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CF CIRC N.º 5088/SRSU/(ADSU-4)/2011 Porto Alegre, 29 de julho de 2011.

Senhores Licitantes
 
 
 
 

Assunto: Julgamento Recursos e Nova Ordem 
de Classificação das Propostas de 
Preços

Ref.: Concorrência nº 
002/ADSU-4/SBPA/2011

 

O Presidente da 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 que foi divulgada a decisão dos recursos administrativos apresentados contra 
julgamento de classificação das Propostas de Preços.

Após alteração dos resultados, divulga-se a nova lista de classificação:

Propostas de Preços CLASSIFICADAS:

ECOPLAN Engenharia Ltda - R$5.108.707,09 (cinco milhões, cento e oito mil, setecentos e a.
sete reais, nove centavos);
PJJ MALUCELLI Arquitetura LTDA - R$7.126.420,50 (sete milhões, cento e vinte e seis mil, b.
quatrocentos e vinte reais, cinqüenta centavos);
URBANIZA Engenharia Ltda - R$7.126.420,50 (sete milhões, cento e vinte e seis mil, c.
quatrocentos e vinte reais, cinqüenta centavos);
SETEPLA Tecnometal Engenharia Ltda - R$8.567.236,35 (oito milhões, quinhentos e sessenta d.
e sete mil, duzentos e trinta e seis reais, trinta e cinco centavos).

Proposta de Preço DESCLASSIFICADA:

PRODEC Consultoria para Decisão S/C Ltdaa.
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O Relatório de Instrução do Recurso, bem como a decisão da Autoridade 
Competente, estão disponíveis no site de licitações da Infraero - www.infraero.gov.br. O resultado 
será divulgado no Diário Oficial da União do dia 01.08.2011, abrindo-se prazo recursal de cinco 
dias úteis.

 RODRIGO KRUTZMANN
Presidente da Comissão de Licitações 

 
 


