
Diversas Empresas

Assunto: Esclarecimento de Dúvidas nº 02/ADLI/2020 - Comissão de Licitação
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.

1ª PARTE - PERGUNTAS E RESPOSTAS

13ª Pergunta

Sobre o arquivo 14_Anexo_XX_MDSCEstruturas:

13.1   Apesar de serem apresentados alguns perfis de vigas e colunas, entendemos que o
dimensionamento das estruturas é de nossa responsabilidade. Estamos corretos neste
entendimento?

13.2. Verificamos alguns perfis da lista enviada pela INFRAERO, e em nossa análise alguns
perfis não atendem às cargas que deverão ser consideradas no cálculo. No item 4.5 (página 8) é
informado um esforço normal solicitante de cálculo para os pilares de 375,6 tf. Todos os pilares
deverão estar dimensionamentos para esta carga ou poderemos adotar a carga que obtivermos no
cálculo da estrutura?

Resposta

13.1 Sim. O dimensionamento da estrutura é de responsabilidade da contratada quando da
elaboração do projeto básico e deverá ser submetida a aprovação da fiscalização.

13.2 Deverá ser adotada a carga obtida quando da elaboração do projeto básico, e deverá ser
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submetida a aprovação da fiscalização.

14ª Pergunta

Solicitamos a disponibilização das planilhas de preços em formato editável (excel), de agilizar a
elaboração da proposta.

Resposta

A Planilha de Serviços e Preços - PSP, BDI, Encargos Sociais, CAPU's e Cronograma, em
formato editável, foram juntadas no site da Infraero, em 17.11.2020.

15ª Pergunta

Para atendimento ao item 12.1.1 subitem b.1) e subitem 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), entendemos que poderá ser apresentado atestado que contenha o
serviço de FORNECIMENTO E MONTAGEM ESTRUTURA METÁLICAS (PILAR, VIGAS,
LAGES) PARA CASA DE FORÇA EM USINA HIDRELETRICA é de complexidade
semelhante. Está correto nosso entendimento?

Resposta

As especificidades de atestação técnica serão analisadas quando da apresentação dos documentos
de habilitação pela licitante arrematante.

16ª Pergunta

Conforme subitem 4.1.3.1 existe a possibilidade de consórcio com três empresas nacionais e, no
subitem 4.1.3.1.1, abre-se a possibilidade de uma estrangeira. Entendemos assim que a limitação
no total seria de quatro empresas. Está correto?

Resposta

Não. Conforme disposto no item 4.1.3.1 do Edital, o número máximo de empresas deverá ser de
até 3 (três), na modalidade de consórcio, observado as regras editalícias.

17ª Pergunta

Pelas características da contratação do serviço que se pretende, pelas exigências quanto a
Qualificação Técnica exigida salvo o que trata da estrutura metálica e por ser o produto que
compõe o EMAS importado e por consequência cotado em moeda estrangeira perguntamos por
que não foi utilizada a modalidade de Licitação Internacional?

Resposta
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A forma de contratação é definida pelo ente contratante. Assim, a Diretoria Executiva da
INFRAERO, observado os normativos internos, deliberou por consolidar as regras editalícias
com permissibilidade de participação de empresas nacionais e estrangeiras (consórcio). Trata-se
de licitação nacional, com permissibilidade de associação com estrangeiros.

18ª Pergunta

Uma vez que só empresas estrangeiras produzem o sistema E.M.A.S. também perguntamos por
que não dividiram a licitação em duas a dizer, Infraestrutura (fundações, contenções, estrutura
metálica, drenagem, arruamento e os itens relacionados a pista como sinalização horizontal e
balizamento) e a implantação/instalação do E.M.A.S.?

Resposta

A licitação não foi dividida primeiro por ser uma contratação integrada, que envolve a
elaboração de projetos (básicos e executivos) e obras que envolvam diferentes metodologias ou
tecnologias de domínio restrito no mercado, no caso, o EMAS. Segundo porque, as camas das
EMAS são os elementos principais para obtenção da frenagem das aeronaves no caso de um
overrun. Sendo assim, as estruturas de sustentação das EMAS são partes integrantes desse
sistema, absorvendo esforços tangencias, horizontais e verticais, assim como, esforços fletores.
Portanto, a estrutura é parte integrante da EMAS

19ª Pergunta

Visto que existem valores que não são cotados em Real mais especificamente tudo que é
relacionado ao E.M.A.S. (projeto básico, projeto executivo, fornecimento e implantação)
perguntamos se será admissível a precificação dos itens em dólar?

Resposta

Conforme Planilha de Serviços e Preços - PSP publicada, a precificação deverá ser em real (R$).
Os riscos quanto à variação cambial estão dispostos na Matriz de Risco divulgada.

20ª Pergunta

Não está claro o que se exige quanto ao item d da DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. Se no Brasil tal sistema ainda não foi empregado e não há
empresa eminentemente nacional que tenha o referido serviço em seu "portfolio" seria evidente a
necessidade de se consorciar com uma empresa estrangeira que tenha executado o serviço ou
empresa estrangeira com filial no Brasil. Perguntamos se a Infraero poderia descrever o que
deseja com maior clareza?

Resposta

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

3

S
E

D
E

O
F

C
20

20
00

49
5A

Assinado com senha por HERCULES ALBERTO DE OLIVEIRA, RAFAEL REIS YAMAMOTO, ELINALDO
PAES DA CONCEICAO, ANDREZA SANTOS TEIXEIRA GONCALVES e FLAVIA DE MORAES OLIVEIRA
em 07/12/2020 16:43:32.
Documento Nº: 1396075-6267 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1396075-6267

INFRAERO

C
E

N
TRO CO RPORA

T
IV

O348

https://linksiga.trf2.jus.br


As exigências de qualificação técnica estão objetivamente dispostas no item 12.1.1. do Edital e a
caracterização do objeto de contratação está objetivamente disposta na documentação técnica
anexa ao Edital.

21ª Pergunta

É certo que as empresas estrangeiras não enviarão seus colaboradores ao Brasil para executar a
obra em questão e nem aquele profissional responsável que executou o serviço e também não foi
exigido os documentos que venham a comprovar que a empresa detentora de uma obra conforme
exigido no subitem 12.1.1  alínea "d, deverá utilizar na obra que se pretende contratar o mesmo
profissional que adquiriu a experiencia exigida em país estrangeiro. Perguntamos então qual é a
motivação para tal exigência?

Resposta

A premissa apresentada pela peticionária não carrega verdade absoluta. Diante das disposições
editalícias não podemos afirmar que as empresas estrangeiras não enviarão profissional(is). As
exigências de comprovação técnico profissional e operacional foram solicitadas com o intuito de
comprovar que a empresa vencedora possui experiência na execução dos serviços inerentes aos
do objeto da contratação, além de condições técnicas e capacidade operacional necessárias e
suficientes ao cumprimento do contrato.

22ª Pergunta

É sabido que são raríssimas as empresas que fornecem a solução E.M.A.S., poucas que
instalaram em conformidade com o FAA e é certo que nenhuma empresa nacional executou o
referido serviço. Perguntamos: Por que não se subtrai da DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À
QUALIFICAÇÃO TÉCNICA a alínea "d"?

Resposta

A subtração agenciada carece de razoabilidade técnica, porque as exigências solicitadas
destinam garantir a segurança da contratação, não ferindo os princípios basilares da
Administração Pública. Ademais, as exigências em questão tratam das parcelas de maior
relevância técnica e valor significativo seguindo, ainda, as orientações do Tribunal de Contas da
União no Acórdão 1636/2007 - Plenário e Acórdão 2172/2008 - Plenário

23ª Pergunta

É evidente que tecnicamente o serviço seria além de se projetar e executar uma obra de arte
metálica que é indiscutivelmente a parcela de maior complexidade face as dificuldades do
terreno, do local da obra e pelo aeroporto estar em operação. Uma vez que a referida obra de arte
será a estrutura da cama onde a solução E.M.A.S. será lançada, perguntamos se poderíamos
fornecer uma declaração que "caso vencedores do certame nos comprometeríamos a contratar a
solução E.M.A.S. com a empresa que atendesse as especificações e qualificações integralmente e
junto a mesma empresa a contratação do projeto básico e executivo, a supervisão da instalação e
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o controle do processo até o recebimento definitivo"?

Resposta

Conforme item 12.1 do Edital, para habilitar-se no certame, a licitante vencedora na fase de
lances deverá satisfazer os requisitos constantes no subitem 12.2 ou 12.3 e apresentar os Termo
de compromisso de constituição do consórcio, se for o caso, conforme indicado no subitem
4.1.3.4 deste Edital.

24ª Pergunta

Em diversas licitações conduzidas pela Infraero especialmente aquelas que são relacionadas com
serviços em áreas restritas com movimentação de aeronaves foi colocado como Qualificação
Técnica que nos atestados deveriam constar claramente "aeroporto em operação" e nesta
oportunidade foi retirada tal exigência. Questionamos então se o aeroporto/pista estará em
operação?  

Resposta

O aeroporto estará em operação, fato esse que não altera os requisitos e documentos constante da
contratação.

25ª Pergunta

Face ao acima exposto e mais a limitação descrita explicitamente no item 8, sub item 8.1 do
Edital "Será admitida a subcontratação se previamente aprovada pela fiscalização, restrita,
contudo, ao percentual de 30% (trinta por cento) da execução dos serviços objeto desta licitação"
e ainda a impossibilidade da mesma fornecedora estrangeira ou não do E.M.A.S. participar de
mais de um consórcio (subitem 4.1.3.2 do Edital), perguntamos como agir caso o ainda
desconhecido subcontrato ultrapassar o referido percentual de 30%? Podemos considerar o
EMAS como um simples fornecimento/produto?

Resposta

Deverá ser obedecido o percentual de 30% de atestação, de acordo com subitem 8.10. do Edital.
E, de acordo com os itens 8.10, 8.10.1 e 8.10.2 do Edital, itens de atestação não poderão ser
subcontratados. O material constante do EMAS poderá ser considerado como um produto.

26ª Pergunta

Além do retro mencionado os valores que envolvem o E.M.A.S. serão em dólar, logo a Infraero
pode considerar os valores em dólares convertidos em reais quando do faturamento do serviço
executado e medido?

Resposta
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Não. Preço apresentado deverá ser em real e os riscos quanto a variação cambial estão dispostos
na Matriz de Risco publicada.

27ª Pergunta

Qual a cotação do dólar que a Infraero levou em consideração quando de sua estimativa?

Resposta

Em função do orçamento sigiloso (art. 54 da Lei das Estatais), a cotação do dólar será divulgada
quando da homologação do certame.

28ª Pergunta

Ainda na mesma linha sendo o aço uma comodity cotada em dólar, qual foi o preço/Kg adotado
no orçamento?

Resposta

Conforme regra geral da Lei 13.303/2016 e normativos internos, a Infraero adota nesta
contratação o orçamento sigiloso.

29ª Pergunta

Continuando no tange a cotação e agora mais pelo valor estimado do serviço não publicado
perguntamos como será avaliado pela Infraero valores que venham ultrapassar sua estimativa?
Será levada em consideração a variação cambial e o aumento do aço em relação a data da
estimativa?

Resposta

Informamos que para a elaboração do orçamento de estimativo da Infraero foram utilizadas as
determinações contidas nos § 1º, II e § 2º do artigo 42, da Lei nº 13.303/2016 e, somente onde a
mesma foi omissa, utilizou-se do Decreto nº 7.983/2013 como parâmetros para o
desenvolvimento do orçamento estimativo para contratação do objeto em questão. Além disso,
os riscos quanto à variação cambial estão dispostos na Matriz de Risco publicada

30ª Pergunta

Considerando que fica evidente que será necessário o consorciamento com ao menos uma
empresa estrangeira salvo se excluíssem o já mencionado item "d" da Qualificação Técnica o
que S M J poderia caracterizar uma licitação internacional até no que tange a economicidade e
pelo entendimento que em licitações internacionais, exige-se a publicação do edital em idioma
estrangeiro e sua divulgação no exterior, uma vez que o atendimento ao princípio da publicidade
deve estar em consonância com o âmbito que se pretende dar à licitação e, em consequência,
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com o conjunto de interessados que se intenta atrair, o qual deve incluir empresas estrangeiras
não estabelecidas no país e não restringindo a aquelas com filial brasileira, perguntamos se a
Infraero dispõe do material traduzido?

Resposta

As disposições editalícias não vedam a participaçao isolada de empresa nacional. Essa é uma
questão mercadológica entre as partes; isto é, possível a empresa nacional organizar  instrumento
contratual específico com a detentora dos direitos da técnica,  e, a partir de então, participe da
licitação, em nome próprio, isoladamente. A estruturação da carta editalícia da Infraero
contempla a participação de sociedade empresária nacional. As estrangeiras, somente em
consórcio com nacional. Assim, inexiste a obrigatoriedade de se promover tradução do Edital
porque trata-se de licitação nacional, com permissibilidade de associação com estrangeiros.

31ª Pergunta

Considerando que estamos em um período de pandemia o que nos impede de executar com
segurança viagens internacionais o que seria razoavelmente necessário para se formalizar uma
parceria com uma empresa estrangeira ainda questionamos mais uma vez o porquê não se
subtrair da DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA o item "d"? E por
que não se admite um simples compromisso já descrito na pergunta item 6 deste documento?

Resposta

Ver respostas apresentadas às perguntas nos 22 e 24 deste Esclarecimento de Dúvidas.

32ª Pergunta

No item 4 do documento ETG é apresentada uma "Equipe Técnica Mínima da Contratada"
composta por diversos profissionais logo perguntamos onde lançar o referido custo uma vez que
no item 8.4 do Edital explicitamente é imputado " a licitante considerar incluídas nos valores
propostos todas as despesas que possam influir direta ou diretamente no custo para execução do
objeto a ser contratado, conforme especificações constantes do Edital e seus Anexos" porem
neste caso é nomeado e quantificado o que quer a contratante?

Resposta

Os serviços a serem executados deverão contemplar todos os custos da equipe mínima solicitada
na ETG.

33ª Pergunta

Observado os Requisitos de Manutenção, item 4.5 do MDSC - RESA /EMAS onde foi solicitado
"demonstrar a duração de um eventual serviço de reparo, retornando para a condição utilizável
do EMAS (na qual o sistema é completamente reparado) após uma ocorrência de duração do
reparo não poderá exceder 5 dias" informo que questionado os fornecedores do sistema todos
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consideraram um prazo até hoje não cumprido logo perguntamos se não seria mais acertado
considerar aqueles praticáveis?

Resposta

O disposto no MDSC é referente à garantia do serviço executado. Para realização de reparos, um
plano de contingência para demonstrar sua realização deverá ser apresentado pela contratada, na
fase de projeto, e aprovada pela fiscalização.

34ª Pergunta

Observada a obrigação descrita na Nota1 do item 1.2.3.4 onde "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" e mais a constatação face a pandemia que não só os departamentos
estrangeiros em seus países de origem assim como as embaixadas Brasileiras encontram se com
seus serviços totalmente reduzidos e indisponíveis para aquilo que não é essencial e
imprescindível, questionamos não só a dispensa desta formalidade ou até mesmo o adiamento da
licitação? Questionamos da mesma forma considerando a nota 2.

Resposta

Considerar as disposições de respostas apresentadas pela Comissão de Licitação à pergunta nº 11
do Esclarecimento de Dúvidas nº 01/ADLI/2020, de 12/11/2020.

35ª Pergunta

Observamos que na NOTA TECNICA ANAC (ANEXO do EDITAL) no
8/2020/GTEA/GCOP/SAI em seu item 7 PARAMETROS DE PROJETO, aponta para um
dimensionamento para 50 nós para uma RESA de 90 metros de comprimento porem os
fabricantes do sistema levando em consideração o mix de aeronaves que operam no CGH
afirmam que pode ser bem mais curta quanto ao comprimento logo como se trata de valores
consideráveis quanto a economicidade perguntamos se podemos utilizar outro
dimensionamento? Ao mesmo tempo observamos no Memorial Descrito item E.1 (Programa de
Necessidades) uma parágrafo que afirma que "Será de total responsabilidade do projetista,
quando da elaboração do projeto, confirmar todas as considerações técnicas de cálculo e das
dimensões das "Camas de EMAS." " logo da mesma forma perguntamos se está correto utilizar o
dimensionamento que assumirmos junto com o fabricante do Sistema?

Resposta

A contratada é responsável pelo desenvolvimento da solução, tendo como premissa os requisitos
técnicos disponibilizados. A solução definida no projeto básico será submetida à aprovação da
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fiscalização.

36ª Pergunta

Em análise ao material do referido edital, foram disponibilizados alguns projetos no formato
PDF anexos, no entanto, os arquivos disponibilizados estão com resolução muito baixa, não
sendo possível seu amplo estudo. De forma a garantir isonomia entre as participantes do certame,
solicitamos disponibilizar os arquivos, ainda que em formato DWG, porem em condições de
visualização e leitura dos detalhes. Por se tratar de elemento fundamental para elaboração dos
estudos técnicos, solicitamos prorrogação de prazo a partir da disponibilização dos arquivos.

Resposta

Os arquivos técnicos, no formato "dwg" é parte integrante deste Esclarecimento de Dúvidas nº
02/ADLI/2020. A data de abertura deste certame fora prorrogada para o dia 30 de dezembro de
2020.

37ª Pergunta

Ainda no mesmo sentido da questão anterior, seguindo as análises dos projetos anexos
disponibilizados, apartada a baixa resolução, o que impede a correta análise conforme tratado no
questionamento anterior, pode ser observados elementos visuais, que sobrepõe ao projeto,
impedindo ainda mais sua análise, como segue:

(...)

Novamente solicitamos disponibilizar os arquivos, ainda que em formato DWG, porem em
condições de visualização e leitura dos detalhes. Por se tratar de elemento fundamental para
elaboração dos estudos técnicos, solicitamos prorrogação de prazo a partir da disponibilização
dos arquivos.

Resposta

Consultar resposta à pergunta nº 36 deste Esclarecimento de Dúvidas nº 02/ADLI/2020.

38ª Pergunta

Estudando ainda os anexos referentes aos projetos disponibilizados, encontramos o
"24_Anexo_XX_Perfil_Long_CAB35L" com seu conteúdo em branco, não sendo possível a
correta análise. Mais uma vez, solicitamos disponibilizar os arquivos, ainda que em formato
DWG, porem em condições de visualização e leitura dos detalhes. Por se tratar de elemento
fundamental para elaboração dos estudos técnicos, solicitamos prorrogação de prazo a partir da
disponibilização dos arquivos.

Resposta
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Os arquivos técnicos, no formato "dwg" é parte integrante deste Esclarecimento de Dúvidas nº
02/ADLI/2020. A data de abertura deste certame fora prorrogada para o dia 30 de dezembro de
2020.

39ª Pergunta

No intuito de garantirmos isonomia nas propostas, solicitamos os estudos de sondagem do
terreno que deu origem ao "PROJETO BÁSICO" disponibilizado no anexo. Os estudos de
sondagem são primordiais para a correta avaliação e orçamentação, como já preconizado pelo
manual do TCU "Orientações e Jurisprudência do TCU", pois trata-se de elemento que respalda
a viabilidade da fundação adotada como referência para o certame, como podemos ler a seguir:

(...)

Por se tratar de elemento fundamental para elaboração dos estudos técnicos, solicitamos
prorrogação de prazo a partir da disponibilização dos arquivos.

Resposta

O documento solicitado foi disponibilizado junto arquivos auxiliares do Esclarecimento de
Dúvidas nº 001/ADLI/2020 (41 - CGH_PPD_103_RE_2429.pdf.

40ª Pergunta

No tocante ao anexo "PLANILHA DE SERVIÇOS, MATERIAIS E QUANTIDADES - PSQ",
observamos a solicitação de verbas para diminutos itens de planilha, trata-se de uma obra que
não deve ser resumida em verbas orçamentárias como solicitado, na planilha anexa, como mais
uma vez pontuada pelo manual do TCU:

(...)

Com o objetivo de garantir de forma justa a competitividade entre as empresas participantes do
certame, garantindo assim a isonomia na participação, solicitamos a decomposição da planilha
orçamentária como orientado pelo TCU em epígrafe.

Resposta

Não foi solicitado verbas para itens de planilha. A unidade "conjunto" engloba todos os serviços
e insumos necessários a execução e entrega do item correspondente. Considerar para efeitos de
elaboração de proposta o arquivo PSP em branco.

2ª PARTE - ADEQUAÇÃO DA DATA ABERTURA DO CERTAME

A Comissão de Licitação comunica aos interessados deste certame que a data de
abertura deste procedimento licitatório fica prorrogada para o dia 30 de dezembro de 2020, no
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mesmo horário e local - www.licitacoes-e.com.br, em face de provimento parcial de impugnação
administrativa.

3ª PARTE - RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições estabelecidas no Edital.

Informações na Gerência de Licitações 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

RAFAEL REIS YAMAMOTO
Membro Técnico

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES E SERVIÇOS

FLAVIA DE MORAES OLIVEIRA
Membro Técnico

GERÊNCIA DE PLANEJAMENTO DE CONTRATAÇÕES E SERVIÇOS

ANDREZA SANTOS TEIXEIRA GONCALVES
Membro Jurídico

GERÊNCIA DE CONSULTORIA JURÍDICA

ELINALDO PAES DA CONCEICAO
Membro Financeiro

GERÊNCIA DE ANÁLISE FINANCEIRA DE INVESTIMENTOS E PROJETOS
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