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ATA DA 1ª REUNIÃO INTERNA DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 004/ADSU-4/SBPA/2011 

 

OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE 

ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA, NAS ETAPAS DE 

ESTUDOS PRELIMINARES E PROJETOS EXECUTIVOS PARA 

IMPLEMENTAÇÃO DO SISTEMA GEST (GESTOR DE 

ESTACIONAMENTO) AUTOMATIZADO NO AEROPORTO 

INTERNACIONAL SALGADO FILHO, EM PORTO ALEGRE/RS. 

 

 

Às nove horas do dia nove de maio de dois mil e onze, no Auditório de Licitações, localizado no 

Terminal de Passageiros 2 deste Aeroporto, reuniu-se a Comissão de Licitação designada pelo 

Ato Administrativo n.º 411/SRSU/2011, composta por: RODRIGO KRÜTZMANN – Presidente 

Titular, MARCIA LOUREIRO CHAVES SOLDERA, MAURICIUS MUNHOZ DE 

MEDEIROS e PAULA PINHO BORBA – Membros, para julgar a proposta comercial da 

empresa habilitada no certame, TERA LTDA. O membro técnico Maurícius Munhoz de 

Medeiros manifestou-se através de Parecer Técnico de Análise das Propostas Comerciais, o que 

subsidiu a decisão a ser proferida. Inicialmente, cumpre registrar que a Carta de Apresentação de 

Proposta de Preços apresentada é compatível com o modelo exigido na alínea “a” do subitem 6.3 

do Edital; entretanto, o prazo ali registrado para a execução dos serviços é de 125 (cento e vinte e 

cinco) dias, o que supera o prazo estabelecido no subitem 10.1 do instrumento convocatório, qual 

seja, 120 (cento e vinte) dias. Contudo, verificou-se que o prazo constante no Cronograma 

Físico-Financeiro, que é o documento que representa o efetivo desembolso da obra, atende ao 

prazo de quatro meses (120 dias) requerido, de modo que será este considerado para fins de 

julgamento da proposta. Além disso, foi necessário efetuar ajustes e correções na Proposta, 

conforme critérios estabelecidos na alínea “c” do subitem 8.2 do Edital, pois se constatou erros 

aritméticos de multiplicação do preço unitário pela quantidade dos itens 4.1, 4.2, 4.3.1, 4.3.2, 

4.3.3, 4.3.4.1, 4.3.6 e 4.3.7 da Planilha de Preços. Em decorrência, após novo somatório, 

corrigiu-se o valor global da proposta para R$104.932,98 (cento e quatro mil e novecentos e 

trinta e dois reais e noventa e oito centavos). As demais exigências foram atendidas com êxito 

pela proposta apresentada. Ante o exposto, a Comissão de Licitação decidiu, por unanimidade de 

seus votos, declarar a Proposta Comercial da empresa TERA LTDA CLASSIFICADA, 

condicionando a possível adjudicação do objeto à empresa ao disposto no subitem 14.3 do 

Edital, ou seja, apresentação dos documentos acima apontados devidamente retificados. Ato 

contínuo, o Presidente comunicou que o julgamento da proposta será divulgado via fax à 

empresa participante, na internet no site www.infraero.gov.br e publicado no Diário Oficial da 
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União – Seção 3. Nada mais havendo a tratar, a sessão pública foi encerrada às 09hs45min e 

lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros da Comissão de 

Licitação. 

 

 

 

 

 

 

RODRIGO KRÜTZMANN 

Presidente Titular 

PAULA PINHO BORBA 

Membro 

 

 

 

 

MARCIA LOUREIRO CHAVES SOLDERA 

Membro 

 

 

 

 

MAURICIUS MUNHOZ DE MEDEIROS 

Membro 

 

 

 


