
ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 0017/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/0435-0030870-7

Objeto: Concessão dos serviços de Estação Rodoviária de 3ª Categoria 
na localidade de Nova Prata/RS

Aos  dezessete  dias  do  mês  de  fevereiro  de  2020,  reuniu-se  a 
Comissão  Permanente  de  Licitações,  designada  pela  Portaria  n0 

318/2019 e seus anexos,  para analisar  a documentação apresentada 
pelas  empresas:  1-Terminais  Rodoviário  Peglow Ltda,  2-Dell  Valle 
Rodoviária,  3-Pastre  e  Panegalli  Ltda  e  4-Stradale  Terminais 
Rodoviário. Ao  término, esta Comissão declara a licitante  Terminais 
Rodoviário Peglow Ltda inabilitada tendo em vista que não atendeu o 
item  3.3.1  a  (documento  de  identidade  do  representante  legal  foi 
apresentado em cópia  simples).  Também não atendeu o item 3.3.2  i 
(declaração da licitante de que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho  noturno,  perigoso  ou  insalubre  e  não  emprega  menor  de 
dezesseis  anos,  ressalvado na  condição  de  aprendiz,  a  partir  de  14 
anos,  conforme  Anexo  XX  foi  apresentada  sem  assinatura  de 
representante  legal  da  empresa).  Ainda  não  atende  o  item  3.3.4  b 
(declaração  de  que  não  há  participação  na  empresa  ou  consórcio 
licitante, de administrador, proprietário ou sócio com poder de direção, 
que seja familiar de agente público que exerça cargo em comissão ou 
função de  confiança  no Órgão,  atendendo ao disposto  no art.  8º  do 
Decreto  estadual  nº  48.705/11  (Anexo  XIX) foi  apresentada  sem 
assinatura  de  representante  legal  da  empresa).  As  demais  licitantes 
estão  habilitadas  tendo  em  vista  que  atenderam  a  integralidade  do 
edital. Nada mais havendo a registrar, encerrou-se a sessão e lavrou-se 
a presente ata que foi assinada pelos membros desta comissão.
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