
Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - SRSU
Av. dos Estados, 747, B. São João - 90200-000 - Porto Alegre - RS

http://www.infraero.gov.br  Fone: (0xx51) 33582000 Fax: (0xx51) 33582549/33582538  
1

                                                                      

CF CIRC N.º 5117/SRSU/(ADSU-4)/2011 Porto Alegre, 1 de agosto de 2011.

Senhores Licitantes
 
 
 
 

Assunto: Correção de Divulgação de Resultado
Ref.: CC 002/ADSU-4/SBPA/2011

 

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 , através de seu Presidente, informa aos interessados as 
seguintes retificações na divulgação do julgamento dos Recursos Administrativos apresentados.

O Relatório de Instrução de Recurso, quando da apreciação do mérito das razões 
recursais da empresa PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA, no item 3.3, decidiu pelo seu 
ACOLHIMENTO, de modo a reformar decisão anterior para, ao submeter o processo à Autoridade 
Competente, opinar pela CLASSIFICAÇÃO da Proposta de Preços da referida empresa pelo Valor Global 
de R$7.126.420,50.

Entretanto, ocorre que houve equívoco na indicação deste valor, que 
corresponde em verdade ao global da Proposta de outra empresa participante. Assim, sirvo-me da presente 
para determinar a retificação da indicação do valor considerado para a CLASSIFICAÇÃO da Proposta 
de Preços da empresa PJJ MALUCELLI ARQUITETURA LTDA, para o montante de R$6.952.475,04 
(seis milhões, novecentos e cinqüenta e dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais, quatro centavos), 
conforme registrado na proposta da própria empresa e na Ata da 2ª Reunião Pública da Comissão de 
Licitação.

Do exposto, retificamos os seguintes documentos, para que expressem 
corretamente os valores considerados para fins de classificação das Propostas de Preços.
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Relatório de Instrução de Recursos
item 3.3 Do Recurso da PJJ MALUCELLI:
Onde se Lê: "... a Proposta de Preços classificada com o valor de R$7.126.420,50 (sete milhões, cento e 
vinte e seis mil, quatrocentos e vinte reais e cinquenta centavos)."
Leia-se: "... a Proposta de Preços classificada com o valor de R$6.952.475,04 (seis milhões, novecentos e 
cinqüenta e dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais, quatro centavos).
item 4 CONCLUSÃO, alínea "c":
Onde se Lê: "PROVIMENTO do recurso apresentado pela empresa PJJ MALUCELLI ARQUITETURA 
LTDA, reformando julgamento anterior para, neste momento, CLASSIFICAR a Proposta de Preços da 
empresa pelo valor global de R$7.126.420,50 (sete milhões, cento e vinte e seis mil, quatrocentos e vinte 
reais e cinquenta centavos).
Leia-se: "PROVIMENTO do recurso apresentado pela empresa PJJ MALUCELLI ARQUITETURA 
LTDA, reformando julgamento anterior para, neste momento, CLASSIFICAR a Proposta de Preços da 
empresa pelo valor global de R$6.952.475,04 (seis milhões, novecentos e cinqüenta e dois mil, 
quatrocentos e setenta e cinco reais, quatro centavos).

JULGAMENTO DE RECURSOS ADMINISTRATIVOS
item "c"
Onde se Lê: "PROVIMENTO do recurso apresentado pela empresa PJJ MALUCELLI ARQUITETURA 
LTDA, reformando julgamento anterior para, neste momento, CLASSIFICAR a Proposta de Preços da 
empresa pelo valor global de R$7.126.420,50 (sete milhões, cento e vinte e seis mil, quatrocentos e vinte 
reais e cinquenta centavos).
Leia-se: "PROVIMENTO do recurso apresentado pela empresa PJJ MALUCELLI ARQUITETURA 
LTDA, reformando julgamento anterior para, neste momento, CLASSIFICAR a Proposta de Preços da 
empresa pelo valor global de R$6.952.475,04 (seis milhões, novecentos e cinqüenta e dois mil, 
quatrocentos e setenta e cinco reais, quatro centavos).

CF Circ nº 5088/SRSU/(ADSU-4)/2011
Propostas de Preços CLASSIFICADAS
Item "b"
Onde se Lê: "PJJ MALUCELLI Arquitetura LTDA - R$7.126.420,50 (sete milhões, cento e vinte e seis mil, 
quatrocentos e vinte reais, cinqüenta centavos);"
Leia-se: "PJJ MALUCELLI Arquitetura LTDA - R$6.952.475,04 (seis milhões, novecentos e cinqüenta e 
dois mil, quatrocentos e setenta e cinco reais, quatro centavos);"
Parágrafo de Fechamento
Onde se Lê: "O resultado será divulgado no Diário Oficial da União do dia 01.08.2011..."
Leia-se: "O resultado será divulgado no Diário Oficial da União do dia 02.08.2011..."

Permanecem inalteradas as demais disposições, bem como a abertura do prazo 
recursal de 5 (cinco) dias úteis a partir da publicação do resultado de julgamento acima indicada. Contatos 
pelo fone (51) 3358-2127, fax (51) 3358-2373 ou, preferencialmente, endereço eletrônico 
licitapa@infraero.gov.br.

 RODRIGO KRUTZMANN
Presidente da Comissão de Licitações 

 
 CARLOS ALBERTO DA SILVA SOUZA

Superintendente Regional 
 


