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EDITAL DA  

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N. 121/LALI-3/SEDE/2019 
 

 

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO 

DE ESTUDOS, APRESENTAÇÃO DE ALTERNATIVAS E APOIO AOS 

PROCESSOS DE VENDA DAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DA 

INFRAERO, NAS SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE), 

RESPONSÁVEIS PELA OPERAÇÃO DOS AEROPORTOS DE 

GUARULHOS-SP, GALEÃO-RJ, BRASÍLIA-DF E CONFINS-MG 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

 

- RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS ATÉ: 20/08/2019 03/09/2019 às 08:59 horas/ 

 

- ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA: 20/08/2019 03/09/2019 às 09:00 horas. 

 

- INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: 20/08/2019 03/09/2019 às 10:00 horas. 

 

- FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS (informando o nº da licitação): Até 05 (cinco) dias úteis 

anteriores à data fixada para abertura da sessão pública. 
 

 e-mail: licitabr@infraero.gov.br  

 fone: (0xx61) (3312-3086/3748) 

 

- REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo será observado o horário de 

Brasília (DF). 

 

- VALOR DO EDITAL PARA RETIRADA NA INFRAERO: R$ 20,00 (vinte reais) 

 

-  A Infraero utilizará o portal de licitações eletrônicas do Banco do Brasil S/A para realização 

desta licitação, conforme Acordo de Cooperação Técnica celebrado entre as partes em 

22/11/2009, publicado no DOU nº 226 de 26/11/2009, seção 3, pág. 71. 

 

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária 

ENDEREÇO PARA ENTREGA (PROTOCOLO) DE DOCUMENTOS 
Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero 

Gerência Geral de Serviços de Logística Administrativa 

Gerência de Licitações/LALI 

Coordenação de Licitação de Serviços em Geral e de Registro de Preços/LALI-3 

SCS Quadra 4, Bloco “A”, nº 106/136, Térreo, Ed. Centro-Oeste, CEP: 70304-906, em Brasília/DF,  

de 2ª a 6ª feira, das 9h às 11h30 e das 13h30 às 16h. 

Home Page: http://www.infraero.gov.br 

 

mailto:licitabr@infraero.gov.br
http://www.infraero.gov.br/
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EDITAL  

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N. 121/LALI-3/SEDE/2019 
 

CAPUT – COMUNICAÇÃO 
 

 

1. DO OBJETO E DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL  

 

2. DA DATA E DO HORÁRIO DA LICITAÇÃO 
 

3. DO FUNDAMENTO LEGAL, DO TIPO DE LICITAÇÃO, DO REGIME DE 

CONTRATAÇÃO, DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E DA FORMA DE EXECUÇÃO 
 

4. DA PARTICIPAÇÃO 
 

5. DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES-e  
 

6. DA OPERACIONALIDADE DA LICITAÇÃO 
 

7. DA REFERÊNCIA DE TEMPO 

 

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 

9. DA ABERTURA DA PROPOSTA DE PREÇOS E DA ETAPA COMPETITIVA 
 

10. DA NEGOCIAÇÃO 
 

11. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 

12. DO JULGAMENTO  

 

13. DA IMPUGNAÇÃO E DO RECURSO 
 

14. DO PRAZO CONTRATUAL 
 

15. DO(S) PAGAMENTO(S) 
 

16. DO REAJUSTE DE PREÇOS 
 

17. DA FONTE DE RECURSOS 
 

 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE ADJUDICATÁRIA 
 

19. DAS PENALIDADES 
 

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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ANEXOS 
 

I. CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (MODELO) 

 

II. DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA (MODELO) 

 

III. PROTOCOLO DE ENTREGA 

 

IV. TERMO DE CONTRATO (MODELO) 

 

V. TABELA DE PRODUTOS, PREÇOS E PRAZOS DE ENTREGA (disponibilizado no 

site: http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao e http:// www.licitacoes-e.com.br) 

 

VI. TERMO DE REFERÊNCIA (disponibilizado no site: 

http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao e http:// www.licitacoes-e.com.br) 

 

VII. DECLARAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA – DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA 

ESTRANGEIRA – MODELO 

 

 
 

http://licitacao.infraero.gov.br/
http://www.bb.com.br/
http://licitacao.infraero.gov.br/
http://www.bb.com.br/
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EDITAL DA 

LICITAÇÃO ELETRÔNICA N. 121/LALI-3/SEDE/2019 

 

A Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero, 

representada pelo Presidente da COMISSÃO designado pelo Ato Administrativo n. SEDE-AAD-

2019/00520, de 10 de julho de 2019, tendo em vista o que consta do Processo Administrativo n. 

SEDE-ADM-2019/00633, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – 

INTERNET, torna pública, para conhecimento dos interessados, a abertura da licitação, na forma 

eletrônica, para a contratação do objeto citado no subitem 1.1 deste Edital. 

 
 

1. DO OBJETO E DA DISPONIBILIZAÇÃO DO EDITAL  
 

1.1. O objeto da presente licitação é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, APRESENTAÇÃO 

DE ALTERNATIVAS E APOIO AOS PROCESSOS DE VENDA DAS 

PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DA INFRAERO, NAS SOCIEDADES DE 

PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE), RESPONSÁVEIS PELA OPERAÇÃO DOS 

AEROPORTOS DE GUARULHOS-SP, GALEÃO-RJ, BRASÍLIA-DF E 

CONFINS-MG, conforme condições expressas neste Edital e seus Anexos. 

 

1.2. O Edital e seus Anexos poderão ser retirados: 
 

a) sem ônus, no site de licitações da Infraero, no endereço, 

http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao; ou 
 

b) na Gerência de Licitações do  Centro de Serviços Administrativos e 

Técnicos/CSAT, localizada no SCS Quadra 4, Bloco “A”, nº 106/136, 1º andar, 

Ed. Centro-Oeste, em Brasília/DF, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 8h45 às 11h45 

e das 13h15 às 16h45, mediante o preenchimento e assinatura do Protocolo de 

Entrega (Anexo III); 

 

b.1) a empresa interessada deverá credenciar representante para retirar o 

Edital; 

 

b.2) após a entrega do Edital, a área Financeira da Infraero emitirá boleto 

bancário, no valor de R$ 20,00 (vinte reais), que será encaminhado pela 

Infraero ao endereço eletrônico informado pela empresa no Protocolo de 

Entrega; 
 

b.3) a ausência do pagamento do boleto no prazo estabelecido implicará na 

inscrição do devedor no SERASA e CADIN. 
 

NOTA: Eventuais solicitações de cópias de documentos relativos a este processo 

licitatório observarão os procedimentos constantes na alínea “b” do 

subitem 1.2. 

 

2. DA DATA E DO HORÁRIO DA LICITAÇÃO 

 

2.1. No dia e horário previsto para abertura da sessão, conforme disposto na folha de rosto 

deste Edital, a sessão pública na INTERNET será aberta por comando do Presidente 

da COMISSÃO com a utilização de sua chave de acesso e senha; 

http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao
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2.1.1. a licitante deverá observar a data e horário previsto para abertura da sessão 

pública, atentando também para a data e horário para início da disputa de 

preços, conforme disposto na folha de rosto deste Edital; 

 

2.2. Se na data indicada para abertura da sessão pública, não houver expediente na 

Infraero, a abertura da licitação fica transferida para o primeiro dia útil seguinte, 

observados o mesmo local e horário. 

 

3. DO FUNDAMENTO LEGAL, DO TIPO DE LICITAÇÃO, DO REGIME DE 

CONTRATAÇÃO, DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E DA FORMA DE ENTREGA 

 

3.1. A presente licitação reger-se-á por este Edital e seus Anexos, em conformidade com o 

regime instituído pela Lei n. 13.303, de 30 de junho de 2016 e nos termos da Lei n. 

12.846, de 1º de agosto de 2013, da Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 

2006, no que couber; do Decreto n. 8.538, de 06 de outubro de 2015; do Decreto n. 

8.945, de 27 de dezembro de 2016; do Regulamento Interno de Licitações e Contratos 

da Infraero, doravante denominado Regulamento, disponível no sítio eletrônico 

www.infraero.gov.br. 

 

3.2. Modalidade de licitação: LEI N. 13.303/2016; 
 

3.3. Forma de Execução da Licitação: A licitação será realizada na forma ELETRÔNICA, 

por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e 

autenticação; 
 

3.4. Tipo de Licitação: MENOR PREÇO; 

3.5. Regime de Contratação: EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL; 

3.6. Critério de julgamento: MENOR PREÇO GLOBAL;  

3.7. Forma de entrega: PARCELADA. 

 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO 

 

4.1. Respeitadas as demais condições normativas e as constantes deste Edital e seus 

Anexos, poderá participar desta licitação: 

 

4.1.1. Qualquer pessoa jurídica nacional ou estrangeira legalmente estabelecida no 

País e que atenda às exigências deste Edital e seus Anexos; 

 

4.1.2. Será permitida a participação de pessoa jurídica estrangeira: 

 

4.1.2.1. as pessoas jurídicas estrangeiras, com subsidiária, filial, agência, 

escritório, estabelecimento ou agente no Brasil, deverão apresentar 

autorização, mediante decreto ou ato expedido pelo Ministro da 

Indústria, Comércio Exterior e Serviços 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; 
 

http://www.infraero.gov.br/
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4.1.2.2. 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; 

 

4.1.2.3. a pessoa jurídica ou entidade estrangeira, isolada ou consorciada, não 

estabelecida no País, deverá atender aos requisitos para a habilitação 

mediante apresentação dos documentos equivalentes aos indicados no 

item 11 devidamente notarizados, autenticados pela respectiva 

autoridade diplomática (embaixada ou consulado) e traduzidos por 

tradutor público juramentado. O mesmo vale para a apresentação dos 

atestados comprobatórios de experiências anteriores, e ainda: 
 

4.1.2.3.1. declaração expressa de que se submete à legislação 

brasileira, ao presente Edital e seus Anexos e que renuncia 

a qualquer reclamação por via diplomática; 
 

4.1.2.3.2. 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; 

 

4.1.2.3.3. 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; 

 

4.1.2.3.4. declaração passada por autoridade competente de país 

Sede da licitante de que não é devedora de tributos ou as 

certidões correspondentes; 
 

Nota1
: 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; 

 

Nota2: para a comprovação da habilitação, a licitante estrangeira deverá 

apresentar documentos equivalentes aos exigidos no item 11 do Edital, 

juntamente com a Declaração de Equivalência – Anexo VII do Edital. 
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4.1.3. Consórcio de empresas: 

 

4.1.3.1. Será permitido o consórcio de empresas, atendidas as condições 

estabelecidas neste Edital e Anexos; 

 

4.1.3.1.1. Será permitida, na formação do consórcio, a participação de 

pessoa jurídica estrangeira, desde que a liderança seja, 

obrigatoriamente, de empresa brasileira; 

 

4.1.3.2. Fica vedada a participação de empresa consorciada em mais de um 

consórcio ou isoladamente de profissional em mais de uma empresa, 

ou em mais de um consórcio; 

 

4.1.3.3. A empresa ou consórcio deverá assumir inteira responsabilidade pela 

inexistência de fatos que possam impedir a sua habilitação na presente 

licitação e, ainda, pela autenticidade de todos os documentos que 

forem apresentados; 

 

4.1.3.4. As Licitantes que participarem através de consórcio deverão 

apresentar, além dos demais documentos exigidos neste edital, 

compromisso de constituição do consórcio, por escritura pública ou 

documento particular registrado em Cartório de Registro de Títulos e 

Documentos, discriminando a empresa líder, estabelecendo o 

percentual de responsabilidade de cada consorciada bem como a etapa 

da participação na execução dos serviços, objeto da presente licitação; 

 

4.1.3.5. O prazo de duração do consórcio deve, no mínimo, coincidir com o 

prazo de conclusão do objeto licitatório, até sua aceitação definitiva; 

 

4.1.3.6. Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não alterarão 

a constituição ou composição do consórcio, visando manter válidas as 

premissas que asseguram a sua habilitação; 

 

4.1.3.7. Os consorciados deverão apresentar compromisso de que não se 

constituem nem se constituirão, para fins do consórcio, em pessoa 

jurídica e de que o consórcio não adotará denominação própria, 

diferente de seus integrantes; 

 

4.1.3.8. Os consorciados deverão comprometer-se a apresentar, antes da 

assinatura do contrato decorrente desta licitação, o Instrumento de 

Constituição do Consórcio, aprovado por quem tenha competência em 

cada uma das empresas para autorizar a alienação de bens do ativo 

fixo e registrado no órgão competente. O Contrato de consórcio 

deverá observar, além dos dispositivos legais, as cláusulas deste 

Edital, especialmente as constantes dos subitens “4.1.3.1 a 4.1.3.8” 

 

4.1.3.9. Durante a execução contratual, em caráter excepcional, poderá haver a 

alteração da composição do consórcio, desde que causada por fato 
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superveniente à abertura da presente licitação, devidamente 

justificado; 

 

4.1.3.10. A alteração de que trata o subitem 4.1.3.9, deverá ser precedida de 

expressa autorização da Infraero, após análise técnica em que reste 

demonstrado a imperatividade da alteração para a conclusão do objeto 

contratual, a inexistência de burla à licitação, bem como o 

atendimento, pela nova composição do consórcio, das condições 

estabelecidas neste Edital. 

 
 

4.2. Não poderá participar direta ou indiretamente desta licitação: 

 

a) empresa cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do 

capital social seja diretor ou empregado da Infraero; 

 

b) empresa suspensa temporariamente de licitar e impedida de contratar com a Infraero; 

 

c) empresa declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou pela 

unidade federativa a que está vinculada a Infraero, enquanto perdurarem os efeitos da 

sanção; 

 

d) empresa constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada 

inidônea; 

 

e) empresa cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada 

inidônea; 

 

f) empresa constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa 

suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à 

sanção; 

 

g) empresa cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, 

impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 

 

h) empresa que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de 

vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea. 

 

i) empresa com decretação de falência, em processo de recuperação judicial ou 

extrajudicial; 

 

j) empresa submissa a concurso de credores, em liquidação ou em dissolução; 

 

k) pessoa física ou jurídica que tenha elaborado o anteprojeto ou o projeto básico da 

licitação; 

 

l) pessoa jurídica que participar de consórcio responsável pela elaboração do anteprojeto 

ou do projeto básico da licitação; 

 

m) pessoa jurídica da qual o autor do anteprojeto ou do projeto básico da licitação seja 

administrador, controlador, gerente, responsável técnico, subcontratado ou sócio, nesse 
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último caso, quando a participação superar 5% (cinco por cento) do capital votante; 

 

n) a quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com dirigente da Infraero; 

com empregado da Infraero cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável 

pela licitação ou contratação; ou com autoridade do ente público a que a Infraero esteja 

vinculada; 

 

o) próprio empregado ou dirigente, como pessoa física, bem como à participação dele em 

procedimentos licitatórios, na condição de licitante; 

 

p) cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de gestão ou 

rompido seu vínculo com a Infraero há menos de 6 (seis) meses; 

 

4.2.1. É permitida a participação das pessoas jurídicas e da pessoa física de que 

tratam as alíneas “l” e “m” do subitem 4.2 deste Edital ou em execução de 

contrato, como consultor ou técnico, nas funções de fiscalização, supervisão ou 

gerenciamento, exclusivamente a serviço da Infraero. 

 

4.3. Nenhuma licitante poderá participar desta licitação com mais de uma PROPOSTA DE 

PREÇOS; 

 

4.4. No presente feito licitatório somente poderá se manifestar, em nome da licitante, a 

pessoa por ela credenciada; 
 

4.4.1. nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de 

uma licitante junto à Infraero, nesta licitação, sob pena de exclusão sumária das 

licitantes representadas. 
 

4.5. A participação na presente licitação implica a aceitação plena e irrevogável de todos 

os termos, cláusulas e condições constantes deste Edital e de seus Anexos, bem como 

a observância dos preceitos legais e regulamentares em vigor e a responsabilidade pela 

fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer 

fase do processo. 

 

4.6. O representante da licitante deverá identificar, em campo próprio do sistema 

eletrônico, o tipo do segmento de empresa (microempresa, empresa de pequeno 

porte, outras empresas) que representa, para fins de cumprimento das disposições da 

Lei Complementar n. 123/2006; 

 

4.7. A licitante deverá manifestar em campo próprio do sistema eletrônico, que cumpre 

plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta está em conformidade 

com as exigências do instrumento convocatório; 

 

4.7.1. a declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação, à 

conformidade da proposta ou ao enquadramento como microempresa ou 

empresa de pequeno porte sujeitará a licitante às sanções previstas neste 

Edital, na Lei n. 13.303/2016 e nas demais normas de regência da matéria. 

 

 

 

5. DO CREDENCIAMENTO NO APLICATIVO LICITAÇÕES-e 
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5.1. Para acesso ao sistema eletrônico, as interessadas em participar desta licitação na 

forma eletrônica deverão dispor de chave de identificação e senha pessoal 

(intransferíveis), obtidas junto às Agências do Banco do Brasil S/A, sediadas no País; 

 

5.2. Para obter a chave de identificação e senha pessoal, a licitante deverá credenciar 

representante, mediante a apresentação de procuração por instrumento público ou 

particular, com firma reconhecida, atribuindo poderes para formular lances de preços e 

praticar todos os demais atos e operações no aplicativo “licitações-e”; 

 

5.2.1. no caso de instrumento particular, deverá ser comprovada a capacidade do 

signatário nomear procurador, mediante apresentação de cópia do estatuto ou 

contrato social em vigor, e, quando se tratar de sociedade anônima, da ata de 

nomeação do signatário; 

 

5.3. Sendo acionista, sócio, proprietário, dirigente (ou assemelhado) da licitante, deverá 

apresentar cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos 

seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura; 

 

5.4. A chave de identificação e a senha terão validade de 1 (um) ano e poderão ser 

utilizadas em qualquer licitação, na forma eletrônica, salvo quando canceladas por 

solicitação do credenciado ou por iniciativa do Banco do Brasil S/A, devidamente 

justificado; 

 

5.5. É de exclusiva responsabilidade do usuário o sigilo da senha, bem como seu uso em 

qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo à 

Infraero ou ao Banco do Brasil S/A a responsabilidade por eventuais danos 

decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por terceiros; 

 

5.6. A licitante deverá comunicar imediatamente ao Banco do Brasil S/A (Órgão provedor 

do sistema) qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade 

do uso de sua senha, para imediato bloqueio de acesso. 

 

5.7. O credenciamento da licitante e de seu representante legal junto ao sistema eletrônico 

implica a responsabilidade legal pelos atos praticados e a presunção de capacidade 

técnica para realização das transações inerentes a licitação, na forma eletrônica. 

 

6. DA OPERACIONALIDADE DA LICITAÇÃO 

 

6.1. Os trabalhos serão conduzidos por empregado da Infraero, denominado Presidente da 

COMISSÃO, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferidos 

para o aplicativo “licitações-e” do Banco do Brasil S/A, opção “Licitações 

Eletrônicas”, constante da página eletrônica da Infraero, acessada pelo site: 

http://www.infraero.gov.br/, “clicando” no ícone “FORNECEDOR”, após, 

“LICITAÇÕES” (acesse o sistema), link “Licitações Eletrônicas”; 

 

6.2. A participação na LICITAÇÃO, na forma eletrônica, se dará por meio da digitação da 

senha pessoal e intransferível do representante credenciado e subseqüente 

encaminhamento da PROPOSTA DE PREÇOS, exclusivamente por meio do sistema 

eletrônico, observados data e horário estabelecidos neste Edital; 

http://www.infraero.gov.br/
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6.3. A informação dos dados para acesso deve ser feita na página inicial do site de 

licitações da Infraero, http://www.infraero.gov.br/, “clicando” no ícone 

“FORNECEDOR”, após, “LICITAÇÕES” (acesse o sistema), link “Licitações 

Eletrônicas” e, depois, em “Acesso Identificado”; 

 

6.4. O encaminhamento da PROPOSTA DE PREÇOS pressupõe o pleno conhecimento e 

atendimento às exigências de habilitação previstas neste Edital. A licitante será 

responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu nome no sistema 

eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras sua PROPOSTA DE PREÇOS e seus 

lances; 

 

6.5. Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão 

pública da licitação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios 

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

desconexão. 

 

 

7. DA REFERÊNCIA DE TEMPO 

 

7.1. Todas as referências de tempo citadas neste Edital e seus Anexos, no Aviso da 

licitação e durante a Sessão Pública observarão obrigatoriamente o horário de 

Brasília/DF e, dessa forma, serão registradas no sistema eletrônico e na documentação 

relativa ao certame. 

 

 

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS 

 

8.1. A licitante deverá encaminhar sua PROPOSTA DE PREÇOS com o valor GLOBAL 

na Moeda Real, para os serviços do grupo A e grupo B, exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico, até a data e hora marcadas para abertura da sessão, acompanhada 

das seguintes informações, a serem inseridas no campo INFORMAÇÕES 

ADICIONAIS do sistema: 

 

Nota: O valor dos serviços constantes do Grupo B não poderá ser inferior a 15% 

(quinze por cento) do valor global. 

 

8.1.1. prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias consecutivos; 

 

8.1.1.1. caso o prazo de validade não esteja expressamente indicado na 

proposta, considerar-se-á o prazo de 60 (sessenta) dias consecutivos 

para efeito de julgamento da mesma. 

 

8.1.2. além das informações previstas no subitem 8.1.1, a licitante deverá anexar, na 

opção DOCUMENTOS, em arquivo no formato zipfile (.zip), cujo nome do 

arquivo deverá iniciar com a palavra Anexo (ex.: Anexo1.zip) e o tamanho não 

poderá exceder a 500KB, podendo ser incluídos quantos arquivos forem 

necessários, desde que cada arquivo não ultrapasse este tamanho, os elementos 

relacionados a seguir: 
 

a)  Tabela de Produtos, Preços e Prazos de Entrega, conforme modelo Anexo V; 

http://www.infraero.gov.br/
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a.1) a ausência desta planilha não ocasionará a desclassificação da proposta; 
 

a.2) no caso de eventual divergência entre o valor proposto pela licitante no 

sistema eletrônico e o constante dos Anexos da Proposta, prevalecerá o 

primeiro; 
 

a.3) a licitante deverá lançar no sistema o valor global da proposta; 

 

8.2. A licitante deverá considerar incluídas no(s) valor(es) proposto(s) todas as despesas 

que possam influir direta ou indiretamente no custo para execução do objeto a ser 

contratado, conforme especificações constantes deste Edital e seus Anexos; 

 

8.3. É de inteira responsabilidade da licitante obter, dos órgãos competentes, informações 

sobre a incidência ou não de tributos e taxas de qualquer natureza devidas para o 

serviço objeto desta licitação, nos mercados interno e/ou externo, não se admitindo 

alegação de desconhecimento de incidência tributária, ou outras correlatas; 

 

8.4. A PROPOSTA DE PREÇOS da licitante deverá ser elaborada rigorosamente de 

acordo com as exigências estabelecidas neste Edital e seus Anexos, sob pena de 

desclassificação; 

 

8.5. Até a abertura da sessão a licitante poderá retirar ou substituir a PROPOSTA DE 

PREÇOS anteriormente apresentada; 

 

8.6. Na composição dos preços unitários, a licitante deverá utilizar 2 (duas) casas decimais 

para evitar correções futuras na PROPOSTA DE PREÇOS; 

  

8.7. O orçamento de referência desta contratação tem caráter sigiloso conforme 

estabelecido no art. 34 da Lei 13.303/2016, contudo terá sua publicidade efetuada 

conforme subitem 20.1 deste edital. 

 

8.8. A Infraero não se enquadra como contribuinte do ICMS, conforme ofício SE-

COTEPE/ICMS n. 107, de 05 de outubro de 1992, devendo a licitante computar em 

seus preços a alíquota plena, para entrega no local de destino. 

 

8.9. Será admitida a subcontratação exclusivamente para os serviços relacionados abaixo, 

se previamente aprovada pela INFRAERO, devendo a empresa indicada pela licitante 

contratada, antes do início da realização dos serviços, apresentar documentação que 

comprove sua habilitação jurídica, regularidade fiscal e a qualificação técnica 

necessária, nos termos previstos neste Edital; 

 

a) Serviços constantes da lista de serviços Item 5 do Termo de Referência, com 

exceção dos serviços que compõem a Etapa I - Coordenação, V - Consolidação 

dos estudos com relatório final e apresentações e VI - Estudos complementares e 

suporte para a venda. 

 

 

 

9. DA ABERTURA, DOS LANCES E DA ETAPA COMPETITIVA DAS PROPOSTAS 

DE PREÇOS 
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9.1. No dia e horário definidos neste Edital e no Sistema, o Presidente da COMISSÃO 

abrirá a sessão pública na INTERNET com a utilização de sua chave e senha de acesso 

e procederá o que se segue: 

 

a) abertura e verificação da PROPOSTA quanto às especificações e demais 

exigências deste Edital e seus Anexos; 

 

9.2. Observado o estabelecido no subitem precedente e nos subitens 20.5 a 20.8 deste 

Edital, será desclassificada, motivadamente, a proposta que não esteja em 

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital ou apresentar preços 

manifestamente inexequíveis. 

 

9.3. A desclassificação de PROPOSTA DE PREÇOS será sempre fundamentada e 

registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real pelas licitantes; 

 

9.4. O sistema ordenará, automaticamente, as PROPOSTAS DE PREÇOS classificadas 

pelo presidente da COMISSÃO, sendo que somente estas participarão da fase de 

lances; 

 

9.4.1. a PROPOSTA de maior vantajosidade será a de menor valor ofertado para a 

execução do objeto da licitação; 
 

9.4.2. nas situações onde duas ou mais licitantes apresentem Proposta de Preços 

com valores idênticos, e estes não sofram alteração após a etapa de lances, 

será adotado como critério de desempate o previsto no subitem 9.11 deste 

Edital. 

 

9.5. O Presidente da COMISSÃO poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao 

quadro de pessoal da Infraero ou, ainda, de pessoas físicas ou jurídicas estranhas a ele, 

para orientar sua decisão; 

 

9.6. Quando constatar que a avaliação da conformidade das propostas irá perdurar por mais 

de um dia, o Presidente da COMISSÃO deverá suspender a sessão pública da 

Licitação; 

 

9.6.1. Após a suspensão da sessão pública, o Presidente da COMISSÃO enviará, via 

chat, mensagens às licitantes informando a data prevista para o início da 

oferta de lances. 

 

9.7. Classificadas as propostas, o Presidente da COMISSÃO dará início à fase competitiva, 

quando então, as licitantes poderão encaminhar lances exclusivamente por meio do 

sistema eletrônico; 

 

9.8. Aberta a etapa competitiva, os representantes das licitantes deverão estar conectados 

ao sistema para participar da sessão de lances. A cada lance ofertado a licitante será 

imediatamente informada de seu recebimento e respectivo horário de registro e valor; 

 

9.9. Só serão aceitos lances cujos valores forem inferiores ao último lance que tenha sido 

ofertado pela licitante e registrado no sistema; 
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9.10. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 

(vinte) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a 3 (três) segundos; 
 

9.10.1. Os lances enviados em desacordo com o subitem 9.10 serão descartados 

automaticamente pelo sistema. 

 

9.11. Não serão aceitos 02 (dois) ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que 

for recebido e registrado primeiro; 

 

9.12. Os lances ofertados serão no valor global do item. Na elaboração da planilha de preços 

ajustada ao menor lance ofertado, o valor unitário de cada produto deverá ser 

adequado de tal forma que o resultado da multiplicação do preço unitário pela sua 

respectiva quantidade, somado com os demais produtos do item, deverá ser igual ao 

valor do último lance global ofertado para o item; 

 

9.13. Durante o transcurso da sessão pública, as licitantes serão informadas, em tempo real, 

do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances às 

demais participantes; 

 

9.14. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do presidente da 

COMISSÃO. O sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos 

lances, após o que transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, 

aleatoriamente determinado, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção 

de lances; 

 

9.15. Caso as propostas apresentadas por microempresas, empresas de pequeno porte ou 

cooperativas sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta detentora 

do melhor lance ou valor negociado, será assegurada a essas a preferência de 

contratação, respeitado o seguinte: 
 

9.15.1. encerrado o tempo randômico, o sistema identificará automaticamente a 

existência de situação de empate ficto das propostas de preços, informando 

o nome da microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa; 
 

9.15.2. o presidente da COMISSÃO convocará a microempresa, empresa de 

pequeno porte ou cooperativa que se encontra em situação de empate para 

apresentar novo lance, inferior ao menor lance registrado para o item, no 

prazo máximo de cinco minutos, sob pena de preclusão; 
 

9.15.2.1. durante o período, apenas a microempresa, empresa de 

pequeno porte ou cooperativa convocada poderá registrar o 

novo lance. 
 

9.15.3. não havendo manifestação da microempresa, empresa de pequeno porte ou 

cooperativa convocada nos termos do subitem precedente, o sistema 

verificará se há outra licitante em situação de empate, realizando a 

convocação de forma automática. 
 

9.15.4. no caso em que a disputa já tiver sido encerrada, porém tendo a empresa 

arrematante sido desclassificada por não atender aos requisitos previstos 

no edital, e uma outra microempresa ou empresa de pequeno porte ainda se 

encontre em situação de empate, o presidente da COMISSÃO deverá 
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convocá-la, manualmente, via chat de mensagens, para oferta de novo 

lance nos termos do subitem 9.15.2; 
 

9.15.5. não havendo mais nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou 

cooperativa em situação de empate, o sistema emitirá mensagem, cabendo 

ao presidente da COMISSÃO dar encerramento à disputa do item. 
 

9.15.6. o critério de desempate disposto neste item somente se aplicará quando a 

melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa, 

empresa de pequeno porte ou cooperativa; 
 

9.15.7. todos esses procedimentos acontecerão na sala de disputa, estando essas 

informações disponíveis para os demais participantes da LICITAÇÃO, 

bem como para toda a sociedade; 
 

9.15.8. a licitante declarada vencedora da etapa de lance deverá juntamente com a 

sua documentação comprovar o seu enquadramento na categoria de 

microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, por meio do 

contrato ou estatuto social, devidamente registrado na Junta Comercial, ou 

outro(s) documento(s) expedido(s) por órgão oficial. 

 

9.16. No caso de desconexão do presidente da COMISSÃO, no decorrer da etapa de lances, 

se o sistema eletrônico permanecer acessível às licitantes, os lances continuarão sendo 

recebidos, sem prejuízo dos atos realizados; 

 

9.17. Quando a desconexão do presidente da COMISSÃO persistir por tempo superior a 10 

(dez) minutos, a sessão da LICITAÇÃO, na forma eletrônica será suspensa e 

reiniciada somente após comunicação às licitantes, na página eletrônica, 

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

9.17.1. o Presidente da COMISSÃO irá analisar e decidir, acerca da possibilidade 

de suspender a LICITAÇÃO, caso verifique transtornos ou impedimentos 

ao bom andamento da etapa competitiva do certame. 

 

 

10. DA NEGOCIAÇÃO 

 

10.1. Confirmada a efetividade do lance ou proposta que obteve a primeira colocação na 

etapa de julgamento, ou que passe a ocupar essa posição em decorrência da 

desclassificação de outra que tenha obtido colocação superior, e definido o resultado 

do julgamento, a Infraero deverá negociar condições mais vantajosas com o primeiro 

colocado. 

 

10.2. A negociação será feita com os demais licitantes, segundo a ordem inicialmente 

estabelecida, quando o preço do primeiro colocado, mesmo após a negociação, 

permanecer acima do orçamento estimado. 

 

10.3. Se depois de adotada a providência referida no subitem 10.2 não for obtido valor igual 

ou inferior ao orçamento estimado para a contratação, será revogada a licitação. 

 

10.4. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelas 

demais licitantes. 

http://licitacao.infraero.gov.br/
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11. DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

11.1. Para habilitar-se no certame, a licitante vencedora na fase de lances deverá satisfazer 

os requisitos constantes nos subitens 11.1.1, 11.2 e 11.3 e, ainda, apresentar os 

seguintes documentos: 

 

a) Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação, assinada obrigatoriamente 

pelo representante legal da licitante, com as informações constantes no modelo 

constante do Anexo I deste Edital; 
 

b) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo constante 

do Anexo II deste Edital; 

 

c) Termo de Compromisso de constituição do Consórcio, se for o caso, conforme 

indicado no subitem 4.1.3.4 deste Edital; 

 

d) Termo de indicação, no qual os profissionais ou empresas indicados pela licitante 

para a futura subcontratação, para fins de comprovação de capacidade técnica, 

declarem que participarão, a serviço da licitante, dos serviços. Este termo deverá 

ser firmado pelo representante da licitante com o ciente do profissional/empresa. 

 

 

11.1.1. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 

a) Prova de inscrição ou registro dos seus Responsáveis Técnicos junto a 

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 

 

b) Atestado(s) ou certidão(ões) de capacidade técnica, emitido(s) por órgãos 

ou entidades da Administração Pública direta ou indireta, federal, estadual 

ou municipal ou do Distrito Federal, ou ainda por empresas privadas, 

comprovando que a licitante executou os seguintes serviços: 

 

b.1) Avaliação econômico-financeira realizada no Brasil ou exterior, para 

fins de Fusões e Aquisições ou Fairness Opinion, de companhia com 

ativo total de, no mínimo, R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões 

de reais), obtido nas demonstrações financeiras no ano de conclusão 

do serviço referido no atestado; 

b.2) Avaliação e elaboração, realizada no Brasil ou no exterior, para fins 

de Fusões e Aquisições ou Fairness Opinion, de projeções de 

receitas, custos, despesas e investimentos referentes a instalações 

aeroportuárias que estejam ou tenham estado em operação, com 

movimentação anual de no mínimo 8.000.000 (oito milhões) de 

passageiros total/ano; 

b.3) Assessoria/consultoria jurídica na operação, realizada no Brasil, para 

fins de Fusões e Aquisições ou Fairness Opinion, de companhia com 

ativo total de, no mínimo R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões 

de reais), obtido nas demonstrações financeiras no ano de conclusão 

do serviço referido no atestado; 
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b.4) Assessoria/Consultoria jurídica na área de regulação do setor 

aeroportuário, assim entendida como a elaboração de documentos 

tais como pareceres, impugnações, questionamentos, minutas de 

editais, contratos de concessão, arrendamento ou adesão, cujo 

conteúdo esteja relacionado com a análise e interpretação jurídicas 

de atos normativos específicos do setor aeroportuário, realizada no 

Brasil. 

11.1.1.1. Os atestados relativos à experiência técnica descrita acima 

poderão ter seus valores atualizados a partir da data de 

conclusão do serviço objeto da atestação por meio da 

utilização do INPC;    

 

11.1.1.2. Para comprovação das experiências os licitantes poderão 

apresentar atestados internacionais de capacidade técnica, 

com tradução juramentada, emitidos em nome de 

sociedades que componham o consórcio, que poderá ser 

caracterizado como uma firma em rede, nos termos dos 

itens 17 a 20 da Resolução 1.311, de 09 de dezembro de 

2010, do Conselho Federal de Contabilidade (CFC); 

 

11.1.1.3. deverá(ão) constar, preferencialmente, do(s) atestado(s)  ou 

certidão(ões) de capacidade(s) técnica em destaque os 

seguintes dados: a) nome do cliente; b) endereço completo 

do cliente; c) identificação do contrato; d) objeto contratual; 

e) descrição dos produtos/serviços fornecidos/executados; f) 

prazo de entrega/execução do objeto; g) nome do emitente; 

h) cargo do emitente; i) telefone, fax ou e-mail de contato; 

j) declaração de que foram atendidas as expectativas do 

cliente quanto a cumprimento de prazos (cronogramas 

firmados), além de qualidade dos produtos/serviços 

fornecidos/executados; k) demais dados técnicos com 

informações sobre os produtos/serviços 

fornecidos/executados. 
 

 

11.1.2. Toda documentação apresentada que não seja de origem brasileira deverá estar 

autenticada por embaixada ou consulado brasileiro instalado no país de origem 

da documentação e traduzida por tradutor juramentado para o português. 

 

11.2. A comprovação do cumprimento das exigências relativas à HABILITAÇÃO 

JURÍDICA, QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e REGULARIDADE 

FISCAL, pela licitante que tiver ofertado o menor lance, será feita mediante 

verificação dos níveis validados, por meio de consulta “on-line”, no Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF1, caso cadastrada: 

 

a) a qualificação econômico-financeira será comprovada por meio dos Índices de 

Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que 

deverão ser maiores que 1,00 (um inteiro). Caso estes índices sejam iguais ou 
                                                           
1 1 Recomendamos aos licitantes que se habituem a consultar o próprio Cadastro no SICAF, para verificar a validade da documentação para fins de 

habilitação nos procedimentos licitatórios. Tal recomendação tem a finalidade de evitar discussões desnecessárias por desídia ou inércia do próprio 

licitante na manutenção de seu cadastro, nas audiências de abertura das licitações, ou na interposição de recursos meramente procrastinatórios. 
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inferiores a 1,00 (um inteiro), a licitante deverá possuir patrimônio líquido igual 

ou superior a 10% (dez por cento) do valor de sua proposta de preços após a fase 

de lances. No caso de consórcio, será admitido o somatório dos valores de cada 

consorciado, na proporção de sua respectiva participação; 

 

a.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. 

 

11.3. Para empresas não inscritas no SICAF a HABILITAÇÃO JURÍDICA, 

QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA e REGULARIDADE FISCAL, a 

verificação será feita mediante a apresentação dos seguintes documentos: 

 

11.3.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA 
 

a) Cédula de identidade e registro comercial, no caso de empresário 

individual; 
 

b) 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 e posse de 

seus administradores; 
 

c) Inscrição do contrato social no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no 

caso de sociedades simples, com indicação das pessoas naturais 

incumbidas da administração da sociedade, seus poderes e atribuições; 
 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País e ato de registro ou autorização 

para funcionamento, expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir; 
 

e) Comprovação do seu enquadramento como Microempresa, Empresa de 

Pequeno Porte ou Cooperativa mediante apresentação do contrato social 

ou outro documento legal, se for o caso. 

 

11.3.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

b) Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, 

expedida pelo Distribuidor Judicial da sede da licitante, Justiça Comum; 
 

c) Balanço do último exercício, que evidencie os Índices de Liquidez Geral 

(LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), que deverão ser 

maiores que 1,00 (um inteiro). Caso estes índices sejam iguais ou 

inferiores a 1,00 (um inteiro), a licitante deverá possuir patrimônio 

líquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor de sua proposta 

de preços após a fase de lances. No caso de consórcio, será admitido o 

somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua 

respectiva participação; 

 

b.1)  em se tratando de Consórcio, fica estabelecido um acréscimo de 

30% (trinta por cento) dos valores exigidos para a licitante 
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individual, admitindo-se, porém, o somatório dos valores de cada 

consorciado, na proporção de sua respectiva participação. 
 

 

11.3.3. REGULARIDADE FISCAL 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

 

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional, compreendendo os 

seguintes documentos: 
 

b.1)  Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva 

com efeito negativo, expedida pela Secretária da Receita Federal 

(RFB) e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), da sede 

da licitante; 

 

b.1.1) a certidão a que se refere a alínea anterior abrange inclusive 

os créditos tributários relativos às contribuições sociais 

previstas nas alíneas "a" a “d” do parágrafo único do art. 11 

da Lei n. 8.212, de 24 de julho de 1991, às contribuições 

instituídas a título de substituição, e às contribuições devidas, 

por lei, a terceiros, inclusive inscritas em Dívida Ativa da 

União (DAU). 

 

Nota: A Certidão Conjunta relativa aos Tributos Federais e à 

Dívida Ativa da União, emitidas pela RFB e PGFN, bem 

como a Certidão referente à Contribuição Previdenciária 

(INSS), emitida pela RFB, expedidas anteriormente à 

vigência da Portaria Conjunta RFB/PGFN n. 1.751, de 2 de 

outubro de 2014, alterada Portaria Conjunta RFB/PGFN n. 

1.821, de 17 de outubro 2014, poderão ser apresentadas para 

satisfazer a exigência da alínea “c.1”, desde que estejam 

dentro do prazo de validade nelas constantes, conforme prevê 

a Portaria MF n. 358, de 5 de setembro de 2014 (publicada no 

DOU de 9 de setembro de 2014). 

 

c) Certificado de Regularidade de Situação do Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço - CRF, da sede da licitante. 

 

11.3.4. Para as certidões relacionadas nos subitens 11.3.2 e 11.3.3, serão observadas 

as condições descritas nos subitens 11.3.4.1 a 11.3.4.4. 
 

11.3.4.1. a validade das certidões relacionadas nos subitens 11.3.2 e 11.3.3 

corresponderá ao prazo fixado nos próprios documentos. Caso as 

mesmas não contenham expressamente o prazo de validade, a 

Infraero convenciona o prazo como sendo de 90 (noventa) dias, a 

contar da data de sua expedição, ressalvada a hipótese de a licitante 

comprovar que o documento tem prazo de validade superior ao 

convencionado, mediante juntada de norma legal pertinente; 
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11.3.4.2. caso alguma certidão seja POSITIVA, a mesma somente será 

aceita, para efeito de habilitação, se contiver expressamente 

declaração, passada pelo emitente do documento, que a licitante 

tomou as medidas legais de praxe e obteve o efeito NEGATIVO, 

nos termos do Código Tributário Nacional; 
 

11.3.4.3. sendo ou não contribuinte, a licitante fica obrigada a apresentar as 

certidões relativas a REGULARIDADE FISCAL; 
 

11.3.4.4. em quaisquer das situações estabelecidas nos subitens 11.1 e 11.2  
deste Edital, caso alguma certidão esteja com prazo vencido, o 

presidente da COMISSÃO poderá fazer consulta por meio 

eletrônico (internet), para comprovação da real situação. 

 

11.4. Empresa com enquadramento na categoria de microempresa, empresa de pequeno 

porte ou cooperativa a comprovação de regularidade fiscal será realizada, observando 

os seguintes procedimentos: 
 

a) caso não esteja inscrita no SICAF ou com cadastro/documentação vencida, deverá 

ser apresentada toda documentação exigida no subitem 11.3 deste Edital, após 

declarada vencedora da etapa de lances, mesmo que a documentação apresente 

alguma restrição; 
 

b) havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado 

o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá no momento que 

a proponente for declarada vencedora do certame, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais 

certidões negativas ou positivas com efeito de negativa; 
 

c) a não-regularização da documentação no prazo previsto na alínea precedente 

implicará decadência do direito a contratação, sem prejuízo das sanções previstas 

neste Edital e no REGULAMENTO, sendo facultado a Infraero convocar os 

licitantes remanescentes, na ordem de classificação e obedecido os critérios de 

habilitação, para assinatura do Contrato, ou revogar a licitação. 

 

11.5. Encerrada a etapa competitiva, o presidente da COMISSÃO procederá como segue: 
 

a) consulta “on line”, por meio do CNPJ, da Habilitação Jurídica, Qualificação 

Econômico-Financeira e Regularidade Fiscal da licitante vencedora na fase de 

lances, no SICAF, podendo inclusive, fazer a consulta a outras dependências da 

Infraero, no caso do Sistema apresentar alguma falha, para as licitantes 

enquadradas no subitem 11.1 deste Edital; 
  

b) consulta por meio eletrônico INTERNET da real situação da(s) certidão(ões), na 

situação prevista no subitem 11.2 deste Edital; 
 

c) solicitação, por meio do sistema eletrônico, à(s) licitante(s) detentora(s) do 

melhor(es) lance(s) ou valor(es) negociado(s) – Arrematante(s), do 

encaminhamento via e-mail (digitalizado), dos documentos  relativos às 

exigências para HABILITAÇÃO e da PROPOSTA DE PREÇOS com os 

respectivos valores adequados ao lance vencedor, no prazo de até 4 (quatro) 

horas, com posterior encaminhamento dos originais ou cópias autenticadas destes 
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documentos, no prazo de 3 (três) dias úteis, contado a partir do 1º (primeiro) dia 

útil subsequente à data de realização da licitação: 

 

13.4.1. os documentos deverão ser protocolados no endereço indicado na folha de 

rosto deste Edial. 

 

11.6. Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta, ou contrariar 

qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o presidente da COMISSÃO 

declarará a licitante inabilitada. 

 

 

12. DO JULGAMENTO  

 

12.1. Encerrada a etapa de lances, o presidente da COMISSÃO examinará a proposta 

classificada em primeiro lugar quanto a compatibilidade do preço em relação ao 

estimado para contratação.  

 

12.1.1. não será aceita proposta com preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de 

valor zero, incompatível com os preços dos insumos e salários de mercado, 

acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando envolverem materiais ou 

equipamentos de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie, 

expressamente, a parcela ou totalidade da remuneração; 
 

12.1.1.1. havendo indícios de que os preços ofertados são incompatíveis com 

os preços de mercado, será oportunizado à licitante a comprovação 

da exequibilidade dos preços propostos. 
 

12.1.2. não será aceita proposta que apresentar preço unitário superior ao cotado pela 

Infraero; 

 

12.1.3. não será aceita proposta que apresentar preço unitário para os serviços 

constantes do Grupo B inferior a 15%  (quinze por cento) do valor global 

da proposta. 
 

12.2. Se a proposta ou lance de menor preço não for aceitável, ou se a licitante não atender s 

exigências habilitatórias, o Presidente da COMISSÃO examinará a Proposta ou o 

lance subsequente, verificando a sua compatibilidade e a habilitação do participante, 

na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma Proposta ou 

lance que atenda este Edital. Também nessa etapa o presidente da COMISSÃO poderá 

negociar diretamente com a licitante para que seja obtido melhor preço; 
 

12.3. No caso de ocorrer atraso na entrega dos documentos exigidos neste edital, sem as 

justificativas aceitas pelo presidente da COMISSÃO, ou na hipótese de apresentação 

daqueles em desacordo com as especificações previstas neste Edital, a licitante estará 

sujeita às penalidades dispostas no item 19 deste Edital, podendo ser convocada outra 

licitante, desde que respeitada a ordem de classificação para, depois de comprovados 

os requisitos habilitatórios, e realizada a negociação, ser convocada a assinar o 

Contrato; 
 

12.4. Constatado o pleno atendimento das exigências editalícias, a(s) licitante(s) melhor(es) 

classificada(s) será(ão) declarada(s) a vencedora(s) do certame, e, não havendo 
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interposição de recurso, o presidente da COMISSÃO adjudicará o objeto deste Edital 

à(s) licitante(s) vencedora(s); 
 
 

12.5. Homologada a licitação pela autoridade competente será convocada a licitante 

adjudicatária para assinar o Termo de Contrato, conforme modelo anexo a este Edital; 

 

12.5.1. após a homologação da licitação, para fins de celebração do contrato e com 

vistas ao atendimento ao disposto no inciso III do Artigo 6º da Lei n. 10.522, 

de 19 de julho de 2002, a Infraero consultará a situação da empresa junto ao 

Cadastro Informativo de Créditos do Setor Público Federal – CADIN. 
 

 

12.6. A Licitante Adjudicatária terá o prazo de até 5 (cinco) dias corridos, após formalmente 

convidada, para assinar o contrato, que obedecerá ao Modelo anexo a este Edital; 
 

12.6.1. o prazo de que trata o subitem 12.6 poderá ser prorrogado uma única vez, por 

igual período, quando solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso, 

desde que a justificativa seja aceita pela Infraero. 
 

12.7. Se a Infraero relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer obrigações 

da Licitante Adjudicatária, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer modo 

afetar ou prejudicar essas mesmas obrigações, as quais permanecerão inalteradas como 

se nenhuma omissão ou tolerância houvesse ocorrido. 

 

13. DA IMPUGNAÇÃO E DO RECURSO 

 

13.1. Os esclarecimentos de dúvidas quanto ao Edital e seus Anexos, poderão ser 

solicitados, preferencialmente, via e-mail: licitabr@infraero.gov.br, ou por 

correspondência dirigida à COMISSÃO, na Gerência de Licitação desta Empresa, 

localizado no Setor Comercial Sul, Quadra 04, Bloco “A”, lotes 106/136, Edifício 

Centro-Oeste, 1º andar, em Brasília/DF, até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data 

fixada para abertura da licitação. Os esclarecimentos prestados serão estendidos a 

todos os adquirentes do Edital e disponibilizados nos sites 

http://licitacao.www.infraero.gov.br/portal_licitacao e http://www.licitacoes-e.com.br. 

 

13.2. A impugnação do Edital e de seus Anexos deverá ser dirigida à Autoridade que 

assinou o Edital, mediante petição a ser enviada, preferencialmente, para o endereço 

eletrônico indicado no subitem precedente, até 05 (cinco) dias úteis anteriores à data 

fixada para abertura da licitação. 

 

13.2.1. apresentada a impugnação a mesma será respondida à interessada, dando-se 

ciência aos demais adquirentes do Edital, antes da abertura PROPOSTAS; 

 

13.2.2. a impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar 

do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente, 

devendo, por conseguinte, encaminhar sua PROPOSTA por meio do sistema 

eletrônico, até a data e hora marcadas para abertura da sessão. 

 

13.3. Divulgada a decisão da COMISSÃO, em face do ato de julgamento (declaração do 

vencedor), se dela discordar, observado o subitem 13.3.1, a licitante terá o prazo de 05 

(cinco) dias úteis para interpor recurso: 

 

http://licitacao.www.infraero.gov.br/portal_licitacao
http://www.licitacoes-e.com.br/
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13.3.1. encerrada a etapa de lances, as licitantes deverão consultar regularmente o 

sistema para verificar se foi declarado o vencedor e se está aberta a opção para 

interposição de recurso. A partir da liberação, as licitantes poderão, no prazo de 

24 (vinte e quatro) horas, manifestar a intenção de recorrer, em campo próprio 

do sistema, sob pena de preclusão; 

 

13.3.2. é assegurada às licitantes vista dos elementos indispensáveis à defesa de seus 

interesses. 

 

13.3.3. a licitante desclassificada antes da fase de disputa também poderá manifestar a 

sua intenção de interpor recurso; 

 

13.3.4. manifestada a intenção de recorrer, a licitante terá o prazo de 05 (cinco) dias 

úteis para apresentar as razões do recurso, ficando as demais licitantes, se 

assim desejarem, apresentar contrarrazões em igual prazo, contudo a partir do 

término da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos 

indispensáveis à defesa de seus interesses; 

 

13.3.5. caso haja alguma restrição na documentação de regularidade fiscal da 

microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, a contagem do prazo 

recursal somente iniciar-se-á após decorrido o prazo de 05 (cinco) dias úteis 

destinado a regularização da documentação, nos termos previstos no parágrafo 

1º do art. 43 da Lei Complementar n. 123/2006, ou antes, do prazo mencionado 

desde que a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa apresente 

as eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de negativa; 

 

13.3.6. O recurso deve ser dirigido à autoridade superior, por intermédio da autoridade 

que praticou o ato recorrido, cabendo a essa reconsiderar sua decisão no prazo 

de 5 (cinco) dias úteis ou, nesse mesmo prazo, fazê-lo subir, devidamente 

informado, devendo, neste caso, a decisão do recurso ser proferida dentro do 

prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados do seu recebimento, sob pena de 

apuração de responsabilidade. 

 

13.3.7. o recurso poderá ser interposto via mensagem eletrônica, dentro do prazo 

regulamentar, desde que a licitante apresente o respectivo original, no 

Protocolo Geral da Infraero, respeitado o prazo de 5 (cinco) dias corridos da 

data do término do prazo recursal2; 

 

13.3.8. os arquivos eletrônicos com textos das razões e contrarrazões deverão ser 

enviados para o endereço eletrônico indicado no subitem 13.1; 

 

13.3.9. Na fase recursal serão analisados os recursos referentes ao julgamento das 

propostas ou lances e à habilitação do vencedor.  

 

13.4. Não será concedido prazo para recursos meramente protelatórios; 

 

13.4.1. será considerado protelatório o recurso, quando não for manifestada a intenção 

imediata de recorrer e/ou não for indicado o motivo. 

 
                                                           
2 Lei n. 9.800, de 26 de maio de 1999. 
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13.5. Os recursos não terão efeito suspensivo; 

 

13.5.1. havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente da 

execução, a autoridade recorrida ou a imediatamente superior poderá, de ofício 

ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso. 

 

13.6. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento; 

 

13.7. Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal 

e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no 

processo para responder pela proponente; 

 

13.8. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 

competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório; 

 

13.9. A impugnação ou o recurso interposto em desacordo com as condições deste Edital e 

seus Anexos não serão conhecidos; 

 

13.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia 

de início e incluir-se-á o do vencimento. 

 

13.10.1. os prazos previstos neste Edital e seus Anexos iniciam e expiram 

exclusivamente em dia de expediente no âmbito da Infraero. 

 

 

14. DO PRAZO CONTRATUAL 
 

14.1. O prazo contratual será composto por 2 períodos: o primeiro, de 4 (quatro) meses 

para os serviços constantes do Grupo A, conforme especificado no subitem 5.1 do 

Termo de Referência; o segundo, se necessário, de até 6 (seis) meses para os 

serviços constantes do Grupo B, conforme especificado no subitem 5.2 do Termo de 

Referência. O prazo contratual poderá ser prorrogado, mediante acordo com a 

contratada, nos termos dos arts. 65 e 66 do REGULAMENTO, desde que atendidas 

as condições que propiciaram a classificação da proposta da licitante e sua 

habilitação no procedimento licitatório; 

 

14.1.1. a expedição da Ordem de Serviço somente se efetivará após a publicação do 

extrato do contrato no Diário Oficial da União. 

 

15. DO(S) PAGAMENTO(S) 

 

15.1. O(s) pagamento(s), RESPEITADAS AS DEMAIS CONDIÇÕES CONTRATUAIS, 

será(ão) efetuado(s) nos termos e condições estabelecidos na minuta do Contrato que 

representa o Anexo IV deste Edital. 

    

16. DO REAJUSTE DE PREÇOS 

 

16.1. O preço contratual poderá ser reajustado, mediante expressa e fundamentada 

manifestação da parte interessada, nos termos e condições estabelecidos na minuta 

do Contrato que representa o Anexo IV deste Edital. 
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17. DA FONTE DE RECURSOS 

 

17.1. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão por conta 

de recursos próprios, consignados no Orçamento da INFRAERO, alocados no 

Código Orçamentário: 311.07.030-1 -201194 - Serviços Técnicos Especializados. 

 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE ADJUDICATÁRIA 

 

18.1. A adjudicatária terá o prazo de até 05 (cinco) dias corridos, após formalmente 

convidada, para assinar o Contrato, que obedecerá ao Modelo do Anexo IV deste 

Edital; 

 

18.1.1. o prazo que trata o subitem 18.1 poderá ser prorrogado uma única vez, por 

igual período, quando solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso, 

desde que a justificativa seja aceita pela INFRAERO; 

 

18.2. É facultado à INFRAERO, quando a adjudicatária não cumprir as condições deste 

Edital e seus Anexos, convidar a segunda classificada e assim sucessivamente, para 

assinar o Contrato ou revogar a presente licitação. 

 

 

19. DAS PENALIDADES 

 

19.1. Ficará suspensa de licitar e impedida de contratar com a Infraero pelo prazo de até 2 

(dois) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e Anexos, bem como das 

demais cominações legais, o licitante que: 

 

a) deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar 

documento falso; 

 

b) fraudar a licitação ou praticar atos fraudulentos na execução do contrato; 

 

c) comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal; 

 

d) convocado dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato; 

 

e) não mantiver a proposta, salvo se em decorrência de fato superveniente, 

devidamente justificado; 

 

19.1.1. a aplicação da sanção de que trata o subitem 19.1 deste Edital implicará 

ainda o descredenciamento do licitante, pelo mesmo prazo, do Sistema de 

Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF; 

 

19.2. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei n.12.846/2013 à licitante que: 

 

a) frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente, o 

caráter competitivo de procedimento licitatório público; 

 



Contratação de empresa especializada para realização de estudos, apresentação de alternativas e apoio aos processos de venda das participações 

acionárias da infraero, nas Sociedades de Propósito Específico (SPE), responsáveis pela operação dos aeroportos de Guarulhos-SP, Galeão-RJ, 
Brasília-DF e Confins-MG 
 

26 

 

b) impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de procedimento 

licitatório público; 

 

c) afastar ou procurar afastar licitante, por meio de fraude ou oferecimento de 

vantagem de qualquer tipo; 
 

d) fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 

 

e) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de 

licitação pública ou celebrar contrato administrativo; 

 

f) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 

prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem 

autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos 

instrumentos contratuais; 

 

g) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados 

com a Administração Pública. 

 

19.3. A licitante, notificada da penalidade que poderá lhe ser aplicada, terá o prazo de 10 

(dez) dias úteis, a contar da data da notificação, para apresentar defesa prévia; 

 

19.3.1. da decisão da Infraero sobre a aplicação da penalidade caberá recurso sem 

efeito suspensivo no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de ciência 

dessa decisão; 

 

19.3.2. a autoridade competente, ouvido o presidente da COMISSÃO/Fiscalização, 

decidirá pela procedência ou não do recurso; 

 

19.4. Sem prejuízo das penalidades previstas nos subitens precedentes, o presidente da 

COMISSÃO poderá desqualificar a licitante ou desclassificar a Proposta de Preços, 

bem como a CONTRATANTE, sem que isto gere direitos indenizatórios ou de 

reembolso, caso tome conhecimento de fato ou circunstância que desabone a 

idoneidade comercial ou afete a capacidade financeira, técnica, jurídica ou de 

produção da licitante; 

 

19.4.1. o presidente da COMISSÃO poderá reconsiderar a punição aplicada ou fazer 

subir o recurso à autoridade competente, devidamente informado, que 

decidirá pelo seu provimento ou não. 

 

19.5. O valor da devolução pertinente às multas aplicadas, face ao provimento de recurso, 

será atualizado financeiramente, tendo como base o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo - IPCA, “pro rata tempore”, pela fórmula estabelecida no Termo 

de Contrato anexo a este Edital; 

 

19.6. As penalidades aplicadas à licitante serão obrigatoriamente registradas no SICAF, e no 

caso de suspensão, a licitante será descredenciada por igual período, sem prejuízo das 

multas previstas neste Edital, e das demais cominações legais. 

 

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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20.1. Encerrada a licitação, a COMISSÃO divulgará no site da Infraero o ato de de 

homologação do certame, bem como os valores do orçamento previamente estimado 

para a contratação. 

 

20.2. Lavrar-se-á ata da sessão realizada que, após aprovada, será assinada pelo Presidente 

da COMISSÃO e sua Equipe de Apoio; 
 

20.2.1. na ata de realização da LICITAÇÃO deverá constar o registro das licitantes 

credenciadas, das propostas apresentadas, da análise da documentação de 

habilitação da(s) vencedora(s) e do(s) recurso(s) interposto(s), se for o caso; 

 

20.2.2. os demais atos licitatórios serão registrados no processo da LICITAÇÃO;  

 

20.3. A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e 

dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer 

documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a 

imediata desclassificação da licitante que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a 

adjudicatária, a rescisão do instrumento contratual, sem prejuízos das demais sanções 

cabíveis; 

 

20.3.1. a Infraero é signatária do Pacto Empresarial pela Integridade e contra a 

Corrupção, e adota como política interna o seguinte princípio: “Conduzir 

nossos negócios com transparência e integridade, comprometida com a 

manutenção de um ambiente empresarial ético, combatendo o conflito de 

interesses, todas as formas de atos ilícitos e/ou corruptos e reprimindo 

exemplarmente qualquer manifestação contrária aos princípios éticos 

preconizados.”; 

 

20.4. A licitante deverá examinar detidamente as disposições contidas neste Edital e seus 

Anexos, inclusive seu CADASTRAMENTO junto ao SICAF, quando for o caso, pois 

a simples apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS e da DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO submete a licitante à aceitação incondicional de seus termos, bem 

como representa o conhecimento integral do objeto em licitação, não sendo aceita 

alegação de desconhecimento de qualquer pormenor; 

 

20.4.1. no caso de eventual divergência entre o Edital e seus Anexos prevalecerão as 

disposições do primeiro; 

 

20.5. A Infraero reserva a si o direito de revogar a presente licitação por razões de em 

conveniência e oportunidade ou anulá-la, no todo ou em parte, por vício ou 

ilegalidade, bem como adiar “sine die” ou prorrogar o prazo para recebimento e/ou 

abertura da PROPOSTA DE PREÇOS e da DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO; 

 

20.6. É facultado ao presidente da COMISSÃO ou à autoridade superior, em qualquer fase 

da Licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a 

instrução do processo, vedada à licitante a inclusão posterior de documento ou 

informação que deveria constar originalmente da PROPOSTA DE PREÇOS ou da 

DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO;  
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20.6.1. as licitantes intimadas para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais 

deverão fazê-lo no prazo determinado pelo presidente da COMISSÃO ou à 

autoridade superior, sob pena de desclassificação/inabilitação. 

 

20.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento 

da licitante, desde que seja possível a aferição de sua qualificação e a exata 

compreensão da sua proposta; 

 

20.8. As normas que disciplinam esta LICITAÇÃO, na forma eletrônica, serão sempre 

interpretadas em favor da ampliação da disputa entre as licitantes, desde que não 

comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação; 

 

20.9. No julgamento da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e da PROPOSTAS DE 

PREÇOS, o presidente da COMISSÃO poderá sanar erros e falhas que não alterem a 

substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 

fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e 

eficácia para fins de habilitação e classificação; 

 

20.10. Na hipótese de não conclusão do processo licitatório dentro do prazo de validade da 

PROPOSTA DE PREÇOS, deverá a licitante, independente de comunicação formal da 

Infraero, revalidar, por igual período, o documento, sob pena de ser declarada 

desistente do feito licitatório; 

 

20.11. A licitante que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições 

contratuais, as alterações que se fizerem necessárias, por conveniência da Infraero, 

respeitando-se os limites previstos em lei; 

 

20.12. Quaisquer informações, com relação a este Edital e seus Anexos, poderão ser obtidas 

pelos meios indicados no subitem 13.1, devendo as respostas serem acompanhadas 

pelos sites http://www.infraero.gov.br/portal_licitacao/ e http://www.licitacoes-

e.com.br. 

 

20.13. Para dirimir quaisquer dúvidas ou questões relacionadas com este Edital ou com o 

Contrato a ele vinculado, a empresa licitante deverá se subordinar ao foro da Justiça 

Federal, Seção Judiciária do Distrito Federal, em Brasília, com exclusão de qualquer 

outro foro, por mais privilegiado que seja. 

 

Brasília, DF, 29 de julho de 2019. 
 

_________________________________ 

ALEXANDRE RAMOS VERÍSSIMO 

Coordenador de Licitação de Serviços em Geral e de Registro de Preços/LALI-3 
 

RECOMENDAMOS AOS INTERESSADOS QUE FAÇAM O CADASTRAMENTO DE SUAS EMPRESAS NO 

SITE DE LICITAÇÕES DA INFRAERO, NO ENDEREÇO ABAIXO, PARA RECEBEREM INFORMAÇÕES E 

ACOMPANHAREM O DESENVOLVIMENTO DESTA LICITAÇÃO: http://www.infraero.gov.br/portal_licitacao. 

http://www.infraero.gov.br/portal_licitacao/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.licitacoes-e.com.br/
http://www.infraero.gov.br/portal_licitacao
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ANEXO I (MODELO) 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE  

 

CARTA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Local e data 

À 

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO 

  

Ref.: LICITAÇÃO ELETRÔNICA N. 121/LALI-3/SEDE/2019 

  
Prezados Senhores: 

 

Em cumprimento aos ditames editalícios, utilizamo-nos da presente para 

submeter à apreciação de V. Sas. os documentos abaixo discriminados, necessários para a licitação 

referenciada: 

  

(DESCREVER OS DOCUMENTOS) 
 

Declaramos que nossa empresa se encontra cadastrada junto ao Sicaf 

(se for o caso), conforme exigências do Edital.  

 

Em cumprimento aos ditames editalícios, declaramos, sob as penalidades 

cabíveis, a inexistência de fato impeditivo de habilitação, e que temos pleno conhecimento de todos os 

aspectos relativos à licitação em causa e nossa plena concordância com as condições constantes no Edital e 

em seus anexos. 

Declaramos sob pena da lei, em especial do Art. 24 do Regulamento c/c o 

item 21 do Edital de Licitação, que nossos diretores; responsáveis legais ou técnicos; membros do conselho 

técnico, consultivo, deliberativo ou administrativo; ou sócios, não são empregados ou ocupantes de cargo 

comissionado da Infraero, bem como nossa Empresa não está incursa em nenhum dos impedimentos 

elencados no subitem 8.4 do Edital da Licitação em epígrafe. 

 

Declaramos, ainda, não possuir em nosso quadro de pessoal empregados 

menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos 

em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendizes, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

 

Declaramos que, caso contratada, temos pleno conhecimento da natureza e 

extensão dos riscos assumidos, de ter levado em consideração tais riscos na formulação de nossa proposta e 

ainda, de que não será objeto de recomposição do equilíbrio econômico financeiro, caso quaisquer dos riscos 

não alocados expressamente à contratante venham a se materializar. 

 

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a 

assinar  o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim o(a) Sr(a). 

________, Carteira de Identidade n. ____ expedida em __/__/____, Órgão Expedidor ____, CPF n. ______, 

Fone n. (0xx__) ________, Fax n. (0xx__) ________, E-mail _________, como representante legal desta 

empresa. 

 

 

Atenciosamente, 

__________________________________________ 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 

 ASSINATURA COM IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL  
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ANEXO II (MODELO) 

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE  
 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

À 

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO 

Endereço, Estado (UF) 

 

Ref.: LICITAÇÃO ELETRÔNICA N. 121/LALI-3/SEDE/2019 

 

Prezados Senhores, 

  

_______[identificação completa do representante da Licitante]____, 

como representante devidamente constituído de ____[identificação completa da Licitante]____  

(doravante denominado Licitante), para fins do disposto na alínea “b” do subitem 11.1 do Edital da 

Licitação Eletrônica n. 121/LALI-3/SEDE/2019, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 

do Código Penal Brasileiro, que: 

 

a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela Licitante, e que o 

conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de 

fato da Licitação Eletrônica n. 121/LALI-3/SEDE/2019, por qualquer meio ou por 

qualquer pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou 

recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação Eletrônica n. 

121/LALI-3/SEDE/2019, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 

qualquer outro participante potencial ou de fato da Licitação Eletrônica n. 121/LALI-

3/SEDE/2019, quanto a participar ou não da referida licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou 

de fato da Licitação Eletrônica n. 121/LALI-3/SEDE/2019 antes da adjudicação do 

objeto da referida licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 

informado a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Empresa Brasileira de 

Infraestrutura Aeroportuária – Infraero antes da abertura oficial das propostas; e 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos 

poderes e informações para firmá-la. 

  

Local e data 
 

__________________________________________ 

FIRMA LICITANTE/CNPJ 

 ASSINATURA COM IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE LEGAL  
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ANEXO III 

PROTOCOLO DE ENTREGA 

 

 

Processo:  Licitação Eletrônica n. 121/LALI-3/SEDE/2019 

Data de Abertura da Licitação: __/__/____ 

 

 

Objeto: CONTRATAÇÃO______________________________________________________. 

  

 

EMPRESA:  

Endereço:  

E-mail: 

(Obrigatório) 

 

 

CNPJ:  

REPRESENTANTE:  

IDENTIDADE:  DATA: ____/____/20__ 

CPF:  Tel.:  

                                 

Recebi da Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária – Infraero, o 

CD/DVD contendo toda a documentação referente ao Edital e seus Anexos relativos à contratação 

em tela. 

 

Estou ciente que o valor de R$ ___,___ deverá ser pago por intermédio de 

boleto bancário que será encaminhado nos próximos dias pela Infraero ao endereço eletrônico: 

_________________________________________ e, ainda, que a ausência do pagamento no prazo 

estabelecido implicará na inscrição do devedor no SERASA e CADIN.  

 

 

__________________________________________________ 

ASSINATURA DO REPRESENTANTE 
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ANEXO IV (MODELO) 

 

TERMO DE CONTRATO 

 

TERMO DE CONTRATO                                                                              | N. 

CONTRATANTE 

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA - INFRAERO             

DEPENDÊNCIA:                                                              

ENDEREÇO:                                                                  

CNPJ N. REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS):                                                

CONTRATADA 

NOME:                                                                

CNPJ N. :                                                                

ENDEREÇO:                                                               

REPRESENTANTE(S) LEGAL(IS): 

OBJETO 
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, APRESENTAÇÃO DE 

ALTERNATIVAS E APOIO AOS PROCESSOS DE VENDA DAS PARTICIPAÇÕES ACIONÁRIAS DA 

INFRAERO, NAS SOCIEDADES DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE), RESPONSÁVEIS PELA OPERAÇÃO 

DOS AEROPORTOS DE GUARULHOS-SP, GALEÃO-RJ, BRASÍLIA-DF E CONFINS-MG 

PREÇO/VALOR DO CONTRATO 

VALOR: R$ 

PRAZO 

DURAÇÃO: 

FONTE DE RECURSOS 

RECURSOS:    (X) PRÓPRIOS               (  ) UNIÃO -    PROGRAMA:               

CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO:  

LICITAÇÃO VINCULADA, PROPOSTA E DOCUMENTAÇÃO ANEXA 

(     )  LICITAÇÃO ELETRÔNICA N. 121/LALI-3/SEDE/2019                        

(     ) PROPOSTA N°         , DATADA  DE                                      (   ) TERMO DE REFERÊNCIA 

CONDIÇÕES GERAIS 

O PRESENTE CONTRATO É ASSINADO EM DUAS VIAS, DE IGUAL TEOR E FORMA E REGER-SE-Á POR 

SEUS ANEXOS, CLÁUSULAS E CONDIÇÕES QUE SE SEGUEM E NORMAS EM VIGOR QUE LHE SÃO 

APLICÁVEIS, EM CONFORMIDADE COM O REGIME INSTITUÍDO PELA LEI N. 13.303, DE 30 DE JUNHO DE 

2016, E NOS TERMOS DA LEI N. 12.846, DE 1º DE AGOSTO DE 2013, DA LEI COMPLEMENTAR N. 123, DE 

14 DE DEZEMBRO DE 2006, NO QUE COUBER; DO DECRETO N. 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015; DO 

DECRETO N. 8.945, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2016; DO REGULAMENTO INTERNO DE LICITAÇÕES E 

CONTRATOS DA INFRAERO. 

LOCAL/DATA/ASSINATURA      

   .                                                                ,           DE                            DE                            20    . 

 

__________________________________                                                ____________________________________ 

CONTRATANTE                                                                                          CONTRATANTE 

____________________________________ 

CONTRATADA 

___________________________________                      ____________________________________ 

            TESTEMUNHA                                                                TESTEMUNHA 

             NOME:                                                                             NOME: 

             C.IDENT.:                                                                        C.IDENT.: 
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CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

 

1. OBJETO, REGIME DE CONTRATAÇÃO, PREÇO E CÓDIGO ORÇAMENTÁRIO 

 

1.1. Objeto: Contratação de empresa especializada para realização de estudos, 

apresentação de alternativas e apoio aos processos de venda das participações 

acionárias da infraero, nas sociedades de propósito específico (SPE), responsáveis 

pela operação dos aeroportos de Guarulhos-SP, Galeão-RJ, Brasília-DF e Confins-

MG; 
 

1.2. A contratação, objeto deste Contrato será executado por regime de empreitada por 

preço global; 
 

1.3. O preço global ajustado para os serviços constantes do Grupo A é de 

R$____________ (________), e para os serviços constantes do Grupo B é de 

R$____________ (________), distribuído conforme Cronograma previsto na 

proposta comercial da Contratada, observando-se os estudos descritos no item 5 do 

Termo de Referência. 
 

1.4. As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão por conta 

de recursos próprios da CONTRATANTE alocados no Código Orçamentário: 

311.07.030-1 -201194 - Serviços Técnicos Especializados. 

 

1.5.  Nos termos do inciso VIII, art. 69 da Lei 13.303/2016, este instrumento contratual 

vincula-se à Licitação n. 121/LALI-1/SEDE/2019 e proposta de preços apresentada 

pelo licitante vencedor em ____/____/_____. 

 

2. PRAZO CONTRATUAL, LOCAL DE ENTREGA DOS PRODUTOS/EXECUÇÃO 

DOS SERVIÇOS 

  

2.1. O prazo contratual será composto por 2 períodos: o primeiro, de 4 (quatro) meses 

para os serviços constantes do Grupo A, conforme especificado no subitem 5.1 do 

Termo de Referência; o segundo, se necessário, de até 6 (seis) meses para os 

serviços constantes do Grupo B, conforme especificado no subitem 5.2 do Termo de 

Referência. 
 

2.1.1. a expedição da Ordem de serviço somente se efetivará após a publicação do 

extrato deste Contrato no Diário Oficial da União (DOU). 

 

2.1.2. Será expedida ordem de serviço com prazo especificado para cada um dos 

escopos, observando-se o estabelecido no item 7.1 do Termo de Referência. 

 

2.2. Eventual prorrogação do prazo se dará mediante acordo com a CONTRATADA, nos 

termos dos arts. 65 e 66 do REGULAMENTO, desde que atendidas as condições que 

propiciaram a classificação da proposta da licitante e sua habilitação no 

procedimento licitatório, observando-se o item 7.4 e 7.5 do Termo de Referência; 

 

2.3. Os estudos deverão ser entregues no formato de relatórios, slides para apresentação e 

planilha eletrônicas no seguinte endereço: Sede da Infraero, no seguinte endereço: 

SHIS - Setor de Concessionárias e Locadoras, Lt. 5 Aeroporto CEP 71.608050 - 

Brasília-DF-Brasil. 
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2.4. Entregue o objeto contratual, o mesmo será objeto de Recebimento Definitivo, por 

comissão designada pela autoridade competente, mediante termo circunstanciado, 

assinado pelas partes, no prazo de até 2 (dois) meses, que comprove a adequação do 

objeto aos termos contratuais. 

 

3. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

 

3.1. O pagamento será efetuado no 12º (décimo segundo) dia útil, contado a partir da data 

de aceitação dos serviços pela CONTRATANTE, mediante a apresentação do 

correspondente documento de cobrança (Nota Fiscal/ Fatura / Nota Fiscal Eletrônica 

- NF-e) no Protocolo Geral da Infraero da localidade de entrega, desde que estejam 

corretos; 
 

3.1.1. Os valores deverão ser apresentados, destacadamente, para cada 

PRODUTO, agrupados no Grupo A, Etapas I a V, e no Grupo B, Etapa VI, 

conforme Tabela de Produtos, Preços e Prazos de Entrega encaminhada pela 

CONTRATADA quando de sua habilitação na licitação; 

 

3.1.2. Os pagamentos serão realizados por ocasião da conclusão de cada ETAPA, 

após a emissão do TERMO DE RECEBIMENTO PARCIAL, de acordo 

com subitem 2.4 deste contrato; 
 

3.1.3. os pagamentos serão efetuados após a verificação da Regularidade Fiscal da 

Contratada no SICAF. Caso a CONTRATADA não esteja cadastrada no 

SICAF os pagamentos serão efetuados após a verificação da validade de 

seus documentos de Regularidade Fiscal; 
 

3.1.4. os pagamentos somente serão processados nas quartas-feiras. Na 

eventualidade do 12º dia útil recair em outros dias da semana, o pagamento 

será processado na quarta-feira imediatamente subsequente; 
 

3.1.5. não haverá antecipação de pagamento em razão do disposto na cláusula 

anterior; 
 

3.1.6. a situação prevista no subitem 3.1.5 não caracterizará atraso no pagamento, 

tampouco qualquer direito a atualização dos valores devidos; 
 

3.1.7. a Nota Fiscal Eletrônica - NF-e será exigida de acordo com a legislação 

específica: Protocolo ICMS n. 42, de 03 de julho de 2009, e suas alterações. 

 

3.2. Constatando a CONTRATANTE qualquer divergência ou irregularidade na Nota 

Fiscal/Fatura, essa será devolvida à CONTRATADA para as devidas correções. 

Nesse caso, a CONTRATANTE terá o prazo de 12 (doze) dias úteis, a contar da data 

da reapresentação do documento, para efetuar o pagamento, devendo ser observado 

os dispostos nos subitens 3.1.4, 3.1.5 e 3.1.6; 

 

3.3. Caso detectada situação irregular da CONTRATADA perante o SICAF, ou se a 

documentação de Regularidade Fiscal encontrar-se vencida, a FISCALIZAÇÃO 

deverá adotar os seguintes procedimentos: 

 

3.3.1. notificar a CONTRATADA, sobre a ocorrência em questão, passível de 

rescisão contratual ou aplicação de penalidade, dando-lhe 5 (cinco) dias 

úteis de prazo para apresentar defesa escrita; 
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3.3.2. em caso de acolhimento das justificativas de defesa, a CONTRATANTE 

deverá colher “declaração” da CONTRATADA de que, no prazo de 60 

(sessenta) dias corridos, a contar da ciência à CONTRATADA do 

acolhimento dessas justificativas, deverá regularizar a sua situação junto ao 

SICAF, comunicando imediatamente por escrito à CONTRATANTE, sob 

pena de rescisão deste Contrato ou aplicação das penalidades previstas neste 

contrato caso a CONTRATADA tenha entregue o produto e/ou executado o 

serviço. 

3.3.3. em caso de não acolhimento das justificativas de defesa, a 

CONTRATANTE tomará as providências atinentes à rescisão deste 

Contrato, de pleno direito, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos, 

a contar da ciência à CONTRATADA do não acolhimento dessas 

justificativas ou aplicação das penalidades prevista neste contrato, caso a 

Contratada tenha entregue o produto ou executado o serviço.  

  

3.4. A CONTRATANTE, sem prejuízo de exercer outras prerrogativas contratuais, 

poderá sustar o pagamento de qualquer Nota Fiscal apresentada pela 

CONTRATADA, no todo ou em parte, nos seguintes casos: 
 

 

3.4.1. existência de débito da CONTRATADA para com a CONTRATANTE, 

quer proveniente da execução do presente Contrato ou de obrigações 

ajustadas em outros contratos; 
 

3.4.2. não cumprimento de obrigação contratual, hipótese em que o pagamento 

ficará retido até que a CONTRATADA atenda à cláusula infringida; 
 

3.4.3. descumprimento pela CONTRATADA de obrigações avençadas com 

terceiros que, eventualmente, possam prejudicar a execução dos serviços ou 

a CONTRATANTE; 

 

3.5. De conformidade com o que determina a Circular n. 3290, de 05 de setembro de 

2005, do Banco Central do Brasil, a CONTRATADA deverá informar no documento 

hábil de cobrança o nome completo da pessoa jurídica ou física, o CNPJ ou CPF, 

nome do Banco, n. da Agência e n. da conta para depósito, pela CONTRATANTE, 

do crédito a que a CONTRATADA tem direito. Os dados retromencionados, 

obrigatoriamente, deverão ser da mesma pessoa física ou jurídica contratada; 

 

3.6. Respeitadas as demais condições previstas nestas Condições Contratuais, em caso de 

atraso de pagamento, motivado pela CONTRATANTE, o valor a ser pago será 

atualizado financeiramente desde a data prevista para o pagamento até sua 

efetivação, tendo como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 

IPCA “pro rata tempore”, mediante a aplicação da seguinte fórmula: 

 

AF  = [ ( 1 + IPCA/100) N/30 - 1 ] x VP,  

onde: 

 

 

 

IPCA   = Percentual atribuído ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor 

Amplo; 
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AF = Atualização Financeira; 

VP = Valor líquido da parcela a ser paga; 

N   = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo 

pagamento. 

 

3.7. A CONTRATANTE fará a retenção, com repasse ao Órgão Arrecadador, de 

qualquer tributo ou contribuição determinada por legislação específica, sendo que a 

CONTRATANTE se reserva o direito de efetuá-la ou não nos casos em que for 

facultativo; 

 

3.8. O presente Contrato se adequará de pronto às condições que vierem a ser baixadas 

pelo Poder Executivo ou Legislativo, no tocante à política econômica brasileira, se 

delas divergentes. 

 

4. REAJUSTE DE PREÇOS 

 

4.1. Os preços contratuais poderão ser reajustados após o período de 12 (doze) meses, a 

contar da data de abertura da proposta prevista no instrumento convocatório, pela 

variação do índice INPC, calculado mensalmente e publicado pelo IBGE, pela fórmula 

a seguir apresentada: 

 

R = V [ I - Io

Io ]
 

 

Sendo: 

R  = Valor do reajuste procurado; 

V  =  Valor contratual do serviço a ser reajustado; 

Io = Índice inicial - refere-se ao índice de custos do mês correspondente à data fixada 

para entrega da proposta, pro rata dia; 

I  =  Índice relativo à data do reajuste, pro rata dia. 

 

4.2. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma 

não possa mais ser utilizado, será adotado em substituição, mediante aditamento do 

contrato, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor. 

  

4.3. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 

índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente. 

 

5. ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO 

  

5.1. A FISCALIZAÇÃO representará a CONTRATANTE e terá as atribuições delegadas 

em ato específico e, ainda, as que se seguem:  
 

5.1.1. agir e decidir em nome da CONTRATANTE, inclusive, para rejeitar os 

serviços executados se estiverem em desacordo com as especificações 

exigidas; 
 

5.1.2. certificar as faturas correspondentes e encaminhá-las ao Órgão Financeiro 

da CONTRATANTE, após constatar o fiel cumprimento das obrigações 

contratuais; 
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5.1.3. exigir da CONTRATADA o cumprimento rigoroso das obrigações 

assumidas; 
 

5.1.4. sustar o pagamento de faturas no caso de inobservância, pela 

CONTRATADA, de condições contratuais; 
 

5.1.5. aplicar, nos termos contratuais, multa(s) à CONTRATADA dando-lhe 

ciência do ato, por escrito, e comunicar ao Órgão Financeiro da 

CONTRATANTE, para que proceda a dedução da multa de qualquer crédito 

da CONTRATADA; 
 

5.1.6. instruir o(s) recurso(s) da CONTRATADA no tocante ao pedido de 

cancelamento de multa(s), quando essa discordar da CONTRATANTE, nos 

termos do subitem 10.6; 

 

5.1.7. aprovar as alterações no cronograma de execução; 

 

5.1.8. acompanhar os trabalhos e dar conformidade a relatórios e outros 

documentos; 

 

5.1.9. solicitar reuniões com a CONTRATADA; 

 

5.1.10. aprovar os produtos entregues pela CONTRATADA; 
 

5.1.11. emitir o Certificado de Aceitação Definitiva (CAD). 

 

5.2. No exercício de suas atribuições fica assegurado à FISCALIZAÇÃO, sem restrições 

de qualquer natureza, o direito de acesso a todos os elementos de informações 

relacionados com o objeto do Contrato, pela mesma julgada necessária. 

 

6. DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 

6.1. Este contrato pode ser alterado, por acordo entre as partes, fundamentadamente, 

vedando-se ajuste que resulte em violação da obrigação de licitar, nos seguintes casos:  

 

6.1.1. quando houver modificação de suas especificações para melhor adequação 

técnica aos seus objetivos; 

 

6.1.2. quando necessária a modificação do valor contratual em decorrência de 

acréscimo ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites estabelecidos 

na legislação vigente; 

 

6.1.3. quando necessária a modificação do regime de execução do serviço, bem como 

do modo de fornecimento, em face de verificação técnica da inaplicabilidade 

dos termos contratuais originários; 

 

6.1.4. quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de 

circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a 

antecipação do pagamento, com relação ao cronograma financeiro fixado, sem 

a correspondente contraprestação do serviço; 
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6.1.5. para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os 

encargos do Contratado e a retribuição da Infraero para a justa remuneração do 

serviço, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial 

do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis ou previsíveis 

porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da 

execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato 

do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual; 

 

6.2. É vedado qualquer aditivo de valor, em qualquer item da planilha, bem como o reajuste 

de valores decorrentes de prorrogação de prazo por atrasos provocados pela Contratada. 

 

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

  

7.1. Além dos encargos de ordem legal e os demais assumidos em outros itens deste 

Contrato e nos documentos que o integram, sem alteração do preço estipulado, 

obriga-se, ainda, a CONTRATADA a: 
 

7.1.1. executar os serviços deste Contrato, em conformidade com o Termo de 

Referência e demais exigências técnicas que a tornaram vencedora no 

processo licitatório e, ainda, com as instruções recebidas da 

FISCALIZAÇÃO; 
 

7.1.2. fornecer, a qualquer momento, todas as informações pertinentes ao objeto 

deste Contrato, que a CONTRATANTE julgue necessárias conhecer ou 

analisar; 

 

7.1.3. facilitar o pleno exercício das funções da FISCALIZAÇÃO. O não 

atendimento das solicitações feitas pela FISCALIZAÇÃO será considerado 

motivo para aplicação das sanções contratuais. O exercício das funções da 

FISCALIZAÇÃO, não desobriga a CONTRATADA de sua própria 

responsabilidade quanto à adequada execução do objeto contratado; 
 

7.1.4. manter, durante a vigência do presente Instrumento, a mesmas condições 

que propiciaram a sua habilitação e a classificação no processo licitatório, 

inclusive a sua situação de Regularidade Jurídica e Fiscal; 
 

7.1.4.1. a não apresentação de qualquer documento de obrigação da 

CONTRATADA, na data aprazada, não a desobriga do fiel 

cumprimento deste Contrato e nem a desonera de qualquer 

obrigação. 
 

7.1.5. pagar os tributos, taxas e encargos de qualquer natureza de sua 

responsabilidade em decorrência deste Contrato; 
 

7.1.6. manter atualizadas, junto aos órgãos competentes, as inscrições/registros 

específicos que a legitime a exercer os serviços objeto deste Contrato e seus 

Anexos, bem assim contratar com a Administração Pública; 
 

7.1.7. responsabilizar-se pelo deslocamento dos seus técnicos à Infraero, pela 

retirada e entrega dos serviços, assim como pelas despesas de transporte; 

 

7.1.8. assinar o “Termo de Compromisso de Sigilo de Informações”, conforme 

item 13 do Termo de Referência;  
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7.1.9.   Conhecer e cumprir, mediante consulta ao endereço: 

https://transparencia.infraero.gov.br/codigo-de-conduta-e-integridade/, o 

Programa de Integridade da Infraero. 

 

 

7.2. Se a CONTRATANTE relevar o descumprimento no todo ou em parte de quaisquer 

obrigações da CONTRATADA, tal fato não poderá liberar, desonerar ou de qualquer 

modo afetar ou prejudicar essas mesmas obrigações, as quais permanecerão 

inalteradas como se nenhuma omissão ou tolerância houvesse ocorrido. 

 

8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

8.1. Avaliar, em até 2 (dois) meses após o recebimento dos serviços constantes do Grupo 

A e comuinicar à CONTRATADA a decisão sobre a venda das participações 

acionárias e a necessidade de continuação dos serviços constantes do Grupo B; 

 

8.2. Emitir a Ordem de Serviço, para início da execução do objeto, de acordo com cada 

escopo, após a assinatura e publicação do Contrato; 

 

8.3. efetuar à CONTRATADA os pagamentos nas condições estabelecidas neste 

Instrumento; 
 

8.4. fornecer, quando detiver, outras informações que se fizerem necessárias à execução 

dos serviços; 

 

8.5. indicar representantes da Infraero para representação junto às SPE. 

 

9. MATRIZ DE RISCOS 

 

9.1. Constituem riscos suportados exclusivamente pela Infraero, que poderão ensejar 

termos aditivos a este contrato: 

 

9.1.1. Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato que não 

estejam na álea ordinária, tais como fatos do príncipe, caso fortuito ou de 

força maior, bem como o retardamento determinado pela Infraero, que 

comprovadamente repercuta no preço da Contratada; 

 

9.1.2. Elevação dos custos operacionais para o desenvolvimento da atividade 

empresarial em geral e para a execução do objeto em particular, tais como 

aumento de preço de insumos, prestadores de serviço e mão de obra. 

 

9.2. Observado o disposto no item precedente, constituem riscos suportados 

exclusivamente pela CONTRATADA:  

 

9.2.1. Atraso na execução do objeto contratual por culpa da Contratada; 

 

9.2.2. Fatos retardadores ou impeditivos da execução do Contrato próprios do 

risco ordinário da atividade empresarial ou da execução; 

 

https://transparencia.infraero.gov.br/codigo-de-conduta-e-integridade/
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9.2.3. Alteração de enquadramento tributário, em razão do resultado ou de 

mudança da atividade empresarial, bem como por erro da Contratada na 

avaliação da hipótese de incidência tributária; 

 

9.2.4. Variação da taxa de câmbio; 

 

9.2.5. Elevação dos custos operacionais definidos na linha anterior, quando 

superior ao apurado conforme Cláusula de Equilíbrio Econômico-

Financeiro do Contrato; 

 

9.2.6. Responsabilização da Infraero por verbas trabalhistas e previdenciárias dos 

profissionais da Contratada alocados na execução do objeto contratual; 

 

9.2.7. Responsabilização da Infraero por recolhimento indevido em valor menor 

ou maior que o necessário, ou ainda de ausência de recolhimento, quando 

devido. 

 

9.3. A CONTRATADA declara:  

 
9.3.1. ter pleno conhecimento da natureza e extensão dos riscos por ela 

assumidos no Contrato; e  

 
9.3.2. ter levado tais riscos em consideração na formulação de sua Proposta e 

assinatura do Contrato.  

 
9.4. A Contratada não fará jus à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro caso 

quaisquer dos riscos não alocados expressamente à contratante venham a se 

materializar, em especial, a não realização da demanda projetada pela Contratada.  

 

10. COMINAÇÕES 

 

10.1. Sem prejuízo de outras sanções observadas neste contrato, quando o objeto da 

licitação se tratar de execução de serviços, onde o atraso na execução não inviabiliza o 

objeto contratual ressalvados os casos fortuitos ou de força maior devidamente 

comprovados e aceitos pela CONTRATANTE, caso a CONTRATADA atrase a sua 

execução, ficará sujeita às seguintes multas: 
 

10.1.1. multa de 1,0% (um por cento) ao dia, até o décimo dia de atraso sem 

justificativa aceita pela Infraero, inclusive aplicada sobre o valor do 

fornecimento/serviço não realizado no prazo estabelecido; 
 

10.1.2. o atraso superior a 10 (dez) dias será considerado como recusa de 

fornecimento/execução dos serviços, ensejando a rescisão do contrato de 

pleno direito e por justa causa e aplicação da multa de 10% (dez por cento) 

sobre o valor do fornecimento não realizado ou serviços não executados, 

com a consequente aplicação da pena de suspensão de licitar e impedimento 

de contratar com a Infraero; 
 

10.2. A CONTRATADA ficará sujeita, ainda, às seguintes sanções: 
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10.2.1. multa de 10% (dez por cento) do valor total deste contrato, quando 

descumpri-lo ou der causa ao seu descumprimento, sem prejuízo de 

indenizar a CONTRATANTE em perdas e danos, com a consequente 

aplicação da pena de suspensão de licitar e contratar com a Infraero; 
 

10.2.2. responder por perdas e danos, ocasionados à CONTRATANTE, os quais 

serão apurados em competente processo, levando-se em conta as 

circunstâncias que tenham contribuído para a ocorrência do fato; 
 

10.3. A CONTRATADA ficará ainda, sujeita à multa de 0,2% (dois décimos por cento) do 

valor do Contrato, caso descumpra qualquer outra condição contratual ajustada, e em 

especial quando: 
 

a) não se aparelhar convenientemente para a execução do objeto contratado; 
 

b) por qualquer modo impedir ou dificultar os trabalhos do Órgão de Fiscalização; 
 

c) deixar de atender determinação do Órgão de Fiscalização para reparar ou 

refazer serviços não aceitos. 

 

10.4. O valor da multa aplicada será cobrado na fatura do mês em que a fase, parcela ou 

serviço for efetivamente concluído; 

 

10.5. Serão aplicadas as sanções previstas na Lei n.12.846/2013 à Contratada que: 

 

a) Fraudar licitação pública ou contrato dela decorrente; 

 

b) criar, de modo fraudulento ou irregular, pessoa jurídica para participar de 

licitação pública ou celebrar contrato administrativo; 

 

c) obter vantagem ou benefício indevido, de modo fraudulento, de modificações ou 

prorrogações de contratos celebrados com a administração pública, sem 

autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos respectivos 

instrumentos contratuais; ou 

 

d) manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados 

com a administração pública. 

 

10.6. A CONTRATADA, notificada da cominação que poderá lhe ser aplicada, terá o 

prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar do recebimento da Notificação, para apresentar 

defesa prévia; 

 

10.6.1. da decisão da FISCALIZAÇÃO sobre a aplicação da multa contratual 

caberá recurso no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de ciência 

da decisão; 
  
10.6.2. a autoridade competente, ouvida a FISCALIZAÇÃO, decidirá pela 

procedência ou não do Recurso; a decisão deverá ser comunicada 

expressamente à CONTRATADA. 

  

10.7. O valor da multa aplicada, após esgotado o prazo recursal ou se interposto recurso no 

prazo regulamentar e for o mesmo improvido, será deduzido do primeiro pagamento 

que a CONTRATADA fizer jus. Caso o crédito da CONTRATADA junto à 



Contratação de empresa especializada para realização de estudos, apresentação de alternativas e apoio aos processos de venda das participações 

acionárias da infraero, nas Sociedades de Propósito Específico (SPE), responsáveis pela operação dos aeroportos de Guarulhos-SP, Galeão-RJ, 
Brasília-DF e Confins-MG 
 

42 

 

CONTRATANTE seja insuficiente para cobrir o valor da penalidade aplicada, o 

mesmo poderá ser deduzido da Garantia de Cumprimento do Contrato ou cobrado 

através de competente processo judicial; 

 

10.8. O valor da devolução pertinente às multas aplicadas, face ao provimento de recurso, 

será atualizado financeiramente, tendo como base o IPCA – Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Amplo, “pro rata tempore”, pela fórmula estabelecida no 

subitem 3.7 deste Contrato; 

 

10.9. As penalidades aplicadas à CONTRATADA serão obrigatoriamente registradas no 

SICAF e, no caso de impedimento de licitar, a licitante será descredenciada por igual 

período, sem prejuízo das multas previstas neste contrato e das demais cominações 

legais. 

 

11. RESCISÃO E CONSEQUÊNCIAS 

 

11.1. A inexecução, total ou parcial, deste Contrato dará ensejo a sua rescisão por justa 

causa e acarretará as consequências previstas neste Instrumento e na legislação 

pertinente; 

 

11.2. Constituem motivos para a rescisão contratual, sem prejuízo de outros: 

 

11.2.1. o não cumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, 

termo de referência ou prazos; 

 

11.2.2. o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, termo de referência ou 

prazos; 

 

11.2.3. a subcontratação, ainda que parcial, e no que for permitido do serviço objeto 

deste Contrato, sem a prévia e expressa autorização da 

CONTRATANTE, bem como a fusão, cisão ou incorporação, que afetem a 

boa execução desses; 

  

11.2.4. a cessão ou transferência do presente Contrato; 

  

11.2.5. o desatendimento às determinações da FISCALIZAÇÃO designada para 

acompanhar e fiscalizar o recebimento dos produtos e/ou execução dos 

serviços; 

  

11.2.6. a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

  

11.2.7. a dissolução da sociedade; 

 

11.2.8. a alteração societária que modifique a finalidade ou o controle acionário ou, 

ainda, a estrutura da CONTRATADA que, a juízo da CONTRATANTE, 

inviabilize ou prejudique a execução deste Contrato; 

  

11.2.9. o protesto de títulos ou a emissão de cheques sem a suficiente provisão de 

fundos que caracterizem a insolvência da CONTRATADA; 
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11.2.10. a prática de qualquer ato que vise fraudar ou burlar o fisco ou 

órgão/entidade arrecadador/credor dos encargos sociais e trabalhistas ou de 

tributos; 

 

11.2.11. o descumprimento de quaisquer das condições ajustadas neste Contrato; 

 

11.2.12. a utilização pela CONTRATADA de mão-de-obra de menores de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendizes, a 

partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal; 

 

11.2.13. a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 

impeditiva da execução do CONTRATO. 

 

11.3. A rescisão fundamentada por ocorrência de caso fortuito ou de força maior dará à 

CONTRATADA o direito ao recebimento do(s) valor(es) pertinente(s) aos serviços 

executados e aceitos; 

 

11.4. A rescisão do Contrato, efetivada pela CONTRATANTE, com base no ajuste 

constante nos subitens 11.2.1 a 10.2.12 destas Condições Contratuais acarreta 

retenção dos créditos decorrentes deste Contrato, até o limite dos prejuízos causados 

pela CONTRATADA, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas neste 

Contrato e em lei; 

 

11.5. A CONTRATANTE poderá resilir este Contrato unilateralmente, mediante prévia 

notificação à CONTRATADA, nas hipóteses em que se caracterizar a necessidade de 

atendimento ao interesse público; 

 

11.5.1. na ocorrência da rescisão unilateral por razão de interesse público, será 

assegurada à CONTRATADA indenização proporcional aos 

serviços/fornecimentos efetivamente realizados e aceitos pela 

CONTRATANTE; 

 

11.6. O Contrato será rescindido de pleno direito nas hipóteses em que se tornar 

inexequível o objeto, por fato superveniente e independente da vontade das partes; 

 

11.6.1. as partes responderão pelos danos a que eventualmente tiverem dados causa; 

 

11.7. A rescisão deste Contrato, por iniciativa da CONTRATANTE ou da 

CONTRATADA, não impedirá que a CONTRATANTE dê continuidade ao serviço 

mediante a contratação de terceiros; 

 

11.8. A rescisão fundamentada em razões de interesse público ou na ocorrência de caso 

fortuito ou força maior dará à CONTRATADA o direito ao recebimento do(s) 

valor(es) pertinente(s) aos serviços realizados e aceitos;  

 

11.9. Caso não convenha à CONTRATANTE exercer o direito de rescindir o Contrato, 

quando a ação ou omissão da CONTRATADA justificar essa medida, poderá 

suspender a sua execução, a seu exclusivo critério, sustando o pagamento da Nota 

Fiscal de Serviços e sua correspondente Fatura e/ou intervindo na execução dos 
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serviços, da maneira que melhor atenda aos seus interesses, até que a 

CONTRATADA cumpra integralmente a condição contratual infringida; 

 

12. FORÇA MAIOR OU CASO FORTUITO 

 

12.1. Constitui-se caso fortuito ou motivo de força maior, para justificativa de atraso ou 

falta cometida por qualquer uma ou ambas as partes contratantes, aos termos do 

presente Instrumento, os fatos fora de seu controle, nos termos do parágrafo único do 

art. 393 do Código Civil Brasileiro, desde que essas causas afetem, diretamente, o 

fornecimento/serviço contratado. 

 

13. DISPOSIÇÕES ESPECIAIS 

  

13.1. Por acordo entre as partes, havendo necessidade de alteração contratual, deverá ser 

observado o disposto no art. 81 da Lei n.13.303/2016. 

 

13.2. Os casos omissos neste Contrato serão resolvidos pela legislação aplicável à espécie, 

em especial pelo Regulamento de Licitações e Contratos da CONTRATANTE; 

 

13.3. Se qualquer das partes tiver de ingressar em juízo para compelir a outra ao 

cumprimento de quaisquer condições contratuais, a parte vencida, além de suportar 

os encargos judiciais e a sucumbência, responderá por perdas e danos à parte 

prejudicada, devendo indenizá-la no valor equivalente ao prejuízo sofrido mais o que 

razoavelmente deixou de lucrar; 

  

13.4. A Infraero é signatária do Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrupção, e 

adota como política interna o seguinte princípio: “Conduzir nossos negócios com 

transparência e integridade, comprometida com a manutenção de um ambiente 

empresarial ético, combatendo o conflito de interesses, todas as formas de atos 

ilícitos e/ou corruptos e reprimindo exemplarmente qualquer manifestação contrária 

aos princípios éticos preconizados”; 

 

13.5. Se qualquer das partes contratantes relevar alguma eventual falta relacionada com a 

execução deste Contrato, tal fato não significa liberação ou desoneração a qualquer 

delas para o cometimento de outras; 

 

13.6. À CONTRATADA é vedado prestar informações a terceiros sobre a natureza ou 

andamento do fornecimento/serviço, objeto do presente Contrato, ou divulgá-los 

através da imprensa escrita, falada, televisada e/ou outro meio qualquer de 

divulgação pública, salvo autorização expressa da CONTRATANTE; 

 

13.7. É vedado à CONTRATADA negociar duplicatas ou qualquer outro título cambial 

emitido contra a CONTRATANTE ou dar em garantia o presente Contrato; 

 

13.7.1. o descumprimento desta condição contratual ensejará a aplicação das 

cominações ajustadas neste Instrumento. 

 

13.8. Os documentos discriminados neste Contrato e os que vierem a ser emitidos pelas 

partes, em razão deste, o integrarão para todos os fins de direito, independente de 

transcrição e lhe serão anexos; 

 



Contratação de empresa especializada para realização de estudos, apresentação de alternativas e apoio aos processos de venda das participações 

acionárias da infraero, nas Sociedades de Propósito Específico (SPE), responsáveis pela operação dos aeroportos de Guarulhos-SP, Galeão-RJ, 
Brasília-DF e Confins-MG 
 

45 

 

13.9. Compete à CONTRATANTE dirimir divergência, de qualquer natureza, havida entre 

os documentos integrantes deste Instrumento; 

 

13.9.1. no caso de eventual divergência entre o Contrato e seus Anexos, 

prevalecerão as disposições do Instrumento Contratual. 

 

13.10. As partes considerarão completamente cumprido o Contrato no momento em que 

todas as obrigações aqui estipuladas estiverem efetivamente satisfeitas, nos termos de 

direito e aceitas pela CONTRATANTE; 

 

13.11. Fica autorizada a CONTRATANTE a glosar da Nota Fiscal e da correspondente 

Fatura, emitidas pela CONTRATADA, todos os valores correspondentes as multas 

aplicadas.  

 

13.12. A pedido da parte interessada, findo este Contrato e desde que este tenha sido 

fielmente cumprido, a CONTRATANTE emitirá atestado à CONTRATADA. 

 

14. DO FORO CONTRATUAL 

 

Fica eleito o foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Distrito 

Federal, em Brasília, com exclusão de qualquer outro foro, por mais privilegiado que seja, como o 

competente para dirimir quaisquer questões advindas da aplicação deste Instrumento, com renúncia 

expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

E, assim, por estarem as partes justas e acordadas, lavram e assinam 

este Contrato, em duas vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas, para que 

produza seus jurídicos efeitos. 

 

As cláusulas do presente Instrumento foram aprovadas pela 

Consultoria Jurídica da CONTRATANTE, por meio do Parecer n. ____, de 

_____de_________de__________. 
 

_________________________ ( __ ) ., __  DE ______________ DE  20___. 

  
 

CONTRATANTE  CONTRATANTE 
 

 
 

 

CONTRATADA  CONTRATADA 
 

 
 

 

TESTEMUNHA 

NOME: 

C.IDENT.: 

 TESTEMUNHA 

NOME: 

C.IDENT.: 
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ANEXO V 
 

TABELA DE PRODUTOS, PREÇOS E PRAZOS DE ENTREGA  

 

(disponibilizado no site: http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao e http:// www.licitacoes-

e.com.br) 

http://licitacao.infraero.gov.br/
http://www.bb.com.br/
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ANEXO VI 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

(disponibilizado no site: http://licitacao.infraero.gov.br/portal_licitacao e http:// www.licitacoes-

e.com.br) 

http://licitacao.infraero.gov.br/
http://www.bb.com.br/
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ANEXO VII 

 

DECLARAÇÃO DE EQUIVALÊNCIA – DOCUMENTAÇÃO DA EMPRESA 

ESTRANGEIRA – MODELO 
 

 

 

[local], [•] de [•] de 20__ 

 

À Infraero 

  

Ref.: Edital de Licitação Eletrônica n. 121/LALI-3/SEDE/2019 - Declaração de Equivalência  

 

 

Prezados senhores,  

 

 

Em atendimento ao item ___ do Edital em referência, a 

[Proponente], por seu(s) representante(s) abaixo assinado(s), declara, sob as penas da legislação 

aplicável, que os documentos abaixo indicados do país de origem da empresa (NOME E 

QUALIFICAÇÃO) são equivalentes aos documentos exigidos no Edital de Licitação n. 121/LALI-

3/SEDE/2019. 

 

Descrição do documento do país 

de origem 

Documento exigido no 

Edital 

Item do Edital em que o 

documento é exigido 

   

   

   

   

 

 

Atenciosamente, 

 

 

_______________________________________ 

[representante legal] 


