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ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS Nº 003/LCIC/2011 – 29/12/2011 
RDC PRESENCIAL Nº 002/DALC/SBGL/2011 

 

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 

 
121ª PERGUNTA 

De acordo com resposta da Infraero para 118a pergunta do Esclarecimento de Dúvidas No 002/LCIC/2011-
26/12/2011, entendemos que não é aplicável a limitação de valores para os BDIs, o que diverge da resposta da 
Infraero para 119a pergunta. Tendo em vista o limite para o BDI de 14,44% estabelecido pela Infraero na resposta 
da 119a. pergunta, entendemos que houve um equivoco nesta resposta, uma vez que somente os impostos já 
superam esta taxa, e além disso, conforme o edital, tínhamos entendido que a taxa do BDI deve ser o resultado da 
composição das taxas de Benefícios e Despesas Indiretas conforme particularidades e competitividade de cada 
Licitante, e não uma determinação da Infraero. Favor confirmar o nosso entendimento e retirar o limite para o BDI. 
Caso o referido limite de BDI seja mantido, favor informar os critérios e a composição adotada pela Infraero para 
definição desta taxa. Outrossim, caso o limite de BDI de 14,44% seja mantido, favor informar como os Licitantes 
devem proceder quando o resultado da composição de suas taxas "mínimas" de benefícios e despesas indiretas 
superarem este limite.   

RESPOSTA 
Ver 2ª Parte deste Esclarecimento de Dúvidas nº 003/LCIC/2011 – item 2. 

 
122ª PERGUNTA 

Não sendo a resposta da Infraero para pergunta 65a do Esclarecimento de Dúvidas No 002/LCIC/2011-26/12/2011 
completamente esclarecedora, solicitamos que nos indiquem qual a localização da Sala do Servidor(es) do sistema 
de rastreamento de bagagens. 

RESPOSTA 
Conforme informado, a Sala de Segurança a ser disponibilizada para o sistema está identificada como o 
compartimento 33 (ver legenda), entre os eixos/linhas 30/32-C/D no nível de desembarque, conforme apresentado 
no desenho GIG/TP2/657.135. Segue abaixo croqui, elaborado a partir do desenho citado, com a localização da 
sala em destaque. 
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123ª PERGUNTA 

Entendemos que a manutenção e operação inicial ocorrerá somente após a conclusão da FASE I, e não durante a 
FASE I conforme discriminado no item 07.23.103 do Anexo XI – Planilha de Serviços e Quantidades do Edital. O 
entendimento está correto? Em caso afirmativo, dever-se-á corrigir o texto do item 07.23.103 na planilha? 

RESPOSTA 
O texto está correto. A manutenção ocorrerá durante a FASE I, pois o sistema poderá entrar em operação 
parcialmente ao longo da conclusão da FASE I, conforme as necessidades operacionais da INFRAERO. 
 

124ª PERGUNTA 
De acordo com resposta da Infraero para pergunta 89a do Esclarecimento de Dúvidas No 002/LCIC/2011-
26/12/2011, entendemos que o período da manutenção e operação inicial (item 07.23.103 do Anexo XI – Planilha de 
Serviços e Quantidades do Edital) é de 12 meses. O entendimento está correto? Caso contrário, favor esclarecer 
qual o período correto? 

RESPOSTA 
O período de manutenção inicial máximo durante as FASES I, II e III é de 16 meses, conforme item 07.23.103 do 
Anexo XI do Edital. 

 
125ª PERGUNTA 

O sistema de Bagagem do aeroporto do Galeão atualmente instalado, não se caracteriza por um sistema de 
Classificação automática, Caso alguma empresa apresentar atestados referente a este sistema será aceito pela 
Infraero?  

RESPOSTA 
O Sistema de bagagens do TPS2 do Aeroporto Internacional do Galeão possui um sistema de classificação 
automática de bagagens, portanto, se caracteriza como um sistema de classificação automática.  A Infraero 
procederá com a análise dos atestados apresentados pelas proponentes, fins de comprovação de capacidade 
técnica, quando em momento oportuno na etapa da licitação. Ver 2ª Parte deste Esclarecimento de Dúvidas nº 
003/LCIC/2011 – item 1. 
  

2ª PARTE - CORREÇÃO 

 
A Comissão de Licitação comunica que foram ajustados o seguinte dispositivo 

editalício, a saber: 
 

1. Esclarecimento de Dúvidas nº 002/LCIC, de 26/12/2011. Alínea “c” da 64ª Pergunta. Desconsiderar a 
resposta. Assim, fica ajustada a resposta para “A Infraero procederá com a análise dos atestados 
apresentados pelas proponentes, fins de comprovação de capacidade técnica, quando em momento 
oportuno na etapa da licitação”. 

 
2. Esclarecimento de Dúvidas nº 002/LCIC, de 26/12/2011. Perguntas nºs 118ª e 119ª 
 

118ª Pergunta, ONDE SE LÊ:  
 

(a) Não encontramos no edital da concorrência limites para os valores dos BDIs tanto de fornecimento de 
equipamentos e materiais quanto para prestação de serviços. Entendemos que a licitante deverá 
apresentar seus cálculos de acordo com a legislação em vigor, não havendo limites para este valor. É 
correto nosso entendimento? Em caso negativo solicitamos informar a fórmula para cálculo do BDI 
bem como seu limite. 
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(b) Entendemos que os impostos aplicáveis aos itens de fornecimento, portanto, equipamentos e 
materiais são: PIS, COFINS, ICMS e IPI; e para os serviços, tais como instalação e montagem são: 
PIS, COFINS e ISS. É correto nosso entendimento? Caso negativo solicitamos informar o 
procedimento correto para o tratamento dos impostos. 

RESPOSTA 
a) Sim; 
b) Sim. Além destes, acrescentar na composição do BDI o Imposto de Importação para o fornecimento 

de equipamentos. Ressaltamos, ainda, que o IRPJ e CSLL são personalíssimos da licitante.  
 
LEIA-SE: 
 
118ª Pergunta 
 
(a) Não encontramos no edital da concorrência limites para os valores dos BDIs tanto de fornecimento de 

equipamentos e materiais quanto para prestação de serviços. Entendemos que a licitante deverá 
apresentar seus cálculos de acordo com a legislação em vigor, não havendo limites para este valor. É 
correto nosso entendimento? Em caso negativo solicitamos informar a fórmula para cálculo do BDI bem 
como seu limite. 

 
(b) Entendemos que os impostos aplicáveis aos itens de fornecimento, portanto, equipamentos e materiais 

são: PIS, COFINS, ICMS e IPI; e para os serviços, tais como instalação e montagem são: PIS, COFINS 
e ISS. É correto nosso entendimento? Caso negativo solicitamos informar o procedimento correto para o 
tratamento dos impostos. 

RESPOSTA 
(a) e (b) - Não é correto o entendimento. Observar os Anexos VIII e XVI do Edital, pois foram 
construídos em consonância com a  legislação em vigor. 

 
 

119ª Pergunta, ONDE SE LÊ:  
 

Quais são os limites, índices e método de cálculo que deve ser considerado para cálculo do BDI de 
equipamentos e serviços? Quais impostos devem ser considerados para calculo de BDI no caso de 
fornecimentos de materiais? e de mão de obra? 

RESPOSTA 
Considerar todos os Encargos Sociais, taxas, impostos (tributos) aplicáveis de acordo com a natureza do 
serviço ou bem. Assim, o limite para o BDI é de 14,44% (quatorze vírgula quarenta e quatro por cento). Os 
impostos são PIS, COFINS, ICMS, IPI e II para equipamentos; e PIS, COFINS, ISS para serviços, sendo, 
IRPJ e CSLL personalíssimos da licitante. 
 
 
LEIA-SE: 
 
119ª Pergunta 
 
Quais são os limites, índices e método de calculo que deve ser considerado para cálculo do BDI de 
equipamentos e serviços? Quais impostos devem ser considerados para calculo de BDI no caso de 
fornecimentos de materiais? e de mão de obra? 
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RESPOSTA 
A composição do BDI para formação do preço de fornecimento dos equipamentos foi elaborada pela 
INFRAERO em consonância à legislação tributária aplicável, inclusive. Ainda obedece as 
recomendações para toda a Administração Pública exaradas pelo Tribunal de Contas da União – TCU, 
mormente o Acórdão nº 325/2007 – Plenário, dentre outros normativos. Conforme § 3º do art. 6º do 
RDC, Lei Federal nº 12.462/11, a publicação do orçamento estimado ocorrerá após a homologação do 
certame. Com efeito, todos as propostas  deverão atender o Edital para que sejam classificadas, em 
especial os Anexos VIII e XVI, para formação dos  preços. Observar os subitem 7.6 e seus subitens, 
todos do Edital.  
 

 

3ª 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, 29 de dezembro de 2011. 

 
 
 

ELOIR SAQUETO 
Presidente Suplente da Comissão de Licitação 

 
 
 

RÔMULO TÔRRES BRAZ GUSTAVO CARNEIRO RECKZIEGEL 
Membro Administrativo       Membro Técnico 
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