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ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS Nº 004/DALC/2012 – 10/01/2012 

RDC PRESENCIAL Nº 001/DALC/SBSV/2011 
 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO OBRAS/SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DA TORRE 
DE CONTROLE E EDIFICAÇÕES DESTINADAS AO DTCEA – DESTACAMENTO DE CONTROLE DO 
ESPAÇO AÉREO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR - DEPUTADO LUÍS EDUARDO 
MAGALHÃES – SALVADOR/BA, COM FUNDAMENTO LEGAL NO INCISO II, ART. 1º, DA LEI Nº 12.462, 
DE 05 DE AGOSTO DE 2011. 

 
 
Nos termos do subitem 9.1 do Edital da Licitação em referência, a 

Comissão de Licitação presta os seguintes esclarecimentos acerca de perguntas formuladas por empresas 
sobre a interpretação do texto do referido Edital. 

 
 
1ª PARTE – PERGUNTAS E RESPOSTAS 

 
15ª PERGUNTA 

Verificamos que no documento SV.13/302.13/06994/00, as lajes que se repetem em vários níveis da torre, 
porém no quadro resumo de armação, só consta uma unidade de cada nível. Como proceder? 
 

RESPOSTA 
No documento PSQ - SV.22/000.91/091161/04, corrigir o quantitativo do item 06.01.301.00.01 - 
Fornecimento e Aplicação de Aço CA-50 p/ “Estruturas de Concreto Armado da Torre” de 99050 kg para 
100972 kg.  
 
A INFRAERO informa que a nova PSQ e o novo arquivo “dwg SV.13-302.13-06994-0”, encontram-se 
disponíveis no site http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao. 
 

16ª PERGUNTA 
Apesar do prazo para questionamentos ter esgotado, gostaríamos de registrar que, de acordo com o 
documento SV.22/300.75/07068/00 - MEMORIAL DESCRITIVO DE QUANTITATIVOS DA ESTRUTURA 
DE CONCRETO, a quantidade de concreto para as fundações do PRÉDIO (blocos e vigas baldrames – 
108,30m3), não foi lançada na PLANILHA DE PREÇOS E QUANTITATIVOS. Como proceder? Verificou-
se também que a quantidade de concreto para as fundações da TORRE (bloco – 364,50m3), não foi 
lançada na PLANILHA DE PREÇOS E QUANTITATIVOS. 
 

RESPOSTA 
Esclarecemos que os quantitativos de concreto para as fundações do prédio e da torre estão 
contemplados nos subitens de ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, onde foi considerado o 
somatório das quantidades de concreto estrutural das fundações e estruturas. 
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17ª PERGUNTA 
.     No Esclarecimento de Dúvidas nº 003/DALC/2012 – 04/01/2012 (INFRAERO): 10ª PERGUNTA: “Pela 

análise do item 4 da Minuta de Contrato e item 7.6.3.1 do Edital, chega-se a conclusão de que o primeiro 
reajustamento (atualização) dos preços apresentados nas propostas só ocorrerá após 20 meses da data 
base do orçamento de referência fornecido por V.Sas. Esta consideração não está em desacordo com a 
Lei das Licitações? RESPOSTA: “A Infraero não divulgou o orçamento de referência e sua data base, a 
licitante deve observar o item 4.1 da minuta do contrato “Os preços contratuais serão reajustados no prazo 
de 12 (doze) meses, a contar da data de apresentação da documentação prevista no subitem 2.1 deste 
Edital”.  
Registramos que na Planilha de Preços e Quantidades – SV.22/000.91/09161/04, fornecida por V. Sas., 
está explícita no cabeçalho, a data base de maio de 2011. Com base nesta informação solicitamos 
resposta ao questionamento em referência. 
  

RESPOSTA 
A Infraero forneceu Planilha de Serviços e Quantidades (PSQ), não constam preços. Desconsiderar a 
informação da data base. 
 

18ª PERGUNTA 
       Sendo o regime de contratação, Empreitada por Preço Global, como proceder quando as quantidades 

levantadas diferirem das quantidades explicitadas na Planilha de Preços e Quantidades – 
SV.22/000.91/09161/04? Como proceder quando detectarmos serviços que não constam na planilha 
recebida ou com quantidades diferentes das indicadas nas planilhas fornecidas por V.Sas.? 

 
       RESPOSTA 

A contratação da execução da obra é por preço certo e total, todas as despesas devem esta nos preços 
apresentados. 
 

 
19ª PERGUNTA 

As duas guaritas representadas no projeto SV.22/105.08/06877/02 – INFRA-ESTRUTURA GERAL 
PAVIMENTAÇÃO e detalhadas no desenho SV.22/201.07/06840/03, fazem parte do escopo da licitada? 
Caso afirmativo, solicitamos que nos informem em quais itens da Planilha de Preços e Quantidades – 
SV.22/000.91/09161/04, incluiremos as quantidades dos diversos serviços que compõem as mesmas, uma 
vez que estes itens não estão explícitos em planilha?  

RESPOSTA 

Os quantitativos das guaritas estão inclusos Planilha de Serviços e Quantidades – 
SV.22/000.91/09161/04, tendo como origem os seguintes documentos: 
Estrutura: foi detalhada utilizando o desenho da arquitetura, quantitativos distribuídos nos itens da TWR. 
Eletrônica: desenhos SV.22/490.26/06915/03 e SV.22/490.26/06918/05 
Elétrica: desenhos SV.13/402.08/06944/01 e SV.13/400.72/06932/01.  
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20ª PERGUNTA 
Entendemos que cada elevador terá apenas três paradas conforme MEMORIAL DE ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICA DE MECÂNICA – SV.22/430.92/07095/00. Entendemos também que para cada elevador 
devemos considerar sete portas de “andar”, sendo três de parada e quatro de emergência. Nosso 
entendimento está correto? 

 
RESPOSTA 

O entendimento da licitante está correto, sendo três portas de parada e quatro de emergência. 
 

21ª PERGUNTA 
Em toda a área de piso em contato com o solo, nível +0,25m, deve-se considerar, sob cada tipo de piso 
especificado um contrapiso de concreto e nele ser incorporado impermeabilizante. Não consta na Planilha 
de Preços e Quantidades – SV.22/000.91/09161/04, item para este serviço. Como proceder? Solicitamos 
também as especificações técnicas: definição da espessura, FCK, se será armado, etc. 
 

RESPOSTA 
O contrapiso de concreto está considerado no item 06.01.101.00.04 da Planilha de Serviços e 
Quantidades – SV.22/000.91/09161/04. Para execução do contrapiso, ver projeto estrutural. A 
impermeabilização está considerada na Planilha de Serviços e Quantidades – SV.22/000.91/09161/04, 
item “Fornecimento e Execução de Impermeabilizações”. As especificações de impermeabilização estão 
contidas no documento SV.22/201.92/06846 – Especificações Técnicas de Arquitetura.  
 
 

22ª PERGUNTA 
Sob toda a área de qualquer tipo de piso deve-se considerar contrapiso de argamassa para regularização, 
conforme Planilha de Preços e Quantidades – SV.22/000.91/09161/04, item 07.01.511.00.02 
“CONFECÇÃO E APLICAÇÃO DE CONTRAPISO E REGULARIZAÇÃO DE BASE COM ARGAMASSA – 
2.528 M2”. Nosso entendimento está correto? 
 

RESPOSTA 
O item 07.01.511.00.02 é referente à execução do contrapiso do prédio TWR/DTCEA e Guarita, os pisos 
da KF são em cimento e no piso elevado não foi considerada a regularização. 
 

23ª PERGUNTA 
A laje de cobertura da Torre, nível +63,55m, apoiada em vigamento metálico, terá forma tipo Steel Deck, 
porém este serviço não consta na Planilha de Preços e Quantidades – SV.22/000.91/09161/04. Como 
proceder? 
 
 

RESPOSTA 
A forma da laje não é do tipo Steel Deck, e sim forma comum. 
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24ª PERGUNTA 
Solicitamos esclarecimento quanto ao revestimento das faces inferiores das lajes das fachadas. 
Entendemos que será em concreto a vista. No desenho SV.22/201.08/06794/03 – PLANTA TORRE – 
TERRAÇO TÉCNICO E EQUIP (nível +48,75m), especifica F0, para o ambiente Terraço Técnico. Nosso 
entendimento está correto? 
 

RESPOSTA 
O entendimento está correto. 

 
25ª PERGUNTA 

Não consta na Planilha de Preços e Quantidades – SV.22/000.91/09161/04, o serviço de revestimento de 
fachada, Granito Preto Apicoado. Como proceder? 
 

RESPOSTA 
Ver item 07.01.537.00.01 da Planilha de Serviços e Quantidades – SV.22/000.91/09161/04. 
 

2ª PARTE – RATIFICAÇÃO 
 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estabelecidas 

no Edital. Informações na Gerência de Licitações de Investimentos e Compras da INFRAERO localizada 
no SCS, Quadra 3, Bloco “A”, Lotes nº 17/18, Edifício Oscar Alvarenga I e II, 2º andar, Entrada “A”, em 
Brasília/DF, ou pelo telefone nº (61) 3312.3266/3042/2575/2576, ou ainda, no site 
http://www.infraero.gov.br/portal_licitacao. 
 

Brasília/DF, 10 de janeiro de 2012. 
 
 

JOSÉ ANTONIO PESSOA NETO 
Presidente da Comissão de Licitação 

 
 
 

FLAVIA DE MORAES OLIVEIRA SAULO LUIZ AVELLAR DE AQUINO 
Membro Técnico Membro Técnico 

  
  

 


