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RELATÓRIO DE INSTRUÇÃO DE RECURSO 

 

AO: GERENTE REGIONAL EMPREENDIMENTOS 
 

ASSUNTO: RECURSO CONTRA DECISÃO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 
 

RECORRENTE: PROFILL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 

 

REFERÊNCIA: REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES 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. 

 

 

 

 

 

 

 

Senhor, 

Trata o presente do relatório de instrução do recurso administrativo interposto 
pela empresa PROFILL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA, doravante PROFILL ou Recorrente, 
contra decisão da Comissão de Licitação que desclassificou sua Proposta de Preços do Regime 
Diferenciado de Contratações em referência, em 14.12.2011. 
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1) RECURSO ADMINISTRATIVO PROFILL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA 

Registre-se que foi publicado no site de licitações da INFRAERO a “Ata da 5ª 
Reunião Pública” no dia 23.12.2011, informando as licitantes a abretura do prazo de 05 (cinco) 
dias úteis, a partir do dia 26/12/2011  para enviarem suas razões recursais, prazo este que se 
encerrou em 02.01.2012. 

Recebida a peça impugnativa, a mesma foi tornada pública, abrindo-se 
automaticamente o prazo para apresentação das contrarazões, também de 5 (cinco) dias úteis, 
a contar do dia 03.01.2012. 

Ressalte-se ainda que recebemos na data de 16.12.2011 o Recurso Administrativo 
com Pedido de Efeito Suspensivo da empresa PROFILL ENGENHARIA AMBIENTAL LTDA, 
referente a decisão da Comissão de Licitações que desclassificou a sua Proposta de Preços. 
Naquea ocasião esta Comissão analisou e decidiu pelo NÃO CONHECIMENTO do mesmo, 
conforme o item 9.8 do Edital, tendo em vista que este encontrava-se INTEMPESTIVO, 
conforme item 9.3 do Edital, art. 27 da Lei 12.462/2011 e art. 52 do Decreto nº 7.851/2011, 
exposto na Carta Formal nº 8572/SRSU/(ADSU-4)/2011. Verificando assim que este é o 
momento para análise e julgamento de suas razões recursais. 

1.1 Das Razões  

A Recorrente insurge pela nulidade do Oficio 8154/SRSU/(ADSU-4)/2011, “revisão 
dos atos”, sendo a Recorrente contra a decisão da Comissão de realizar a reabertura da fase de 
lances entre as licitantes que obtiveram a primeira e a segunda colocação, considerando que 
esta decisão além de ilegal não era de competência da Comissão. 

Em seguida, a recorrente profere que a decisão reformada pela Comissão, buscou 
afasta-lá de forma ilegal do certame, assim privilegiando a empresa ARDEA. Diz ainda que o 
fato se repetiu quando da desclassificação de sua proposta de preços com “argumentos 
despropositados e pífios”. 

No mais, a Recorrente alega que sua proposta atendia aos preceitos geral de 
economicidade, e que após  os lances a recorrente atendeu ao critério objetivo do menor 
preço, sendo a proposta mais vantajosa dentre todas as apresentadas. Com relação ao 
julgamento de sua proposta de preço, a recorrente diz que a Comissão desatende aos 
princípios que circundam o certame, apegando-se a formalismos exagerados e irrelevantes 
para desclassificar sua proposta que, conforme referido, oferecia a maior vantagem à 
Administração Pública.  

A Recorente menciona ainda que a própria Comissão efetivou planilhas que 
provocariam as inequidades apontadas; alega que a Comissão para manter seu intento  alegou 
“em seu favor” vícios que decorrem da má formatação das planilhas anexas ao certame.  



 

3 

 

 

 Com relação à decisão da Comisssão pela desclassificação de sua proposta, a 
recorrente diz que as argumentações para tanto foram manisfestamente contraditórias, ora 
referindo a inexequibilidade da proposta, relativamente ao preço global e posteriormente que 
os  valores estão superiores aos estimados pela Contratada, em determinados pontos. A 
Recorrente defende que não é possível que a proposta seja, a um só tempo inexeqüível e 
superior ao valor estimado pela INFRAERO. 

Manifestou irresignação quanto à decisão da Comissão de Licitação que 
desclassificou sua proposta de preços no processo em referência, exprimindo que houve 
excessivo rigor formal e que, em atenção ao príncipio da proposta mais vantajosa, a  
possibilidade de desclassificação seria somente ante a vícios insanáveis, diz que as 
irregularidades formais apontadas pela Comissão são irrelevantes para a compreensão da 
execução do contrato, assim não haveria condão para invalidá-la. 

Neste sentido, cita a recorrente trecho da 1ª Ata de Julgamento: 

“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 (...); 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 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 (...)”. 

Defende ainda que a Comissão, além de não classificar sua proposta, determinou 
o chamamento das demais licitantes, reforça que “estas sim”, apresentaram propostas em 
desconformidade com o Edital e ainda ofereceram preços maiores, evidenciando potencial 
dano ao erário da entidade. 

A Recorrente enfatiza sua surpresa ao deparar com a desclassificações das demais 
propostas, e ainda que, diante das transcurso do processo, houve confusão  por parte desta 
Comissão no curso do presente procedimento licitatório, tanto pelo acaloro revelado nas 
oportunidades e que se realizaram as sessões públicas, quanto pela tentativa de acomodação 
das decisões, a posteriori, pela assessoria jurídica desta entidade. Defende ainda que no 
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intento de pôr em prática a nova modalidade de procedimento licitatório, foram atropeladas 
garantias ínsitas aos procedimentos administrativos, em especial, o licitatório. 

Com relação à decisão desta Comissão de Licitações pelo não conhecimento do 
Recurso Administrativo por ela apresentada na data de 16.12.2011, a Recorrente considera 
incorreta, por julgar que no regime RDC, não há condão que afaste a possibilidade de manejo 
da irressignação da licitante quando a mesma tem por objeto ilegalidade levada a efeito 
Administração/licitante. Enfatiza que, ainda que esta decisão fosse a correta, deveria a 
Comissão dar conhecimento sob forma de Representação por Ilegalidade, devendo ser 
analisada, tendo em vista seu conteúdo e não o seu instrumento de veiculação.  

 Ademais, a Recorrente avaliou que no recurso anteriormente apresentado por 
ela, em função de iníqua decisão prolatada por esta entidade, a Comissão deu prosseguimento 
ao certame à revelia sobre a interpretação de uma ou mais cláusula do Edital, devendo o 
Poder Público tornar clara a mesma, especialmente quando há dissenso que pode afetar o 
resultado do certame e/ou prejudicar um ou mais participantes, a fim de não trazer prejuízo 
ao interesse público ou a particulares.  

A Recorrente retoma sua irresignação quanto a decisão da Comissão em dar 
continuidade ao processo, e julga que deveria a Comissão ter analisado as razões e, então em 
decisão administrativa, ou anular parcialmente o certame, a partir deste momento, e declará-
la vencedora, ou anular integralmente, por entender tratar de vício insanável, entendendo que 
não haveria outro caminho para ser tomado dentro da legalidade. Porém, afirma a Recorrente, 
a Comissão optou opor afastar-se dos preceitos legais e sendo esta atitude respaldada pela 
autoridade superior. 

Não obstante, acusa que a interposição do referido recurso, que apontou em seu 
entendimento as atitudes ilegais desta Comissão, não foram em nenhum momento divulgadas 
aos demais licitantes, nem mesmo oportunizado aos mesmos contrarrazoar, tendo esta 
Comissão decidido pela procedência sem ouvir os demais interessados, conforme o disposto 
no artigo 109 § 3º da lei 8.666/93, e cita ainda o art. 62 da Lei 9.784/99 para corroborar com 
seu juízo, pelo exposto, defende ser necessário a anulação do certame em apreço.   

Alega a Recorrente que foi compelida a baixar a proposta regularmente 
apresentada, fruto de uma decisão ilegal da Comissão que determinou nova fase de lances. Diz 
que ainda havendo prejuízo a recorrente, cabe apontar  que de todo tal prejuízo, neste 
momento, é ainda menor do que o advindo da decisão da desclassificação de sua proposta, 
seguido o seu raciocínio de que o RDC prima pela celeridade e economicidade (efetiva) do 
certame público. 

A Recorrente insurge que, sendo sua proposta a mais vantajosa diante das demais 
apresentadas, e que meras irregularidades encontradas não implicariam aumento de valor, e 
sendo estas possíveis de saneamento por parte da licitante. Defende ainda que caso a 
Comissão optar por concretizar o princípio do interesse público, classificaria então sua 
proposta e determinaria o seneamento dos apontamentos. 
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Alude ainda que, diante das demais propostas apresentadas, em seu 
entendimento as demais estão  “manifestamente imprestáveis” às exigências do certame, e 
que por apresentarem valores superiores ao praticado no mercado violam o princípio da 
economicidade. 

Reitera a recorrente que os erros, ocasionadores da desclassificação de sua 
proposta são irrelevantes para a compreensão tanto da proposta em si, quanto a execução da 
mesma, assim em seu entendimento, não tendo faculdade de invalidá-la. 

Cita trecho da “1ª Ata de Julgamento”, conforme segue: 

 “a) Na Planilha de composição analítica de preço unitário (CPU´s), 
(...) a licitante orçou somente o valor da hora para o recurso 
“coordenador”, desconsiderando o custo dos demais profissionais 
pertencentes à equipe (...).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; 

Assim, a Recorrente argumenta que independentemente de não terem sido, tais 
bens, pormenorizados, é de compreensão que a discriminação constante na proposta permite 
sua perfeita execução, porquanto está totalizado o valor relativo a cada um dos itens. Neste 
sentido, alega que a desclassificação da proponente baseia-se num mero formalismo excessivo 
e, por isso, ilegal, alega que não poderia esta Comissão haver desclassificado a licitante, e que 
isto somente seria permitido, de acordo com a legislação aplicável ao processo de Contratação 
por RDC, em razões de vícios insanáveis, conforme disposições o Art. 40, incisos I e II do 
Decreto 7.581/2011. 

A Recorrente junta em sua peça recursal doutrinas e jurisprudências que versam 
sobre o excessivo formalismo, defendendo assim que a decisão da Comissão merece reforma, 
referente a desclassificação da propostas da Recorrente sobre irregularidades formais. 

Adiante, recorda a Recorrente que a proposta por si apresentada era a mais 
vantajosa das demais, entende que enquadra-se então como proposta exeqüível, defende que 
a proposta estava ajustada ás condições do edital e da Lei, e de possível execução dentro dos 
valores de mercado no qual se insere. 

Em segunda instância, alude que na 1ª Ata de Julgamento, a Comissão decidiu por 
desclassificar a Recorrente, no entanto, não é possível compreender a razão, se é por que  a 
proposta foi considerada inexeqüível ou se esta contém valor além do orçado pela 
contratante. Ainda, a Recorrente destaca alguns trechos da citada Ata, os quais versam sobre 
as verificações da Comissão na análise da proposta de preços da Recorrente, para corroborar 
com seu entendimento de que os “argumentos apresentados são manifestamente 
contraditórios”. 
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  Irresigna-se a Recorrente e, acusa que as alegações de desclassificação da forma 
como fez a Comissão de Licitações são ilegais, diz ainda, “que caso a licitante tenha, em 
determinados itens, referido preços maiores do que o estimado e, em outros, preços menores 
do que o estimado, ao final tem-se uma proposta que atende precisamente ás exigências da 
contratante”,  desta forma, diz que a proposta restará exeqüível, sendo a mais vantajosa, 
“razão pela qual compete seja a Recorrente classificada para passar à fase de habilitação, caso 
seja mantido o certame”.  

Referente a inexequibilidade de sua proposta de preços, in verbis:   

“...proposta inexeqüível é aquela que, no todo, analisando-se a 
integralidade das obrigações  que terão de ser assumidas pela 
proponente, e não pode ser cumprida utilizando-se como recurso 
somente o valor despendido pela administração contratada. 
Descabe a análise ponto a ponto da proposta, do valor orçado, pois 
é perfeitamente possível que a empresa estime, para determinada 
atividade, valor maior que os demais licitantes, e para outras 
atividades, valor menor, desde que na totalidade o serviço seja 
prestado a Administração Pública pelo menor preço, e nos termos 
exigidos no Contrato firmado”.  

Defende ainda em sua peça recursal que o conceito de exeqüibilidade de uma 
proposta somente poderá ser realizado com respaldado da legislação pertinente, afastando 
assim qualquer forma de distorção ou abrangência. Traz ainda a Lei 8.666/93 em seu artigo 48, 
segundo seu entendimento aplicável subsiáriamente ao certame em apreço, para corroborar 
que juridicamente o que se tem por inexequibilidade de proposta: 

 Art. 48 – Serão desclassificadas: 

 I -as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório 
da licitação; 

 II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou 
com preços manifestamente inexeqüiveis, assim considerados 
aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através 
de documentação que comprove que os custos dos insumos são 
coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 
produtividade são compatíveis com a execução do objeto do 
contrato, condições estas necessariamente especificadas no ato 
convocatório da licitação. (Redação dada pela Lei nº 8.883, de 
1994) 

§ 1º  Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo 
consideram-se manifestamente inexeqüíveis, no caso de licitações 
de menor preço para obras e serviços de engenharia, as propostas 
cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor 
dos seguintes valores:  (Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% 
(cinqüenta por cento) do valor orçado pela administração, ou 
(Incluído pela Lei nº 9.648, de 1998) 

b) valor orçado pela administração. (Incluído pela Lei nº 9.648, de 
1998) 
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Diante do exposto a Recorrente diz que a lei 8.666/93 considera sempre o valor 
global da proposta para determinar ser esta superior ao estimado pela Contratante. Reforça 
ainda que, baseado nesta lógica esta seria o valor a ser considerado para a desclassificação de 
uma proposta e não o valor de cada item orçado, justamente por que o dispêndio da 
Administração pública se dá de forma global. 

Cita a Recorrente os artigo 41 e 42 do seu Decreto 7.581/2011, regulamentador 
da Lei 12.462/2011, no que trata sobre a inexequibilidade: 

Art. 41. Nas licitações de obras e serviços de engenharia, 
consideram-se inexequíveis as propostas com valores globais 
inferiores a setenta por cento do menor dos seguintes valores: 

I - média aritmética dos valores das propostas superiores a 
cinquenta por cento do valor do orçamento estimado pela 
administração pública, ou 

II - valor do orçamento estimado pela administração pública. 

§ 1o A administração deverá conferir ao licitante a oportunidade 
de demonstrar a exequibilidade da sua proposta. 

§ 2o Na hipótese de que trata o § 1o, o licitante deverá demonstrar 
que o valor da proposta é compatível com a execução do objeto 
licitado no que se refere aos custos dos insumos e aos coeficientes 
de produtividade adotados nas composições de custos unitários.(..) 

Art. 42. Nas licitações de obras e serviços de engenharia, a 
economicidade da proposta será aferida com base nos custos 
globais e unitários. 

§ 1o O valor global da proposta não poderá superar o orçamento 
estimado pela administração pública com base nos parâmetros 
previstos no §§ 3o, 4o ou 6o do art. 8o da Lei no 12.462, de 2011.   

 

Defende a Recorrente que diante do exposto nos artigos citados, a avaliação da 
economicidade e exeqüibilidade das propostas é procedida sobre o preço global apresentado, 
e não de cada um dos itens constantes na proposta. Diz ainda que, caso houvesse dúvidas por 
parte desta Comissão, deveria então ter sido oportunizado a Recorrente demonstrar a 
exeqüibilidade, ainda para corroborar com seu entendimento tráz  o § 1º, art. 40 do decreto 
7.581/2011: 

Art. 40. Na verificação da conformidade da melhor proposta 
apresentada com os requisitos do instrumento 

(...) 

§ 1o A comissão de licitação poderá realizar diligências para aferir a 
exequibilidade da proposta ou exigir do licitante que ela seja 
demonstrada.  
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Tendo em vista o exposto acima, a Recorrente diz que mesmo, que os valores 
apresentados para alguns pontos tenham ficado abaixo do valor de custo, em outros pontos 
essa diferença é compensada. Defende assim que sua proposta está adequada ao pretendido. 

Reforça ainda que no Art. 40 do Decreto 7.581/2011, as propostas de preço 
somente serão desclassificadas pelas seguintes razões: 

Art. 40. Na verificação da conformidade da melhor proposta 
apresentada com os requisitos do instrumento 

convocatório, será desclassificada aquela que: 

I - contenha vícios insanáveis; 

II - não obedeça às especificações técnicas previstas no 
instrumento convocatório; 

III - apresente preço manifestamente inexequível ou permaneça 
acima do orçamento estimado para a 

contratação, inclusive nas hipóteses previstas no caput do art. 9o; 

IV - não tenha sua exequibilidade demonstrada, quando exigido 
pela administração pública; ou 

V - apresente desconformidade com quaisquer outras exigências 
do instrumento convocatório, desde que insanável. 

Diante do citado artigo, a Recorrente diz que não descumpriu o Edital e que tão 
pouco descumpriu a lei de licitações e contratos, defende ainda que sua proposta monstra-se 
exeqüível e a mais vantajosa. 

Acusa a recorrente que a Comissão tentava encontrar argumentos para afastá-la 
do presente certame, alegando ainda que as irregularidades apresentadas pela Comissão não 
interferem na execução do objeto licitado, e que tais irregularidades enquadram em vícios 
sanáveis. 

Por fim, requer concessão de efeito suspensivo ao recurso; classificação da 
proposta apresentada pela Recorrente colmatando evetuais irregularidades caso sanáveis 
nesta esfera administrativa, ou anulação do certame diante das razões expostas. 

2) ANÁLISE DAS ARGUMENTAÇÕES 

 

Registre-se, por oportuno, que após notificação das demais participantes quanto 
ao recebimento das razões recursais, não acudiram interessadas na apresentação de 
contrarazões no prazo legal, pelo que se passa à imediata apreciação destas. 
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Inicialmente, ressalta-se que, este sim é o momento para análise e julgamento 
dos recursos interpostos pela Recorrente, conforme o estabelecido pelo Regime Diferenciado 
de Contratações, em seu art. 27: 

Art. 27 Salvo no caso de inversão de fases, o procedimento 
licitatório terá uma fase recursal única, que se seguirá à habilitação 
do vencedor. (grifo) 

Parágrafo único. Na fase recursal, serão analisados os recursos 
referentes ao julgamento das propostas ou lances e à habilitação 
do vencedor. 

Saliente-se que a licitação é um processo formal, vinculado, que sujeita tanto as 
licitantes quanto à Administração a sua aplicação. Não fosse assim, se pudesse cada 
interessado impor seus entendimentos próprios, vinculados à seus interesses particulares, 
teríamos um processo desornado, que somente por ação da mais improvável sorte, atenderia 
aos princípios da legalidade, da igualdade, da moralidade e, acima de tudo, da supremacia do 
interesse público. 

Quanto ao não conhecimento do Recurso interposto intempestivamente pela 
Recorrente,  conforme já esclarecido na Carta Formal N.º 8572/SRSU/(ADSU-4)/2011, não há 
em que se falar sobre conhecimento sob forma de REPRESENTAÇÃO POR ILEGALIDADE, vez 
que o presente instrumento foi encaminhado a esta Comissão nomeado como Recurso 
Administrativo com Pedido de Efeito Suspensivo, claramento confirmado com imagem da Capa 
deste documento, em desobendiência ao disposto no artigo 27  e em seu parágrafo único da 
Lei 12.462/2011.  
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Assim, a Comissão realizou as devidas análises sobre o conteúdo do Recurso 
apresentando, e verificou que as alegações contidas eram referentes ao julgamento de sua 
proposta, assim decidiu pelo não Conhecimento por se tratar de instrução intempestiva.  Desta 
forma o documento apresentado pela Recorrente, não foi portanto divulgado para as 
contrarrazões, como o Recorrente defende que deveria o ser, pois o mesmo, como já 
mencionado,  encontrava-se intempestivo. 

Ademais, disse a Recorrente que com a continuidade da fase de lances sua 
empresa teve prejuízo, ora a Comissão em momento algum compeliu as empresas convocadas 
a apresentarem novos lances, elas em caso de não interesse poderiam apenas declinar e 
manter suas propostas. 

A recorrente, em sua peça recursal, em vários momentos mencionou que a 
Comissão desobedeceu os preceitos legais, e ainda que a desclassificação de sua proposta foi 
argumentada por erros sanáveis, porém não demonstrou quais foram as ilegalidades 
cometidas,  tampouco como os erros apontados poderiam ter sido sanados, e ainda, o texto 
retirado da Ata de Julgamento, que foi apresentado pela Recorrente foram omitidos trechos 
importantes, que explicam os motivos da insanabilidade de erros de sua proposta.  

Cabe ressaltar ainda que o Regime Diferenciado de Contratações tem regramento 
próprio claramente demonstrado no §2º, art. 1º da Lei 12.462/2011; 

§ 2º A opção pelo RDC deverá constar de forma expressa do 
instrumento convocatório e resultará no afastamento das normas 
contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, exceto nos casos 
expressamente previstos nesta Lei. 

Quanto à alegação de que sua Proposta continha apenas “erros sanáveis”, cabe 
salientar que as correções possíveis estão previstas, taxativamente, no subiten 7.5 do Edital: 

7.5  Em caso de discrepâncias dos valores ofertados nos 
documentos elencados no subitem 7.4 a COMISSÃO procederá as 
correções da seguinte forma: 

a) entre o preço da planilha de serviços e quantidades - PSQ, para 
a Planilha de Composição Analíticas de Preços Unitários (CPU’s), 
prevalecerá o de menor preço; 

b) entre o preço global das planilhas de serviços e preços, para a 
carta de apresentação da PROPOSTA DE PREÇOS prevalecerá o 
primeiro; 

c)  entre valores grafados em algarismos e por extenso, prevalecerá 
o valor por extenso; 

d)  no caso de erro de multiplicação do preço unitário pela 
quantidade correspondente, o produto será retificado, 
mantendo-se inalterado o preço unitário e a quantidade; 

e)  no caso de erro de adição, a soma será retificada, mantendo-se 
inalteradas as parcelas; 
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f) o preço total da PROPOSTA DE PREÇOS será ajustado pela 
COMISSÃO, em conformidade com os procedimentos 
enumerados nas alíneas precedentes para correção de erros. O 
valor resultante consistirá no preço-corrigido global da 
PROPOSTA DE PREÇOS. 

Logo, é visível que nem todos os erros averiguados nas Propostas de Preços das 
licitantes eram passíveis de correção. 

Referente as motivações ao item “a” da Ata de julgamento alusivo a Planilha de composição 
analítica de preço unitário (CPU´s), referente ao item 7 da Planilha de Serviços e Preços (PSP) 
“Assessoria Técnica”, em que a Recorrente orçou somente o valor da hora para o coordenador e não 
para cada profissional conforme disposto no item 6 e 8 do Termo de Referência e item 7º do 
Esclarecimentos de Dúvidas número 002/ADSU-4-23/11/2011, não atendeu ao item 7.4 “c” do Edital 
e aos preceitos mínimos para desenvolvimento do serviço (orçar e ter disponível toda a equipe de 
trabalho no item Assessoria Técnica) enquadra a situação nos itens de desclassificação 7.6 “a”, “b”, e 
“e”.  

Ressalta-se a impossibilidade de sanar este item, pois a alteração de valor para fins 
remunerar toda a equipe para que esta estivesse disponível a realizar o serviço contratado alteraria 
toda a planilha de preços podendo alterar a classificação da empresa frente as demais. Além disto, 
tal determinação afrontaria os princípios da isonomia, visto que outras empresas que orçaram e 
explicitaram na planilha os quatorze profissionais requeridos provavelmente obtiveram um valor de 
contratação superior a da recorrente. A especificação dos profissionais no item 7 era exigência no 
instrumento convocatório já que todos os itens da composição analítica devem ser apresentados, 
conforme item 7.4 “c” do edital. 

O Edital também é claro quanto aos elementos que ensejam a desclassificação das 
Propostas de Preços: 

7.6    A COMISSÃO reservadamente, verificará a conformidade 
preço global da proposta mais vantajosa em relação ao orçamento 
previamente estimado para a contratação, sua conformidade com 
os requisitos do instrumento convocatório, promovendo a 
desclassificação daquela que: 

a) contenha vícios insanáveis; 

b) não obedeça às especificações técnicas especificadas no 
instrumento convocatório; 

c) apresente preços manifestamente inexequíveis ou acima do 
orçamento estimado para a contratação; 

d) não tenham sua exequibilidade demonstrada, quando exigido 
pela INFRAERO; 

e) apresente desconformidade com quaisquer outras exigências 
deste Edital, desde que insanáveis;  
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f)  apresentar qualquer oferta de vantagem baseada em proposta 
das demais licitantes ou de qualquer outra natureza, inclusive 
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido 

Quanto a obrigatoriedade da apresentação das Planilhas Analíticas de 
Composições Unitárias de Preços de todos os itens da planilha orçamentária, é regra clara no 
Edital, estampada na já aludida alínea “c” do subitem 7.4 do instrumento convocatório. 

Edital: planilhas de composição analíticas de preços unitários 
(CPU’S) de todos os itens da Planilha de Serviços e Preçops 
(Modelo – Anexo X).  

A questão foi tratada no questionamento 007 do Esclarecimento de Dúvidas nº 
002 publicado em 23/11/2011 que expõe: 

QUESTIONAMENTO: Ao item 7: as 720 horas se referem a hora 
técnica de cada profissional da equipe exigida ou de toda a equipe? 
Qual a base para se estimar o valor de cada hora – qual a equipe 
considerado e horas de cada profissional para se chegar nessas 720 
horas? Deve ser considerado que apenas 01 profissional x 220 
horas/mês x 24 meses de vigência contratual= 5280 horas e que a 
INFRAERO poderá mobilizar toda a equipe no prazo de vigência 
contratual, conforme consta no item 8 do TR. 

RESPOSTA: Conforme item 6 e 8 do Termo de Referência a 
CONTRATADA e os membros das respectivas equipes, deverão 
prever assessoria a INFRAERO durante toda a vigência do contrato 
em assuntos relacionados ao objeto contratual, esclarecemos 
ainda que:  

As 720 horas deve ser considerado para cada profissional, e que o 
valor da hora de cada profissional (Item 9 do TR),  deve 
corresponder ao valor fixado pelo conselho da categoria, mais BDI 
e encargos sociais.  

Referente ao questionamento cálculo sobre o profissional: cada 
profissional deverá ficar disponível por estas 720 horas para 
Assessoria Técnica ao longo do contrato, principalmente após o 
período de obtenção das licenças e Execução do Plano 
Afugentamento, Resgate Fauna e Treinamento e Execução do 
Diagnóstico prospectivo - acompanhamento das escavações da 
obra.  

A respeito da mobilização: Sim, respeitado o limite de horas fixado 
para cada profissional (720), conforme consta no item 8 do Termo 
de Referência: Os profissionais serão mobilizados pela INFRAERO 
através de Ordem de Serviço Parcial (OSP) dirigida pela 
Fiscalização, indicando os profissionais a serem mobilizados, os 
serviços a serem prestados e as respectivas datas em que as 
atividades deverão ser iniciadas e/ou encerradas, com base no 
cronograma físico-financeiro aprovado. A INFRAERO poderá 
ajustar, a qualquer tempo, a mobilização da equipe contratada em 
conformidade com o andamento das obras e evolução dos serviços 
integrantes do escopo da obra, caso ocorram atrasos, paralisações 
ou antecipações. 
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Assim, a toda evidência, podem realmente advir prejuízos da não apresentação de 
determinadas composições unitárias, distintamente do que pretendeu demonstrar a 
Recorrente. Certo, pois, que a empresa devia ter-se atentado à regra do Edital, cristalina, que 
não deixa margem à interpretações diversas: as Planilhas de Composição Analítica de Preço 
Unitário são requeridas para todos os itens da Planilha Orçamentária. 

Quanto ao salário do médico veterinário é normatizado pela Lei 4950 – A de 
22/04/1966, conforme expõe: 

Lei 4.950: Art. 1º- O salário mínimo dos diplomados pelos cursos 
regulares superiores mantidos pelas Escolas de Engenharia, de 
Química, de Arquitetura, de Agronomia e de Veterinária é o fixado 
pela presente Lei. 

Art. 2º- O salário mínimo fixado pela presente Lei é a remuneração 
mínima obrigatória por serviços prestados pelos profissionais 
definidos no Art. 1º, com relação de emprego ou função, qualquer 
que seja a fonte pagadora. 

Art . 3º Para os efeitos desta Lei as atividades ou tarefas 
desempenhadas pelos profissionais enumerados no art. 1º são 
classificadas em: 

a) atividades ou tarefas com exigência de 6 (seis) horas diárias de 
serviço;  

b) atividades ou tarefas com exigência de mais de 6 (seis) horas 
diárias de serviço.  

Parágrafo único. A jornada de trabalho é a fixada no contrato de 
trabalho ou determinação legal vigente.  

Art. 4º- Para os efeitos desta Lei, os profissionais citados no Art. 
1ºsão classificados em: 

a) diplomados pelos cursos regulares superiores mantidos pelas 
Escolas de Engenharia, de Química, de Arquitetura, de Agronomia e 
de Veterinária com curso universitário de 4 (quatro) anos ou mais; 

b) diplomados pelos cursos regulares superiores mantidos pelas 
Escolas de Engenharia, de Química, de Arquitetura, de Agronomia e 
de Veterinária com curso universitário de menos 4 (quatro) anos. 

Art . 5º Para a execução das atividades e tarefas classificadas na 
alínea a do art. 3º, fica fixado o salário-base mínimo de 6 (seis) 
vêzes o maior salário-mínimo comum vigente no País, para os 
profissionais relacionados na alínea a do art. 4º, e de 5 (cinco) 
vezes o maior salário-mínimo comum vigente no País, para os 
profissionais da alínea b do art. 4º. 

 Desta forma verifica-se o não cumprimento da legislação. O mesmo é válido para 
não atendimento aos valores mínimos estipulados para um profissional auxiliar técnico, que é 
no território brasileiro o salário mínimo, conforme lei 12.382 de 25/02/2011. 

Quanto a composição de taxas de encargos sociais e BDI, são insanáveis vez que 
ambas as planilhas de Encargos Sociais e BDI, ostentavam valores superiores, enquanto outros 
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valores sequer foram cotados, em desatendimento as exigências editaliciais. Posto que tais 
itens não podem ser baixados em diligência, vez que isto não previsto no Edital, sendo tais 
vícios apreendidos pela Comisão como insanáveis. 

Ainda referente a inexequibilidade da proposta apresentada pela Recorrente, 
sendo ainda que não há o que se falar em controvérsia ou até falta de clareza no julgamento 
hora realizado, visto que o julgamento das propostas de preço foram desenvolvidos sob 
critérios totalmente objetivos, o Edital é cristalino sob o tema: 

7.6.1  serão consideradas inexequíveis as propostas 

com valores globais inferiores à 70% (setenta por 

cento) do menor dos seguintes valores: 

 

média aritmética dos valores das propostas 

superiores a cinquenta por cento do valor do 

orçamento previamente estimado pela INFRAERO; 

valor do orçamento previamente estimado pela 

INFRAERO.  

Faz-se necessário ressaltar que, a Proposta de Preços apresentada pela 
Recorrente não foi desclassificada pelo quesito Inexequibilidade, pois este seria passível de 
diligência, como preconiza no § 2º, art. 24 da Lei 12.462/2011. 

§ 2º A administração pública poderá realizar 

diligências para aferir a exequibilidade das propostas 

ou exigir dos licitantes que ela seja demonstrada, na 

forma do inciso IV do caput deste artigo.  

Outra consideração se faz necessária ao constatar entendimento da Recorrente 
de que menor preço é sinônimo de “proposta mais vantajosa”. É oportuno trazer a doutrina de 
Marçal Justen Filho: 

A vantajosidade abrange a economicidade, que é uma 

manifestação do dever de eficiência. 

(...) 

O Estado não está autorizado a escolher certa solução 

fundando-se exclusivamente no argumento da 

economicidade. Como regra, a máxima vantagem 

econômica é insuficiente pra validar um ato 

administrativo infringente das regras acerca de 

formalidades. 

(Marçal Justen Filho, Comentários à lei de licitações e 

contratos administrativos. São Paulo, Dialética, 2008, 

p. 64-65) 
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A respeito do mencionado contraditório da Comissão no julgamento da sua  
proposta, considerando esta inexeqüível e também por alegar valores superiores ao Estimado 
pela Infraero, causa-nos estranheza a Recorrente não compreender as regras aplicáveis à 
formulação da propostas de preços, sendo que é nítido que a inexequibilidade é relativa ao 
preço global apresentado pela licitante e os valores superiores nos itens “1” e “5” da PSP, são 
verificados através dos preços unitários máximos que a INFRAERO admite pagar para a 
execução do objeto da licitação. 

Deste modo, como já mencionado acima, a proposta da Recorrente não foi 
desclassificada por estes motivos, pois em nenhum momento a Comissão mencionou que 
estes são insanáveis, como bem mencionado em sua peça recursal a Recorrente ainda tráz os 
artigos 41 e 42 do Decreto 7.851/2011, em que estes tornam claro que em hipótese de 
inexequibilidade a licitante terá oportunidade de demonstrar a exeqüibilidade, e ainda o art. 
42 expõe que a economicidade da proposta será aferida com base dos custos globais e 
unitários. Certo disso a Comissão realizou tais aferições, no entanto não foi este o fato que 
culminou com a desclassificação da proposta da Recorrente. 

E ainda, a Recorrente, ciente do erro cometido, insurge em compensar as 
diferenças dos valores apresentados, para adequar sua proposta aos parâmetros exigidos, o 
que não convalida sua proposta. 

Por todo o aludido, não se verifica razão para reforma da decisão já prolatada, 
que desclassificou a Proposta de Preços da empresa PROFILL ENGENHARIA LTDA. 

3) CONCLUSÃO 

Por todo o exposto, esta Comissão de Licitação decide submeter o assunto à 
elevada consideração de V.Sªs, devidamente informado, conforme previsto no §6º, art. 45, da 
Lei 12.462/11, opinando desde já pelo IMPROVIMENTO do recurso administrativo 
apresentado, por considerar improcedentes as alegações apresentadas pela Recorrente e lhe 
faltar fundamentos legais e probatórios para reformar o resultado já proferido, se outra não 
for sua decisão. 

Porto Alegre/RS, 19 de janeiro de 2012. 
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