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Nos termos do subitem 9.1 do Edital da Licitação em referência, o Presidente da Comissão de 
Licitação presta esclarecimentos acerca de pergunta formulada por empresa licitante. 

 
____________________ 

 

Referente à base de disputa entre os licitantes é a apresentação de uma planilha com 
quantitativos de serviços definido pela INFRAERO, conforme modelo abaixo, com critério 
apenas de menor preço: 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UN QTDA 

PREÇO R$  ÍNDICE DE 
REAJUSTE         
             SÉRIE / 

COLUNA UNITÁRIO   TOTAL  

1 Elaboração dos Planos de Afugentamento e Resgate 
Fauna, Obtenção Licença/Autorização 

UN 2       

2 Execução do Plano Afugentamento, Resgate Fauna e Treinamento UN 8       

3 Prospecção Arqueológica inicial e Obtenção da permissão  UN 2       

4 Execução do Diagnóstico prospectivo - acompanhamento 
das escavações da obra 

UN 8       

5 Elaboração de Atividades em Educação Ambiental UN 2       

6 Execução das Atividades de Educação Ambiental UN 8       

7 Assessoria Técnica H 720       

 

O Anexo XIII – Termo de Referência traz a descrição das atividades previstas e equipes 
necessárias para cada uma delas, mas sem maiores detalhamentos quanto aos prazos e horas 
técnicas/profissional. Ocorre em nosso entendimento não está claro o critério da definição das 
unidades e respectivas quantidades. Solicitamos os seguintes esclarecimentos: 
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1º QUESTIONAMENTO 

Referente ao item 1: a unidade é cada Plano elaborado – 02 Planos ou a Elaboração de 01 Plano 
de Afugentamento e Resgate e a outra unidade é a obtenção da Licença/Autorização junto ao 
IBAMA? 

RESPOSTA: Conforme consta no item 7.1.1 do Termo de Referência, considera-se como (01) 
uma unidade a elaboração do Plano e aprovação da FISCALIZAÇÃO e outra (01) uma unidade a 
obtenção da licença para manejo da fauna. 

____________________ 
 

2º QUESTIONAMENTO 

Ao tem 2: a unidade de execução do Plano tem um quantitativo de 8, isso se refere a 8 meses de 
execução dentro do cronograma geral de 24 meses? 

RESPOSTA: Conforme o item 7.1.2 do Termo de Referência, a execução do plano de 
afugentamento e resgate é de oito meses ao longo do prazo contratual, ou seja, a equipe de 
afugentamento e resgate deverá ficar à disposição da INFRAERO, podendo ser acionada a 
qualquer momento. Deverá ser considerado ainda, o que consta no item 6 do Termo de 
Referência: A previsão para a execução das atividades deverá ser adaptado ao cronograma de 
execução da obra de ampliação da Pista de Pouso e Decolagem - PPD, podendo haver dias de 
trabalho descontínuos. 

____________________ 
 

3º QUESTIONAMENTO 

Ao item 3: prospecção arqueológica é a unidade 1 e obtenção da permissão é a unidade 2?  

RESPOSTA: Conforme item 7.2.1 do Termo de Referência considera-se como (01) uma 
unidade o projeto de Prospecção aprovado pela Infraero e outra (01) uma unidade a permissão de 
pesquisa arqueológica pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 

____________________ 
 

4º QUESTIONAMENTO 

Ao item 4: a unidade 8 se refere aos meses de execução do diagnóstico prospectivo?  

RESPOSTA: Conforme item 7.2.2 do Termo de Referência, as escavações arqueológicas terão 
inicio pelo menos três meses antes do início da obras ou o período definido pelo Arqueólogo, 
com a anuência da Fiscalização. O tempo previsto para execução deste item é de oito meses após 
o inicio das obras e/ou ao longo do prazo contratual, devendo o arqueólogo ficar à disposição da 
INFRAERO, podendo ser acionado a qualquer momento, conforme o decorrer do cronograma. 

____________________ 
 

5º QUESTIONAMENTO 

Ao item 5: a unidade 2 se refere a que? 2 meses de elaboração de propostas ou proposta de 2 
campanhas de educação ambiental?  
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RESPOSTA: Conforme item 7.3.1 do Termo de Referência a unidade citada, deverá ser 
considerada como (01) uma unidade para Programar junto com o responsável pelas atividades de 
manejo da fauna o curso de treinamento para resgate de fauna a ser ministrado para os 
funcionários da obra e outra (01) uma unidade para Programar junto com o responsável pelas 
atividades arqueológicas a conduta adequada dos funcionários de forma a resultar na preservação 
de quaisquer materiais arqueológicos que porventura venham a ser localizados. 

____________________ 
 

6º QUESTIONAMENTO 

Ao item 6: da mesma forma, a unidade 8 se refere a que? 8 campanhas ou 8 meses de execução? 

RESPOSTA: Conforme item 7.3.2 do Termo de Referência, relativo às palestras que deverão 
ser ministradas em conjunto com os responsáveis pela Educação Ambiental, mensalmente 
durante a execução do Plano de Afugentamento e Resgate da Fauna e execução dos 
Procedimentos Arqueológicos é de oito meses ao longo do prazo contratual. Deverá ser 
considerado ainda o disposto no item 7.2.3 que versa da necessidade de treinar e orientar os 
funcionários da obra assim como para os demais funcionários que estejam envolvidos pelo 
número de vezes que se fizerem necessários. 

____________________ 
 

7º QUESTIONAMENTO 

Ao item 7: as 720 horas se referem a hora técnica de cada profissional da equipe exigida ou de 
toda a equipe? Qual a base para se estimar o valor de cada hora – qual a equipe considerado e 
horas de cada profissional para se chegar nessas 720 horas? Deve ser considerado que apenas 01 
profissional x 220 horas/mês x 24 meses de vigência contratual= 5280 horas e que a INFRAERO 
poderá mobilizar toda a equipe no prazo de vigência contratual, conforme consta no item 8 do 
TR. 

RESPOSTA: Conforme item 6 e 8 do Termo de Referência a CONTRATADA e os membros 
das respectivas equipes, deverão prever assessoria a INFRAERO durante toda a vigência do 
contrato em assuntos relacionados ao objeto contratual, esclarecemos ainda que:  

As 720 horas deve ser considerado para cada profissional, e que o valor da hora de cada 
profissional (Item 9 do TR),  deve corresponder ao valor fixado pelo conselho da categoria, mais 
BDI e encargos sociais.  
 
Referente ao questionamento cálculo sobre o profissional: cada profissional deverá ficar 
disponível por estas 720 horas para Assessoria Técnica ao longo do contrato, principalmente 
após o período de obtenção das licenças e Execução do Plano Afugentamento, Resgate Fauna e 
Treinamento e Execução do Diagnóstico prospectivo - acompanhamento das escavações da obra.  

A respeito da mobilização: Sim, respeitado o limite de horas fixado para cada profissional (720), 
conforme consta no item 8 do Termo de Referência: Os profissionais serão mobilizados pela 
INFRAERO através de Ordem de Serviço Parcial (OSP) dirigida pela Fiscalização, indicando os 
profissionais a serem mobilizados, os serviços a serem prestados e as respectivas datas em que as 
atividades deverão ser iniciadas e/ou encerradas, com base no cronograma físico-financeiro 
aprovado. A INFRAERO poderá ajustar, a qualquer tempo, a mobilização da equipe contratada 
em conformidade com o andamento das obras e evolução dos serviços integrantes do escopo da 
obra, caso ocorram atrasos, paralisações ou antecipações. 
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____________________ 
 

8º QUESTIONAMENTO 

Como a INFRAERO poderá comparar preços na fase de presencial de lances sem que os 
licitantes tenham a mesma base de composição de custos? Considerando a complexidade técnica 
das ações ambientais e o prazo previsto de 24 meses de execução contratual. 

RESPOSTA: A verificação/comparação da proposta em relação ao orçamento estimado pela 
INFRAERO, não será realizada durante a etapa de lances, conforme subitem 7.6 do Edital, 
encerrada a fase de lances, “a Comissão reservadamente, verificará a conformidade do preço 
global da proposta mais vantajosa em relação ao orçamento previamente estimado para a 
contratação, sua conformidade com os requisitos do instrumento convocatório...” 

 
____________________ 

 
9º QUESTIONAMENTO 

Qual o cronograma para cada atividade a ser desenvolvida e número/qualificação/horas técnicas 
de cada profissional em cada atividade?  

 

RESPOSTA: De acordo com o item 6 do Termo de Referência, o cronograma de atividade 
deverá ser definido no Plano de Trabalho. A necessidade de horas técnicas de cada profissional 
deve ser determinada de acordo com a especialidade e complexidade do trabalho que lhe 
compete, as caracterizações descritas no termo de referência e visita técnica da licitante ao local 
do serviço. 

  
 

 
ALEXANDRINA DE LIMA ROSA 
Presidente da Comissão de Licitação 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


