
 

 
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO 
SCS - Q. 04 - BL. A - Ed. Centro-Oeste - Fone: (0xx)(61) 3312-3550 

CEP 70304-902 - BRASÍLIA - DF - BRASIL 
HOME PAGE: http://www.infraero.gov.br 

 
Form. 02.02.01 - NI - 2.02/C (GDI) - fl. 1/4 

 

ESCLARECIMENTO DE DÚVIDAS E ERRATA Nº 001/LALI-2/2015 

 

CONCORRÊNCIA Nº 013/LABR/SBCT/2015 

 

“CONCESSÃO DE USO DE ÁREAS COMERCIAIS, DESTINADA À EXPLORAÇÃO 

COMERCIAL DE EDIFÍCIO GARAGEM E ESTACIONAMENTO DE VEÍCULOS, 

LOCALIZADA NO AEROPORTO INTERNACIONAL AFONSO PENA EM SÃO JOSÉ DOS 

PINHAIS/PR.” 

 

Nos termos do subitem 15.9 do Edital da Licitação em referência, a 

Comissão de Licitação presta o seguinte esclarecimento acerca de perguntas formuladas por 

empresa sobre os Instrumento Convocatório e seus anexos. 

 

1ª PARTE – PERGUNTAS E RESPOSTAS 
 

1ª PERGUNTA 

É possível empresa estrangeira formar consórcio com empresa brasileira para participar da 

Concorrência nº 013/LABR/SBCT/2015? Caso positivo, qual a documentação necessária para a 

habilitação da empresa estrangeira? 

 

RESPOSTA  

De acordo com a alínea “b.1” do subitem 4.1, será permitido o consórcio de empresas, observadas 

as disposições legais aplicáveis que atendam as condições previstas o Art. 52 do 

REGULAMENTO e aquelas estabelecidas no Edital e seus Anexos. 

 

O artigo 52 do RCLI, em seu §1º, por sua vez, esclarece: 

 “No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras, a 

liderança caberá obrigatoriamente à empresa brasileira, 

observado o disposto no inciso II deste artigo.” 

 

A documentação para apresentação da empresa estrangeira participante de consórcio segue na 2ª 

Parte deste documento. 

 

 

2ª PERGUNTA 

Qual o faturamento bruto do atual estacionamento, nos últimos 12 meses? 

 

RESPOSTA  

A média do faturamento é de R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais). 
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3ª PERGUNTA 

Qual a atual escala de funcionários? 

 

RESPOSTA  

A escala é 6X1, respeitando o acordo coletivo do sindicato da categoria. O número de funcionários 

atual é 29. 
 

 

4ª PERGUNTA 

Qual o montante de sinistros pagos nos últimos 12 meses? 

 

RESPOSTA  

Não temos os números de sinistros pagos, em razão de que o estacionamento é operado por uma 

empresa terceirizada, que é responsável pelos sinistros que ocorrem no estacionamento, sendo que 

a Infraero não se envolve nesses casos, e sinistro é uma coisa totalmente imprevisível. 

 

 

2ª PARTE - ERRATA 
 

a) Incluir o item 4.1, alínea “b.10 e subalíneas: 

 

b.10) Será permitida, na formação de consórcio, a participação de pessoa jurídica 

estrangeira.  

 

b.10.1) as pessoas jurídicas estrangeiras, com subsidiária, filial, agência, 

escritório, estabelecimento ou agente no Brasil, deverão apresentar 

autorização, mediante decreto ou ato expedido pelo Ministro de Estado 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior para funcionar no Brasil, 

ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, se a atividade assim o exigir, e os documentos exigidos neste 

Edital; 
 

b.10.2) as pessoas jurídicas estrangeiras que não funcionam no País deverão 

comprovar que têm representação legal no Brasil com poderes expressos 

para receber citação, intimação e responder administrativamente e 

judicialmente e apresentar os documentos equivalentes e os 

complementares exigidos neste Edital; 
 

b.10.3) para efeito de habilitação, a pessoa jurídica ou entidade estrangeira 

consorciada deverá apresentar os elementos relacionados nos subitens 5.5 

“a”, “c”, “f” e “g” (se for o caso) e na alínea “b.2” do subitem 5.6.2 e, 

ainda:   
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b.10.3.1) declaração expressa de que se submete à legislação brasileira, 

ao presente Edital e seus Anexos e que renuncia a qualquer 

reclamação por via diplomática; 
 

b.10.3.2) comprovação de regular existência legal, mediante documento 

hábil do país de origem da Sede 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; 
 

b.10.3.3) certidão expedida pelo órgão oficial do respectivo país Sede da 

licitante, com data de expedição não superior a 60 (sessenta) 

dias, 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; 
 

b.10.3.4) declaração passada por autoridade competente de país Sede da 

licitante de que não é devedora de tributos ou as certidões 

correspondentes; 
 

b.10.4) para efeito de habilitação jurídica, a pessoa jurídica ou entidade estrangeira 

consorciada deverá apresentar o documento relacionado no subitem 5.6.2 

alínea “a.4”:   
 

Nota 1: 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; 
 

 

b) Incluir o item 5.5.2: para efeito de habilitação, a pessoa jurídica ou entidade estrangeira 

consorciada deverá apresentar os elementos relacionados nos subitens 5.5 “a”, “c”, “f” e “g” 

(se for o caso), na alínea “a.4” e na alínea “b.2”, ambos do subitem 5.6.2, nos moldes do 

subitem 4.1, alínea “b.10”   
 

c) Alterar a exigência do subitem 5.5 alínea “f” do Edital: 
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Onde se lê:  

Atestado(s) de capacidade técnica, registrado(s) no Conselho de Classe (CRA) da região 

onde os serviços foram executados, que comprove(m) ter a licitante executado, a contento, para 

órgãos ou entidades da Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual, Municipal ou 

do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, serviços de administração, gerenciamento, 

operação e manutenção com controle de fluxo de veículos automatizado, com o mínimo de 1.000 

(uma mil) vagas para veículos, em caso de administração de estacionamento de terceiros. 

 

Leia-se: 

Atestado(s) de capacidade técnica, que comprove(m) ter a licitante executado, a contento, 

para órgãos ou entidades da Administração Pública Direta ou Indireta, Federal, Estadual, 

Municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, serviços de administração, 

gerenciamento, operação e manutenção com controle de fluxo de veículos automatizado, com o 

mínimo de 1.000 (uma mil) vagas para veículos, em caso de administração de estacionamento de 

terceiros. 

 

3ª PARTE - RATIFICAÇÃO 

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições 

estabelecidas no Edital, inclusive a data de abertura da Concorrência que está marcada para o dia 

01 de dezembro de 2015, às 10:00 horas, no endereço constante no item 2.1 do Edital. 

 

Informações na Gerência de Licitações de Investimentos e 

Compras da INFRAERO, localizada no SCS Quadra 04, Bloco “A”, Ed. Centro-Oeste, CEP: 

70.304-906 em Brasília/DF, ou pelo telefone nº (61) 3312.1893, ou ainda, nos sites 

www.infraero.gov.br. 

 

Brasília/DF, 23 de novembro de 2015. 
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