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1ª ATA DE JULGAMENTO 
 

REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PRESENCIAL Nº: 
001/ADSU/SBPA/2011 

 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO 

DOS PROGRAMAS AMBIENTAIS PREVISTOS NAS OBRAS DE 
AMPLIAÇÃO DA PISTA DE POUSO E DECOLAGEM DO AEROPORTO 
INTERNACIONAL SALGADO FILHO, EM PORTO ALEGRE/RS. 

 
Às 16h30 do dia 14 de dezembro de 2011, na sala da Coordenação de Licitações, reuniu-se a 

Comissão de Licitação, designada pelo Ato Administrativo n.º 1306/SRSU/2011, composta por: 

ALEXANDRINA DE LIMA ROSA – Presidente, CELIA MARIA SCHORN DA SILVA e 

ANA PAULA FAGUNDES – Membros, para julgar a Proposta de Preços apresentada pela 

empresa PROFILL ENGENHARIA E AMBIENTE LTDA. Após a análise dos documentos 

elencados no item 7.4 do Edital enviados pela licitante PROFILL, esta Comissão verificou que: 

a) Na Planilha de composição analítica de preço unitário (CPU´s), referente ao item 7 da Planilha 

de Serviços e Preços (PSP), anexo XI do edital, serviço de “Assessoria Técnica”, a licitante 

orçou somente o valor da hora para o recurso “coordenador”, desconsiderando o custo dos 

demais profissionais pertencentes à equipe, conforme disposto nos itens 6 e 8 do Termo de 

Referência, anexo XIII, do edital, e Questionamento nº. 007 do Esclarecimentos de Dúvidas nº. 

002/ADSU-4 - 23/11/2011, que esclarece o parâmetro mínimo para este serviço, bem como o 

atendimento às especificações técnicas do instrumento convocatório. A omissão deste requisito 

substancial para a execução do serviço torna o ato praticado como insanável; b) A Planilha de 

Composição Analítica de Preço Unitário (CAPU) apresentada pela licitante não justificou o 

preço unitário, mas sim o preço total dos serviços, deixando de apresentar o código e, ainda, a 

unidade de medição a que se refere o serviço correspondente na PSP; c) O valor do salário-base 

do recurso “médico-veterinário” está inferior ao determinado pela Lei nº 4.950 – A de 

22/04/1966; d) O valor do salário-base para o recurso auxiliar técnico está inferior ao salário 

mínimo brasileiro, conforme a Lei nº 12.382 de 25/02/2011; e) O preço global não atende aos 

requisitos de exequibilidade de preços, apresentando valores inferiores ao estabelecido no item 

7.6.1 do edital; f) Os itens “1” e “5” da PSP apresentam valores superiores ao estimado pela 

INFRAERO; g) Na Planilha de Composição das Taxas de Encargos Sociais, apresentou 
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percentual superior ao orçamento estimado para os itens “SECONCI” e “Férias”; h) Na Planilha 

de Composição da Taxa de BDI, apresentou percentual superior ao orçamento estimado para os 

itens “administração central” e “lucro bruto”, deixando de apresentar percentual para os itens 

“risco”, “seguro de risco de engenharia” e “despesas financeiras. Assim, a Comissão elenca 

como motivos para a DESCLASSIFICAÇÃO da empresa PROFILL, os descritos nos itens “a”, 

“b”, “c”, “d”, “g” e “h” desta Ata. Nada mais havendo a tratar, lavrou-se a presente ata de 

julgamento.  

 
 
 

ALEXANDRINA DE LIMA ROSA 
Presidente da Comissão 

 
 
 
 

CELIA MARIA SCHORN DA SILVA 
Membro                                                                                                          

ANA PAULA FAGUNDES 
Membro                      

 
 


