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Respostas aos questionamentos 45 e 46 

 

Questionamento 45: Vimos através desta solicitar prorrogação da data de 
entrega da proposta, agendada para o dia 09 de Setembro de 2013 em função 
dos trâmites necessários ao atendimento do Artigo 5º da Resolução do 
CONFEA nº 444 de 14/04/2000 que solicita entrega de documentação 
devidamente consularizada e traduzida por tradutor juramentado público no 
Brasil, com pelo menos 30 dias de antecedência da entrega da proposta. 

Informamos que o prazo que trata o Artigo 5º (30 dias), somado ao tempo 
necessário para consularização de documentos (geralmente 10 dias), envio ao 
Brasil (4 dias) e tradução juramentada (5 dias)  não é compatível com o prazo 
disponibilizado para entrega das propostas que é de 45 dias, isso sem 
levarmos em consideração o tempo dispendido para montagem da proposta, 
prejudicando desta forma a formação de consórcios com empresas 
estrangeiras que possuem elevado conhecimento do assunto e técnicos 
altamente qualificados para desempenhar o escopo proposto. 

Em vista do anteriormente disposto, solicitamos adiamento da data de entrega 
da proposta em no mínimo 45 dias considerando que o adiamento seja 
imediatamente  autorizado e publicado. 

Sem mais para o momento e certos de vossa compreensão, nos colocamos a 
disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. 

Resposta 45: O prazo para recebimento dos envelopes Proposta Técnica e 
Proposta Preço será prorrogado por 20 (vinte) dias corridos. A nova data será 
informada no Diário Oficial da União, no Jornal Folha de São Paulo e no 
endereço http://www.bb.com.br/licitacoesdeaeroportos. 

 

Questionamento 46: Devido ao escopo do trabalho proposto nos projetos 
acima referecniados, onde devem ser executados trabalhos para uma rede de 
241 aeroportos em todo o Brasil, entendemos que é preciso um prazo maior 
para a correta avaliação dos recursos necessários para a correta execução.  

Além disso, o caráter internacional da licitação demanda de tarefas 
administrativas adicionais de legalização de documentos cujos prazos são 
inexequíveis com a data de entrega inicialmente marcada. Tendo como base 
esses argumentos, solicitamos o adiamento da data de entrega da proposta 
por mais quatro semanas.  



Resposta 46: O prazo para recebimento dos envelopes Proposta Técnica e 
Proposta Preço será prorrogado por 20 (vinte) dias corridos. A nova data será 
informada no Diário Oficial da União, no Jornal Folha de São Paulo e no 
endereço http://www.bb.com.br/licitacoesdeaeroportos. 

 

 


