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ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS Nº 001/ LALI-2/2017 

 

LICITAÇÃO Nº 012/LALI-2/SBSP/2017 

 

CONCESSÃO DE USO DE ÁREA DESTINADA À IMPLANTAÇÃO E EXPLORAÇÃO 

COMERCIAL DE MEGALOJA(S) NO AEROPORTO DE SÃO PAULO - CONGONHAS. 

 

Nos termos do subitem 15.10 do Edital da Licitação em referência, a Comissão 

presta os seguintes esclarecimentos sobre o Instrumento Convocatório. 

 

1ª PARTE – ESCLARECIMENTOS 

 

1ª PERGUNTA 

Poderá ser construído Shopping Center? 

 

RESPOSTA: 

O objeto da licitação é a implantação e exploração comercial de megaloja(s), conforme definição no 

subitem 3.6 do Termo de Referência, anexo V do edital, e conforme subitem 5.1.1 do Termo de 

Referência poderá haver mais de uma megaloja na área concedida. No subitem 5.3 do Termo de 

Referência abre-se a possibilidade de agregar novas atividades comerciais na área em concessão, a 

depender do projeto desenvolvido e mediante aprovação da Infraero. 

 

 

2ª PERGUNTA 

Quais são os ramos de atividades pertinentes ao objeto licitado, com os seus respectivos nºs de 

CNAE? 

 

RESPOSTA: 

A Infraero não define os ramos das atividades para esta licitação, pois pode depender do objeto 

social das empresas interessadas em participar do certame licitatório.  

 

No conceito de megaloja, subitem 3.6 do Termo de Referência, anexo V do edital, fica livre a 

variedade de produtos que poderão ser oferecidos na(s) megaloja(s). 

 

 

3ª PERGUNTA 

Na última quarta-feira (23), o Governo por meio do Ministério do Planejamento anunciou a 

concessão de 57 empreendimentos à iniciativa privada, incluindo o Aeroporto de São Paulo / 

Congonhas, neste contexto pergunta-se: 

 

a) A presente licitação será revogada? 

 

RESPOSTA: 

Não. Mas poderá ocorrer se houver algum fator de força maior ou fato do príncipe, em consonância 

com o Princípio da Autotutela. 
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b) Estuda-se alguma alteração ao teor do edital, sobretudo com relação aos prazos? 

 

RESPOSTA: 

Não. 

 

c) Em vindo o aeroporto a ser concedido como ficaria a relação contratual entre a Concessionária e 

a Concedente? 

 

RESPOSTA: 

Caso haja a concessão do aeroporto à iniciativa privada, o que se pode dizer neste momento, é que 

nos últimos editais de concessões ficou estabelecido que os contratos existentes seriam sub-rogados 

ao novo operador aeroportuário, ou seja, o novo operador assume integralmente os contratos que 

envolvam cessão de espaços no complexo aeroportuário, conforme condições contratadas, mediante 

sub-rogação integral dos seus direitos e deveres. 

 

d) O novo Operador do Aeroporto terá poderes para rever as bases contratuais? Em que extensão? 

 

RESPOSTA: 
Caso haja a concessão do aeroporto à iniciativa privada e conforme os últimos editais de concessão, 

subitem 3.1.7 do contrato de concessão, o futuro concessionário deverá assumir integralmente os 

contratos que envolvam a cessão de espaços no complexo aeroportuário, conforme as condições 

contratadas, mediante sub-rogação integral dos seus direitos e deveres, e conforme subitem 3.1.55, 

o concessionário deverá responder totalmente por eventuais indenizações devidas aos detentores de 

contratos que envolvam a cessão de espaços no complexo aeroportuário quando a concessionária 

der causa à referida indenização. Vale ressaltar que o Aeroporto de Congonhas foi anunciado para o 

PPI, no entanto, não há edital de concessão elaborado e publicado. 

 

 

4ª PERGUNTA 

Considerando que a Concessionária seja uma SPE que se proponha a locação dos espaços para a 

exploração das atividades comerciais, é correto a compreensão de que a variável adicional de 3% 

será observada somente sobre o seu faturamento bruto? 

 

RESPOSTA: 

A variável adicional de 3% incidirá sobre o faturamento bruto da(s) megaloja(s), que é o objeto 

principal da concessão de uso de área.  

Para outras atividades, o percentual variável para remunerar a Infraero será definido a partir das 

análises das atividades que serão agregadas ao objeto principal, de acordo com práticas de mercado, 

a depender do projeto que será desenvolvido pelo vencedor da licitação e aprovado pela Infraero.  

 

 

5ª PERGUNTA 

a) O Edital prevê a possibilidade de participação por meio de qualquer empresa. É possível 

participar da licitação utilizando-se um instrumento de compromisso de subscrição/aquisição de 

ações de uma empresa, que será a futura contratante? 
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RESPOSTA: 
As condições de participação são aquelas previstas no subitem 4.1 do Edital e serão analisadas pela 

Comissão somente na abertura do processo licitatório. 

 

b) É possível a participação por meio de empresa (nos termos da pergunta 2.a), considerando que as 

habilitações técnicas e financeiras serão concedidas pelos seus sócios? 

 

RESPOSTA: 
As condições de habilitação estão previstas no subitem 8.5 do Edital e serão analisadas pela 

Comissão somente na abertura do processo licitatório. 

 

c) Caso a resposta à pergunta 2.(a) e (b) sejam positivas, será permitida futura alteração da 

composição societária da empresa durante o prazo da concessão? 

 

RESPOSTA: 

Vide respostas aos subitens anteriores. 

 

2ª PARTE - RATIFICAÇÃO 

 

Permanecem inalteradas demais cláusulas e condições estabelecidas no Edital. 

Informações na Gerência de Licitações do Centro de Suporte Técnico-Administrativo de Brasília da 

INFRAERO localizada no SCS, Quadra 04, Bloco “A”, Edifício Centro-Oeste, em Brasília/DF, de 

2ª a 6ª feira (dias úteis), das 8:00 às 11:30 e das 13:30 às 17:00 horas, ou pelo telefone nº (61) 3312-

3550 ou, ainda, no sítio eletrônico da Infraero (www.infraero.gov.br/licitações). 

 

Brasília/DF, 08 de setembro de 2017. 

 

 

 

ANDREIA E SILVA HEIDMANN 

Presidente Titular 

Ato Adm. nº 633/LALI(LALI-2)/2017 

 

 

 

 

CARLOS ALBERTO PACHECO DE LIMA 

Membro Técnico 

Ato Adm. nº 1521/LALI(LALI-2)/2017 

BRUNO TAVARES BASSETO 

Membro Técnico 

Ato Adm. nº 633/LALI(LALI-2)/2017 
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