
Aos interessados na Licitação Eletrônica n. 121/LALI-3/SEDE/2019

Assunto: Esclarecimento de Dúvidas n. 003/LALI-3/2019
Ref.: LICITAÇÃO ELETRÔNICA Nº 121/LALI-3/SEDE/2019 - CONTRATAÇÃO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE ESTUDOS, APRESENTAÇÃO DE
ALTERNATIVAS E APOIO AOS PROCESSOS DE VENDA DAS PARTICIPAÇÕES
ACIONÁRIAS DA INFRAERO

Senhores(as) Licitantes,

Nos termos do subitem 13.1 do Edital, apresentamos os esclarecimentos acerca de dúvidas
apresentadas por interessados no certame. Informamos que a pergunta de número 01 foi
respondida por meio do Ofício Circular n. CSAT-OFC-2019/00672, em 31 de julho de 2019 e as
perguntas de número 02 a 27 por meio do Ofício Circular n.  SEDE-OFC-2019/00056, de 13 e
agosto de 2019.

Cabe-nos registrar, ainda, que a contratação em comento é regida pela Lei 13.303, de 30 de
junho de 2016, conforme item 3.1 do edital, não se tratando, portanto, de um pregão eletrônico.

1ª PARTE - ESCLARECIMENTO

28ª PERGUNTA

Considerando o disposto no item 4.1.3.4, temos:

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;

Considerando que a assinatura dos consorciados, com firma reconhecida, no Instrumento de
Compromisso de Constituição de Consórcio já vincula os consorciados para futura constituição
do Consórcio e execução dos serviços.

Considerando, ainda, que, caso o Consórcio se sagre vencedor está obrigado a promover o
registro para fins de adjudicação; Questionamos: Para a participação no pregão se faz necessário
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apenas o Compromisso de Constituição de Consórcio, com a firma reconhecida de todos os
consorciados. Está correto o nosso entendimento?

RESPOSTA

Sim.

29ª PERGUNTA

Para o cadastro da proposta no sistema em que ocorrerá o pregão se faz necessário apenas a
inserção do valor, não sendo obrigatório o anexo de nenhum documento. Está correto o nosso
entendimento?

RESPOSTA

Sim. Conforme alínea "a.1" do subitem 8.1.2 do edital a ausência da planilha não ocasiona a
desclassificação da proposta.

30ª PERGUNTA

Tendo em vista os esclarecimentos emitidos pela Infraero em 13/08/2019, aonde se entendeu que
"As premissas deverão ser elaboradas pela Contratada, que deverá realizar estudos financeiros,
técnicos e operacionais, dentre outros conforme previsto nas letras b, c, f e j do Item 6.2.1
doTR,...." verifica-se que atribuiu-se à Contratada a responsabilidade pela realização de estudos
técnicos e operacionais. Em primeiro lugar cabe ressaltar que a complexidade atinente à
especificação desses serviços para instalações aeroportuárias demanda uma descrição
pormenorizada desses estudos que deveriam ser realizados, descritivo que inexiste no Termo de
Referência. Cumpre também destacar que a execução desses estudos técnicos e operacionais, no
momento em que se entende que fazem parte do escopo de trabalho da Contratada, passam a ser
parte relevante da estrutura de equipe da Contratada e consequentemente tem impacto
substancial no orçamento da contratação. Além disso, considerando que esses estudos técnicos e
operacionais são parte determinante para a avaliação do valor das concessionárias a serem
avaliadas, o edital de licitação deveria prever minimamente qualificação técnica compatível com
especialidade nessas áreas. Nesse sentido, de forma a evitar prejuízos quanto ao correto
entendimento da abrangência do trabalho a ser executada pela contratada e evitar assimetria de
informações na concorrência, solicitamos que o Edital seja revisado e republicado.

RESPOSTA

A descrição dos serviços encontra-se detalhada no item 6 do Termo de Referência e engloba os
elementos essenciais ao cumprimento do objeto e à adequada estimação do valor das
concessionárias. A qualificação técnica necessária para a realização de serviços técnicos e
operacionais consta do item 11.1.1.b2 do Edital de Licitação.

31ª PERGUNTA
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Nos termos do item 11.1.1 b.3) do Edital da Licitação 121/LALI-3/SEDE/2019 deve ser
apresentado atestado de que a licitante executou serviços de "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;"

Está correto o entendimento de que, em se tratando a sociedade emissora do certificado de
holding aplicar-se-á, para efeitos do cálculo do valor do ativo total, do ativo total consolidado,
nos termos do artigo 249 da Lei de Sociedades por Ações?

RESPOSTA

Sim. No caso "assessoria/consultoria jurídica na operação, realizada no Brasil, para fins de
Fusões e Aquisições ou Fairness Opinion" de companhia que seja holding, poderá ser
considerado, para fins de comprovação da qualificação técnica, a informação das
demonstrações financeiras consolidadas.

32ª PERGUNTA

O Item 6.2.1 do Termo de Referência elenca os aspectos a serem considerados na elaboração de
Modelo Econômico-Financeiro das Companhias. Em 13/08/2019, em sede de esclarecimentos ao
Edital, a Comissão de Licitação, frente à pergunta nº 20, esclareceu que a Contratada deverá "
realizar estudos financeiros, técnicos e operacionais, dentre outros conforme previsto nas letras
b, c, f e j do Item 6.2.1 do TR, de forma a mensurar o valor de avaliação de cada Companhia
para a tomada de decisão por parte da Infraero sobre a conveniência e oportunidade de venda
de suas participações minoritárias."

Os itens do TR mencionado no esclarecimento são os seguintes:

"A CONTRATADA deverá realizar todos os estudos econômico-financeiros
das COMPANHIAS, com identificação de pontos críticos, com proposta de
equiacionamento deles, considerando o período de vigência do CONTRATO
DE CONCESSÃO. Deverá apresentar relatórios por Aeroporto (com o valor
estimado de mercado da participação acionária da INFRAERO em cada
SPE).  (...)

6.2.1 Modelo Econômico-Financeiro: (...)

b) Estudos de previsão de demanda do tráfego operacional de passageiros,
aeronaves e carga áerea;

c) Premissas operacionais (investimentos, custos, inputs diretos - indiretos)
projetados ao longo do prazo da concessão, conforme o IFRS; (...)

f) Detalhamento das alternativas de evolução de todas as receitas (estudos de
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demanda, evolução de contratos comerciais, análise da estrutura tarifária,
etc.); (...)

j) Necessidade de melhorias, reposição e expansão da infraestrutura, bem
como investimentos para atendimento de passivos ambientais;  (...)"

Do disposto acima, verifica-se que o escopo previsto no Edital parece se restringir aos aspectos
econômico-financeiros. Ou seja, por mais que os estudos devam considerar aspectos técnicos e
operacionais, não está claro que tais dados devem ser obtidos pela contratada. A partir do
esclarecimento prestado, contudo, a Infraero expôs o entendimento de que, na verdade, os dados
e aspectos técnicos e operacionais a serem considerados na modelagem econômico-financeira
devem ser elaborados pela própria contratada.

O entendimento implica em ampliação no escopo original dos serviços a serem prestados e, por
mais que legítima, alteração substancial no planejamento e confecção das propostas pelas
proponentes. Em especial, a partir do esclarecimento deverão ser considerados gastos com
contratação de equipe especializada em aspectos técnicos e operacionais de complexos
aeroportuários, com impacto relevante nos orçamentos das proponentes.

Assim, dada a resposta aos esclarecimentos acima, REQUER-SE (i) esclarecimento adicional
quanto ao escopo exato dos estudos técnicos e operacionais a serem realizados, bem como (ii)
analise da necessidade de republicação do Edital, com pormenorização no Termo de Referência
dos estudos técnicos e operacionais a serem desenvolvidos no âmbito da assessoria.

RESPOSTA

A descrição dos serviços constante no item 6. DETALHAMENTO DOS PRODUTOS E
SERVIÇOS contempla todos os serviços a serem realizados pela Contratada.

Os subitens, constantes do item 6 do Termo de Referência, de forma alguma, se restringem a
aspectos econômico-financeiros, pois que exigem, por exemplo, a realização dos estudos de
demanda do tráfego operacional de passageiros, aeronaves e carga aérea (6.2.1.a),
levantamentos relacionados a contratos comerciais (6.2.1.f), a estrutura tarifária (6.2.1.f),
levantamento dos custos da operação, de investimentos, inclusive para atendimento de passivos
ambientais (6.2.1.h e j), dentre outros. Desse modo, não se verifica a necessidade de alterações
no edital e anexos.

2ª PARTE - RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as cláusulas e condições estabelecidas no Edital, inclusive a data de
abertura da licitação prevista para o dia 03 de setembro de 2019, às 09h.

Informações na Gerência de Licitações do Centro de Serviços Administrativos e Técnicos de
Brasília da INFRAERO localizada no SCS, Quadra 04, Bloco "A", Ed. Centro-Oeste, 1º Andar,
em Brasília/DF, de 2ª a 6ª feira (dias úteis), das 9:00 às 11:30 e das 13:00 às 16:00 horas, ou pelo

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero
Endereço : SHIS, SETOR DE CONCESSIONÁRIAS E LOCADORAS, LT 5 AEROPORTO

CEP:71608050 BRASÍLIA-DF-BRASIL
http://www.infraero.gov.br

4

S
E

D
E

O
F

C
20

19
00

05
7A

Assinado com senha por ANA ELISA DE OLIVEIRA FALQUETO e WALTER AMERICO DA COSTA SOUZA
em 20/08/2019 16:47:44.
Documento Nº: 642701-2835 - consulta à autenticidade em
http://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar

INFRAERO

C
E

N
TRO CO RPORA

T
IV

O256



telefone nº (61) 3312-3086/3748 ou, ainda, no endereço eletrônico da Infraero
(licitabr@infraero.gov.br).

Atenciosamente,

 

ANA ELISA DE OLIVEIRA FALQUETO
Presidente da Comissão de Licitação

WALTER AMERICO DA COSTA SOUZA
Membro Técnico
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