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CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE 

TRANSPORTE E MANUSEIO DE BAGAGENS (STMB) DO TERMINAL Nº 2 DO AEROPORTO 
INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO/GALEÃO – ANTÔNIO CARLOS JOBIM, INCLUINDO 

OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA 
 
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 

 
1ª PERGUNTA 

No Termo de Referência Item “b” da Introdução diz que faz parte do fornecimento: “b. O fornecimento e 
instalação dos equipamentos e sistemas do STMB, onde estão inseridos também, os equipamentos do 
sistema dedicado a inspeção de todas as bagagens em 5 níveis de segurança (SSIB), conforme 
recomendações do manual IATA e norma ICA 58-53”. O nível 5 é um container móvel para explosivos, no 
entanto não existe nenhuma especificação relativamente ao mesmo nem consta na planilha de preços. 
Necessitamos saber se é necessário considerar o fornecimento deste dispositivo e se há especificações 
para o mesmo para este processo. 

RESPOSTA 
Conforme o item em tela, a Contratada deverá considerar o fornecimento do container móvel para 
explosivos. O mesmo deverá ser de acordo com as recomendações da IATA e norma ICA 58-33. 

 
2ª PERGUNTA 

 Na página 6 do Termo de Referência é citado: “Somente serão aceitos equipamentos homologados, com 
certificação TSA, onde aplicável, sendo expressamente proibida a instalação de protótipos, ou seja, 
equipamentos sem a devida comprovação de sua utilização em sistemas aeroportuários de porte 
semelhante”. No caso dos equipamentos de Raio-X, onde nos requisitos para os mesmo diz: Nivel 1 – 
“Pelo menos uma destas certificações - BKA, TSA, DFT, ENAC, EU Regulation 622 / 2003 e 781 / 2005”. 
Nivel 3 – “Pelo menos uma destas cerificações - TSA  / EU Standard 3”. Neste caso, serão aceitos apenas 
equipamentos certificados TSA ou poderão ser fornecidos equipamentos com outras certificações 
conforme referido nos requisitos dos níveis? 

RESPOSTA 
Para os equipamentos do nível 1, deverá ser apresentada certificação e / ou aprovação para emprego na 
detecção automática de explosivos por pelo menos uma das seguintes instituições: BKA, TSA, DFT, 
ENAC, EU Regulation 622 / 2003 e 781 / 2005 com respeito aos requisitos de qualidade de imagem. Para 
os equipamentos do nível 3, deverá ser apresentada certificação de CT aprovada pelo U.S TSA e / ou 
aprovação para uso do EU Standard 3 para emprego na detecção automática de explosivos.  
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3ª PERGUNTA 
Pelo disposto nos pontos (Anexo I do Termo de Referencia): 3.1.5 h) “Controlar a utilização do sistema de 
gerenciamento da manutenção, Software “SCOM MAXIMO” ou outro equivalente solicitado pela 
CONTRATANTE”. 19.6 “Providenciar curso prático de utilização do software “SCOM MAXIMO” aos 
profissionais da CONTRATADA que estarão responsáveis pelo controle e uso do sistema de 
gerenciamento da manutenção, em seu local de trabalho”. É nosso entendimento que o Software de 
Gestão da Manutenção e seus terminais de utilização, bem como as peças de reserva para todo o 
sistema será de fornecimento da INFRAERO. É correto este entendimento? 

RESPOSTA 
A licença do Software de Gestão da Manutenção SCOM MAXIMO será disponibilizada pela Infraero para a 
Contratada. Todo o Hardware, bem como sua manutenção será de responsabilidade da Contratada. Todas 
as peças de reserva para todo o sistema será de fornecimento da Contratada, conforme exposto na 
documentação técnica anexa ao Edital. 
 

4ª PERGUNTA 
Na pagina 21 do Termo de Referencia é citado: “O barracão será dimensionado pela CONTRATADA para 
abrigar: escritório da FISCALIZAÇÃO, escritório da administração da obra, vestiários e sanitários de 
operários e almoxarifado e deverá estar de acordo com as Normas Regulamentadoras do Ministério do 
Trabalho, em especial a NR-18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção)”. 
Solicitamos uma planta que identifique a localização e a aérea da qual poderemos usufruir. 

RESPOSTA 
Segue arquivo com foto:  
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5ª PERGUNTA 

No Termo de Referencia é citado: Pagina 05: “os componentes deverão ser dimensionados e fabricados 
dentro dos limites da arquitetura... existente”. Pagina 07: “Não será permitida nenhuma intervenção na 
edificação existente, ou seja, o espaço físico disponível para a implantação do Sistema deverá se restringir 
ao demarcado nas plantas integrantes deste Termo de Referência”. Pagina 28: “Demolição, abertura de 
vãos em paredes de alvenaria, a serem adequados às dimensões necessárias para instalação dos 
equipamentos, e execução dos demais acabamentos necessários para a perfeita instalação do sistema”. 
Visto as citações anteriores, será permitido demolir partes da parede junto aos carrosséis para passagem 
das esteiras de restituição de bagagem, caso necessário? Poderiam identificar quais as estruturas que não 
podem de forma alguma ser modificadas? 

 RESPOSTA 
Será permitido demolir partes da parede junto aos carrosséis, bem como outros elementos de arquitetura , 
para passagem das esteiras de restituição de bagagem, caso necessário, devendo a Contratada executar 
os reparos e acabamentos necessários, conforme o padrão existente. A Contratada deverá executar o 
STMB dentro dos limites apresentados nos documentos GIG/TP2/657.133, GIG/TP2/657.134 E 
GIG/TP2/657.135, anexos ao Edital, que apresentam as áreas de intervenção nos pavimentos de 
embarque, mezanino e desembarque. Não será permitida, dentro das áreas disponiblizadas, a modificação 
do lay-out da arquitetura existente. 

 
6ª PERGUNTA 

Existe número mínimo ou máximo de profissionais exigidos para comprovação de capacidade técnica? 
 RESPOSTA 

Não. 
 

7ª PERGUNTA 
Existe quantidade mínima de horas para definição da capacidade técnica do profissional e da empresa, 
visto que é expressamente exigido a declaração do tempo de execução das obras nas CAT’s? 

 RESPOSTA 
Não. 

 
8ª PERGUNTA 

Conforme o Exposto no Termo de Referencia: “O Sistema de Transporte e Manuseio de Bagagens 
(STMB) para embarque e desembarque dos setores A e B do TPS-2 (área de expansão) implantado na 
Fase I, acima descrita, deverá permitir a operação de toda bagagem embarcada do TPS-2, durante a fase 
de execução da Fase II. A operação e manutenção do sistema ao término de suas fases intermediárias de 
implantação serão de responsabilidade da CONTRATADA, no entanto, o prazo de 36 meses para 
operação e manutenção do Sistema da Fase IV, só iniciará após o término da Fase III, com o Sistema 
operante e comissionado em sua totalidade, entendendo como comissionamento a conclusão e aprovação 
das Fases I, II e III. Este sistema terá que necessariamente estar baseado em uma tecnologia de Sistema 
de Transporte Unitário de Bagagem que permita uma redundância na área de Triagem (sorter). Esta 
redundância é condição obrigatória no sistema de Triagem (sorter). 
 
As empresas PROPONENTES deverão apresentar na etapa de habilitação técnica da concorrência, um 
estudo básico do sistema, em conformidade com o Fluxograma do Sistema de Transporte e Manuseio de 
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Bagagens, Anexo III a este Termo de Referência, complementando a sua planilha de especificação e 
quantificação de equipamentos, permitindo que seja compreendido claramente o atendimento das 
exigências da redundância solicitada dentro do espaço físico disponibilizado para a instalação do sistema. 
 
Não será permitida nenhuma intervenção na edificação existente, ou seja, o espaço físico disponível para 
a implantação do Sistema deverá se restringir ao demarcado nas plantas integrantes deste Termo de 
Referência. 
 
Deverão ser mantidos e integrados, ao novo sistema, os equipamentos existentes, a saber: ilhas de check-
in  5, 6, 7, suas esteiras coletoras e os 6 (seis) carrosséis de restituição de bagagens (em formato “T”).” 
 
É do nosso entendimento que o sistema de transporte e manuseio de Bagagens fase 1, sector A e B, 
deverá ter a capacidade global do sistema, fase 1 e 2, com um índice de serviço de 75%. Assim sendo, o 
sistema deverá ter a capacidade durante a fase 2 de 3000bag/h para o embarque e de 5025bag/h para o 
desembarque. Que tipo de redundância é solicitada para a área de Triagem (sistema de transporte unitário 
de bagagem)? 

 RESPOSTA 
O projeto prevê o fornecimento e instalação de 2 (dois) carrosséis de triagem para o sistema de transporte 
unitários de bagagem, sendo um instalado na fase I e o outro na fase II. Como esses equipamentos serão 
redundantes um do outro, ou seja, um deverá absorver a demanda total do sistema em caso de parada do 
outro equipamento, cada carrossel de triagem deverá ser dimensionado para atender a toda a demanda 
do sistema, independentemente de suas fases de instalação. 

 
9ª PERGUNTA 

Conforme o Exposto Termo de Referencia: “Intertravamentos entre o controle/supervisão das linhas e o 
Sistema de Supervisão e controle do Aeroporto”. Quais são os intertravamentos entre o 
controle/supervisão das linhas e o Sistema de Supervisão e controle do Aeroporto que devem ser 
considerados? 

 RESPOSTA 
Onde se lê intertravamento, leia-se interfaceamento. Se trata de interfaceamento com a rede de 
telemática, categoria 6, TCP/IP existente no Aeroporto, para a qual o sistema a ser fornecido deverá 
disponibilizar as informações, para cada trecho funcional do STMB, referentes aos estados de operação 
normal, de manutenção, alarme de excesso de carga  e  receber a informação do SGU, estado de 
emergência, como por exemplo alarme de incêndio, para promover o seu desligamento através do seu 
próprio software de gerenciamento. O sistema será fornecido de modo que todos os dispositivos e 
interfaces necessárias a supervisão, sinalização e alarmes estejam representadas de forma clara e 
indubitável para os operadores do sistema, promovendo uma integração harmônica entre o sistema SGU 
(sistema de gerenciamento de utilidades) e eletromecânicos automatizados. 

 
10ª PERGUNTA 

Conforme o Exposto Termo de Referencia: “- Elétrica: do ponto de força do local de instalação até o 
quadro elétrico do equipamento, incluindo: eletrodutos, cablagem e fiação, conexões etc”. “- 
Chumbadores, ganchos, suportes e demais elementos de fixação”. É do nosso entendimento que os 
seguintes pontos não são do fornecimento da contratante. É correto nosso entendimento? 
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RESPOSTA 
Os pontos em tela fazem parte do fornecimento da Contratada, conforme item 7.6 do Anexo XIII do Edital, 
termo de referência GIG/TP2/657-TR.001. 

 
11ª PERGUNTA 

Conforme o Exposto Termo de Referencia: “Trechos de interligação entre esteiras (inclinados) Tipo 
Correia deslizante sobre leito de chapa de aço carbono, 12 MSG, laminado a quente, montada 
ortogonalmente em diagonal sobre o trecho horizontal. Dimensões - Largura total: ~616 mm. - Largura útil: 
500 mm. Correia - Composição vulcanizada, com coeficiente de atrito suficiente para a transferência 
adequada das bagagens, largura de 500 mm, com guia longitudinal e emenda vulcanizada. Acabamento - 
As partes laterais do leito e a parte traseira serão revestidas com chapa de aço carbono de 2,5 mm de 
espessura (12 MSG). Suportes - Ajustáveis, montados sobre o trecho horizontal”. Poderiam indicar, no 
caso da largura total, quais os limites máximo e mínimo aceitáveis? Poderiam confirmar que a largura útil 
tem de ser exatamente 500mm? 

RESPOSTA 
A largura total indicada serve como referência e, na prática, serão relevantes para a otimização do 
sistemas e garantir os espaços de circulação e manutenção, além de garantir a instalação dos 
equipamentos dentro dos limites da arquitetura existente. A largura útil indicada é o dimensional mínimo, 
porém, deve ser projetado de forma a garantir, segundo expertise do fabricante, a perfeita operação com 
bagagens nas dimensões indicadas pela IATA (conforme item 5.2 do Termo de Referência).  

 
12ª PERGUNTA 

Conforme o Exposto Termo de Referencia: “Nível 4: A bagagem que seja considerada suspeita no nível 3 
é encaminhada para o ponto determinado de onde a bagagem deverá ser reconciliada com o passageiro 
na presença de autoridade de segurança. A bagagem que não seja suspeita segue para o circuito de 
transferência para a área de triagem. - Bagagem que seja suspeita ou não seja reconciliada junto ao 
passageiro é transferida para o nível 5”. A bagagem suspeita no nível 3 e 4 deverá ser retirada do STMB 
para reconciliação e depois inserido no mesmo? 

RESPOSTA 
Somente a bagagem suspeita no nível 4 deverá ser retirada do STMB para reconciliação e depois inserido 
no mesmo, se necessário. 

 
13ª PERGUNTA 

Conforme o Exposto Termo de Referencia: “3.3. Sistema de Transporte de Bagagem – Gerenciamento do 
Funcionamento do Sistema de Bagagens. As funções básicas do Sistema são: - Monitorar as operações: 
Administração operacional - Supervisionar e manter o sistema: Supervisão Técnica e Manutenção - 
Assegurar que o nível de segurança/inspeção seja operacionalmente alcançado: Supervisão de 
Segurança Fisicamente, o Sistema de Transporte e Manuseio de Bagagem (STMB) é feito de um jogo de 
computadores (servidor e estação de trabalho), linkados por uma rede de dados ao PLC que controla os 
transportadores diretamente, a serem divididas funcionalmente em duas salas: Sala de Operações e 
Manutenção do Sistema – composta por: - Estação de trabalho para Operações; - Estação de trabalho 
para Supervisor de Manutenção; Esta sala, indicada na planta GIG/TP2/657.135/R0, com 82 metros 
quadrados, composta pelos itens acima, terá sua adequação construtiva e ocupação operacional sob a 
responsabilidade da CONTRATADA, que além de instalar todos os recursos necessários a operação do 
sistema, prestará os serviços de operação e manutenção através de equipe própria. Será também de 
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responsabilidade da CONTRATADA a sua ambientação (mobiliário, computadores, TV’s, etc.) bem como 
deixá-la em perfeitas condições operacionais. Sala de Segurança do Sistema – composta por: - Estação 
de trabalho para Segurança. Esta sala, indicada na planta GIG/TP2/657.135/R0, com.....metros 
quadrados, composta pelo item acima, será utilizada pela equipe de operadores de segurança das 
máquinas de EDS e CT. Será de responsabilidade da CONTRATADA a sua adequação construtiva e 
ambientação (mobiliário, computadores, TV’s, etc.) bem como deixá-la em perfeitas condições 
operacionais. A equipe de operadores não faz parte do escopo da CONTRATADA. Deverá ser previsto 
servidor redundante em “Hot Stand By”. É do nosso entendimento que o servidor "Hot Standby" previsto é 
para o SSIB. É correto nosso entendimento? 

 RESPOSTA 
Deverá ser previsto, fornecido e instalado servidor "Hot Standby"  para todo o STMB , incluindo o SSIB. 
 

14ª PERGUNTA 
Conforme o Exposto Termo de Referencia: Pagina 7: “Deverão ser mantidos e integrados, ao novo 
sistema, os equipamentos existentes, a saber: ilhas de check-in 5, 6, 7, suas esteiras coletoras e os 6 
(seis) carrosséis de restituição de bagagens (em formato “T”)”. Pagina 13: “O sistema de desembarque, 
nesta fase, aproveitará as esteiras de restituição de bagagens atualmente em operação, em configuração 
T”. As esteiras de restituição de bagagem (esteiras de entrega de bagagem ao carrossel) devem ser 
mantidas assim como os carrosséis (em configuração T)? 

RESPOSTA 
As esteiras de restituição de bagagem (esteiras de entrega de bagagem ao carrossel) deverão ser 
substituídas para adequação e integração ao novo sistema a ser instalado. Os carrosséis de restituição de 
bagagens existentes (no total de seis equipamentos) deverão se mantidos e integrados ao novo sistema.  

 
15ª PERGUNTA 

Serão fornecidas as plantas com medidas dos equipamentos que deverão ser mantidos (ilhas de check-in 
5, 6, 7, suas esteiras coletoras e os 6 (seis) carrosséis de restituição de bagagens (em formato “T”) para 
que se possa integrar ao projeto da proposta? 

RESPOSTA 
O projeto em tela refere-se ao Lay-out global do sistema com disposição dos transportadores, carrosséis e 
todos os demais componentes e sistemas de redundância na área disponibilizada para instalação no 
Terminal de Passageiros n.º 2, com descritivo das características construtivas, operacionais e funcionais 
que comprovem o atendimento aos condicionantes do Termo de Referência. Esta solicitação tem por 
objetivo a demonstração pela Proponente de que o sistema, por ela ofertado, será compatível com a área 
existente naquele Terminal assim como demonstrar e descrever a solução ofertada e as interferências do 
sistema com a estrutura existente.  Portanto, não será necessário, neste momento, a apresentação de 
projeto detalhado com medidas precisas do sistema. 
 

16ª PERGUNTA 
Na revisão Anexo_III_TR (1) meus colegas e Tenho uma pergunta respeito equipamentos Nivel 1. Vide a 
Seção 3.3.1. Sistema de Seguranca e Inspecao de Bagagens. É a especificação para o nível 1 EDS que 
cita EDS (Dual View) fornecendo um exemplo de um nível aceitável um EDS ou é especificar uma oferta 
de produto específico de uma determinada empresa? Para permitir três empresas que fazem 
automatizado EDS para o nível 1 porão para competir, a especificação deve estado a exigência como 
"EDS aprovado para uso sob UE STD 2 (EU Standard 2). Ao exigir da UE STD 2 (ED Standard 2) de 
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aprovação, uma escolha competitiva pode ser feita com base em tecnologia, desempenho e preço entre 4-
6 EDS. 

RESPOSTA 
O equipamento EDS para o nível 1 a ser fornecido deverá ser conforme as especificações do item 3.1 
(Sistema de Segurança e Inspeção de Bagagens) do Anexo XIII do edital, documento GIG/TP2/657.TR-
001 (ver página 40/107). Para esses equipamentos do nível 1, serão aceitos produtos com certificação e / 
ou aprovação para emprego na detecção automática de explosivos por pelo menos uma das seguintes 
instituições: BKA, TSA, DFT, ENAC, EU Regulation 622 / 2003 e 781 / 2005 com respeito aos requisitos de 
qualidade de imagem. 

 
17ª PERGUNTA 

Somos uma filial que cuja matriz é na Itália, sendo assim, (a) podemos participar do consórcio mesmo 
sendo do mesmo grupo? (b) Temos um engenheiro que está registrado no CREA como de 
Telecomunicações e Eng. Eletrônica, para participar desta licitação é necessário que seja Engenheiro 
Civil? 

RESPOSTA 
(a) As empresas brasileiras ou estrangeiras que forem participar da licitação, organizadas na forma de 

consórcio, deverão atender o preceituado na cláusula 4.1 do Edital; 
 
(b) Não, ou seja, o profissional ou profissionais da proponente que serão indicados para a licitação, 

com o objetivo de comprovação da capacidade técnico-profissional deverão atender ao disposto no 
item 8.4 "e" do Edital. 

 
18ª PERGUNTA 

Somos uma empresa italiana que está interessada em participar da licitação, temos uma dúvida quanto ao 
Artigo 5° da Resolução nº 444, que diz que os documentos de comprovação relativos ao acervo técnico 
dos profissionais deverão ser apresentados pelo menos trinta dias antes da data prevista para a realização 
da licitação. Poderiam nos informar a data? E até que data podemos enviar as documentações do corpo 
técnico? Pois não encontramos a data no edital 

RESPOSTA 
Deverá ser consultado o Conselho Regional de Engenharia – CREA, do Estado do Rio de Janeiro. 

 
20ª PERGUNTA 

Nas exigências de habilitação são solicitados atestados registrados no CREA onde conste o responsável 
técnico. No caso de Empresa Internacional onde os atestados são elaborados de forma diferente do Brasil, 
não constando os profissionais responsáveis, caso a empresa  apresentar os atestados e uma lista de 
responsáveis técnicos pela empresa a empresa estará habilitada?  

RESPOSTA 
Deverá atender a Resolução nº 444 do Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – 
CONFEA. 

 
 21ª PERGUNTA 

No edital temos: “ 8.12. Para a comprovação da habilitação, a licitante estrangeira deverá apresentar 
documentos equivalentes aos exigidos no subitem 6.5 deste Edital referentes a empresas brasileiras, 
devidamente documentados no CREA de acordo com a Resolução CONFEA Nº 444, de 14 de abril de 
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2000 (Anexo XV)“.  Sendo que observando o item 6.5 do edital temos: “ 6.5. A licitante 
brasileira/estrangeira deverá considerar incluídas nos valores propostos todas as despesas relativas a 
taxas, tributos e frete até o local de destino dos equipamentos, encargos sociais, ensaios, testes e demais 
provas exigidas por normas técnicas oficiais, que possam influir direta ou indiretamente no custo do 
fornecimento dos equipamentos inclusive das despesas relativas a importação e desembaraço aduaneiro, 
se houver. A omissão ou a incorreção de qualquer item das Planilhas de Custo Formação do Preço – 
Equipamentos e Serviços não desobriga a licitante contratada de fornecer os equipamentos, sem qualquer 
custo adicional para a INFRAERO. Desta forma não observamos relação entre os itens. 

 RESPOSTA 
Ver 2ª Parte deste Esclarecimento de Dúvidas nº 001/LCLI/2011. 

 
22ª PERGUNTA 

Quantas empresas podem compor um consorcio, existe um limite de empresas? 
 RESPOSTA 

De conformidade com a cláusula 4.1 do instrumento convocatório não há limitação de empresas 
consorciadas. 

 
23ª PERGUNTA 

Em caso de haver um consorcio entre empresa Estrangeira e Empresa Brasileira, a empresa Brasileira 
poderá ter a habilitação comprovada pelo SICAF e a empresa estrangeira habilitação pelos documentos 
solicitados em edital? 

RESPOSTA 
Sim. 

 
24ª PERGUNTA 

Conforme o disposto no edital: “8.5.2 - b.3) comprovação de que possui capital igual ou superior a 10% do 
valor de sua proposta de preços após a fase de lances. - b 3.1) em se tratando de Consórcio, fica 
estabelecido um acréscimo de 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para a licitante individual, 
admitindo-se, porém, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva 
participação. 
 
(a) É de nosso entendimento que o acréscimo de 30% incidirá sobre os 10% do valor da proposta. É 

correto nosso entendimento? 
(b) No caso de empresas que participarem em consórcio, a divisão de participação e responsabilidades 

no consórcio deverá ser proporcional ao capital declarado por cada empresa? 
(c) No termo de referência não existe nenhuma referência aos check-in de transferência. Apenas no 

Anexo III, fluxograma do sistema de transporte e manuseio de bagagens é apresentado uma linha 
para o check-in de transferência. Após nossa visita ao Terminal verificamos a existência de 5 
balcões de transferência munidos de esteira coletora e transporte de bagagens. A ligação pedida a 
este linha será só depois da porta corta fogo/ intrusão? 

(d) Na fase II deverá ser contabilizado a integração das portas corta-fogo/intrusão existentes no novo 
STMB? 

(e) Na fase II, além dos equipamentos descritos no Termos de Referência para serem reutilizados (ilhas 
de check-in 5, 6, 7, suas esteiras coletoras e os 6 (seis) carrosséis de restituição de bagagens (em 
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formato “T”)), poderá ser reutilizado o “Sorter” ou outros equipamentos que se encontram em 
funcionamento? 

(f) É de nosso entendimento que os balcões de check-in serão fornecidos pela Contratante. É correto 
nosso entendimento 

RESPOSTA 
(a) Sim, está correto o entendimento. Para efeitos de exemplificação, vamos ao seguinte exemplo 

hipotético: 
 

Licitante consorciada, empresa A e empresa B.  
Empresa A, capital social de R$ 12.000.000,00 
Empresa B, capital social de R$ 11.000.000,00 
 
Proposta final da licitante consorciada após esgotada a fase de lances: R$100.000.000,00 
 
O valor do Capital social que a licitante consorciada deve apresentar é de: 10% sobre a sua 
proposta final (R$10.000.000,00) + 30% sobre os 10% (R$ 3.000.000,00) = R$ 13.000.000,00 
 
Ou seja, a empresa A deve entrar com pelo menos 70% do valor do seu capital calculado em cima  
do valor de R$ 13.000.000,00 X  70% =  R$ 9.100.000,00, que está dentro do valor de seu capital 
social de R$ 12.000.000,00. 
 
A empresa B, deve entra com o restante, 30% para integralizar os 100%, ou seja, R$ 13.000.000,00 
X 30% = R$ 3.900.000,00 que também está dentro do valor do seu capital social  de R$ 
11.000.000,00.  
 
Soma-se o valor da empresa A e o valor da Empresa B, R$ 9.100.000,00 + R$ 3.900.000,00 = R$ 
13.000.000,00, que é exatamente o valor que deve ser integralizado pelo consórcio. 

 
(b) Sim. 
(c) Sim. 
(d) Sim. 
(e) Não será permitida a reutilização do sorter existente. Os equipamentos do sistema existente a 

serem mantidos estão descritos na página 7/106 do Anexo XIII do edital e destacados no Anexo III 
do edital (inclusive os check-in's de transferência).   

(f) Sim. 
 

25ª PERGUNTA 
Conforme o disposto no edital:  
 
"8.10   As empresas estrangeiras deverão apresentar os documentos dispostos nas alíneas “a”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do subitem 

8.4 deste Edital, e, ainda: 
 

8.10.1  comprovação de regular existência legal, mediante documento hábil do país de origem da licitante, correlato 
a ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de 
sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos de eleição de 
seus administradores e de todas as alterações ou da consolidação respectiva; 
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8.10.2  certidão expedida pelo órgão oficial da sede da licitante, com data de expedição não superior a 60 

(sessenta) dias em relação a data constante no subitem 2.1 deste Edital, atestando que a empresa 
estrangeira não se encontra em processo de falência, concordata, recuperação judicial ou outro instituto 
assemelhado que possa de qualquer forma comprometer o fiel cumprimento das obrigações decorrentes da 
contratação; 

 
8.10.3  declaração passada por autoridade competente de seu país de origem (da sede da licitante), de que a 

licitante não é devedora de tributos ou as certidões correspondentes; 
 
8.10.4  a empresa estrangeira que não funciona no Brasil deverá apresentar documento comprobatório de 

representação no país, pessoa física ou jurídica, com poderes expressos para receber citação e responder 
administrativa e judicialmente por atos decorrentes da presente licitação, inclusive firmar documentos 
inerentes a esta licitação; 

 
8.10.5  a empresa estrangeira deverá apresentar documentos comprobatórios de atendimento do subitem 4.1.c 

deste Edital; 
 

8.10.6  Qualificação econômico-financeira 
 
8.10.6.1  comprovação de que possui capital igual ou superior a 10% do valor de sua proposta de preços 

após a fase de lances. 
 
8.10.6.1.1  em se tratando de Consórcio, fica estabelecido um acréscimo de 30% (trinta por 

cento) dos valores exigidos para a licitante individual, admitindo-se, porém, o 
somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva 
participação. 

 
8.11.  Toda documentação apresentada por empresa estrangeira deverá estar autenticada por embaixada ou consulado 

brasileiro instalado no país de origem da documentação e traduzida por tradutor juramentado para o português. Se 
apresentada em português, obrigatoriamente, deverá estar autenticada por embaixada ou consulado brasileiro instalado 
no país de origem do documento, exceto daquele de origem brasileira;" 

  
Nota-se neste trecho do edital a inconstância dos subitens, o que dificulta a compreensão de qual a 
documentação exigida a empresas estrangeiras, não permitindo que as mesmas tenham igualdade de 
direito para participar desta licitação. Solicitamos a correção para entendimento correto do disposto. 

RESPOSTA 
Observar o Edital. 

 
26ª PERGUNTA 

Conforme o disposto no edital: "8.11.5 a empresa estrangeira deverá apresentar documentos 
comprobatórios de atendimento do subitem 4.1.c deste Edital". O subitem grifado não faz parte da 
documentação, o que dificulta a compreensão de qual a documentação exigida a empresas estrangeiras 
não permitindo que as mesmas tenham igualdade de direito para participar desta licitação. Solicitamos a 
correção para entendimento correto do disposto. 

RESPOSTA 
Desconsiderar a redação do subitem 8.11.5 do Edital. 
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27ª PERGUNTA 

Visto que o valor do “Orçamento Estimado” só será divulgado após o término do certame, quais serão as 
medidas tomadas caso a empresa vencedora ultrapasse o valor do “Orçamento Estimado” ou o valor do 
orçamento apresentado pela vencedora seja declarado “Inexequível”? 

RESPOSTA 
A Infraero não contratará com preços superiores ao orçado pelos seus técnicos. Caso ocorra tal situação 
será observado o § único do art. 26 da Lei 12.462/2011, de 05 de agosto de 2011. 
 

2ª PARTE - CORREÇÃO 

 
A Comissão de Licitação comunica que foram ajustados o seguinte dispositivo 

editalício, a saber: 
 
1. Do Edital – Item 8. DA ORGANIZAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO fica ajustada a 

redação do subitem 8.12 do instrumento convocatório, nos seguintes termos:  
 

8.12 Para a comprovação da habilitação, a licitante estrangeira deverá apresentar documentos 
equivalentes aos exigidos nas alíneas “a”, “c”, “d”, “e”, “f” e “g” do subitem 8.4 deste Edital às 
empresas brasileiras; sendo que as alíneas “e” e “f” deverão estar devidamente documentados 
no CREA de acordo com a Resolução CONFEA Nº 444, de 14 de abril de 2000 (Anexo XV). 

 
 

3ª PARTE – RATIFICAÇÃO 

 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estabelecidas 

no Edital. Informações na Gerência de Licitações 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,  25 de novembro de 2011. 
 
 

JOSÉ ANTONIO PESSOA NETO 
Presidente da Comissão de Licitação 
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CRISTIANO DA SILVA BRITO 
Membro Técnico 
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