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CF CIRC N.º 4301/SRSU/(ADSU-4)/2011 Porto Alegre, 29 de junho de 2011.

Empresas Licitantes

 

 

 

 

Assunto: Julgamento de Propostas

Ref.: CC 002/ADSU-4/SBPA/2011

Prezados,

A Comissão de Licitação designada para receber, processar e julgar a 
Concorrência nº 002/ADSU-4/SBPA/2011, cujo objeto é a "Contratação de empresa 
para execução dos serviços técnicos especializados de elaboração dos projetos de 
engenharia nas etapas de serviços complementares e estudos preliminares, 
ampliação e reforma do Terminal de Passageiros 1, sistema viário de acessos, pátio 
de estacionamento de aeronaves e demais obras complementares, do Aeroporto 
Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre/RS", comunica aos interessados a 
CLASSIFICAÇÃO das propostas das respectivas empresas na seguinte ordem: ECOPLAN 
ENGENHARIA LTDA, pelo valor global de R$ 5.108.741,46 (cinco milhões, cento e oito mil, 
setecentos e quarenta e um reais, e quarenta e seis centavos), após alteração devido 
correções, conforme critérios estabelecidos no requisito 8.2 alínea “c” do Edital; URBANIZA 
ENGENHARIA LTDA, pelo valor global de  R$ 7.126.420,50 (sete milhões, cento e vinte e seis 
mil, quatrocentos e vinte reais, e cinqüenta centavos), após alteração devido correções, 
conforme critérios estabelecidos no requisito 8.2 alínea “c” do Edital; e SETEPLA 
TECNOMETAL ENGENHARIA LTDA, pelo valor global de R$ 8.567.236,35 (oito milhões, 
quinhentos e sessenta e sete mil, duzentos e trinta e seis reais, e trinta e cinco centavos), 
após alteração devido correções, conforme critérios estabelecidos no requisito 8.2 alínea “c” do 
Edital. Ainda, decidiu a Comissão declarar DESCLASSIFICADAS as propostas das empresas 
PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA e PRODEC CONSULTORIA PARA DECISÃO S/C 
LTDA, pois deixaram de atender ao requisito 8.4 alínea “i”, ao praticarem preços de 
remuneração da equipe técnica baseados em cotação de preços superior a mediana do SINAPI.

A ata de julgamento encontra-se disponível na Coordenação de 
Licitações, na Av. dos Estados, 747, Bairro São João, em Porto Alegre/RS e no site 
www.infraero.gov.br. Este resultado será publicado no Diário Oficial da União do dia 
30/06/2011, abrindo-se o prazo recursal de 05 (cinco) dias úteis.

 DEBORA AYALA LOW

Presidente Suplente da Comissão de Licitação 
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