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ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS Nº 002/ LALI-2/2018 - NAN 
LICITAÇÃO Nº 058/LALI-2/SBSP/2018 

 

CONCESSÃO DE USO DE ÁREA DO EDIFICIO GARAGEM, PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DA 
ATIVIDADE DE ESTACIONAMENTO DE VEICULOS LOCALIZADA NO AEROPORTO DE SÃO 

PAULO/CONGONHAS - SBSP, NOS MOLDES DA LEI N. 13.303/2016. 
 

Nos termos do subitem 12.1 do Edital da Licitação em referência, a Comissão 
presta os seguintes esclarecimentos sobre o Instrumento Convocatório. 

1ª PARTE – ESCLARECIMENTOS 
 

1ª PERGUNTA 
Solicitamos o fluxo de veículos e faturamento discriminado dos últimos 5 (cinco) anos. 

RESPOSTA 
Apresentamos abaixo as seguintes dados complementares ao Anexo VIII do Termo de Referência 
(Informações Financeiras/Operacionais do Edifício Garagem - Contrato Vigente): 

 Financeiras (Faturamento Bruto e Despesas com Energia e Lixo): janeiro de 2013 a dezembro de 2014  

 De janeiro/15 a agosto/18 estão disponibilizados no Anexo VIII do Termo de Referência. 

 Movimentação de Veículos: janeiro de 2013 a dezembro de 2015  

 De janeiro/16 a julho/18 estão disponibilizados no Anexo VIII do Termo de Referência. 

 Usuários por Permanência: janeiro de 2013 a dezembro de 2016  

 De janeiro/17 a julho/18 estão disponibilizados no Anexo VIII do Termo de Referência.  

OBS: Os dados históricos aqui apresentados não ensejam qualquer projeção estatística. 
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2ª PERGUNTA 

Qual o horário de funcionamento do estacionamento? 
RESPOSTA 

Ver item 10.6 do Termo de Referência - TR. 
 

3ª PERGUNTA 
Qual a data de início de operação, findo o processo de licitação? 

RESPOSTA 
O contrato atual tem término estabelecido em contrato para 31/01/2019. Porém, o contrato 
vigente permite ao atual concessionário até 10 dias corridos após essa data para sua 
desmobilização.  

 
4ª PERGUNTA 

As áreas passíveis de sublocação, como a Praça, possuem contratos vigentes, que poderão ser 
mantidos pela concessionária vencedora? 

RESPOSTA 
Os contratos de sublocação ora vigentes (firmados entre o atual concessionário e terceiros) não 
possuem data de término posterior à do contrato principal. Dessa forma, ficará a cargo do futuro 
concessionário a iniciativa de celebração de novos contratos. 

 
5ª PERGUNTA 

As receitas informadas no Edital são líquidas do estacionamento, ou compõe parte das 
sublocações, ou serviços de Valet, VIP, lavagem a seco, etc.? 

RESPOSTA 
O Anexo VIII do Termo de Referência apresenta a relação do Faturamento Bruto auferido pelo 
atual concessionário com as seguintes atividades: mensalista, rotativo e Serviços de Valet (Vip). 

 
6ª PERGUNTA 

No edital são informados os sistemas de proteção contra incêndio – os equipamentos, como 
extintores, são de responsabilidade da concessionária (reposição de carga, substituição, etc.)? 

RESPOSTA 
Ver itens do Termo de Referência – TR: 10.1 seus subitens e 10.39 

 
7ª PERGUNTA 

Qual o período de tolerância, vigente, que dispensa o pagamento de tarifas do estacionamento? 
RESPOSTA 

O período de tolerância atualmente praticado é de 5 minutos. Para o processo licitatório ora em 
andamento, de acordo com o item 4.12 do Termo de Referência – TR, a definição da tolerância 
ficará sob responsabilidade do futuro concessionário, desde que respeitadas as legislações 
vigentes.  (Possíveis alterações das legislações vigentes deverão ser consideradas nas projeções de 
receitas dos licitantes, não devendo gerar expectativas de possibilidades de quaisquer medidas 
compensatórias futuras – vide anexo IV - Condições Gerais do Contrato Comercial, item  43.2.3). 
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8ª PERGUNTA 

Qual o quadro de funcionários vigente do estacionamento? 
RESPOSTA 

Não dispomos desta informação. Para o processo licitatório ora em andamento, por se tratar de 
processo de Concessão de Uso de Área e não contratação de mão-de-obra, caberá à empresa 
vencedora definir o quantitativo de funcionários para realização de suas atividades, atendendo às 
obrigações previstas no Termo de Contrato e Termo de Referência. 

 
9ª PERGUNTA 

O relatório de movimentação de veículos – usuários por permanência – apresenta, no ano de 
2017, informações de tráfego nos horários compreendidos entre 08h e 14h de estadia. Já no ano 
de 2018 esse intervalo está zerado, em branco. Gostaríamos de entender essa questão do 
relatório? 

RESPOSTA 
O relatório “Usuários por permanência” foi disponibilizado desta forma pelo atual concessionário 
do Edifício Garagem. Cabe ressaltar que o valor total informado em cada coluna de meses confere 
com o somatório dos valores correspondentes às faixas horárias.   

 
10ª PERGUNTA 

Quando foi realizado o último reajuste de tarifa no estacionamento; e qual foi a variação? 
RESPOSTA 

O último reajuste foi realizado em dez/2017, de acordo com o índice de reajuste vigente no mês 
da correção. 
Para o processo licitatório ora em andamento, os reajustes deverão atender ao disposto no item 
8.3 do Termo de Referência – TR e seus subitens. 

 
11ª PERGUNTA 

Em havendo a troca dos equipamentos contidos no Anexo V – Equipamentos a serem substituídos 
– por outros de outra marca, que não NEPOS, há a necessidade de serem substituídos, também, os 
equipamentos que não estão na lista, como, por exemplo, os caixas, estações de pagamento 
automáticas? 

 
RESPOSTA 

A troca dos equipamentos descritos no anexo V não é opcional, mas sim uma obrigação do 
concessionário - independente de manter ou não a marca NEPOS conforme descrito no item 11.3 
e 11.4 do Termo de Referência, provendo ainda sua substituição conforme o subitem 14.4 do 
mesmo Termo. 

 
Demais equipamentos essenciais à operação, tais como caixas e estações de pagamento 
automático, deverão ter seus custos previstos pelo futuro Concessionário no processo de 
implantação do empreendimento, mantendo ao longo do contrato de concessão as substituições 
previstas no subitem 14.2 do Termo de Referência. 
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2ª PARTE - RETIFICAÇÃO 

RETIFICAÇÃO DO SUBITEM 5.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, CONFORME ABAIXO: 
 
DE: 
Item 5 -  do prazo contratual: 
5.1 O prazo de vigência contratual será de 240 (duzentos e quarenta) meses, contados a partir da 
data de assinatura do contrato, sem prorrogação, salvo as disposições constantes no parágrafo 6º 
do art. 49 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Infraero – RILCI. 
 
PARA: 
5 do prazo contratual: 
5.1 O prazo de vigência contratual será de 240 (duzentos e quarenta) meses, conforme vigência 
constante na folha rosto do contrato, sem prorrogação, salvo as disposições constantes no 
parágrafo 6º do art. 49 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Infraero – RILCI. 
 
No entanto de acordo o subitem 18.3.1 do Edital, a presente adequação do Termo de Referência 
não impacta em qualquer alteração de prazo, pois prevalece o disposto no Edital, em seu item 13 
abaixo transcrito: 
13. DO PRAZO CONTRATUAL  
13.1 O prazo contratual será de 240 meses, conforme vigência constante da folha de rosto do 
contrato, e não poderá ser prorrogado, salvo nas situações previstas nos parágrafos 6º e 7º do art. 
49 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos da Infraero-RILCI. 

 
3ª PARTE - RATIFICAÇÃO 

 
Permanecem inalteradas demais cláusulas e condições estabelecidas no Edital. 

Informações na Gerência de Licitações do Centro de Serviços Administrativos e Técnicos de Brasília 
da INFRAERO localizada no SCS, Quadra 04, Bloco “A”, Edifício Centro-Oeste, em Brasília/DF ou 
pelo telefone nº (61) 3312-1862/3550 ou, ainda, nos sítios eletrônicos da Infraero 
(www.infraero.gov.br/licitações) e www.licitacoes-e.com.br. 

 

Brasília/DF, 18 de outubro de 2018. 

 

 

FRANCISCO IVANI M. SOARES 
Presidente da Comissão 

Ato adm. Nº CSAT-AAD-2018/00300 
 
 

ELLEN SABRINA SIMOES  
Membro Técnico 

Ato adm. Nº CSAT-AAD-2018/00300 

CARLOS AUGUSTO ARAUJO GUERRA 
Membro Técnico 

Ato adm. Nº CSAT-AAD-2018/00300 
 

http://portal.infranet.gov.br/
http://www.infraero.gov.br/
http://www.infraero.gov.br/licitações
http://www.licitacoes-e.com.br/

