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CONCORRENCIA N'0004/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N' 18/0435-0038194-3

Objeto: Concessão dos serviços de Estação Rodoviária de I' Categoria na
localidade de Tramandaí/RS

Aos cinco dias do mês de fevereiro de 2020, reuniu-se a Comissão
Permanente de Licitações, designada pela Portaria NQ 318/2019, para
examinar as propostas técnicas referentes ao processo em epígrafe
apresentadas pelas participantes: Stradale Terminais Rodoviários Ltda. Ao
término, com base no parecer técnico emitido pelo DAER, esta Comissão
declara desclassificada a licitante do certame, tendo em vista que não
atendeu aos itens 3.8.1 (Ausência de planta de situação do terreno,
localização, detalhamento da plataforma dos boxes e suas dimensões
mínimas, Ausência de especificações de materiais em memorial descritivo)l
Item 3.8.2 (Não foi apresentada planta de situação com a posição do imóvel no
lote, bem como distância à esquina, detalhamento do acesso, assim como
liberação do órgão para acesso na rodovia ERS-030 - Atestado de viabilidade
de acesso comercial)l Item 3.8.3 (Como se trata de prédio a ser construído,
deverá ser apresentada a localização do prédio provisório, para início da
concessão dentro do prazo estipulado -imediato mediante assinatura, conforme
consta na carta de apresentação)l Item 3.8.6 (Ausência de Anotação de
Responsabilidade Técnica (ART ou RRT) devidamente registrada)l Item 3.8.8
(Ausência de indicação dos itens e estruturas de acessibilidade no projeto, de
acordo com o Edital - barras nos banheiros PCD, piso podotatil)l Item 3.8.9
(Ausência de atendimento as exigências do Ato Normativo DAER 2043/2018,
nos itens: i. Fraldário - não atende a largura mínima de 2,50m - dimensão de
1.60m: ii. Verificar dimensões mínimas dos elementos estabelecidos nas
especificações do Ato Normativo 2.403/2018, bem como posicionamento do
depósito de bagagens no que tange na interferência na circulação dos usuários
e balcão de ligação com a sala de espera). Nada mais havendo a registrar,
encerrou-se a sessão e lavroçr:sél a presente ata que foi assinada pelos
membros desta comissão. l Ih ,4,,a
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