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RELATÓRIO DE INSTRUÇÃO DE REPRESENTAÇÃO 

DE:  COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

PARA:  DIRETOR DE ENGENHARIA 

ASSUNTO:  ANÁLISE DE REPRESENTAÇÃO 

REFERENTE:  RDC Nº 004/DALC/SBFZ/2011 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO E DA EXECUÇÃO DAS OBRAS 
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA, AMPLIAÇÃO E 
MODERNIZAÇÃO DO TPS, ADEQUAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO DE 
ACESSO E AMPLIAÇÃO DO PÁTIO DE AERONAVES PARA O AEROPORTO 
INTERNACIONAL PINTO MARTINS, FORTALEZA/CEARÁ - SBFZ. 

REQUERENTE: TRATENGE ENGENHARIA LTDA. 

 

Trata-se de análise de Representação interposta pela 

requerente acima relacionada, sob alegação de possível ilegalidade no procedimento do 

RDC nº 004/DALC/SBFZ/2011. 

 

Delineamos, ao longo deste relatório, a tempestividade da peça 

apresentada, as argumentações exaradas pela Requerente, a análise técnica, bem como, o 

exame e opinião da Comissão de Licitação à luz das condições esculpidas no instrumento 

convocatório. 

 

I – DA TEMPESTIVIDADE: 

 

 

Inicialmente, cabe registrar que não cabe representação para 

este Ato, por força do disposto no Inc. III do  Art. 45 da Lei Federal nº 12.462/2011, que 

estabelece que a Representação somente pode ser utilizada para ato de que não caiba 

Recurso Hierárquico. 

E ainda que coubesse, o prazo para apresentação da 

representação seria de cinco dias úteis a contar da data do ato questionado, que no caso 

em tela foi a Errata expedida em 26/01/2012, enquanto esta Representação foi recebida 

no dia 03/02/2012, às 15:56h, via fax  3365.4725.  

 

De registrar que  o Instrumento correto para questionamento 

do Edital seria a impugnação do Edital, cujo formalidade para acolhimento esta prevista no 

subitem 9.2 do ato convocatório. 
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 Sendo assim, o presente ofício não contemplou os requisitos 

de admissibilidade e tempestividade previstos e no Edital da licitação e na legislação 

pertinente, portanto a peça é INTEMPESTIVA. 

 

Entretanto, como forma de manter transparência e lisura do 

processo, a Comissão de Licitação presta esclarecimento pelos motivos que ensejaram a 

expedição da citada errata e, ainda, a manutenção da data de abertura do certame.  

 

 

 

II - DA REPRESENTAÇÃO: 

 

De posse da Errata nº 002/DALC(LCIC)/2012, a recorrente 

apresenta os tópicos abaixo, ajustados/excluídos, sob a alegação de relevantes alterações 

nos termos da contratação e consequentemente na formulação da proposta: 

 

“O Presidente da Comissão de Licitação comunica que foram ajustados/excluídos os seguintes 
dispositivos, para melhor compreensão do instrumento convocatório, a saber: 

 
1. SUBSTITUIR a Especificação Técnica Geral – ETG (FZ.01/000.92/05926/02) para a 
versão 03, com alterações no descritivo do ITEM 24 – TURNOS DE SERVIÇO; 
 
2. SUBSTITUIR o Anexo XI - Planilha de Serviços/PSP – FZ.01/000.88/06369/00 para 
versão 01, com as seguintes adequações: 
 
2.1  Desmembramento dos itens de Administração Local, Manutenção de Canteiro e 
Mobilização/Desmobilização que, anteriormente, estavam agrupados; 
 

2.2  Inclusão da expressão “ou equivalente técnico” nos serviços com utilização de granito. Ex.: 
Pisos, bancadas, prateleiras, etc; 
 

2.3  Alteração de quantitativos dos itens 05.03.100.01 a 05.03.100.05, 05.03.200.01.01, 
05.03.200.01.02, 05.03.200.02.01 e 05.03.300.01 a 05.03.300.03, referente à sinalização horizontal; 
 

2.4  Exclusão do item 10.05.100.1 referente a retirada e reinstalação das escadas rolantes 01 e 
02; 
 

2.5  Alteração da descrição do item 10.05.100.02, retirando-se o termo “reforma” das escadas 07 
e 08; 
 

2.6  Acréscimo no item 10.05.200.01 o quantitativo de três escadas (01, 02 e 05), totalizando 6 cj. 
 
3. AJUSTAR o texto editalício contido no subitem 6.9 do Edital, quanto à aplicação das taxas 
de BDI, nos seguintes termos “assinalados”, a saber: 
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[...] 
 
6.9  no valor orçado foram consideradas as seguintes taxas de Bonificação e Despesas 
Indiretas (BDI) e de Encargos Sociais: 
 
a) BDI – 23,02% (vinte e três vírgula zero dois por cento) para Projeto Executivo, Obras e 
Serviços de Engenharia; 
 
b) BDI – 10,77 (dez vírgula setenta e sete por cento) para as escadas rolantes que serão 
desmontadas e montadas em outra posição (Item 10.05.100.02 do documento 
FZ.01/000.88/06369); 
 
Nota: Desconsiderar a 2ª Parte – Correção firmada no Esclarecimento de Dúvidas nº 
001/LCIC/2012, de 20 de janeiro de 2012.  “ 

 

Para tanto, reitera que restando apenas 10 dias para entrega 

das propostas, as condições de participação, principalmente quanto aos preços a serem 

ofertados, foram alterados substancialmente. 

 

Como forma de fundamentar o pleito, utiliza o disposto no § 4º 

do art. 15 da Lei nº 12.462/2011, o qual dispõe que: “as eventuais modificações no 

instrumento convocatório serão divulgadas nos mesmos prazos dos atos e procedimentos 

originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas.” 

 

Assevera ainda, que a responsabilidade pela formatação do 

preço é da licitante, que deve analisar as planilhas e apresentar preços próprios, sem 

composições parâmetros. Acresce que, alteradas as condições, grande parte do trabalho 

tem que ser refeita, pois a proposta de preços é extremamente balanceada. 

 

Finaliza a peça, solicitando o provimento da mesma, no sentido 

de ampliar o prazo de reabertura da licitação para 30 dias a contar da última modificação 

nas condições de formulação das propostas dia 26.01.2012, conforme dispõe o art. 15, § 

4º, da Lei nº 12462/2011. 

 

III - DA ANÁLISE DA REPRESENTAÇÃO: 

 

 

Em que pese a intempestividade, a presente Representação foi 

submetida à análise e manifestação da área técnica, a qual se manifestou nos seguintes 

termos: 
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“1.    SUBSTITUIR a Especificação Técnica Geral - ETG (FZ.01/000.92/05926/02) para 

a versão 03, com alterações no descritivo do ITEM 24 - TURNOS DE SERVIÇO; 

  

Na alteração promovida no descritivo do ITEM 24 enfatizou-se a obrigatoriedade do 

cumprimento do cronograma físico-financeiro dos serviços, esclarecendo que deve ser 

atendida a Convenção Coletiva do Trabalho da localidade Fortaleza/CE. Manteve-se o 

regime de dois turnos de trabalho para a mão de obra operacional e a carga normal do 

trabalho semanal de 44 (quarenta e quatro) horas, exatamente como previa a versão 

anterior do documento ETG (FZ.01/000.92/05926). 

  
 

2.    Planilha de Serviços – PSP (FZ.01/000.88/06369/00) para versão 01, com as 

seguintes alterações: 

  

2.1.   Desmembramento dos itens de Administração Local, Manutenção de Canteiro e 

Mobilização/Desmobilização que, anteriormente, estavam agrupados; 

  

Não houve alteração da especificação técnica para formação dos preços dos itens a 

serem apresentados separadamente. Apenas adequou-se a planilha de preços ao mesmo 

formato apresentado no cronograma divulgado nesta licitação.  

  

  

2.2.   Inclusão da expressão “ou equivalente técnico” nos serviços com utilização de 

granito. Ex: Pisos, bancadas, prateleiras, etc; 

  

Esta inclusão deve-se à jurisprudência do Tribunal de Contas da União, onde 

determina a não indicação de marca, permitindo que seja proposto um “equivalente 

técnico”. Inclusive, a informação já havia sido divuldada nos esclarecimentos de 

dúvidas 01 e 03, respondidos nos dias 20.01.2012 e 01.02.2012, respectivamente. 

  

  

2.3.   Alteração de quantitativos  dos itens 05.03.100.01 a 05.03.100.05, 

05.03.200.01.01, 05.03.200.01.02, 05.03.200.02.01 e 05.03.300.01 a 05.03.300.03, 

referente à sinalização horizontal; 

  

2.4.   Exclusão do item 10.05.100.01 referente a retirada e reinstalação das escadas 

rolantes  01 e 02;  

  

2.5.   Alteração da descrição do item 10.05.100.02, retirando o termo “reforma” das 

escadas 07 e 08; 

  

2.6.   Acréscimo no item 10.05.200.01 o quantitativo de três escadas (01,02 e 05), 

totalizando 6 cj. 

  

Quanto aos itens 2.3, 2.4, 2.5 e 2.6, esclarecemos que as alterações não modificam a 

formação de preço unitário dos itens da planilha. 
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3.    AJUSTAR o texto editalício contido no subitem 6.9 do Edital, quanto à aplicação 

das taxas de BDI, nos seguintes termos “assinalados”, a saber:  

  

6.9. no valor orçado foram consideradas as seguintes taxas de Bonificação e Despesas 

Indiretas (BDI) e de Encargos Sociais:  

  

a) BDI – 23,02% (vinte e três vírgula zero dois por cento) para Projeto Executivo, 

Obras e Serviços de Engenharia;  

  

b) BDI – 10,77% (dez vírgula setenta e sete por cento) para as escadas rolantes que 

serão desmontadas e montadas em outra posição (Item 10.05.100.02 do documento 

FZ.01/000.88/06369) 

  

Essa alteração apenas ajustou a descrição da aplicação do BDI Diferenciado para o 

item excluído 10.05.100.01. 

  

 Sendo assim, entendemos que as alterações não comprometem a formulação das 

propostas, visto que, não houve inclusão de novos serviços, modificações de 

especificações técnicas ou representações gráficas que justifiquem o atendimento ao 

pleito.” 

 

Assim, ficou demonstrado tecnicamente que inexistem 

motivos  para devolução do prazo de divulgação do Edital, posto que a errata divulgada 

em nada interfere na elaboração da proposta, mas tão somente esclarece e exclui itens 

inicialmente previstos na planilha. 

 

Afim de sacramentar a questão, valemo-nos de situação 

semelhante no qual o Ministro Relator do Agravo de Instrumento nº 

2009.01.00.053019-4/DF do Tribunal Regional Federal da 1ª Região,  trata a questão 

de maneira clarividente, senão vejamos: 

 

 

“ (...) 

 

É certo que o art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/93, ao dispor sobre a exigência de 

reabertura do prazo inicialmente estabelecido nos casos em que ocorrer 

qualquer modificação no edital, é claro em consignar que excetuam-se dessa 

regra as hipóteses em que, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas. 

Ocorre que, ao amparo dos elementos constantes dos autos, não há subsídios 

que autorizem o convencimento de que a alteração promovida afetou a 

capacidade da agravante ou de qualquer outra terceira interessada de 
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participar do certame, formulando sua proposta e em entregando a 

documentação devida.” (grifo nosso) 

 

 

Portanto, vez que a presente Representação carece de 

requisitos de tempestividade, bem como, não há o entendimento de que os ajustes 

procedidos influenciam diretamente na formulação de proposta a mesma não merece 

ser conhecida. 

 

 

IV – CONCLUSÃO: 
 

 

Ante o exposto, conclui-se que a Representação apresentada 

pela empresa TRATENGE ENGENHARIA LTDA, não carece ser conhecida, razão pela 

qual propomos que fique mantida a data de abertura da licitação para o dia 

06/02/2012, conforme publicação do Diário Oficial da União – DOU, de 20 de janeiro de 

2012, Seção 3, pág. 3. 

 

 

Brasília-(DF), 03 de fevereiro de 2012. 

 

 

 
JOSÉ ANTONIO PESSOA NETO 

Presidente da Comissão de Licitação 
 
 

FLAVIA DE MORAES OLIVEIRA FERNANDO CARRAMASCHI BORGES 
Membro Técnico Membro Técnico 

 
 
 

RÔMULO TÔRRES BRAZ EDUARDO ROBERTO STUCKERT NETO 
Membro Administrativo Membro Jurídico 

 
 

 
 


