
ATA DA SESSÃO DE REVISÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTA 
TÉCNICA – ART.48

CONCORRÊNCIA Nº 0062/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19/0435-0014360-6

Objeto: Concessão dos serviços de Estação Rodoviária de 1ª Categoria na 
localidade de Cruz Alta.

Aos oito dias do mês de julho de 2020, reuniu-se a Comissão Permanente 
de  Licitações,  designada  pela  Portaria  n0 318/2019 e  seus  anexos,  para 
proceder  a  revisão  do  julgamento das  propostas  das  empresas:  1- 
Rodoviária  Cruz  Alta  Ltda;  2  - Meridional  Terminais  Ltda.  Ao término, 
considerando  o  novo  parecer  técnico  emitido  pelo  DAER,  esta  Comissão 
retifica seu julgamento para declarar classificada e vencedora do certame a 
proposta da empresa Rodoviária Cruz Alta Ltda, tendo em vista que atendeu 
as exigências editalícias, atingindo a pontuação de 57. A desclassificação da 
empresa  Meridional  Terminais  Ltda permanece  inalterada. 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 90110 - 150 – Telefone: 51 – 3288.1586 – 3288.1587

cpl@smarh.rs.gov.br
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Edital: CR 0062/20019 

Edital de Licitação de Concessão de Serviços de Estação Rodoviária de 1ª Categoria 

Processo: PROA 19/0435-0014360-6 

Localidade: Cruz Alta  

Licitante: RODOVIÁRIA CRUZ ALTA LTDA 

Análise da complementação de proposta – Art. 48 

1. Quanto ao Conteúdo do Envelope: 

a) Carta de Apresentação: Atendido 

b) Relação de Documentos que acompanha a proposta: Atendido 

c) Projeto completo dos itens 3.8 e 3.9: Atendido 
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2. Planilha de Classificação das Propostas: 
 

PLANILHA PARA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS - Edital n°0062/CELIC/2019 

 
1ª Categoria – Cruz Alta    

 
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  20  

b) largura da rua de acesso:       

até 8,00m      00  0  

Acima de 8,00m     05    

c) declividade da rua de acesso       

<ou = 1%     10    

>1% ou = 2%    08  8  

>2% ou = 3%    06    

>3% ou = 4%    04    

>4% ou = 5%    02    

>5%     00    

2. Instalações        

Prédio Particular      

descrição do imóvel    
pontuação 

 
valor 

atribuido  
Prédio contendo boxes cobertos, plataforma de embarque/desembarque, pátio de 

manobras, conforme Anexo IV, área da rodoviária, atendendo ao mínimo previsto no Ato n.° 
2.403/2018 para uma estação rodoviária de 1ª categoria, bar, restaurante, ou praça de 
alimentação com o mínimo de 100 m² e outros estabelecimentos comerciais (no mínimo 
quatro estabelecimentos comerciais, além dos estabelecimentos ligados à alimentação), 
assentos confortáveis na sala de espera e posto de venda de passagens.  

40 

 

 

 
Prédio contendo boxes cobertos, plataforma de embarque/desembarque, pátio de 

manobras, conforme Anexos IV, área da rodoviária, dentro do mínimo previsto no Ato n.° 
2.403/2018, para uma estação rodoviária de 1ª categoria, bar, restaurante, ou praça de 
alimentação com o mínimo de 100 m², e outros estabelecimentos comerciais (menos de 
quatro e mais de dois estabelecimentos comerciais, além dos estabelecimentos ligados à 
alimentação) e, assentos confortáveis na sala de espera e posto de venda de passagens.  

30 

   
Prédio contendo boxes cobertos, plataforma de embarque/desembarque, pátio de 

manobras, conforme Anexo IV, área da rodoviária dentro do mínimo previsto no Ato n.° 
2.403/2018, para uma estação rodoviária de 1ª categoria, bar, restaurante, ou praça de 
alimentação com o mínimo de 100 m², outros estabelecimentos comerciais e assentos 
confortáveis na sala de espera.  

20 

 

20 

 
Prédio contendo boxes cobertos, plataforma de embarque/desembarque, pátio de 

manobras, conforme Anexo IV, área da rodoviária dentro do mínimo previsto no Ato n.° 
2.403/2018, para uma estação rodoviária de 1ª categoria, bar, restaurante, ou praça de 
alimentação com o mínimo de 100 m² e assentos confortáveis na sala de espera.  

10 

   
Prédio contendo boxes cobertos, plataforma de embarque/desembarque, pátio de 

manobras, conforme Anexo IV, área da rodoviária dentro do mínimo previsto no Ato n.° 
2.403/2018, para uma estação rodoviária de 1ª categoria, bar, restaurante, ou praça de 
alimentação com o mínimo de 100 m².  

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  4  

 abertas    0,0    

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

 
   

 até o teto    5,0  5  

 > 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  0  

Piso das áreas internas, inclusive área de circulação:      

 granito regular    2,0    

 basalto regular    1,0    

 outro pavimento    0,0  0  

Programa para separação de lixo         

 Separação total do lixo    6,0    

 
Separação lixo seco / 
orgânico    

3,0 
   

 Sem separação do lixo    0,0  0  

         

     
pontuação 

 
valor 

atribuido  

TOTAL        57  
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