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

Assunto: Esclarecimento de Dúvidas n. 004/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, as
perguntas de número 02 a 27 por meio do Ofício Circular n.  SEDE-OFC-2019/00056, de 13 de
agosto de 2019 e as perguntas de número 28 a 32 por meio do Ofício Circular n.SEDE-OFC-
2019/00057 de 20 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

33ª PERGUNTA

Nos termos da resposta à 32ª pergunta do compêndio de Esclarecimentos, disponibilizado pela
Infraero no Sistema Eletrônico de Licitações, esclareceu-se que "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".
Considerando a resposta fornecida, podemos considerar que o atestado previsto na Cláusula
11.1.b.2. do edital deverá contemplar não apenas os aspectos econômico-financeiros, mas
também a realização de estudos de demanda de 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, mencionados no item 6 do
Termo de Referência

OFÍCIO CIRCULAR Nº CSAT-OFC-2019/00795
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RESPOSTA

Os requisitos de comprovação da qualificação técnica são os constantes do item 11 do Edital de
Licitação (DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO).

34ª PERGUNTA

Para fins de integral compreensão da interpretação a ser adotada pela Infraero quanto à Cláusula
11.1.1.b.2, entendemos que a exigência de movimentação anual de no mínimo 8.000.000 (oito
milhões) de passageiros se refere a um único aeroporto. Está correto nosso entendimento?

RESPOSTA

Sim, de um aeroporto.

35ª PERGUNTA

Considerando que a Cláusula Sétima do Termo de Confidencialidade prevê que:

A quebra do sigilo e/ou da confidencialidade das INFORMAÇÕES, devidamente comprovada,
possibilitará a imediata aplicação de penalidades previstas conforme disposições contratuais e
legislações em vigor que tratam desse assunto, podendo até culminar na rescisão do
CONTRATO PRINCIPAL firmado entre as PARTES. Neste caso, a CONTRATADA, estará
sujeita, por ação ou omissão, ao pagamento ou recomposição de todas as perdas e danos
sofridos pela CONTRATANTE, inclusive as de ordem moral, bem como as de
responsabilidades civil e criminal, as quais serão apuradas em regular processo
administrativo ou judicial, sem prejuízo das demais sanções legais cabíveis, conforme Art.
87 da Lei nº. 8.666/93.

Considerando que o art. 76, da Lei Federal n. 13.303/2016 prevê que a contratada "é obrigada
a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substitui, às suas expensas, no total ou em parte, o
objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução
ou de materiais empregados, e responderá por danos causados diretamente a terceiros ou à
empresa pública ou sociedade de economia mista, independentemente da comprovação de sua
culpa ou dolo na execução do contrato";

Considerando, ainda, que o pagamento por perdas e danos em razão do descumprimento da
Cláusula de Confidencialidade das informações pode resultar em enriquecimento ilícito da
Administração Pública, uma vez que a contratada poderá ser penalizada sem ter causado
qualquer dano para a Contratante;

Questiona-se:

1.1 É correto o entendimento de que a contratada será responsável pelo pagamento das perdas e
danos sofridos pela Infraero, conforme previsto na Cláusula Sétima do Termo de
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Confidencialidade, quando o descumprimento da cláusula de confidencialidade decorrer danos
diretos à Infraero ou a terceiros, sob pena de locupletamento sem causa do erário?

RESPOSTA

Durante a execução contratual, à medida em que casos concretos surjam serão tratados com
base na legislação vigente e regras estabelecidas no Edital/Contrato.

36ª PERGUNTA

Considerando o disposto subitem 15.2.15 do Termo de Referência do Edital, a contratada deve
"responsabilizar-se por todo e qualquer prejuízo financeiro que a INFRAERO venha a sofrer
devido a erros ou incorreições na execução dos serviços prestados, nos prazos previstos na
legislação vigente";

Considerando que o art. 76 da Lei Federal n. 13.303/2016 prevê que, nos contratos firmados
com a Administração Pública, o contratado será responsável pelos danos causados diretamente à
Administração ou a terceiros independente da sua culpa ou dolo na execução do contrato;

Considerando que a Contratante está vinculada ao normativo da Lei Federal 13.303/2016.

Questiona-se:

2.1 É correto o entendimento de que a contratada será responsável por quaisquer danos ou
prejuízos causados diretamente à Contratante e a terceiros, durante a execução dos serviços, em
conformidade com o disposto no art. 76 da Lei Federal n. 13.303/2016?

RESPOSTA

Durante a execução contratual, à medida em que casos concretos surjam serão tratados com
base na legislação vigente e regras estabelecidas no Edital/Contrato.

37ª PERGUNTA

Considerando que o item 11 do Edital determina que as licitantes devem apresentar atestado de
capacidade técnica de acordo com os critérios estabelecidos:

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;
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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;

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.

Considerando que a maioria dos atestados não contempla a informação referente ao valor do
ativo total, da movimentação anual da empresa e que tal informação pode ser demonstrada por
meio da apresentação de outros documentos, tais quais informações as demonstrações
financeiras;

Considerando que a inabilitação de licitante que não apresente atestado que contenha
expressamente o número de colaboradores da empresa que executou os trabalhos configura-se
como uma condição excessiva, já que estes dados podem ser facilmente verificado através da
apresentação de outros documentos;

Questiona-se:

3.1. É correto o entendimento de que a comprovação do valor do ativo da movimentação anual
da empresa atestante poderá ser confirmada por meio da apresentação de informações
complementares, como por exemplo, as demonstrações financeiras, sob pena de caracterizar-se
como uma condição excessiva?

RESPOSTA

Sim, informações complementares poderão ser apresentadas em conjunto aos atestado(s) ou
certidão(ões) de capacidade técnica, para comprovação de quantitativos mínimos previstos.

2ª PARTE - RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as cláusulas e condições estabelecidas no Edital.

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

Atenciosamente,

 

ALEXANDRE RAMOS VERISSIMO
Presidente Suplente da Comissão de Licitação

CARLOS AUGUSTO RIGO MOTTA
Membro Técnico Titular da Comissão de Licitação
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