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Raquel Landim

A Embraer ameaça desistir da
concorrência da Força Aérea
dos Estados Unidos para a
compra de 20 aviões de comba-
te leve para uso no Afeganis-
tão. A empresa está preocupa-
da com a “radical” decisão dos
EUA de “recomeçar do zero” o
processo de licitação.

Ontem, a Força Aérea america-
na apresentou o rascunho da no-
va concorrência para a compra
das aeronaves, um contrato de
US$ 355 milhões. O novo vence-
dor será conhecido apenas em ja-
neiro de 2013, com a entrega dos
aviões prevista o terceiro trimes-
tre de 2014 – um atraso de 15 me-
ses do prazo original.

“Estamos vendo com muita
preocupação a decisão da Força
Aérea americana de recomeçar o
processo do zero. É uma decisão
muito radical”, disse ao Estado,
Luiz Carlos Aguiar, presidente
da Embraer Defesa e Segurança.
“Não faz sentido perder um ano
de trabalho”.

Em dezembro do ano passado,
a Embraer e sua parceira ameri-
cana Sierra Nevada Corporation
foram consideradas vitoriosas
na licitação, com o avião Super
Tucano, que já é utilizado em no-
ve países. A decisão ocorreu
após a desclassificação da tam-
bém americana Hawker Beech-

craft por falta de qualidade técni-
ca de sua aeronave.

Pressionada pelo Congresso,
que questiona o contrato com a
empresa brasileira em um ano
eleitoral, a Força Aérea america-
na anulou a licitação em março,
alegando que não estava satisfei-
ta com a documentação.

A situação chegou a criar um
impasse entre Brasil e EUA e o
assunto foi tratado pela presi-
dente Dilma Rousseff em visita
ao colega Barack Obama em Wa-
shington. Até ontem, a expectati-
va da Embraer, com base nos re-
latos da própria Força Aérea
americana, é que seriam feitos

ajustes pontuais e não uma revi-
são completa do processo.

Ainda não está confirmado,
pois as empresas só vão receber
as regras por escrito nos próxi-
mos dias, mas é possível que a
nova licitação não exija a realiza-
ção de testes dos aviões e tam-
bém não considere os resulta-

dos dos testes anteriores. A pos-
sibilidade é vista com receio pela
Embraer, pois pode significar
uma manobra para escolher o
avião da Hawker Beechcraft.

“É como comprar um carro
sem fazer um test drive”, compa-
rou Aguiar. “Temos certeza da
nossa vitória, se o processo for

por mérito. Se não houver trans-
parência, não vamos participar.”

Justiça. A Sierra Nevada Cor-
poration, parceira da Embraer
no negócio, entrou ontem com
uma ação pedindo que a Justiça
americana reveja os resultados
da investigação promovida pela
Força Aérea americana, que deci-
diu reiniciar a licitação.

“É importante para uma com-
petição transparente que a Justi-
ça reveja o processo, determi-
nando inclusive se as ações pro-
postas são razoáveis e justificá-
veis”, disse Taco Gilbert, vice-
presidente de desenvolvimento
de negócios da Sierra Nevada em
comunicado.

A expectativa da Embraer e da
Sierra Nevada é que a Justiça pos-
sa obrigar a Força Aérea america-
na a corrigir apenas os proble-
mas pontuais que encontrou na
concorrência, mas mantendo
boa parte do processo, inclusive
o resultado final.

A ação da Embraer/Sierra Ne-
vada se juntou ao processo aber-
to pela Hawker Beechcraft con-
tra a Força Aérea americana
quando foi desclassificada da
concorrência. Sediada no Kan-
sas, a Hawker Beechcraft enfren-
ta uma situação financeira deli-
cada e está perto de pedir concor-
data. Procurada pela reporta-
gem, não retornou as ligações.

Negócios

● O governo brasileiro deve vol-
tar a discutir a compra de caças
para a Força Aérea Brasileira
(FAB) nos próximos meses e a
Boeing não acredita que o impas-
se enfrentado pela Embraer na
licitação nos Estados Unidos a
prejudique nessa disputa. “Não
existe nenhuma relação entre as
duas concorrências”, afirmou à
‘Agência Estado’ a presidente da
Boeing no Brasil, Donna Hrinak,
que também foi embaixadora dos
EUA no País entre 2002 e 2004.
Hrinak ressaltou que a questão
da transferência de tecnologia,
exigência do governo brasileiro
para a escolha dos caças, é um
tema resolvido no governo ameri-
cano. / SILVANA MAUTONE

Celulares. Brasil rompe a
barreira dos 250 milhões
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Boeing acredita
que não será
prejudicada

Embraer teme falta de transparência
e ameaça desistir de licitação nos EUA

Preocupação. Aguiar considerou ‘muito radical’ a decisão de recomeçar o processo

Mudança. Em parceria com a americana Sierra Nevada, a Embraer havia sido considerada vencedora numa concorrência encerrada
em dezembro de 2011, mas o resultado foi anulado em março, e a Força Aérea dos EUA decidiu que vai ‘recomeçar do zero’ o processo
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AVISO DE LICITAÇÃO (ADL)
País: Brasil

Projeto: Expansão da Linha 5 - Lilás do Metrô de São Paulo 
BR-L1227

(Programa “Expansão da Linha 5 - Lilás do Metrô de São Paulo, 
Trecho Largo Treze - Chácara Klabin”)

Empréstimo nº 2305/OC-BR
Execução do Projeto Executivo, Fornecimento e Implantação do Sistema de 

Telecomunicações para a expansão da Linha 5 - Lilás da Companhia do Metropolitano de 
São Paulo - METRÔ

LPI Nº: 40919213 - RETIRRATIFICAÇÃO
1. Este Aviso de Licitação dá sequência ao Aviso Geral de Aquisições para este Projeto, 
publicado no Development Business, Edição nº 773, de 30 de abril de 2010.
2. O Estado de São Paulo, representado pela Secretaria dos Transportes Metropolitanos - STM 
- Executora do Projeto e com apoio da Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ, 
como sub executora do Projeto, solicitou um empréstimo ao Banco Interamericano de 
Desenvolvimento - BID para financiar o custo do Programa de Investimentos nos Transportes 
Metropolitanos de São Paulo e se propõe a utilizar parte dos fundos deste empréstimo para 
efetuar os pagamentos nos termos do Contrato de Empréstimo nº 2305/OC-BR.
3. A Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ, agindo como sub-executora do 
Projeto, convida os Licitantes elegíveis a apresentar Propostas lacradas para Execução do 
Projeto Executivo, Fornecimento e Implantação do Sistema de Telecomunicações para a 
expansão da Linha 5 - Lilás da Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ, na Região 
Metropolitana de São Paulo. O prazo de vigência deste contrato é 53 (cinquenta e três) meses, 
sendo que o prazo de entrega do fornecimento, execução dos serviços e avaliação de 
desempenho dos sistemas é de 49 (quarenta e nove) meses.
4. A licitação será efetuada conforme os procedimentos de Licitação Pública Internacional (LPI) 
estabelecidos nas Políticas para Aquisição de Bens e contratação de Serviços financiados 
pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e está aberta a todos os Licitantes de Países 
Elegíveis, conforme definido nos documentos de Licitação.
5. Os Licitantes elegíveis que estejam interessados poderão obter informações adicionais junto 
à Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ, das 09:00 às 12:00 e das 13:00 às 
17:00h e consultar os Documentos de Licitação no seguinte endereço:
Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ
Gerência de Contratações e Compras
Protocolo Geral
At.: Dra. Alexandra Leonello Granado
Endereço: Rua Boa Vista, 175 - 2º andar
Cidade: São Paulo
CEP: 01014-001
Estado: São Paulo
País: Brasil
Telefone: + 55-11-3291-5352
Fax: + 55-11-3291-5351
e-mail: metrobidding@metrosp.com.br
6. Os requisitos de qualificação técnica, econômico-financeira, fiscal e jurídica constam do 
respectivo Edital. Não se aplicará margem de preferência a contratados ou a Parcerias, 
Consórcios ou Associações (PCA) nacionais. Os documentos de licitação apresentam maiores 
detalhes.
7. Um conjunto completo dos documentos de licitação, em português, estará disponível para 
consulta e/ou “download” no “website”: www.metro.sp.gov.br/aplicacoes/licitacoes_novo/entrar.asp, 
de 18/04/2012 a 25/05/2012. Os licitantes interessados poderão, ainda, obter o Edital diretamente 
na Companhia do Metrô, trazendo, para tanto, 1 (um) CD-R (recordable) virgem para execução do 
“download”, no seguinte endereço:
Companhia do Metropolitano de São Paulo - METRÔ
Gerência de Contratações e Compras
Protocolo Geral
At.: Sra. Alexandra Leonello Granado
Endereço: Rua Boa Vista, 175 - 2º andar
Cidade: São Paulo
CEP: 01014-001
Estado: São Paulo
País: Brasil
8. As Propostas deverão ser enviadas ao endereço acima, no mais tardar às 09:00h do dia 
28/05/2012. Propostas por meio eletrônico não serão permitidas. Propostas atrasadas serão 
rejeitadas. As Propostas serão abertas na presença dos representantes dos Licitantes que 
decidirem assistir pessoalmente no endereço acima mencionado, às 09:00h do dia 28/05/2012.

METRÔ

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL

Encontra-se aberto o Pregão Presencial nº 15/12 - TC-A 6.030/026/12, visando à contratação de 
empresa especializada para prestação de serviços de ascensorista, recepcionista e telefonista nas 
dependências dos Edifícios Sede e Anexos I e II do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. O edital 
estará à disposição a partir de 17/04/2012, pela INTERNET www.tce.sp.gov.br ou poderá ser retirado 
de segunda a sexta-feira, das 9:00 às 16:00 horas, na Rua Venceslau Brás, 183 - térreo - Centro - São 
Paulo - SP, Seção de Licitações. A abertura dos envelopes ocorrerá às 10:00 horas do dia 02/05/2012 
na sala da Comissão Permanente de Licitações, na Rua Venceslau Brás, 183 - subsolo - Centro - São 
Paulo - SP. Informações pelo telefone (11) 3292-3635 ou pelo e-mail: dm5@tce.sp.gov.br.

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 abr. 2012, Economia & Negócios, p. B12.




