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ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS Nº 002/LCLI/2011 –  12/12/2011 

 
RDC PRESENCIAL Nº 003/DALC/SBGL/2011 

 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA E MODERNIZAÇÃO DO 
TERMINAL DE PASSAGEIROS Nº 1 DO AEROPORTO INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO/GALEÃO 

– ANTÔNIO CARLOS JOBIM. 
 

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 

 
As perguntas de nºs. 01 a 04 foram respondidas no ESCLARECIMENTO DE 

DÚVIDAS Nº 001/LCLI/2011 – 25/11/2011. 
 

5ª PERGUNTA 
1) De acordo com os itens do Edital: 

“7.4  Encerrada a fase de lances, a COMISSÃO ordenará as propostas por ordem decrescente de 
vantajosidade e convocará a licitante que proposta/lance mais vantajosa para reelaborar e 
apresentar, por meio eletrônico, os documentos elencados a seguir, com os respectivos 
valores adequados ao lance vencedor, no prazo de até 01(um) dia útil. 

b)  planilhas de serviços e preços (Modelo – Anexo XI); 

b.1) para efeito de preenchimento das planilhas de serviços e preços a licitante não 
poderá: 

b.1.1) cotar preço unitário e global superior ao orçamento previamente estimado pela 
INFRAERO, nos termos dos §§ 3° e 4° do art. 8° da Lei n° 12.462/2011, ou 
inexequível, ressalvado o disposto no subitem 7.6 deste Edital; 

b.1.2) deixar de apresentar preço unitário para um ou mais serviços, ou contrariar as 
disposições do subitem 7.6 deste  Edital. 

“7.6.4 os preços unitários máximos que a INFRAERO admite pagar para a execução do 
objeto desta licitação são os definidos em seu orçamento de referência devidamente 
corrigidos na forma presente no subitem 7.6.3;” 

 
Não recebemos a planilha de serviços e preços estimados pela INFRAERO na documentação disponibilizada 
para a Licitação. 
Para atendimento aos itens acima, solicitamos que nos seja disponibilizada a referida planilha. 
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RESPOSTA 
O Edital do RDC nº 003/DALC/SBGL/2011, foi elaborado com fundamento na  Lei nº 12.462, DE 05 de agosto 
de 2011 e seus dispositivos. Quanto ao orçamento estimado, a sua publicidade esta pautada no Art. 6º da 
citada Lei, o qual transcrevemos. 
 
“Art. 6º Observado o disposto no § 3º, o orçamento previamente estimado para a contratação será tornado 
público apenas e imediatamente após o encerramento da licitação, sem prejuízo da divulgação do 
detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas.” 
 
Vide resposta da 2ª pergunta do “ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS Nº 001/LCLI/2011 –  25/11/2011”, 
disponibilizado em 25/11/2011, no site de licitações da INFRAERO: Infraero.gov.br. 

 
6ª PERGUNTA 

Encerrada a fase de lances a licitante vencedora terá apenas 01 (um) dia útil para apresentar a proposta 
adaptada ao valor final aceito pela INFRAERO, devendo apresentar as planilhas de composição analítica de 
preços unitários (CAPU`S) de todos os itens da planilha de serviços e preços (modelo – anexo x), sendo que 
não poderá haver nenhum preço unitário ou global superior ao orçamento previamente estimado pela 
INFRAERO. 
 
“Art. 6º Observado o disposto no § 3º, o orçamento previamente estimado para a contratação será tornado 
público apenas e imediatamente após o encerramento da licitação, sem prejuízo da divulgação do 
detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas.” 
 
1) Entendemos que o orçamento prévio será disponibilizado após a fase de lances para a correta 

elaboração das (CAPU`S), sendo que não poderá haver nenhum preço unitário ou global superior ao 
orçamento previamente estimado pela INFRAERO, correto? 

RESPOSTA 
Sim. Está correto o entendimento. 

 
7ª PERGUNTA 

01 (um) dia útil e muito pouco tempo de se preparar as (CAPU`s) se não tivermos conhecimento do 
orçamento prévio da INFRAERO, este prazo pode ser dilatado? 

RESPOSTA 
Considerar os seguintes prazos: 

1) prazo de até 01(um) dia útil para os seguintes documentos: 
 

a) carta de apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS (Modelo Anexo II); 
 

b) planilhas de serviços e preços (Modelo – Anexo XI); 
 

d) composições analíticas das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) e das Taxas 
de Encargos Sociais, incidentes para os serviços previstos na Planilha de Serviços e Preços 
(Modelos Anexos VIII e IX); 

 

e) cronograma físico-financeiro preliminar (Modelo – Anexo XII), com periodicidade de 30 
(trinta) dias corridos, não se admitindo parcela na forma de pagamento antecipado, 
observando-se as etapas e prazos de execução estabelecido neste Edital e seus Anexos. 
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2) prazo de até 03(três) dias úteis para o seguinte documento: 
 

c) planilhas de composição analítica de preços unitários (CPU’S) de todos os itens da planilha 
de serviços e preços (Modelo – Anexo X); 
 

Os prazos constantes acima poderão ser prorrogados uma única vez, salvo justificativas aceitas pela 
Comissão de Licitação. 

 
8ª PERGUNTA 

Favor informar qual o regime de contratação (empreitada) para a obra decorrente desta licitação, 
esclarecendo ser a empreitada por preço unitário ou preço global. 

RESPOSTA 
Ver subitem 3.5 do Edital 
 

9ª PERGUNTA 
2) Favor informar, se as medições serão realizadas através de quantidades efetivamente executadas, ou se 
serão por etapas de cronograma executadas. 

RESPOSTA 
A medição de cada item será realizada conforme os parâmetros específicos definidos no documento Critérios 
de Medição e Pagamento (GIG/TP1/950.CM.001/R0). 

 
10ª PERGUNTA 

Solicitamos esclarecimento do referido edital, visto ser necessário para o perfeito entendimento e 
desenvolvimento das atividades, especialmente, as formulação e da equalização da proposta, como segue: 

1)Gostaríamos de entender por qual motivo os critérios adotados no edital foram diferentes para estipular os 
valores mínimos a serem comprovados pelas empresas em seus atestados, conforme demonstro a seguir: 

“f.1) Instalação ou gerenciamento de subestação rebaixadora, de classe media tensão ou superior, com 
transformador unitário de potencia nominal igual ou superior a 900 kVA, com cubículo blindado de classe 
media tensão ou superior, que representa 30% da capacidade nominal de cada um dos transformadores;” 

O critério utilizado para estipular a potência mínima acima, foi baseado na potencia de apenas um transformar 
a ser fornecido e não na potencia total dos transformadores. 

3.000 kVA x 30% = 900 kVA 

No item 06.01.1200.01.01 solicita o fornecimento de 6 (seis) transformadores de MT com potencia de 
3.000kVA que da um total a ser fornecido de 18.000Kva. 

Fazendo o calculo com a potencia total, teríamos o seguinte: 

18.000kVA X 30% = 5400 kVA 

“f.2) Instalação ou gerenciamento da instalação de sistemas de climatização de ar com água gelada 
(expansão indireta), com no mínimo 685TR, equivalentes a 30% do total a ser instalado;” 

No ar condicionado o critério foi diferente, pois foi somado o total de equipamentos (108 unidades) de 
diversos modelos e obtido o percentual de 30%. 

2.283 TR X 30%= 685 TR 
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 Caso fosse adotado o mesmo critério do sistema elétrico, considerando a potencia Maximo do Fan e Coil em 
planilha (item 07.02.201.01.70), teríamos o seguinte: 

65,4 TR X 30%= 19,62 TR 

O critério adotado no edital na parte de Ar Condicionado também foi adotado na Rede De Telemática e Rede 
De Combate a Incêndio. 

Por esse motivo, não conseguimos entender o critério diferenciados no calculo da comprovação mínima no 
Sistema Elétrico, que acaba abaixando o nível de exigências das empresas. 

Sendo assim, solicitamos que seja definido um padrão único parra estipular os quantitativos nos atestados. 
Caso não seja alterado, entendemos que o calculo diferenciado no sistema elétrico foi feito para beneficiar 
algumas empresas. 

RESPOSTA 
As duas regras básicas para definição das exigências adotadas para qualificação técnica das empresas são: 
Primeiro: Os itens adotados como exigência tem que estar entre os itens, equipamentos ou sistemas de maior 
relevância financeira, dentro da Curva ABC, montada a partir da PSQ - Planilha de Serviços e Quantidades 
da Obra. 
 
Segundo: A quantidade exigida é definida como no mínimo 30% da quantidade prevista do item ou da 
capacidade do equipamento ou do sistema adotado como exigência de capacitação técnica.  

 
11ª PERGUNTA 

No item 8.4.3 do edital cita que somente poderão ser somados as quantidades, nas alínea(s) f.1 a f.3 do 
subitem 8.4, perguntamos porque a alínea f.4 não adota o mesmo critério?  
Solicitamos a inclusão da alínea f.4 no texto adotando - se assim um mesmo critério para todos os itens da 
qualificação técnica do Edital 

RESPOSTA 
No subitem 8.4.3, considerar a seguinte redação: 

... cada um dos serviços, e respectivas quantidades, relacionados na(s) alínea(s) "f.1" a “f.4” do 

subitem 8.4 deste Edital,(...). 

 
12ª PERGUNTA 

 
Fui buscar hoje à tarde o DVD do Edital do RDC nº 003/DALC/SBGL/2011 na Coordenação de Licitações aqui 
no Rio de Janeiro. Estava conferindo se havia documentos corrompidos ou com problemas, só que me 
deparei com a falta de todos os documentos e desenhos referentes ao item a seguir:  
 
2.7.11 - SIDO - SISTEMA DE DOCAGEM DE AERONAVES  
 
Como são somente 10 arquivos, haveria como, por favor, enviá-los por e-mail? Se não for possível, peço, por 
favor, que me oriente como proceder  

RESPOSTA  
Desconsiderar o relação dos documentos referentes ao Sistema de Docagem de Aeronaves (SIDO), os 
mesmos serão objeto de outra licitação.  
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3ª PARTE – RATIFICAÇÃO 

 
Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estabelecidas no 

Edital. Informações na Coordenação de Procedimentos Li9citatorios 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) 3312.3266/2575/2576, ou ainda,  no site http://www.infraero.gov.br/portal_licitacao. 

 
 

Brasília/DF, 12 de dezembro de 2011. 
 
 
 

JOSÉ ANTONIO PESSOA NETO 
Presidente da Comissão de Licitação 

A.A. nº 195-A/DA/2011 
 
 

JOSÉ MASSELON GOMES DE SOUZA FERNANDO CARRAMASCHI BORGES 
Membro Técnico Membro Técnico 

 
 

RÔMULO TÔRRES BRAZ 
Membro Administrativo 

http://licitacao.infraero.gov.br/

