
ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO PROPOSTA TÉCNICA
CONCORRÊNCIA Nº 0048/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18/0435-0052236-9

Objeto: Concessão para exploração dos serviços de estação rodoviária de 4ª 
Categoria na localidade de São Francisco de Paula

Aos doze dias do mês de junho de 2020, reuniu-se a Comissão Permanente 
de  Licitações,  designada  pela  Portaria  N0 318/2019,  para  examinar  as 
propostas  técnicas  referentes  ao  processo  em epígrafe  apresentadas  pelas 
participantes:  Teixeira Silva & Teixeira Silva 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 ao 3.7.a (na carta de 
apresentação  deve  constar  o  prazo  para  início  dos  serviços).Também  não 
apresentou  ao  item  3.7.b.  Quantos  aos  itens  3.8  e  3.9  não  atendeu  os 
seguintes  itens:  Na  apresentação  do  projeto,  não  constam  os  seguintes 
elementos:- planta de localização;- planta  baixa,  atendendo  as  dimensões 
mínimas do ANEXO IV: Não foi atendida a largura mínima de 4,50 m; - Não 
consta planta de elevação de fachada ou fachadas; - não constam plantas de 
cortes  longitudinal  e  transversal,  com indicação  da  altura  da  cobertura  dos 
boxes; - Não constam especificações em memorial descritivo; - Não  consta 
cronograma físico - financeiro para adequação do prédio existente. Item 3.8.6 - 
Ausência  de  Anotação  de  Responsabilidade  Técnica  (ART  ou  RRT) 
devidamente  registrada  Item  3.8.8  -  Ausência  de  indicação  dos  itens  e 
estruturas de acessibilidade no projeto, de acordo com o Edital - piso podotátil. 
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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