
Diversas Empresas

Assunto: Esclarecimento de Dúvidas nº 01/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.

1ª PARTE - PERGUNTAS E RESPOSTAS

1ª Pergunta 

O item 4.1.2 do Edital prevê que "Será permitida a participação de pessoa jurídica estrangeira,
em consórcio com empresa nacional"; É do nosso entendimento que, a exemplo de outros editais
publicados pela Infraero, a participação de empresas estrangeiras nos certames tem como
objetivo viabilizar que empresas com experiência internacional possam participar trazendo as
melhores práticas de mercado, além de novas tecnologias. Nesse sentido, obrigar que empresas
que possuam larga experiência a se consorciar com empresas locais tornaria a participação
restritiva e não benéfica a administração pública. Visando permitir um maior número de
participantes e, com isso, uma maior concorrência, estaria correta a interpretação de que
empresas estrangeiras não estabelecidas no Brasil e que atendam aos requisitos de habilitação
técnica, comercial e jurídica descritos no edital e seus anexos poderiam participar sozinhas do
certame, ou seja, sem a necessidade de se consorciar a empresas nacionais

Resposta 

Entendimento desconforme a regra editalícia disposta nos subitens 4.1.1 e 4.1.2. É vedada a
participação isolada de sociedade estrangeira. A regra editalícia antevista no subitem 4.1.2 aplica
que a condição de participação de pessoa jurídica estrangeira deverá estar associada a(s)
empresa(s) brasileira(s).

2ª Pergunta 
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O item 4.1.2 do Edital prevê que "Será permitida a participação de pessoa jurídica estrangeira,
em consórcio com empresa nacional"; Considerando o estabelecido no edital e o fato de inexistir
restrição expressa, está correto o entendimento de que uma empresa nacional poderia se
consorciar a empresa estrangeira, ainda que do mesmo grupo econômico? Ou seja, é admitida a
possibilidade de que o consórcio seja formado apenas entre empresas do mesmo grupo
econômico, a saber, a controladora estrangeira e a controlada brasileira

Resposta 

As regras editalícias de permissibilidade de agrupar empresas (consórcio) estão distribuídas no
subitem 4.3.1 e seus subitens. O instrumento convocatório não sanciona a participação de
empresas do mesmo grupo econômico, para tanto deverão ser observadas as disposições
balizadas no Edital de regência.

3ª Pergunta 

O item 4.1.1 do Edital prevê que poderá participar da licitação "qualquer pessoa jurídica nacional
legalmente estabelecida no País e que atenda às exigências deste Edital e seus Anexos".
Considerando essa possibilidade de participação de nacionais, empresas brasileiras recém
constituídas com a finalidade de atender ao mercado aeroportuário brasileiro poderão se
beneficiar dos atestados e documentação de suas controladoras estrangeiras ou ainda da Holding
para fins de comprovação de qualificação técnica, qualificação econômica e de habilitação em
geral (tais como declarações de operadores aeroportuários quanto à instalação de sistema Emas,
declaração de inscrição perante entidade profissional de engenharia equivalente ao CREA no
país de origem da controladora, entre outros documentos)?

Resposta 

Não. As disposições editalícias deverão ser suportadas, exclusivamente, pela licitante
participante do certame - isoladamente ou em consórcio -, ou seja, as exigências documentais
estabilizadas no ato convocatório estão vinculadas ao CNPJ/MF da sociedade empresária
nacional ou se existir configuração de consórcio, por cada uma das consorciadas, na proporção
de sua respectiva participação.

4ª Pergunta 

O edital exige, para a comprovação de qualificação econômico-financeira, a apresentação de
balanço do último exercício (item 12.3.2(b)). No caso de empresas recém-constituídas que não
dispõem do balanço do último exercício, tal documento pode ser substituído por um balancete?

Resposta 

A comprovação da exigência preceituada na alínea "b" do subitem 12.3.2 será orientada pela
apresentação de demonstração financeira (balanço) do último exercício. Empresas recém
constituídas poderão apresentar o Balanço de Abertura da pessoa jurídica, o qual será avaliado
segundo as regras do Edital.
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5ª Pergunta 

O edital exige, para a comprovação de qualificação econômico-financeira, a apresentação de
balanço do último exercício (item 12.3.2(b)). No caso de empresas estrangeiras, o balanço do
último exercício (encerrado em junho de 2020) pode não estar disponível ainda, por ainda
depender de formalidades para a sua aprovação. Nessa hipótese, a empresa estrangeira poderia
apresentar um balancete de 2020 em substituição ao balanço?

Resposta 

Não. A comprovação dessa exigência editalícia - alínea "b" do subitem 12.3.2 - se constitui pela
apresentação de Balanço Financeiro do último exercício. No caso de empresa estrangeira,
documento equivalente do país de origem.

6ª Pergunta 

O Anexo XII do edital apresenta um termo de cessão de direitos autorais relacionado ao projeto e
estabelece, entre outras questões, a possibilidade de a Infraero proceder a alterações em planos
ou projetos. O nosso entendimento é o de que, na hipótese de alterações em planos e projetos por
decisão a Infraero, a contratada não mais poderá ser responsabilizada pela execução do projeto,
nem por possíveis danos ou prejuízos advindos de problemas de projeto. Favor confirmar se o
entendimento acima está correto

Resposta 

A contratada é responsável tecnicamente pelo projeto referente ao objeto desta execução.

7ª Pergunta 

Sobre o arquivo 14_Anexo_XX_MDSCEstruturas: Na descrição das cargas móveis no item 4.5
(página 8), há uma carga horizontal "H" indicada nos trens de pouso traseiros, conforme figura
replicada à pág. 8 do documento - SP.02/300.075/002474/00 - MEMORIAL DESCRITIVO
DAS SOLUÇÕES CONSOLIDADAS (MDSC) - ESTRUTURA DA RESA[1].  

[1] Nota de esclarecimento da Comissão de Licitação: a figura transposta (fixada) pelo autor da
indagação fora excluída pelo Presidente da Comissão de Licitação e inclusa a identificação
documental da origem da figura juntada pela proponente da pergunta.

As cargas são descritas na página 9.

As cargas especificadas para o trem de pouso principal são para cada par de rodas, ou para o
conjunto total do trem de pouso? Isto é, tomando como exemplo o Boeing 737-100, as cargas
totais seriam conforme as seguintes opções A ou B? Opção A (para cada par de rodas) - V,total =
Vng + 2 * Vmg = 10886 + 2 * 21773 = 54432 kgf. H,total = 2 * H = 2 * 17418 = 34836 kgf.
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Opção B (para o conjunto completo do trem de pouso principal) - V,total = Vng + Vmg = 10886
+ 21773 = 32659 kgf. H,total = H = 17418 kgf

Resposta 

As cargas especificadas são para o conjunto total do trem de pouso. A soma da carga vertical dos
trens de pouso principal (MG) e do trem de pouso da biquilha (NG) deverá ser igual ao PMD da
aeronave. Para esclarecimento de eventuais dúvidas das cargas verticais, deverá ser consultado o
site da Internet dos respectivos fabricantes das aeronaves que compõem o mix operacional do
Aeroporto de Congonhas

8ª Pergunta 

O 12.1.1. do Edital, que trata da documentação relativa à qualificação técnica, requer em seu
item "c" que a proponente apresente "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):" Tendo o edital, bem como seus memoriais descritivos,
explicitado que a solução a ser implementada deva ser homologada pela FAA, está correta a
interpretação de que o atestado a ser apresentado pelo proponente (conforme solicitado no item
12.1.1 item "c") deverá necessariamente se referir a serviço executado com soluções também
homologadas pela FAA?

Resposta 

O item 12.1.1(c) refere-se à comprovação técnico-operacional de execução ou gerenciamento ou
coordenação de montagem de 242.100 kg estrutura metálica em edificação ou obra de arte, cuja
solução não necessita ser homologada pela FAA.

9ª Pergunta 

No item 4.5 do Anexo XIII, que disciplina os Requisitos de Manutenção, está previsto que "A
Contratada deverá 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 overrun ou undershoot" devendo ser "entregue nas dependências do aeroporto
quantidade sobressalente para eventuais manutenções na cabeceira no prazo de até 5 dias úteis".
Está correta a interpretação de que será necessário um estoque sobressalente e suficiente para
manutenção simultânea das cabeceiras 17R e 35L no prazo de até 5 dias úteis?

Resposta 

Deverá ser observado o disposto no item 4.5 do Anexo XX - MDSC EMAS (Documento com
codificação SP.02/105/002475/03).
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10ª Pergunta 

Considerando que a empresa vencedora deverá executar a obra com soluções que sejam
reconhecidas e homologadas pela FAA, a proponente vencedora, ainda na etapa de habilitação
deverá indicar qual a solução pretende instalar para execução, em observação aos requisitos
técnicos presentes no Anexo 13 do edital em especial ao item 4.4 do mesmo. Nosso
entendimento está correto?

Resposta 

Deverá ser demonstrado posteriormente, seguindo o disposto no item 4.4 do Anexo XX - MDSC
EMAS (Documento com codificação SP.02/105/002475/03).

11ª Pergunta 

11.1 - Conforme estabelecido no item 4.1.2.3 do Edital, a pessoa jurídica estrangeira,
consorciada, não estabelecida no País, deverá atender aos requisitos de habilitação mediante a
apresentação dos documentos equivalentes aos indicados no item 12 devidamente notarizados,
autenticados pela respectiva autoridade diplomática (embaixada ou consulado) e traduzidos por
tradutor público juramentado. Para casos em que não existam no país de origem documentos
equivalentes aos exigidos pelo Edital, favor confirmar se poderá ser apresentada declaração
atestando a inexistência de documentos equivalentes.

11.2    O Edital, em diversas passagens, indica que documentos provenientes do exterior deverão
estar "notarizados, autenticados pela respectiva autoridade diplomática (embaixada ou
consulado) e traduzidos por tradutor público juramentado" (itens 4.1.2.3 e respectiva Nota). No
entanto, considerando que o Brasil ratificou a Convenção sobre a Eliminação da Exigência de
Legalização de Documentos Públicos Estrangeiros ("Convenção da Apostila"), promulgada pelo
Decreto 8.660/2016, solicitamos a gentileza de confirmar que documentos provenientes de
outros Estados-Partes da Convenção da Apostila não precisarão estar autenticados pela
autoridade diplomática, mas sim apostilados pela autoridade competente do país de origem (além
de notarizados e traduzidos por tradutor público juramentado).

Resposta

11.1    A licitante estrangeira, participante de consórcio, deverá apresentar os documentos de
habilitação solicitados no edital, podendo, conforme estabelecido na Nota 2 do subitem 4.1.2 do
Edital, ser documentos equivalentes aos descritos no item 12, dada a improbabilidade de serem
os exatos documentos lá descritos, pois cada país tem sua forma de tratar seus documentos.

11.2    Considerar o art. 1º da CONVENÇÃO SOBRE A ELIMINAÇÃO DA EXIGÊNCIA DE
LEGALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PÚBLICOS ESTRANGEIROS, celebrada em 5 de
outubro de 1961. "Art.1º. A presente Convenção aplica-se a documentos públicos feitos no
território de um dos Estados Contratantes e que devam produzir efeitos no território de outro
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Estado Contratante. No âmbito da presente Convenção, são considerados documentos públicos:
a) Os documentos provenientes de uma autoridade ou de um agente público vinculados a
qualquer jurisdição do Estado, inclusive os documentos provenientes do Ministério Público, de
escrivão judiciário ou de oficial de justiça; b) Os documentos administrativos; c) Os atos
notariais; d) As declarações oficiais apostas em documentos de natureza privada, tais como
certidões que comprovem o registro de um documento ou a sua existência em determinada data,
e reconhecimentos de assinatura".

12ª Pergunta 

Verificando o documento SP.02/000.87/02470/00 (LISTA DE DOCUMENTOS) identificamos
que o anteprojeto e a documentação de apoio são compostos por 72 documentos. No site da
Infraero, porém, não estão disponibilizados todos os 72 documentos mencionados na Lista de
Documentos. Solicitamos, então, que todos os 72 documentos listados na lista de documentos
sejam disponibilizados.

Resposta 

Os documentos já disponibilizados são suficientes para elaboração de proposta pelas licitantes.
Os documentos remanescentes da Lista de Documentos - SP.02/000.87/02470/00 - são de apoio
e referem-se ao cadastro da situação existente.

Estes documentos estão disponíveis para acesso pelas licitantes durante visita no aeroporto. Em
auxílio aos potenciais interessados, é parte integrante deste Esclarecimento de Dúvidas nº
01/ADLI/2020, os respectivos anexos remanescentes da lista de documentos.

2ª 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

FLAVIA DE MORAES OLIVEIRA
Membro Técnico
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RAFAEL REIS YAMAMOTO
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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