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ATA DA 1ª REUNIÃO PÚBLICA 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 quatorze horas do dia três 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 receber, processar e julgar a licitação 

em epígrafe. Iniciados os trabalhos, constatou-se a participação da empresa TERA LTDA., 

representada pelo Sr. Norberto Junior Silveira. Encerrado o recebimento dos invólucros de 

HABILITAÇÃO e PROPOSTA às 14h04min, passou-se à verificação da HABILITAÇÃO da 

licitante inscrita no sistema SICAF, nos termos dos procedimentos estabelecidos na NI-6.01/D 

(LCT) e no edital da Tomada de Preços, e a abertura dos Invólucros I – DOCUMENTAÇÃO. O 

Presidente da Comissão questionou a empresa sobre a necessidade de autenticar documentos, 

sendo que houve manifestação negativa por parte do representante. A análise dos documentos 

apresentados permitiu verificar que a empresa TERA LTDA optou por realizar sua habilitação 

nos termos do subitem 5.6.1 do edital.  O presidente verificou na proposta da empresa que não há 

o modelo requerido na alínea “a” do subitem 5.5 do edital, entretanto as informações ali 

requeridas estão acostadas às fls. 03, 04, 10, 12 e 13 dos documentos de habilitação, de modo 

que não se verifica prejuízo pela ausência do modelo - anexo I. A equipe técnica procedeu à 

análise das empresas com relação às alíneas “c”, “d”, “e” e “f” do subitem 5.5 do edital, 

constatando que a empresa participante atende estes requisitos habilitatórios, registrando a 

ausência da prova de inscrição dos responsáveis técnicos junto ao CREA. Não obstante, a folha 

15 apresenta as informações necessárias referentes ao registro destes responsáveis. Os 

documentos das páginas 22-25 atendem a solicitação da alínea e.1, e os documentos das páginas 
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18-21 atendem a alínea e.2, ambas do item 5.5. Feitas estas considerações, a comissão de 

licitação decidiu, por unanimidade de seus votos, declarar a empresa TERA LTDA 

HABILITADA no certame. Ante a aceitação do resultado pelo representante, o invólucro 

contendo a Proposta Comercial foi aberto e seu conteúdo rubricado pela Comissão, que registrou 

o valor global de R$ 104.933,32 (cento e quatro mil, novecentos e trinta e três reais e trinta e 

dois centavos). 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 União – Seção 3. Nada mais havendo a tratar, a sessão pública foi encerrada 

às 14hs45min e lavrou-se a presente ata que, após lida e aprovada, foi assinada pelos membros 

da Comissão de Licitação e pelo representante presente. 

 
 

 

 

 

 

RODRIGO KRÜTZMANN 

Presidente Titular 

PAULA PINHO BORBA 

Membro 

 

 

 

 

MARCIA LOUREIRO CHAVES SOLDERA 

Membro 

 

 

 

 

MAURICIUS MUNHOZ DE MEDEIROS 

Membro 

 

 

 

 

Norberto Junior Silveira 

TERA LTDA 

 

 


