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

Assunto: Esclarecimento de Dúvidas n. 005/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, de 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, as perguntas de número 28 a 32 por meio do Ofício Circular n. SEDE-OFC-
2019/00057, de 20 de agosto 2019 e as perguntas de número 33 a 37 por meio do Ofício
Circular n. CSAT-OFC-2019/00795, de 30 de 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

38ª PERGUNTA

Nos termos do item 11.1.2 do Edital, "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". Considerando
que após o Brasil se tornar signatário da Convenção de Haia, as autoridades brasileiras passaram
a aceitar documentos provindos do exterior que estejam apostilados, entendemos que, para fins
de atendimento ao disposto no item 11.1.2 do edital, será aceito atestado internacional que esteja
apostilado e com tradução juramentada, sendo, assim, desnecessárias a autenticação do atestado
pela embaixada ou consulado brasileiro. Considerando, ainda, o dever de atender os  Princípios
da Pluralidade e Isonomia no tratamento dos Licitantes, vislumbramos que o exigido diverge do
princípio basilar do Estado que é permitir o maior número de licitantes, sem implicação de
redução de segurança ou gestão da contratação pela Administração Pública, bem como permitirá
uma contratação com maior otimização dos recursos públicos sem o critério limitador de
possíveis licitantes. Questionamos: Para fins de atendimento ao disposto no item 11.2.2 do
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edital, será aceito atestado internacional que esteja apostilado e com tradução juramentada,
sendo, assim, desnecessárias as autenticações do atestado pela embaixada ou consulado
brasileiro. Está correto o nosso entendimento?

RESPOSTA

Nos termos do que determina o Decreto Federal nº 8.660/2016 e o Decreto Federal nº
8.742/2016 c/c Acórdão nº 10314/2018 - TCU - 2ª Câmara, informamos que a dispensa da
necessidade de autenticação por embaixada ou consulado brasileiro instalado no país de origem
da documentação prevista na legislação em comento, abarca tão somente aqueles documentos
tidos como Públicos Estrangeiros e desde que sejam expedidos por países com os quais a
República Federativa do Brasil tenha firmado acordos bilaterais ou multilaterais de simplificação
ou dispensa do processo de legalização de documentos E traduzidos por tradutor juramentado
para a língua portuguesa, ou seja, a referida dispensa não se aplica aos documentos de natureza
privada.

2ª PARTE - RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as cláusulas e condições estabelecidas no Edital, inclusive quanto à data
de abertura do certame prevista para 10/09/2019.

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
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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