeto 

FZ.06/409.23/04237 Medição Concessionários 1 – Em Branco 

RESPOSTA 
Os complementos dos projetos em dwg serão disponibilizados em DVD’s que poderão ser retirados pelas 
empresas interessadas no certame, sem ônus, na Gerência de Licitações de Investimentos e Compras da 
INFRAERO, em Brasília/DF, e na Gerência de Administração do Aeroporto de Fortaleza, localizado na 
Avenida Carlos Jereissati 3000, Serrinha – Fortaleza/CE. 

 
8ª PERGUNTA 

Regime de Contratação.  No Edital, item 2.5 estabelece que o Regime de Contratação é “Empreitada por 
Preço Unitário”, enquanto na minuta contratual na cláusula 1.2 estabelece que o “regime de empreitada por 
Preço global”. Favor esclarecer qual será o Regime de Contratação. 

RESPOSTA 
O Regime de Contratação é “Empreitada por Preço Unitário. Ver errata – 2ª Parte deste Esclarecimento de 
Dúvidas nº 02/LCIC/2015. 
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9ª PERGUNTA 
Solicitamos a disponibilização dos projetos abaixo relacionados, indicados no documento FZ.01-000.87-
010806-00_LISTA_DOCS e que não foram encontrados na documentação do presente Edital. FZ 
06/201.01/006798; FZ 06/304.13/007090; FZ 06/304.07/007453; FZ 01/104.20/6523; FZ 01/104.20/6524; FZ 
06/405.08/04216; FZ 06/478.75/008189; FZ 06/478.88/010749; FZ 06/478.75/008191. 

RESPOSTA 
Os documentos solicitados estão disponíveis no site da Infraero, conforme detalhado na 2ª parte – itens 2 e 3 
-  desse Esclarecimento de Dúvidas nº 002/LCIC/2015.  

 
10ª PERGUNTA 

Viemos através deste, solicitar o esclarecimento de algumas dúvidas, como se segue: 
 
a) Ao realizar o levantamento das portas automáticas, o somatório do item “03.01.310.02” na planilha “FZ 

06-201.88-006891-00_PSQ_REV_LT1” é de 8 portas, mas o demonstrado nos itens totaliza apenas 6 
portas percebendo-se que o a porta PL06 não foi computada. Pede-se: devemos considerar a porta 
PL06 ou não? Também pedimos que a unidade de medida de tais portas seja alterada para 
“unidades” ao invés de “m²”. 

 
b) Ao solicitarmos os orçamentos para “eletrocalhas para sistemas elétricos” os fornecedores dos 

mesmos nos indagaram sobre a espessura das chapas. Segundo eles, as eletrocalhas com dimensões 
superiores à 300x50x3000 mm deveriam ser na espessura #16 para a perfeita instalação. Verificando 
nas especificações técnicas, não encontramos nada a respeito. Qual espessura de chapa devemos 
considerar nestes casos? 

 
c) Verificando as especificações para “Forro em lona de PVC tensionada”, não encontramos a 

espessura da lona. Solicitamos informar qual espessura adotar. 
 
d) Solicitamos a disponibilização dos projetos básicos em formato DWG para melhor visualização e maior 

precisão nos levantamentos. 
 

e) Quanto às tampas para eletrocalhas, para algumas dimensões existem as tampas descritas na PSQ. E 
para as demais dimensões? Considerar a tampa juntamente com o fornecimento e instalação da 
eletrocalha? 

 

f) Verificamos também que na descrição dos perfilados não encontram-se as tampas para os mesmos. 
Pede-se: devemos considerá-las para efeito de composição ou não serão aplicadas? 

RESPOSTA 
a) Informamos que a porta PL06 deverá ser computada mantendo a unidade em m², passando o 

quantitativo do item 02.01.02.08.02 da PSQ geral (FZ.01/000.88/010805/02) para 51,74 m2, do mesmo 
modo altera a quantidade do item “03.01.310.02” da planilha “FZ 06-201.88-006891-
00_PSQ_REV_LT1” que constitui memória de cálculo da disciplina de arquitetura. Destacamos que a 
informação será objeto de errata no site da Infraero. 

 
b) Considerar a utilização de eletrocalhas tipo pesado, conforme especificação técnica. Em consulta aos 

catálogos dos fornecedores MOPA e MEGA indicam o uso da chapa #18. 
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c) Informamos que a espessura para o forro  TIPO 9 - Telas translúcidas tensionadas de PVC e perfis de 
alumínio. Referência: Tensoflex ou equivalente técnico, referentes aos itens . 02.01.12.07 (Lote 1) e 
03.01.13.07 (Lote 2), é de 0,17mm podendo variar um percentual de 10% para mais ou para menos. 

 
d) Os complementos dos projetos em dwg serão disponibilizados em DVD’s que poderão ser retirados 

pelas empresas interessadas no certame, sem ônus, na Gerência de Licitações de Investimentos e 
Compras da INFRAERO, em Brasília/DF, e na Gerência de Administração do Aeroporto de Fortaleza, 
localizado na Avenida Carlos Jereissati 3000, Serrinha – Fortaleza/CE. 

 
e) Considerar somente as tampas indicadas e descritas nas PSQ’s. 
 
f) Não há previsão de aplicação de tampas para perfilados. 

 
11ª PERGUNTA 

A [...] vem solicitar os seguintes esclarecimentos: 
  

7. Solicitamos que seja disponibilizado o último relatório da obra em que figure a ultima medição e os 
desenhos do que realmente foi executado? 

  
2.     Solicitamos disponibilizar os relatórios de inspeção da gerenciadora da obra que garanta que cada 

elemento estrutural aplicado na obra tenha sido exatamente o determinado no calculo. Isso faz-se 
necessário pois não temos como avaliar se o aço aplicado por exemplo, cumpre o que determina os 
cálculos e o que é solicitado no projeto. 

 

3.     Solicitamos a  documentação referente ao calculo estrutural das fundações e estacas e todos 
elementos estruturais executadas até a presente data. 

 
4.     Solicitamos os relatórios de ensaios referente a qualidade do concreto e aço aplicados na obra até a 

presente dada, tais como ruptura dos corpos de prova  (compressão) plasticidade dentre outros.  
  
5.     De quem é a responsabilidade dos serviços executados até a presente data?  A Infraero assumirá o 

risco de eventual falha estrutural nos serviços já executados? 

  
6.     No caso de alguma parte da estrutura e ou armação exposta se encontrar comprometida, sendo 

necessário substituição e ou reforço, estes serviços já estão  contemplados na planilha? Caso negativo, 
como os mesmos serão pagos casos não figurem na planilha de serviços? 

  
7.     A INFRAERO ou s gerenciadora procederá uma inspeção nas estruturas já executadas afim de garantir 

sua qualidade e segurança?  Havendo a necessidade e sendo o mesmo executado pela contratada, 
como esta atividade será remunerada? 

RESPOSTA 
1. O relatório de obras medidas encontra-se disponível no canteiro de obras do Aeroporto Internacional 

Pinto Martins, em Fortaleza/SBFZ. Segue mapa com a localização do SBFZ. 
 
2. Os relatórios de inspeção da gerenciadora da obra encontra-se disponível no canteiro de obras do 

Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza/SBFZ. Segue mapa com a localização do SBFZ.  
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3. A documentação referente ao calculo estrutural das fundações e estacas e todos elementos estruturais 
executadas encontra-se disponível no canteiro de obras do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em 
Fortaleza/SBFZ. Segue mapa com a localização do SBFZ. 

 
4. Os relatórios de ensaios referente a qualidade do concreto e aço aplicados na obra encontra-se 

disponível no canteiro de obras do Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza/SBFZ. Segue 
mapa com a localização do SBFZ. 

 
5. A responsabilidade dos serviços executados é do anterior executor das obras – Consórcio CPM Novo 

Fortaleza. A INFRAERO não assume riscos de eventual falha estrutural nos serviços executados. Para 
solucionar essa situação, a INFRAERO incluiu na Planilha de Serviços e Quantidades da obra, itens 
para caracterização de patologias em elementos de fundações e estruturas em concreto armado por 
meio de ensaios e elaboração de projeto de recuperação/reforço estrutural, conforme item 6.0  da 
ET.FZ.06/302.92.010763. 

 
6.  Sim, está prevista na planilha a substituição da armação que se encontra totalmente exposta e o 

tratamento daquelas referentes às peças já concretadas, conforme item 5.0 da 
ET:FZ.06/302.92.010763 

 
7.  A Infraero e a Empresa de Fiscalização realizaram inspeções nas estruturas executadas, de modo que 

para garantir a qualidade e segurança da estrutura executada, incluiu na Planilha de Serviços e 
Quantidades o grupo de serviços do item 07: subitens: 07.01;07.02;07.03 que serão de 
responsabilidade da empresa a ser Contratada para execução da obra 

 
12ª PERGUNTA 

Entendemos que o Regime de Contratação da Obra acima mencionada é empreitada por preço unitário 
conforme Seção I – Das Disposições Específicas da Licitação. Subitem 2.5 – Regime de Contratação: 
empreitada por preço unitário 

RESPOSTA 
O Regime de Contratação é “Empreitada por Preço Unitário. Ver errata – 2ª Parte deste Esclarecimento de 
Dúvidas nº 02/LCIC/2015. 

 
13ª PERGUNTA 

Na formulação da nossa proposta comercial, qual Planilha devemos adotar: a enviada no DVD com data de 
Janeiro de 2015 ou a revisada e anexa no site da Infraero no dia 31/01/2015 com data de Dezembro de 2014. 

RESPOSTA 
Considerar a planilha divulgada pelo Esclarecimento de Dúvidas nº 001/LCIC/2015, de 31/01/2015. Nesta 
planilha consta a atualização no dia 28/01/2015 [ver aba capa]. 

 
14ª PERGUNTA 

Solicitamos esclarecer as dúvidas abaixo: 
 
a) Temperatura de entrada de água de condensação nos chillers. Na página 16/133 do documento 

FZ.06/432.92/04978/06, é informada temperatura de 30ºC: 
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As três (03) unidades refrigeradoras de líquido serão equipadas com compressores rotativos do tipo centrifugo, com 
acionamento por Variador de Frequência. Cada unidade resfr4iadora terá uma capacidade de 500 TR, resfriando 150,73 
m3/h de água, de 15ºC para 5,0ºC, quando fornecida com 354,75 m3/h  de condensação a 30ºC.  
 
A energia absorvida por cada unidade quando a plena carga não deve exceder 0,562 kW/TR, e o valor integrado em carga 
parcial, NPLV deve ser inferior a 0,39 kW/TR. O evaporador deve ser selecionado com um fator de incrustação de 0,017610 
m2ºC/kW, com uma queda de pressão máxima de 2,01 mH20. O condensador deverá ser selecionado com um fator de 
incrustação de 0,044025 m2.ºC/kW, com uma  queda de pressão máxima de 50 kPa. 

 
b) No documento FZ01/43275/04974/04, folha 56/112 é indicada temperatura de 28,7ºC: 
 

4.1 Unidades Resfriadoras de Líquido 
 
Fornecer e instalar três (03) unidades refrigeradoras de líquido, equipadas com compressores do tipo 
centrifugo, com acionamento por Variador de Frequência, com as características individuais 
enunciadas neste documento e no caderno de “especificações técnicas específicas”. Cada unidade terá 
uma capacidade de 500 TR, resfriando 151 m3/h de água, de 15,0ºC para 5,0ºC, quando fornecida com 
354 m3/h de água de condensação a 28,7ºC.  
 
A energia absorvida por cada unidade quando a plena carga não deve exceder 0,57 kW/TR, e o valor 
integrado em carga parcial, NPLV será  inferior a 0,42 kW/TR. O evaporador será selecionado com um 
fator de incrustação de 0,2092 cal/s.cm.k, (0,0005 Btu/hr.ft2.(F.in)), com uma queda de presssão 
máxima de 50kPa. 
 

c) No documento FZ01/43275/04974/04, folha 69/112, a temperatura informada é de 30ºC. 
 
d) Esclarecemos que a temperatura de 28,7ºC é muito baixa para o elevado bulbo úmido de Fortaleza, o 

que levará as torres a um approach muito pequeno. 
 
Pergunta: Solicitamos definir qual a temperatura de entrada de água de condensação nos chillers. 

RESPOSTA 
A temperatura de entrada da água de condensação nos Chillers deve ser igual a 30ºC, quando a mesma for 
fornecida na vazão de 354,75 m³/h, conforme descrito na Especificação Técnica FZ.06/432.92/04978/06. 

 
15ª PERGUNTA 

Solicitamos esclarecer as dúvidas abaixo: 
 

COP e NPLV. 
 
a) nos itens 1.2 e 1.3 acima há diferentes valores para COP e NPLV; 
b) para atender aos requisitos mínimos de eficiência listados na FZ/06/432.92/04978/06, folha 15, 

teremos: 
 
CÁLCULO DO COP 100% - será feito nas condições abaixo: 
Temperatura da água que sai do evaporador: 7ºC 
Temperatura da água que entra no evaporador:12ºC 
Temperatura da água que sai do condensador: 35ºC 
Temperatura da água que entra no condensador: 30ºC 
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c) Os outros pontos de cálculo de COP serão como abaixo, de acordo folha 16 de FZ/06/432.92/04978/06 
 

COP75%: 
Temperatura da água que sai do evaporador: 7ºC 
Temperatura da água que entra no condensador: 24ºC 
 
 COP50%: 
Temperatura da água que sai do evaporador: 7ºC 
Temperatura da água que entra no condensador: 18ºC 
 
COP25%: 
Temperatura da água que sai do evaporador: 7ºC 
Temperatura da água que entra no condensador: 18ºC 

 
d)  Entendemos que o procedimento é o acima descrito: pedimos confirmar. Pedimos confirmar quais os 

valores que COP e NPLV devem atingir, calculados como acima. 
RESPOSTA 

Confirmamos que o procedimento para cálculo do COP deve ser o descrito na especificação técnica 
FZ.06/432.92/04978/06. 
 
Os valores de COP dos Chillers serão calculados em função do fluido refrigerante a ser utilizado, de modo a 
garantir que o valor do NPLV seja menor ou igual ao valor 0,39 kW/TR , conforme descrito na Especificação 
Técnica FZ.06/432.92/04978/06.     
 

16ª PERGUNTA 
Podemos apresentar as composições de preços conforme modelo do nosso programa de orçamento 
respeitando os itens descritos no modelo do Anexo X fornecido no Edital. 

RESPOSTA 
As Composições de Preços Unitários – CPU’s podem proceder de softwares de orçamento respeitado todas 
as informações constantes no modelo do Anexo X - PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS 
UNITÁRIOS – CPU’s do Edital. A licitante arrematante deve apresentar os arquivos em mídia eletrônica, em 
formato editável do Microsoft Excel 2010. 

 
17ª PERGUNTA 

Qual dos dois Arquivos referentes aos Projetos e seus Anexos (Básico / Executivo), devemos considerar na 
formulação da Proposta de Preços.  

RESPOSTA 
Considerando que o projeto executivo para obra objeto da licitação não foi concluído na totalidade, foram 
disponibilizados todos os documentos do projeto básico que envolvem todas as disciplinas e apenas o projeto 
executivo que está aprovado pela Infraero. Nesse sentido, está previsto o item  01.04.01 no ANEXO XI_ PSQ 
Geral (FZ.01/000.88/010805/02) para a complementação do projeto executivo. 
  
Informamos que devem ser considerados prioritariamente os documentos do projeto executivo das disciplinas 
que foram aprovados e disponibilizados pela Infraero, entretanto por esse não estar completo deverá ser 
complementado com os documentos do projeto básico. Para a disciplina de Telemática que não possui 
nenhuma prancha do projeto executivo aprovada recomendamos utilizar o projeto básico em sua totalidade. 
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18ª PERGUNTA 
Analisando o referido edital, verificamos divergência com relação ao regime de contratação: No subitem 2.5 
“Regime de Contratação”, do item 2 (do fundamento legal, da forma de execução da licitação, do modo de 
disputa, do regime de contratação e do critério de julgamento), diz que é Empreitada por Preço Unitário. Já no 
anexo IV – “Contrato (Minuta – Documentação Anexa)” e no subitem 1.2 das Condições Gerias do Contrato, 
diz que o regime de contratação é Empreitada por Preço Global. Estamos entendendo que o regime é o de 
Empreitada por Preço Unitário. Nosso entendimento está correto? 

RESPOSTA 
Sim.  Ver 2ª Parte deste Esclarecimento de Dúvidas nº 02/LCIC/2015. 

 
19ª PERGUNTA 

Conforme memorial descritivo do etapeamento da obra (FZ.01/000.75/10807/00), os desenhos abaixo trazem 
a localização dos diversos equipamentos eletromecânicos, cuja desmontagem/remoção está prevista em 
planilha de serviços sob os itens 10.03 – Elevadores, 10.04 – Esteiras Transportadoras de Bagagem, 10.05 – 
Escadas Rolantes: 
 
FZ.06/430.08/05588/02 – Planta Baixa da Disposição Física dos Elevadores; 
FZ.06/430.08/05564/02 – Planta Baixa da Disposição Física de Esc. Rolantes; 
FZ.06/436.08/05571/04 – Planta Baixa da Disposição Física de Esteiras de Bagagem de Embarque e Desembarque; 
FZ.01/430.08/05491/02 – Planta Baixa da Disposição Física dos Elevadores; 
FZ.06/430.08/05498/01 – Planta Baixa da Disposição Física de Esc. Rolantes; 
FZ.01/436.08/05484/01 – Planta Baixa da Disposição Física de Esteiras de Bagagem de Embarque e Desembarque. 

  
No entanto, os projetos acima não foram encontrados nos CDs fornecidos pela INFRAERO. Dessa forma, 
solicitamos a disponibilização dos mesmos. 

RESPOSTA 
Os mencionados documentos encontram-se disponibilizados no site de licitações da INFRAERO, no 
endereço: http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao. Ver item 4 da 2ª Parte deste Esclarecimento de 
Dúvidas nº 02/LCIC/2015. 
 
Com relação aos códigos dos documentos indicados houve atualização, conforme descrito abaixo: 
  
(A) Onde lê-se FZ.06/430.08/05564/02 – Planta Baixa da Disposição Física de Esc. Rolantes. LEIA-SE: 

FZ.06/431.08/05564/02 – Planta Baixa da Disposição Física de Esc. Rolantes. 
   
(B) Onde lê-se: FZ.06/430.08/05498/01 – Planta Baixa da Disposição Física de Esc. Rolantes. LEIA-SE: 

FZ.01/431.08/05498/02 – Planta Baixa da Disposição Física de Esc. Rolantes. 
 
 

2ª PARTE – ERRATA 

 
A Comissão de Licitação designada para processar a licitação - 

RDC Eletrônico nº 002/DFLC/SBFZ/2015 comunica que foram ajustados/complementados/substituídos os 
seguintes dispositivos editalícios, conforme abaixo:  
 

http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao
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1. Edital. Anexo IV – Minuta Contratual. Capa - Documentação Anexa e a Subcláusula 1.2. Considerar a 
seguinte redação; Os serviços objeto deste Contrato serão executados pelo regime de empreitada 
por preço unitário. 

 
2. Edital. Anexo XIII – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. Complementação dos documentos do Projeto 

Básico e Projeto Executivo a serem considerados pelas empresas interessadas no certame: 
 

Projeto Básico: 
 
a.       Desenho em dwg de Sistemas Elétricos – Lote 01: FZ.06/405.07/04216/03; 
b.       PSQ de Sistemas Eletrônicos – Lote 04 – STVV: FZ.06/461.88/010761/00; 

  
Projeto Executivo: 
 
a. Desenhos em dwg de Arquitetura - Lote 02: FZ.06/201.08/010816/00, FZ.06/201.08/010817/00, 

FZ.06/201.01/006788/02, FZ.06/201.01/006789/02 e FZ.06/201.08/006798/03; 
b. Desenhos em dwg de Fundações - Lote 02: FZ.06/304.13/007090/07, FZ.06/304.13/007116/03 e 

FZ.06/304.07/007453/01; 
c.  Desenhos em dwg de Infraestrutura Terraplenagem – Lote 02: FZ.01/104.20/06523/02 e 

FZ.01/104.20/06524/02; 
d.  Desenhos em dwg de Hidrossanitário Água Fria – Lote 01: FZ.06/501.08/008665/02, 

FZ.06/501.08/008672/02, FZ.06/501.08/008673/02, FZ.06/501.24/008675/02, 
FZ.06/501.07/008676/02, FZ.06/501.07/008677/02; 

e.  Desenho em dwg de Hidrossanitário Águas Pluviais – Lote 02: FZ.06/502.08/007719/06; 
f.  Memorial de cálculo de Sistemas Elétricos – Lote 02: FZ.06/402.76/007927/00. 

 
2.1 Os complementos dos projetos básico e executivo, na extensão pdf, encontram-se 

disponibilizados no site de licitações da INFRAERO, no endereço: 
http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao; e  

 
2.2 Os complementos dos projetos básico e executivo, na extensão dwg, serão disponibilizados em 

DVD’s que poderão ser retirados pelas empresas interessadas no certame, sem ônus, na 
Gerência de Licitações de Investimentos e Compras da INFRAERO, em Brasília/DF, e na 
Gerência de Administração do Aeroporto de Fortaleza, localizado na Avenida Carlos Jereissati 
3000, Serrinha – Fortaleza/CE. 

 
3. Edital. Anexo XIII – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. Considerar a lista de documentos que foram 

substituídos, identificados abaixo:  
 

a.  Substituição da Lista Geral de Documentos: FZ.01/000.87/010806/01; 
b.  Substituição da PSQ de Arquitetura - Lote 01: FZ.06/201.88/006891/01; 
c.  Substituição das PSQs e ETEs de Telemática - Lotes 01 e 05: FZ.06-490.88/010711/00, 

FZ.06/490.92/009062/03, FZ.01/490.88/010755/00 e FZ.01/490.92/008228/06; 
d. PSQ, MD e ETE de Sistemas Eletrônicos – Lote 05 – SIGUE: FZ.06/478.88/010749/00, 

FZ.06/478.75/008189/01 e FZ.06/478.75/008191/01; 

http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao
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e.   PSQ, MD e ETE de Sistemas Eletrônicos – Lote 05 – SISO: FZ.06/492.88/010751/00, 
FZ.06/492.75/009457/02 e FZ.06/492.92/009459/02. 

3.1  Os documentos substituídos encontram-se disponibilizados no site de licitações da INFRAERO, 
no endereço: http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao; e 

 
3.2  Os documentos substituídos, na extensão pdf, serão disponibilizados em DVD’s que poderão ser 

retirados pelas empresas interessadas no certame, sem ônus, na Gerência de Licitações de 
Investimentos e Compras da INFRAERO, em Brasília/DF, e na Gerência de Administração do 
Aeroporto de Fortaleza, localizado na Avenida Carlos Jereissati 3000, Serrinha – Fortaleza/CE. 

 
4. Edital. Anexo XIII – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS. Complementação dos documentos mencionados 

no Memorial Descritivo do etapeamento da obra – FZ.01/000.75/10807/00. Equipamentos 
Eletromecânicos – Elevadores, Esteiras e Escadas Rolantes a serem considerados pelas empresas 
interessadas no certame: 

 
FZ.06/430.08/05588/02 – Planta Baixa da Disposição Física dos Elevadores; 
FZ.06/431.08/05564/02 – Planta Baixa da Disposição Física de Esc. Rolantes; 
FZ.06/436.08/05571/04 – Planta Baixa da Disposição Física de Esteiras de Bagagem de Embarque e Desembarque; 
FZ.01/430.08/05491/02 – Planta Baixa da Disposição Física dos Elevadores; 
FZ.06/431.08/05498/02 – Planta Baixa da Disposição Física de Esc. Rolantes; 
FZ.01/436.08/05484/01 – Planta Baixa da Disposição Física de Esteiras de Bagagem de Embarque e Desembarque. 

 
4.1 Os documentos indicados no Memorial Descritivo do etapeamento da obra – 

FZ.01/000.75/10807/00, na extensão pdf, encontram-se disponibilizados no site de licitações da 
INFRAERO, no endereço: http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao. 

 
5. Nota explicativa.   
 

As Planilhas de Serviços e Quantidades/PSQ das disciplinas que estão sendo complementadas ou 
substituídas nesse Esclarecimento de Dúvidas nº 002/LCIC/2015 não alteram a PSQ Geral publicada 
no dia 31/01/2015. Para maior compreensão, informa-se que as PSQs das disciplinas compõem as 
memórias de cálculo dos serviços de cada disciplina que migraram para a PSQ Geral, documento que 
tem a finalidade de reunir todos os serviços e quantidades que fazem parte do escopo da obra objeto 
da licitação. 

 
 

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.  

 
 
 

http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao
http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao
https://www.licitacoes-e.com.br/
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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, 09 de  fevereiro de 2015. 
 
 
 
 

RÔMULO TÔRRES BRAZ 
Presidente da Comissão de Licitação 

 
 
 

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

 

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

