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ATA DA 5ª REUNIÃO PÚBLICA 
 
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 quatorze horas do dia vinte e três de dezembro de dois mil e onze, na sala 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 receber, processar e julgar a 

licitação em epígrafe. Devido a DESCLASSIFICAÇÃO da proposta de preços da empresa 

HAYABUSA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, assim foi marcada a sessão para 

receber os documentos pertinentes à Proposta de Preços e os documentos de habilitação da 

empresa JORGE VIDAL OLIVEIRA DUARTE (AGROSIG) – ME. Iniciados os trabalhos, 

constatou-se a participação das empresas: JORGE VIDAL OLIVEIRA DUARTE 

(AGROSIG) – ME, representada por LUIZ CARLOS CAMPOS DAUDT e ECOPLAN 

ENGENHARIA LTDA representado pelo Sr. ELIAS DRASNIN. A Presidente em ato 

contínuo recebeu a proposta de preços da empresa JORGE VIDAL OLIVEIRA DUARTE 

(AGROSIG) – ME. Às 14h:15min a Presidente da Comissão suspendeu a sessão por 02:30 

duas horas e trinta minutos, para que, em sessão reservada, fosse procedida a análise da 

proposta de preços da empresa JORGE VIDAL OLIVEIRA DUARTE (AGROSIG) – ME 

pelos membros técnicos. Após a análise dos documentos elencados no item 7.4 do Edital 

apresentados pela licitante pela mesma, 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 
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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 e ainda neste item consta o valor total 

do “Veículo”, e não o valor de depreciação do mesmo pelo período contratual; d) Na Planilha 

de Composição Analítica de Preço Unitário (CPU´s), apresentada pela licitante esta faltando o 

profissional Médico Veterinário; e) Na Planilha de Composição Analítica de Preço Unitário 

(CPU´s) apresentou profissional Cadista/desenhista não previsto nas especificações técnicas 

do instrumento convocatório; f) Na Planilha de Composição das Taxas de Encargos Sociais 

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

“Aviso Prévio trabalhado”, “Férias”, “Aviso Prévio Indenizado”;g) Na Planilha de 

Composição das Taxas de Encargos Sociais ausência de percentual para os itens “Descanso 

Semanal Remunerado” e “ Licença Paternidade”; h) Na Planilha de Composição das Taxas de 

Encargos Sociais ausência dos itens “Faltas Legais”, “Abono Constitucional de Férias” e 

“Acidente de Trabalho”; i) Na Planilha de Composição das Taxas de Encargos Sociais 

apresentou itens “Vale transporte” e “Equipamento de Proteção Individual” não previstos 

nesta Planilha; j) Na Planilha de Composição da Taxa de BDI, apresentou percentual superior 

ao orçamento estimado para os itens “Administração Central”, deixando de apresentar os itens 

“Risco”, “Seguro de Risco de Engenharia”, “Garantia” e “Despesas Financeiras”; k) Na 

Planilha de Composição da Taxa de BDI apresentou itens “Imposto de Renda”, “CPMF” e 

“Contribuição Social Sobre o Lucro” não previstos nesta Planilha; l) Os itens “1”, “2” e “5” 

da Planilha de Serviços e Preços apresentam valores superiores ao estimado pela INFRAERO. 

Às 16h:30min a Presidente retomou a sessão, no qual a Comissão Técnica diante do 

apontamento nos itens  “a”, “d”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j”, “k”, considerando estes insanáveis, a 

Comissão decidiu pela desclassificação da Proposta de Preços da empresa JORGE VIDAL 

OLIVEIRA DUARTE (AGROSIG) – ME. Ato contínuo, a Comissão convocou a empresa 

ECOPLAN ENGENHARIA LTDA para apresentar sua proposta de preços. Às 16h:42min a 

Presidente de Comissão suspende novamente a sessão por mais 02 (duas) horas, para análise 

dos documentos da proposta de preços da empresa ECOPLAN ENGENHARIA LTDA. 

Após a análise dos documentos elencados no item 7.4 do Edital apresentados pela licitante 
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ECOPLAN ENGENHARIA LTDA, esta Comissão verificou que: a) As Planilhas de 

Composição Analítica de Preço Unitário (CPU´s), apresentadas pela licitante  discrimina 

como coeficiente em “mês” e não em “horas” que serão utilizadas por profissional para 

atendimento ao serviço prestado em cada item da Planilha PSP; b) Na Planilha de 

Composição Analítica de Preço Unitário (CPU´s) apresentou profissional não previsto nas 

especificações técnicas do instrumento convocatório para o item 01: “Arqueólogo”; item 02: 

“Arqueólogo” e “Educador Ambiental”; c) Na Planilha de Composição Analítica de Preço 

Unitário (CPU´s) não apresentou a quantidade de auxiliares previsto nas especificações 

técnicas do instrumento convocatório nos itens 04 e 06 da PSP; d) Na Planilha de 

Composição Analítica de Preço Unitário (CPU´s) não orçou valor para atividade dos 

profissionais previsto nas especificações técnicas do instrumento convocatório para o item 

1: “Médico Veterinário” e no item 07: todos os profissionais  exceto para “Coordenador”; e) 

Na Planilha de Composição Analítica de Preço Unitário (CPU´s) no campo “Equipamentos” 

não orçou valor dos materiais  no item 06: “Câmera Fotográfica” e no item 07: “Gancho” e 

“Gaiolas Diversas”; f) Na Planilha de Composição da Taxa de BDI, não apresentou os itens 

“Risco”, “Seguro de Risco de Engenharia” e “Despesas Financeiras”; g) O Cronograma 

Físico-Financeiro apresentado pela licitante a divisão das atividades apresentadas no 

cronograma não condiz com as especificações técnicas do instrumento convocatório conforme 

já 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; h) Os itens “1” a “6” da 

Planilha de Serviços e Preços apresentam valores superiores ao estimado pela INFRAERO. 

Às 19h:10min a Presidente retomou a sessão, no qual a Comissão Técnica diante do 

apontamento nos itens  “a”, “d”, “f”, “g”, considerando estes insanáveis, a Comissão 

decidiu pela desclassificação da Proposta de Preços da empresa ECOPLAN ENGENHARIA 

LTDA. A Presidente de Comissão questionou os representantes das empresa sobre a 

intenção de interposição de recurso, o qual a empresa JORGE VIDAL OLIVEIRA 

DUARTE (AGROSIG) – ME, manifestou a intenção pelas razões da desclassificação de sua 

Proposta de Preços, e a empresa ECOPLAN ENGENHARIA LTDA, também manifestou a 

intenção pelas razões da desclassificação de sua Proposta de Preços. Após a manifestação de 

recurso as recorrentes foram avisadas pela Presidente de Comissão do prazo de 5 (cinco) dias úteis 

contados a partir do dia 26/12/2011, para a interposição das razões recursais, conforme item 9.3 do 
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edital. Nada mais havendo a tratar, a sessão pública foi encerrada às 19h30min e lavrou-se a 

presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Comissão de 

Licitação e pelos representantes presentes. 

 
 
 
 

ALEXANDRINA DE LIMA ROSA 
Presidente da Comissão 

 
 
 
CELIA MARIA SCHORN DA SILVA 
Membro                                                                                                           
 
 
 
ANA PAULA FAGUNDES 
Membro                                           
 
 
 
 
PAULA PINHO BORBA 
Secretária 
 
 
 
 
LICITANTES: 
 
 
 
 
 
 
LUIZ CARLOS CAMPOS DAUDT 
JORGE VIDAL OLIVEIRA DUARTE (AGROSIG) – ME 
 
 
 
 
ELIAS DRASNIN 
ECOPLAN ENGENHARIA LTDA 
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proposta de preços da empresa JORGE VIDAL OLIVEIRA DUARTE (AGROSIG) – ME 

pelos membros técnicos. Após a análise dos documentos elencados no item 7.4 do Edital 

apresentados pela licitante pela mesma, 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 
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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 e ainda neste item consta o valor total 

do “Veículo”, e não o valor de depreciação do mesmo pelo período contratual; d) Na Planilha 

de Composição Analítica de Preço Unitário (CPU´s), apresentada pela licitante esta faltando o 

profissional Médico Veterinário; e) Na Planilha de Composição Analítica de Preço Unitário 

(CPU´s) apresentou profissional Cadista/desenhista não previsto nas especificações técnicas 

do instrumento convocatório; f) Na Planilha de Composição das Taxas de Encargos Sociais 

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

“Aviso Prévio trabalhado”, “Férias”, “Aviso Prévio Indenizado”;g) Na Planilha de 

Composição das Taxas de Encargos Sociais ausência de percentual para os itens “Descanso 

Semanal Remunerado” e “ Licença Paternidade”; h) Na Planilha de Composição das Taxas de 

Encargos Sociais ausência dos itens “Faltas Legais”, “Abono Constitucional de Férias” e 

“Acidente de Trabalho”; i) Na Planilha de Composição das Taxas de Encargos Sociais 

apresentou itens “Vale transporte” e “Equipamento de Proteção Individual” não previstos 

nesta Planilha; j) Na Planilha de Composição da Taxa de BDI, apresentou percentual superior 

ao orçamento estimado para os itens “Administração Central”, deixando de apresentar os itens 

“Risco”, “Seguro de Risco de Engenharia”, “Garantia” e “Despesas Financeiras”; k) Na 

Planilha de Composição da Taxa de BDI apresentou itens “Imposto de Renda”, “CPMF” e 

“Contribuição Social Sobre o Lucro” não previstos nesta Planilha; l) Os itens “1”, “2” e “5” 

da Planilha de Serviços e Preços apresentam valores superiores ao estimado pela INFRAERO. 

Às 16h:30min a Presidente retomou a sessão, no qual a Comissão Técnica diante do 

apontamento nos itens  “a”, “d”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j”, “k”, considerando estes insanáveis, a 

Comissão decidiu pela desclassificação da Proposta de Preços da empresa JORGE VIDAL 

OLIVEIRA DUARTE (AGROSIG) – ME. Ato contínuo, a Comissão convocou a empresa 

ECOPLAN ENGENHARIA LTDA para apresentar sua proposta de preços. Às 16h:42min a 

Presidente de Comissão suspende novamente a sessão por mais 02 (duas) horas, para análise 

dos documentos da proposta de preços da empresa ECOPLAN ENGENHARIA LTDA. 

Após a análise dos documentos elencados no item 7.4 do Edital apresentados pela licitante 
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ECOPLAN ENGENHARIA LTDA, esta Comissão verificou que: a) As Planilhas de 

Composição Analítica de Preço Unitário (CPU´s), apresentadas pela licitante  discrimina 

como coeficiente em “mês” e não em “horas” que serão utilizadas por profissional para 

atendimento ao serviço prestado em cada item da Planilha PSP; b) Na Planilha de 

Composição Analítica de Preço Unitário (CPU´s) apresentou profissional não previsto nas 

especificações técnicas do instrumento convocatório para o item 01: “Arqueólogo”; item 02: 

“Arqueólogo” e “Educador Ambiental”; c) Na Planilha de Composição Analítica de Preço 

Unitário (CPU´s) não apresentou a quantidade de auxiliares previsto nas especificações 

técnicas do instrumento convocatório nos itens 04 e 06 da PSP; d) Na Planilha de 

Composição Analítica de Preço Unitário (CPU´s) não orçou valor para atividade dos 

profissionais previsto nas especificações técnicas do instrumento convocatório para o item 

1: “Médico Veterinário” e no item 07: todos os profissionais  exceto para “Coordenador”; e) 

Na Planilha de Composição Analítica de Preço Unitário (CPU´s) no campo “Equipamentos” 

não orçou valor dos materiais  no item 06: “Câmera Fotográfica” e no item 07: “Gancho” e 

“Gaiolas Diversas”; f) Na Planilha de Composição da Taxa de BDI, não apresentou os itens 

“Risco”, “Seguro de Risco de Engenharia” e “Despesas Financeiras”; g) O Cronograma 

Físico-Financeiro apresentado pela licitante a divisão das atividades apresentadas no 

cronograma não condiz com as especificações técnicas do instrumento convocatório conforme 

já 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; h) Os itens “1” a “6” da 

Planilha de Serviços e Preços apresentam valores superiores ao estimado pela INFRAERO. 

Às 19h:10min a Presidente retomou a sessão, no qual a Comissão Técnica diante do 

apontamento nos itens  “a”, “d”, “f”, “g”, considerando estes insanáveis, a Comissão 

decidiu pela desclassificação da Proposta de Preços da empresa ECOPLAN ENGENHARIA 

LTDA. A Presidente de Comissão questionou os representantes das empresa sobre a 

intenção de interposição de recurso, o qual a empresa JORGE VIDAL OLIVEIRA 

DUARTE (AGROSIG) – ME, manifestou a intenção pelas razões da desclassificação de sua 

Proposta de Preços, e a empresa ECOPLAN ENGENHARIA LTDA, também manifestou a 

intenção pelas razões da desclassificação de sua Proposta de Preços. Após a manifestação de 

recurso as recorrentes foram avisadas pela Presidente de Comissão do prazo de 5 (cinco) dias úteis 

contados a partir do dia 26/12/2011, para a interposição das razões recursais, conforme item 9.3 do 
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edital. Nada mais havendo a tratar, a sessão pública foi encerrada às 19h30min e lavrou-se a 

presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Comissão de 

Licitação e pelos representantes presentes. 

 
 
 
 

ALEXANDRINA DE LIMA ROSA 
Presidente da Comissão 

 
 
 
CELIA MARIA SCHORN DA SILVA 
Membro                                                                                                           
 
 
 
ANA PAULA FAGUNDES 
Membro                                           
 
 
 
 
PAULA PINHO BORBA 
Secretária 
 
 
 
 
LICITANTES: 
 
 
 
 
 
 
LUIZ CARLOS CAMPOS DAUDT 
JORGE VIDAL OLIVEIRA DUARTE (AGROSIG) – ME 
 
 
 
 
ELIAS DRASNIN 
ECOPLAN ENGENHARIA LTDA 
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(AGROSIG) – ME, representada por LUIZ CARLOS CAMPOS DAUDT e ECOPLAN 

ENGENHARIA LTDA representado pelo Sr. ELIAS DRASNIN. A Presidente em ato 

contínuo recebeu a proposta de preços da empresa JORGE VIDAL OLIVEIRA DUARTE 

(AGROSIG) – ME. Às 14h:15min a Presidente da Comissão suspendeu a sessão por 02:30 

duas horas e trinta minutos, para que, em sessão reservada, fosse procedida a análise da 

proposta de preços da empresa JORGE VIDAL OLIVEIRA DUARTE (AGROSIG) – ME 

pelos membros técnicos. Após a análise dos documentos elencados no item 7.4 do Edital 

apresentados pela licitante pela mesma, esta Comissão verificou que: a) A Planilha de 

Composição Analítica de Preço Unitário (CPU´s), apresentada pela licitante não refere-se à 
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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 e ainda neste item consta o valor total 

do “Veículo”, e não o valor de depreciação do mesmo pelo período contratual; d) Na Planilha 

de Composição Analítica de Preço Unitário (CPU´s), apresentada pela licitante esta faltando o 

profissional Médico Veterinário; e) Na Planilha de Composição Analítica de Preço Unitário 

(CPU´s) apresentou profissional Cadista/desenhista não previsto nas especificações técnicas 

do instrumento convocatório; f) Na Planilha de Composição das Taxas de Encargos Sociais 

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

“Aviso Prévio trabalhado”, “Férias”, “Aviso Prévio Indenizado”;g) Na Planilha de 

Composição das Taxas de Encargos Sociais ausência de percentual para os itens “Descanso 

Semanal Remunerado” e “ Licença Paternidade”; h) Na Planilha de Composição das Taxas de 

Encargos Sociais ausência dos itens “Faltas Legais”, “Abono Constitucional de Férias” e 

“Acidente de Trabalho”; i) Na Planilha de Composição das Taxas de Encargos Sociais 

apresentou itens “Vale transporte” e “Equipamento de Proteção Individual” não previstos 

nesta Planilha; j) Na Planilha de Composição da Taxa de BDI, apresentou percentual superior 

ao orçamento estimado para os itens “Administração Central”, deixando de apresentar os itens 

“Risco”, “Seguro de Risco de Engenharia”, “Garantia” e “Despesas Financeiras”; k) Na 

Planilha de Composição da Taxa de BDI apresentou itens “Imposto de Renda”, “CPMF” e 

“Contribuição Social Sobre o Lucro” não previstos nesta Planilha; l) Os itens “1”, “2” e “5” 

da Planilha de Serviços e Preços apresentam valores superiores ao estimado pela INFRAERO. 

Às 16h:30min a Presidente retomou a sessão, no qual a Comissão Técnica diante do 

apontamento nos itens  “a”, “d”, “f”, “g”, “h”, “i”, “j”, “k”, considerando estes insanáveis, a 

Comissão decidiu pela desclassificação da Proposta de Preços da empresa JORGE VIDAL 

OLIVEIRA DUARTE (AGROSIG) – ME. Ato contínuo, a Comissão convocou a empresa 

ECOPLAN ENGENHARIA LTDA para apresentar sua proposta de preços. Às 16h:42min a 

Presidente de Comissão suspende novamente a sessão por mais 02 (duas) horas, para análise 

dos documentos da proposta de preços da empresa ECOPLAN ENGENHARIA LTDA. 

Após a análise dos documentos elencados no item 7.4 do Edital apresentados pela licitante 
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ECOPLAN ENGENHARIA LTDA, esta Comissão verificou que: a) As Planilhas de 

Composição Analítica de Preço Unitário (CPU´s), apresentadas pela licitante  discrimina 

como coeficiente em “mês” e não em “horas” que serão utilizadas por profissional para 

atendimento ao serviço prestado em cada item da Planilha PSP; b) Na Planilha de 

Composição Analítica de Preço Unitário (CPU´s) apresentou profissional não previsto nas 

especificações técnicas do instrumento convocatório para o item 01: “Arqueólogo”; item 02: 

“Arqueólogo” e “Educador Ambiental”; c) Na Planilha de Composição Analítica de Preço 

Unitário (CPU´s) não apresentou a quantidade de auxiliares previsto nas especificações 

técnicas do instrumento convocatório nos itens 04 e 06 da PSP; d) Na Planilha de 

Composição Analítica de Preço Unitário (CPU´s) não orçou valor para atividade dos 

profissionais previsto nas especificações técnicas do instrumento convocatório para o item 

1: “Médico Veterinário” e no item 07: todos os profissionais  exceto para “Coordenador”; e) 

Na Planilha de Composição Analítica de Preço Unitário (CPU´s) no campo “Equipamentos” 

não orçou valor dos materiais  no item 06: “Câmera Fotográfica” e no item 07: “Gancho” e 

“Gaiolas Diversas”; f) Na Planilha de Composição da Taxa de BDI, não apresentou os itens 

“Risco”, “Seguro de Risco de Engenharia” e “Despesas Financeiras”; g) O Cronograma 

Físico-Financeiro apresentado pela licitante a divisão das atividades apresentadas no 

cronograma não condiz com as especificações técnicas do instrumento convocatório conforme 

já 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; h) Os itens “1” a “6” da 

Planilha de Serviços e Preços apresentam valores superiores ao estimado pela INFRAERO. 

Às 19h:10min a Presidente retomou a sessão, no qual a Comissão Técnica diante do 

apontamento nos itens  “a”, “d”, “f”, “g”, considerando estes insanáveis, a Comissão 

decidiu pela desclassificação da Proposta de Preços da empresa ECOPLAN ENGENHARIA 

LTDA. A Presidente de Comissão questionou os representantes das empresa sobre a 

intenção de interposição de recurso, o qual a empresa JORGE VIDAL OLIVEIRA 

DUARTE (AGROSIG) – ME, manifestou a intenção pelas razões da desclassificação de sua 

Proposta de Preços, e a empresa ECOPLAN ENGENHARIA LTDA, também manifestou a 

intenção pelas razões da desclassificação de sua Proposta de Preços. Após a manifestação de 

recurso as recorrentes foram avisadas pela Presidente de Comissão do prazo de 5 (cinco) dias úteis 

contados a partir do dia 26/12/2011, para a interposição das razões recursais, conforme item 9.3 do 
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edital. Nada mais havendo a tratar, a sessão pública foi encerrada às 19h30min e lavrou-se a 

presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Comissão de 

Licitação e pelos representantes presentes. 
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