
Diversas Empresas

Assunto: Esclarecimento de Dúvidas nº 03/ADLI/2020
Ref.: Licitação Eletrônica Nº 171/ADLI-1/SBSP/2020 - Contratação de empresa para elaboração
do projeto básico, projeto executivo, construção de Resas's/Engineering Material Arresting
System - E.M.A.S. e obras complementares na Pista de Pouso e Decolagens Principal do
Aeroporto de Congonhas - SBSP, em São Paulo/SP, por contratação integrada

Nos termos do subitem 14.1 do Edital da Licitação em referência, consubstanciados
nas informações prestadas pela área técnica requisitante, a Infraero presta os seguintes
esclarecimentos acerca de perguntas formuladas por empresa sobre o Instrumento Convocatório
e seus anexos.

As perguntas de nº 01 a 12 foram respondidas no Esclarecimento de Dúvidas nº
001/ADLI/2020, de 12 de novembro de 2020.

As perguntas de nº 13 a 40 foram respondidas no Esclarecimento de Dúvidas nº
002/ADLI/2020, de 07 de dezembro de 2020.

1ª PARTE - PERGUNTAS E RESPOSTAS

41ª Pergunta

O ponto de questionamento refere-se à exigência de qualificação técnica contida na alínea "d" do
subitem 12.1.1 do edital. Veja-se a transcrição das demandas documentais de habilitação feitas
aos licitantes.

"c) atestado(s) de capacidade técnico-operacional que comprove(m) que a licitante (em caso de
consórcio, de quaisquer das empresas que o compõem) tenha executado, para órgão ou entidade
da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal,
ou ainda para empresa privada, serviços de características técnicas similares às do objeto da
presente licitação, não se admitindo atestado(s) de fiscalização da execução de obras/serviços,
cuja parcela de maior relevância técnica e de valor significativo é(são) a(s) seguinte(s):

c.1) execução ou gerenciamento ou coordenação de montagem de 242.100 kg (duzentos e
quarenta e dois mil e cem quilogramas) de estrutura metálica em edificação ou obras de arte
(viadutos, pontes, passarelas, túneis, conforme definição do CREA/CONFEA), o que
corresponde a aproximadamente 30% (trinta por cento) do quantitativo previsto, desse item;
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d) portfólio de serviços de instalação de Engineering Material Arresting System - E.M.A.S. em
Aeroporto(s), categoria 4C ou superior; acompanhado de declaração emitida pela administração
aeroportuária da implementação do E.M.A.S. pela empresa licitante; declaração essa informando
que o mesmo foi instalado conforme as regulamentações da FAA - Adivisory Circular (AC)
150/5220 - 22B, Engineered Materials Arresting Systems (EMAS) for Aircraft Overruns ou
ICAO - Doc 9157, Aerodrome Design Manual, part 1: Runways ou ANAC Agência Nacional de
Aviação Civil (Nota Técnica n.º 8/2020/GTEA/GCOP/SIA);

Nota: deverá ser apresentada pelo menos uma declaração emitida pelo administrador
aeroportuário relacionada a um serviço constante do portfólio".

Em relação ao portfólio de serviços discriminado na alínea "d", além de ter sido tema de
impugnação anterior apresentada  pela ora requerente, o tema também foi tratado pelas
impugnações das empresas DALBA e ELMPREBRAS que apontaram diversos pontos a esse
respeito, tais como a existência de um representante exclusivo do fabricante da tecnologia
EMAS (Runway Safe Group) no território nacional, o que indicaria a possibilidade de que a
licitação tivesse o seu desfecho direcionado pelas preferências de tal empresa; a necessidade de
que se firmassem consórcios internacionais e os prazos implicados para tanto, etc. 

Em resposta às impugnações, a INFRAERO admitiu que não seria necessário qualquer
consórcio, e que a exigência do portfólio de serviços poderia ser suprida mediante contratação
direta da fabricante por parte do licitante para que aquele preste suporte, orientação e garantia da
instalação do produto. Veja-se o que consta da resposta à impugnação da DALBA (Ofício n.
SEDE-OFI-2020/06163):

(...)

15. Outra comprovação editalícia primordial, alcançável no mercado externo,
é a de apresentação de portifólio de serviços de instalação de Engineering
Material Arresting System - E.M.A.S. em Aeroporto(s). Tal exigência pode
ser atendida isoladamente por empresa nacional, ou seja, é admissível que
sociedades empresárias nacional firme contrato específico com a detentora
dos direitos da técnica E.M.A.S (fabricante), e, a partir de então, participe da
licitação, em nome próprio, isoladamente. De outra banda, em consórcio
com organização estrangeira.

(...)

O ponto é reafirmado na resposta à impugnação da EMPREBRAS (Ofício n. SEDE-OFI-
2020/06121).

(...)

Na linha de interpretação da impugnante a exigência disposta no subitem
12.1.1, alínea "d" - Qualificação Técnica - merece exclusão imediata para
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que seja restabelecida as diretrizes normativas de isonomia entre os
potenciais interessados no certame.

Em argumentação preliminar, a leitura pormenorizada das cláusulas
editalícias não veda a participação isolada de EMPRESAS NACIONAIS.
No mesmo sentido, ainda que admitindo a realidade fática trazida pela
impugnante, o edital não veda a sua participação a partir do ajuste contratual
relatado.

Nota-se, inclusive, que o Edital, ao possibilitar a participação de empresa
estrangeira não está a exigir a participação de eventual detentor da tecnologia
na licitação e no contrato, sob a forma de consórcio. Conforme se extrai da
própria argumentação da impugnante, é possível que a licitante firme
contrato específico com a detentora dos direitos da técnica, e, a partir de
então, participe da licitação, em nome próprio, isoladamente, ou em conjunto
com outras empresas, sob a forma de consórcio.

Note-se que nesta hipótese, relatada pela impugnante, a detentora dos
direitos não figura como licitante ou parte no contrato a ser firmado com a
Infraero. Ela será apenas uma fornecedora, tal qual ocorrerá com outros
insumos que necessitem de aquisição perante terceiros.

(...)

Dessa forma, parece-nos que adotou entendimento adequado a INFRAERO ao ter permitido que
as empresas que detenham o restante das qualificações exigidas no edital participem da licitação
mesmo que não tenham o portfólio em nome próprio. Basta, para tanto, que adotem uma das
seguintes soluções: (a) contratem a fabricante da tecnologia - Runway Safe Grooup - para que
forneça o equipamento e dê suporte, orientação e garantia de instalação do EMAS, ou (b) forme
consórcio com empresa brasileira ou estrangeira que tenha o portifólio.

Nessa linha, em consonância com os termos destacados das respostas apresentadas pela
INFRAERO às impugnações anteriores, entende-se que será suficiente para atender à demanda
da alínea "d" do subitem 12.1.1 do edital a apresentação de proposta da Runway Safe Group ao
licitante interessado de contratação do fornecimento do sistema EMAS e da sua instalação por
pessoal treinado e qualificado pela própria fabricante, com prestação de suporte e garantia pelo
licitante. Está correto o nosso entendimento?

Diante do exposto, requer-se sejam realizadas as correções acima indicadas no Edital,
modificando-se os itens apontados, respeitando-se, em todos os casos, as disposições do art. 39,
parágrafo único, da Lei n. 3.303/2016.

RESPOSTA

O entendimento não está correto, em nenhum momento houve a alteração das disposições
editalícias. Conforme disposto nas respostas das impugnações, as licitantes podem firmar
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contrato específico com a detentora dos direitos da técnica E.M.A.S, ou seja, firmar a
representação do equipamento no Brasil. A possibilidade de se tornar uma representante do
fabricante não exclui obrigatoriedade de apresentação das exigências editalícias, inclusive, o
portfólio de serviços, nos termos da "d" do subitem 12.1.1 do Edital de regência, que deverá ser
atendido pelo licitante, ainda que por meio de consórcio com outras empresas. Considerado as
argumentações específicas de impugnação contrárias aos termos do Edital, anotou-se a
possibilidade se firmar instrumento jurídico entre o fabricante do E.M.A.S e empresa nacional.
Esse acordo contratual e seu conteúdo cabe tão somente as partes contratantes. Logo, o resultado
desse acordo comercial não exclui ou substitui as exigências delimitadas no Edital de regência.

2ª PARTE - RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Edital.

Informações na Gerência de Licitações de Brasília da Infraero, localizada no SCS
Quadra 4, Bloco "A", nº 58, 4º andar, Ed. Infraero, em Brasília/DF, ou pelo telefone nº (61)
3312-2575 ou 3312.3086.

 

Atenciosamente,

 

HERCULES ALBERTO DE OLIVEIRA
Presidente da Comissão de Licitação

FLAVIA DE MORAES OLIVEIRA
Membro Técnico

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES E SERVIÇOS

RAFAEL REIS YAMAMOTO
Membro Técnico

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES E SERVIÇOS
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