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DESPACHO N.º 238 / DESS(GTCF) / 2012     Brasília, 12 de dezembro de 2012. 

 

De:  Membro Técnico  

Para:  Presidente da Comissão de Licitação 

Assunto: RDC – ELETRÔNICO nº 017/DALC/SBCF/2012 

Objeto:  “Contratação das obras de ampliação e restauração da área de movimentação de 

aeronaves e da pista de pouso e decolagem (PPD) no Aeroporto Internacional 

Tancredo Neves – Confins/MG.” 

Anexos:  1. Proposta de Preços Ajustada ao Menor Lance 

 2. Documentos de Habilitação 

 3.Cronograma ajustado 

Retorno à documentação anexa, referente ao RDC – ELETRÔNICO nº 

017/DALC/SBCF/2012, com a análise no que tange a proposta da licitante, elaborada com base nas 

condições edilícias, constantes no Edital, para conhecimento e providências dessa LCIC quanto ao 

prosseguimento. 

DA PROPOSTA DE PREÇOS AJUSTADA AO MENOR LANCE 

4.1. A(s) licitante(s) detentora(s) do(s) menor(es) lance(s) ou valor(es) negociado(s) – Arrematante(s), 

deverão encaminhar, na forma e prazo definido no subitem 16.4 da Seção II – “Das Disposições Gerais 

da Licitação os elementos relacionados a seguir: 

a) Carta de Apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS Ajustada ao valor arrematado na fase de lances, 

assinada, obrigatoriamente, pelo representante legal da licitante, com preços globais em Real, para os 

serviços com prazo de validade não inferior a 120 (cento e vinte) dias corridos, contados a partir da 

data de abertura da sessão; 

O Consórcio Arrematante apresentou a respectiva carta. Folhas: 004 a 005 da Proposta 

de Preços Ajustada ao Menor Lance. 

b) Planilha de Serviços e Quantidades - PSQ ajustada(s) ao(s) novo(s) valor(es) unitário e global final 

ofertado(s) na fase de lances, preenchida e assinada; 

O Consórcio Arrematante apresentou a respectiva planilha. Folhas: 007 a 021 da 

Proposta de Preços Ajustada ao Menor Lance. 

c) Composição analíticas das taxas de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) e das Taxas de Encargos 

Sociais, incidentes para os serviços discriminados na Planilha de Serviços e Quantidades – PSQ; 

O Consórcio Arrematante apresentou as respectivas planilhas. Folhas: 023 a 024 da 

Proposta de Preços Ajustada ao Menor Lance. 
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d) Composições Analíticas de Preços Unitários - CPU’s de todos os itens da Planilha de Serviços e 

Quantidades - PSQ; 

O Consórcio Arrematante apresentou as devidas CPU’s com os preços ajustados. Folhas: 

026 a 627 da Proposta de Preços Ajustada ao Menor Lance.  

e) Cronograma físico-financeiro preliminar ajustado aos valores unitário e global final ofertado na fase 

de lances, com periodicidade de 30 (trinta) dias corridos, não se admitindo parcela na forma de 

pagamento antecipado, observando-se as etapas e prazos de execução estabelecido neste Edital e seus 

Anexos; 

O Consórcio Arrematante apresentou valores ajustados por etapa, condizentes e 

inferiores aos valores apresentados no etapeamento proposto pela Infraero, conforme 

cronograma ajustado encaminhado a Comissão de Licitação e cópia anexa a este 

despacho. 

DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

5.1. Além das exigências relativas à HABILITAÇÃO JURÍDICA, QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-

FINANCEIRA e REGULARIDADE FISCAL elencadas na Seção II – “Das Disposições Gerais da 

Licitação”, para habilitar-se no certame, a licitante detentora da oferta mais vantajosa (após a fase de 

lances) deverá apresentar os seguintes documentos:  

a) Carta de Apresentação dos Documentos de Habilitação, assinada obrigatoriamente pelo 

representante legal da licitante, com as informações constantes no modelo;  

O Consórcio Arrematante apresentou a respectiva carta. Folhas: 005a 007 - Documentos 

de Habilitação. 

b) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, conforme modelo;  

O Consórcio Arrematante apresentou a declaração solicitada. Folhas: 009 a 016 - 

Documentos de Habilitação. 

5.1.1. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE TRABALHISTA  

a) Certidão Negativa de Débitos perante a Justiça do Trabalho, ou Certidão Positiva com efeito 

negativo, expedida pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), da sede da licitante, nos termos 

do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 

01/05/1943, e instituída pela Lei nº 12.440, de 07/07/2011.  

O Consórcio Arrematante apresentou as certidões solicitadas. Folhas: 041 a 045 - 

Documentos de Habilitação. 
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5.1.2. DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

a) prova de inscrição ou registro da licitante e dos seus Responsáveis Técnicos, junto ao Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), da 

localidade da sede da licitante, em vigor;  

O Consórcio Arrematante apresentou as certidões solicitadas. Folhas: 059 a 085 - 

Documentos de Habilitação. 

b) comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista no subitem 2.1 

deste Edital, profissional(is) de nível superior, ou outro(s), reconhecido(s) pelo CREA, detentor de 

atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços 

foram executados e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), acompanhado(s) da(s) 

respectiva(s) Certidão(ões) de Acerto Técnico – CAT, expedidas por estes Conselhos, que 

comprove(m) ter o(s) profissional(is) executado para órgão ou entidade da administração pública direta 

ou indireta, federal, estaduais, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, 

obras/serviços de características técnicas similares às do objeto da presente licitação, não se admitindo 

atestado(s) de fiscalização, supervisão ou coordenação da execução de obras/serviços, cujas parcelas de 

maior relevância e de valor significativo, conforme Curva ABC apresentada no orçamento, são os 

seguintes:  

b.1. Execução de pavimento em Concreto Cimento Portland com resistência à tração na 

flexão ≥ 5 Mpa. Serão aceitos e analisados atestados que envolvam resistências inferiores desde 

que apresentem complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior e o processo 

executivo seja similar ou superior ao serviço a ser executado: 

b.2. Execução de pavimento flexível em Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ; 

b.3. Execução de base ou sub-base em Brita Graduada Simples – BGS; 

b.4. Execução de base ou sub-base em Brita Graduada Tratada com Cimento – BGTC; 

b.5. Execução de base ou sub-base em Concreto Compactado a Rolo – CCR 

O Consórcio Arrematante comprovou através dos atestados e das respectivas CATs, que 

possui a capacidade técnico-profissional requerida. Folhas: 090 a 410 Folhas: - 

Documentos de Habilitação. 

c) atestado(s) de capacidade técnico-operacional (em caso de consórcio, de quaisquer das empresas que 

o compõem) devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados e/ou 

Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU), acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de 

Acervo Técnico – CAT, expedida(s) por esses Conselhos, que comprove(m) que a licitante tenha 

executado, para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal, estadual, 

municipal ou do Distrito Federal, ou ainda para empresa privada, obras/serviços de características 

técnicas similares às do objeto da presente licitação, cujas parcelas de maior relevância técnica e de 

valores significativos e correspondem a aproximadamente 50% (cinquenta por cento) do valor previsto 

para o respectivo item do objeto ora licitado, são:  

c.1. Execução de pavimento em Concreto Cimento Portland com resistência à tração na 

flexão ≥ 5 Mpa, na quantidade mínima de 41.993,00 m³ que representa cerca de 50% do serviço 
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estimado. Serão aceitos e analisados atestados que envolvam resistências inferiores desde que 

apresentem complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior e o processo 

executivo seja similar ou superior ao serviço a ser executado; 

c.2. Execução de pavimento flexível em Concreto Betuminoso Usinado a Quente - CBUQ, 

na quantidade mínima de 24.832,00 m³ que representa cerca de 50% do serviço estimado; 

c.3. Execução de base ou sub-base em Brita Graduada Simples – BGS, na quantidade mínima 

de 63.815,00 m³ que representa cerca de 50% do serviço estimado; 

c.4. Execução de base ou sub-base em Brita Graduada Tratada com Cimento – BGTC, na 

quantidade mínima de 17.141,00 m³ que representa cerca de 50% do serviço estimado; 

c.5. Execução de base ou sub-base em Concreto Compactado a Rolo – CCR, na quantidade 

mínima de 19.215,00 m³ que representa cerca de 50% do serviço estimado. 

O Consórcio Arrematante comprovou através dos atestados e das respectivas CATs, que 

possui a capacidade técnico-operacional requerida. Folhas: 090 a 410 - Documentos de 

Habilitação. 

d) atestado de visita emitido pela INFRAERO, em nome da licitante, de que ela, preferencialmente, por 

intermédio de integrante do seu quadro de Responsáveis Técnicos, visitou os locais onde serão 

executadas as obras/serviços, tomando conhecimento de todos os aspectos que possam influir direta ou 

indiretamente na execução dos mesmos, até o último dia útil imediatamente anterior à data de que trata 

o subitem 2.2 deste Edital; 

O Consórcio Arrematante apresentou copia do atestado de visita emitido pela GTCF . Fl: 

413 a 415 - Documentos de Habilitação. 

e) termo de indicação do pessoal técnico qualificado, no qual os profissionais indicados pela licitante, 

para fins de comprovação de capacidade técnica, declarem que participarão, a serviço da licitante, dos 

serviços. Este termo deverá ser firmado pelo representante da licitante com o ciente do profissional 

conforme modelo; 

O Consórcio Arrematante apresentou termo de indicação do pessoal técnico qualificado 

com o devido ciente do profissional. Folhas: 417 a 424 - Documentos de Habilitação. 

9. DAS SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS 

9.1. Será permitida a participação de pessoas jurídicas organizadas em consórcio, em número máximo 

de 03 (três) empresas, subscrito pelos consorciados, sendo a líder, necessariamente empresa de 

Construção Civil, atendidas as condições previstas no Art. 51 do Decreto nº 7.581 de 11 de outubro de 

2011 e aquelas estabelecidas neste Edital; 

O Consórcio Arrematante é composto por 2 (duas) empresas. Folhas: 018 a 037 - 

Documentos de Habilitação. 
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a) fica vedada a participação de pessoa jurídica consorciada em mais de um consórcio ou 

isoladamente, bem como de profissional em mais de uma empresa, ou em mais de um 

consórcio; 

não ocorreu a situação acima. 

b) a pessoa jurídica ou consórcio deverá assumir inteira responsabilidade pela inexistência de fatos que 

possam impedir a sua habilitação na presente licitação e, ainda, pela autenticidade de todos os 

documentos que forem apresentados; 

c) as pessoas jurídicas que participarem organizadas em consórcio deverão apresentar, além dos demais 

documentos exigidos neste edital, compromisso de constituição do consórcio, por escritura pública ou 

documento particular registrado em Cartório de Registro de Títulos e Documentos, discriminando a 

empresa líder, estabelecendo responsabilidade solidária com a indicação do percentual de 

responsabilidade de cada consorciada bem como a etapa da participação na execução dos serviços, 

objeto da presente licitação; 

O Consórcio Arrematante apresentou o compromisso de constituição do consórcio, por 

escritura pública ou documento particular registrado em Cartório de Registro de Títulos 

e Documento. Folhas: 018 a 037 - Documentos de Habilitação. 

17.2.3. para efeito de avaliação da economicidade da proposta, o valor máximo que a INFRAERO 

admite pagar para a execução dos serviços objeto desta licitação, é o global previamente estimado a ser 

divulgado nos termos do subitem 18.2.1 deste Edital, devidamente corrigido de acordo com o seguinte 

critério; 

O Consórcio Arrematante apresentou proposta de preço com valor global inferior ao 

apresentado no orçamento de referencia Folhas: 004 a 005 da Proposta de Preços 

Ajustada ao Menor Lance. 

-(...) 

17.2.4. os preços unitários máximos que a INFRAERO admite pagar para a execução do objeto desta 

licitação são os definidos em seu orçamento de referência devidamente corrigidos na forma presente no 

subitem 17.2.3 deste Edital; 

17.2.4.1. no cálculo do valor da proposta, poderão ser utilizados custos unitários diferentes daqueles 

previstos no Orçamento de referência da INFRAERO, desde que o valor global da proposta e o valor de 

cada etapa prevista no cronograma físico-financeiro seja igual ou inferior ao valor calculado a partir do 

sistema de referência utilizado. 

O Consórcio Arrematante apresentou valores ajustados por etapa, condizentes e 

inferiores aos valores apresentados no etapeamento proposto pela Infraero, conforme 

cronograma ajustado encaminhado a Comissão de Licitação e cópia anexa a este 

despacho. 
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CONCLUSÃO: 

Diante da documentação apresentada e com base nas analises realizadas, conforme acima 

exposto, consideramos que a documentação atende as exigências do Edital RDC – 

ELETRÔNICO nº 017/DALC/SBCF/2012.  

 

 

 

Gisele Barreto Gusmão  
Membro Técnico 

Matr. 12.487-29 

André Oliveira Soares Pessanha  
Membro Técnico 

Matr. 17859-92 

 

 

 

 

Antonio Carlos de Oliveira 
Membro Técnico 

Matr. 12569-27______ 

 

 

 

 


