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ATA DA 1ª 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 nove horas do dia primeiro 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. Iniciados os 
trabalhos, constatou-se a participação das empresas: JORGE VIDAL OLIVEIRA 
DUARTE (AGROSIG) – ME, representada por EVANDRO GOTTARDO, 
ARDEA CONSULTORIA AMBIENTAL S/S LTDA – ME, representada por 
AURÉLEA MÄDER, PROFIL ENGENHARIA E AMBIENTE LTDA, 
representada por MAURO JUNGBLUT, ECOSSIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS 
SOCIEDADE SIMPLES LTDA – EPP, representada por JOSÉ PAULO 
DORNELES JAPUR, ECOPLAN ENGENHARIA LTDA, representada por 
ELIAS DRASNIN e HAYABUSA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, 
representada por LUIZ GUSTAVO TRAININI DA SILVA. Participou como 
ouvinte o Sr. Serlécio Guilherme Pinz, representante da empresa HIDROBRASIL. 
A Coordenadora de Licitações, Ieda Giongo, abriu a sessão pública dando as boas 
vindas aos participantes e fazendo uma breve explanação sobre a nova modalidade 
de licitações – RDC, passando a palavra para a Presidente da Comissão, 
Alexandrina de Lima Rosa, que iniciou o credenciamento dos representantes das 
licitantes. Após efetuado o credenciamento, encerrado as 09h35min, a Presidente 
fez uma breve preleção sobre as rotinas a serem observadas durante a realização 
dos trabalhos. Em seguida, a Presidente deu início ao recebimento dos invólucros 
contendo as Propostas de Preços, encerrando o recebimento dos mesmos às 
09h45min. Ato contínuo, foram abertos os invólucros contendo as Propostas de 
Preços das empresas participantes, registrando os seguintes valores: ECOPLAN 
ENGENHARIA LTDA, valor da proposta R$ 2.519.082,36 (dois milhões 
quinhentos e dezenove mil oitenta e dois reais e trinta e seis centavos), ECOSSIS 
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SOLUÇÕES AMBIENTAIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA – EPP, valor da 
proposta de R$ 1.109.200,00 (hum milhão cento e nove mil e duzentos reais), 
JORGE VIDAL OLIVEIRA DUARTE (AGROSIG) – ME, valor da proposta R$ 
1.058.237,94 (hum milhão cinqüenta e oito mil duzentos e trinta e sete reais e 
noventa e quatro centavos), ARDEA CONSULTORIA AMBIENTAL S/S LTDA 
– ME, valor da proposta R$ 1.084.902,40 (hum milhão oitenta e quatro mil 
novecentos e dois reais e quarenta centavos), HAYABUSA CONSULTORIA 
AMBIENTAL LTDA, valor da proposta R$ 1.254.807,06 (hum milhão duzentos e 
cinqüenta e quatro mil oitocentos e sete reais e seis centavos) e PROFIL 
ENGENHARIA E AMBIENTE LTDA, valor da proposta R$ 843.204,00 
(oitocentos e quarenta e três mil e duzentos e quatro reais). Às 11h33min o 
representante da empresa JORGE VIDAL OLIVEIRA DUARTE (AGROSIG) – 
ME retirou-se da sessão, declinando dos direitos de ofertar lances e de manifestar 
intenção de interpor recurso. Após registrado os valores, a Comissão analisou as 
propostas apresentadas e decidiram pela DESCLASSIFICAÇÃO da empresa 
ECOSSIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA – EPP, 
por não apresentar em sua proposta a Composição de Encargos Sociais, 
desatendendo o disposto na alínea “d” do subitem 6.3 do Edital e pela 
CLASSIFICAÇÃO das demais propostas. Ato contínuo, passou-se à fase de 
lances, momento em que registrou-se os seguintes valores: 
 
1ª colocada - PROFIL ENGENHARIA E AMBIENTE LTDA, valor global de R$ 
757.000,00 (setecentos e cinqüenta e sete mil reais) 
 
2ª colocada - ARDEA CONSULTORIA AMBIENTAL S/S LTDA – ME, valor 
global de R$ 758.000,00 (setecentos e cinqüenta e oito mil reais) 
 
3ª colocada - JORGE VIDAL OLIVEIRA DUARTE (AGROSIG) – ME, valor 
global de R$ 1.058.237,94 (hum milhão cinqüenta e oito mil duzentos e trinta e 
sete reais e noventa e quatro centavos) 
 
4ª colocada - HAYABUSA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA, valor global 
de R$ 1.254.807,06 (hum milhão duzentos e cinqüenta e quatro mil oitocentos e 
sete reais e seis centavos) 
 
5ª colocada - ECOPLAN ENGENHARIA LTDA, valor global de R$ 
2.519.082,36 (dois milhões quinhentos e dezenove mil oitenta e dois reais e trinta e 
seis centavos) 
 
A proposta mais vantajosa conforme registrado no Mapa foi da empresa: PROFIL 
ENGENHARIA E AMBIENTE LTDA pelo valor acima citado.  
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Diante do empate ficto, conforme preconiza o subitem 7.3 do edital, foi convocada 
a empresa ARDEA CONSULTORIA AMBIENTAL S/S LTDA – ME para 
apresentar novo lance, a qual a mesma ofertou o valor global de R$ 756.000,00 
(setecentos e cinqüenta e seis mil reais), tornando-se assim, a proposta mais 
vantajosa. Às 12h32min o representante da empresa ECOSSIS SOLUÇÕES 
AMBIENTAIS SOCIEDADE SIMPLES LTDA – EPP retirou-se da sessão, 
deixando manifestação por escrito de intenção de interpor recurso. Ato contínuo, a 
Comissão convocou a empresa ARDEA CONSULTORIA AMBIENTAL S/S 
LTDA – ME para apresentar via e-mail os documentos elencados no subitem 7.4 
do Edital, referente à proposta ajustada.  Na seqüencia, a Presidente da Comissão 
informou que a abertura da sessão para análise da habilitação será no dia 
08/12/2011 às 09h:00, informando também que, as empresas deverão trazer os 
documentos elencados no subitem 7.4 do Edital referente à proposta de preços 
ajustadas, bem como os documentos de habilitação. Questionados os 
representantes da intenção de apresentação de recurso, a empresa PROFIL 
ENGENHARIA E AMBIENTE LTDA manifestou sua intenção pelas seguintes 
razões:  
 

1) “  A empresa ARDEA CONSULTORIA AMBIENTAL S/S LTDA – ME, 
declarada como vencedora da etapa de lances, declinou do direito de 
apresentar lances verbais quando estava com preço superior ao da empresa 
PROFIL ENGENHARIA E AMBIENTE LTDA; 

2) Após a empresa ARDEA ter declinado da apresentação de novos lances, não 
foi dada à PROFIL o direito de apresentar novo lance, sem que houvesse 
sido anunciado pela Coordenação de Licitação que a fase de lances estava 
encerrada, conforme prevê item 7.3 do edital de licitação. Neste sentido a 
PROFIL reitera sentir-se prejudicada no seu direito de ofertar seu melhor 
lance de preços à Infraero. Por fim, solicita constar que a empresa ARDEA, 
vencedora da etapa, não atende ao item 8.5.1.2 do edital de licitações”. 

O representante da empresa ECOSSIS SOLUÇÕES AMBIENTAIS 
SOCIEDADE SIMPLES LTDA – EPP antes de sua retirada descreveu as 
seguintes razões de manifestação intenção de recurso: 

 
1) “Manifestou que, sua proposta de preços contemplava todos os encargos 

sociais incidentes, convalidando-se pois a mera irregularidade material; 
2) No sentido do item 6.5 do edital, já dispunha que a proposta de preços 

apresentada incluía quaisquer despesas, inclusive “encargos sociais”; 
3) Registra-se que o item 7.6 “a” e “e” expressamente previa que, somente 

vícios insanáveis dariam ensejo à desclassificação da proposta; 
4) Aliás, data vênia, o julgamento contrariou a igualdade, porquanto a 

Comissão de Licitação permitiu que duas empresas retificassem o conteúdo 
de sua proposta alterando o prazo de execução.” 
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Ás 13h20min o representante da empresa ECOPLAN ENGENHARIA LTDA 
retirou-se da sessão assinado apenas a lista de presença. Nada mais havendo a 
tratar, a sessão pública foi encerrada às 13h55min 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                                           
 
 
 
FABIANE DIAS TUBIANA 
Secretária 
 
 
LICITANTES: 
 
 
 
 
AURÉLEA MÄDER 
ARDEA CONSULTORIA AMBIENTAL S/S LTDA – ME 
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MAURO JUNGBLUT 
PROFIL ENGENHARIA E AMBIENTE LTDA 
 
 
 
 
 
 

ELIAS DRASNIN 
ECOPLAN ENGENHARIA LTDA 
 
 
 
 
 
 

LUIZ GUSTAVO TRAININI DA SILVA 
HAYABUSA CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 


