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2ª 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 15h30min do dia 20 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 ARDEA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA. Após a análise dos documentos 

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

a) A Planilha de Composição Analítica de Preço Unitário (CPU´s), apresentada pela licitante não 

refere-se à composição de preços unitários dos itens da Planilha de Serviços e Preços, mas à 

composição total dos serviços, de forma que a  Planilha apresentada não se configura como uma 

CPU.  A apresentação de preço unitário para cada serviço é um parâmetro mínimo de exigência 

do instrumento convocatório; b) A Planilha de Composição Analítica de Preço Unitário (CPU´s) 

não apresenta o código e ainda a unidade de medição a que se refere o serviço correspondente na 

PSP; c) No campo Materiais e Serviços da Planilha de Composição Analítica de Preço Unitário 

(CPU´s) não há composição dos itens descritos; d) Na Planilha de Composição das Taxas de 

Encargos Sociais apresentou composição de encargo social para profissionais na modalidade de 

remuneração “mensalista” quando a exigência do Edital prevê a composição de encargos na 

modalidade “horista”; e) Na Planilha de Composição das Taxas de Encargos Sociais apresentou 

percentual superior ao orçamento estimado para os itens “SECONCI”, “Auxílio Doença”, 

“Licença Paternidade”, “Acidentes de Trabalho”, “Aviso Prévio Indenizado”; f) Na Planilha de 

Composição das Taxas de Encargos Sociais ausência de percentual para o item “SEBRAE”, 

“faltas legais”, “aviso prévio trabalhado”, “Descanso Semanal Remunerado” e “Indenização 

Adicional”; g) Na Planilha de Composição da Taxa de BDI apresentou percentual de ISS em 

desacordo ao previsto na legislação municipal de Porto Alegre, município onde está sediado a 
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licitante e onde será prestado o serviço, LC 7/73, art. 21, XVIII; h) O Cronograma Físico-

Financeiro apresentado pela licitante divide o valor total do serviço por 24 (vinte e quatro) 

meses, sem considerar que o mesmo será realizado em etapas. Citando como exemplo os 

serviços relativos à fauna, tem-se em um primeiro momento a elaboração de plano de 

afugentamento e resgate de fauna/obtenção de licença e em segundo momento a execução do 

plano de afugentamento e resgate de fauna. As etapas do serviço a ser contratado foram 

explicadas em detalhes no Item 7 do Termo de Referência e nas questões de 1º a 7º do 

Esclarecimentos de Dúvidas nº 002/ADSU-4 – de 23/11/2011; i) O preço global não atende aos 

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

7.6.1 do Edital; j) Os itens “5” e “6” da Planilha de Serviços e Preços apresentam valores 

superiores ao estimado pela INFRAERO. Assim, a Comissão elenca como motivos para a 

DESCLASSIFICAÇÃO da proposta de preço da empresa ARDEA, os descritos nos itens “a”, 

“d”, “f”, “g” e “h” desta Ata, por configurarem erros insanáveis. 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                       

 
 


