
ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO PROPOSTA TÉCNICA
CONCORRÊNCIA Nº 0018/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/0435-0017741-1

Objeto:  Concessão dos serviços de Estação Rodoviária de 3ª Categoria na 
localidade de Guaporé.

Aos  vinte e cinco dias do mês de março de 2020,  reuniu-se a Comissão 
Permanente de Licitações, designada pela Portaria N0 318/2019, para examinar 
a  proposta  técnica  referente  ao  processo  em  epígrafe  apresentada  pela 
participante  Terminais Rodoviário Peglow 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 os itens 3.7, 3.8 e 3.9 do 
edital  ( a) ausência de carta de apresentação, sem manifestação quanto ao 
prazo para início do serviço; b) não apresentou Relação de Documentos que 
acompanha a proposta; c) Não foram atendidos os seguintes itens referentes 
às  instalações:  -  Não  há  indicação  de  equipamentos  de  acessibilidade  – 
rampas  de  acesso,  piso  pododotátil,  -  Não  atendimento  aos  itens  do  Ato 
2.403/2018, a saber: sala de espera não possui a área mínima necessária, sala 
de espera não possui  a área mínima necessária,  aberturas das instalações 
sanitárias  não  possuem  a  largura  mínima de  1,0m e  não  há  indicação  de 
lanchonete  ou  restaurante).  Nada  mais  havendo  a  registrar,  encerrou-se  a 
sessão  e  lavrou-se  a  presente  ata  que  foi  assinada  pelos  membros  desta 
comissão.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

Centro Administrativo Fernando Ferrari - Av. Borges de Medeiros, 1501, 2º andar
Porto Alegre/RS – CEP 90119 900 – Telefone: 51 – 3288.1586 – 3288.1587
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Edital: CR 0018/20  

Edital de Licitação de Concessão de Serviços de Estação Rodoviária de 3ª Categoria 

Processo: PROA 19/0435-0017741-1 

Localidade: Guaporé 

Licitante: Terminais Rodoviário Peglow LTDA  

Análise de Propostas – Envelope 02 – Da proposta 

 

1. Quanto ao Conteúdo do Envelope: 

a) Carta de Apresentação: Não Atendido – ausência de carta de apresentação, sem manifestação 

quanto ao prazo para início do serviço 

b) Relação de Documentos que acompanha a proposta: Não Atendido 

c) Projeto completo dos itens 3.8 e 3.9: Não atendido 

 Não foram atendidos os seguintes itens referentes às instalações: 

 - Não há indicação de equipamentos de acessibilidade – rampas de acesso, piso pododotátil; 

- Não atendimento aos itens do Ato 2.403/2018, a saber: 

 i. sala de espera não possui a área mínima necessária (60 m2) – área indicada de 36,55m2; 

 ii. O depósito de bagagens e encomendas está em área compartilhada com o guichê de 

venda de passagens, na dimensão mínima do Ato 2.403/2018; 

 iii. aberturas das instalações sanitárias não possuem a largura mínima de 1,0m; 

 iv. não há indicação de lanchonete ou restaurante. 

 

d) Proposta Comercial : Atendido 

e) Declaração de que cumprirá os padrões de qualidade dos serviços, com os correspondentes 

indicadores e metas propostas para os terminais rodoviários, emanados oficialmente pelo DAER e 

AGERGS (Modelo do Anexo XIII) – Atendido 

f) Declaração de que se compromete a utilizar o ¨Modelo de Elenco de Contas Padrão (Anexo XIV) – 

Atendido 

g) Declaração de Atendimento às exigências mínimas do ATO 2403/2018 (Anexo XV) – Atendido 

h) Declaração de venda de passagens informatizada com impressoras fiscais ou equipamentos 

validados pela SEFAZ (Anexo XVI) – Atendido 

i) Declaração de venda de passagens interligadas com demais estações e agências rodoviárias do Estado 

em sistema compatível com as concessionárias dos Mercados (Anexo XVII) – Atendido 
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j) Declaração de que a localização do prédio está de acordo com a política de trânsito local e não afeta 

os interesses do município nesse sentido (Anexo XXII) – Atendido 

k) Declaração de que a situação do prédio está de acordo com o plano de urbanização da cidade e com 

seu Plano Diretor, se houver (Anexo XXIII) – Atendido  

 

 Esclarecemos que, como o projeto apresentado não atende os itens do Edital, e os requisitos 

mínimos do Ato Normativo 2.403/208, não procedemos a analise da pontuação técnica do projeto.  
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2. Planilha de Classificação das Propostas: 
 

PLANILHA PARA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS - Edital n°0018/CELIC/2020 

 
3ª Categoria – Guaporé    

 
1. Localização        

a) condições de acesso para o imóvel sugerido para a estação rodoviária:  

     
pontuação 

valor 
atribuido 

via não pavimentada    00    

via pavimentada com material pétreo    10    

Via pavimentada com material asfáltico    20    

b) largura da rua de acesso:       

até 8,00m      00    

Acima de 8,00m     05    

c) declividade da rua de acesso       

<ou = 1%     10    

>1% ou = 2%    08    

>2% ou = 3%    06    

>3% ou = 4%    04    

>4% ou = 5%    02    

>5%     00    

2. Instalações        

Prédio Particular      

descrição do imóvel    
pontuação 

 
valor 

atribuido  

box coberto, plataforma embarque/desembarque, pátio, área rodoviária, 
bar, restaurante ou praça de alimentação e outros estabelecimentos 
comerciais (min.3), assentos confortáveis, posto de venda de passagens.  

40 
 

 
 

box coberto., plataforma embarque/desembarque, pátio, área rodoviária, 
bar, restaurante ou praça de alimentação e outros estabelecimentos 
comerciais, assentos confortáveis e posto de venda de passagens.  

30 
   

box coberto, plataforma embarque/desembarque, pátio, área rodoviária, 
bar, restaurante ou praça de alimentação e assentos confortáveis.  

20 
 

 
 

prédio com área rodoviária, bar restaurante ou praça de alimentação e 
outros estabelecimentos, assentos confortáveis e marquise para proteção de 
embarque/desembarque.  

10 
 

 
 

prédio com área rodoviária, bar, restaurante ou praça de alimentação e 
marquise para proteção de embarque/desembarque.  

05 
   

prédio com estacionamento junto ao meio fio e marquise para proteção de 
embarque/desembarque.  

00 
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3. Compartimentos e Superfícies 
Materiais Empregados / Programas Ambientais 

     

 
pontuação 

 

valor 
atribuido 

 

Áreas internas da Estação Rodoviária, inclusive áreas de circulação      

 fechadas, com climatização    10,0    

 fechadas    4,0    

 abertas    0,0    

sanitários – revestimento das paredes em cerâmica 
executada/aplicada em no máximo dois anos:    

 
   

 até o teto    5,0    

 > 1,50 m do piso e abaixo do teto  2,0    

 até 1,50 m do piso    0,0    

sanitários – piso em:        

 granito regular polido    2,0    

 porcelanato    1,0    

 cerâmica comum    0,0    

Piso das áreas internas, inclusive área de circulação:      

 granito regular    2,0    

 basalto regular    1,0    

 outro pavimento    0,0    

Programa para separação de lixo         

 Separação total do lixo    6,0    

 
Separação lixo seco / 
orgânico    

3,0 
   

 Sem separação do lixo    0,0    

         

     
pontuação 

 
valor 

atribuido  

TOTAL        0  

         

 

 
 

25/03/2020 11:11:26 SEPLAG/CPL/DELIC/437717601 ATA ASSINADA 771

19043500177411


