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ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE

LICITAÇOES

( OBJETO: IMPUGNAÇÃO

PROCESSO LICITATOR10 NO 18/0435-0031667-0

EDITAL NO 0055/2019

IMPUGNANTE: SINDICATO DE AGENCIAR E ESTAÇOES RODOVIÁRIAS NO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAERRGS

IMPUGNADO: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL E DEPARTAMENTO AUTONOMO

DE ENTRADAS DE RODAGEM DO ES'FADO DO Rlo GRANDE DO sul (DAER/RS)

SINDICATO DE AGÊNCIAS E ESTAÇÕES RODOVIÁRIAS

NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAERRGS,

pessoa jurídica de direito privado sob a forma de associação,

inscrita no CNPJ sob o no 92.963.925/0001-56, com sede na

Av. Júlio de Castilho, no 596, sala 1.002, Centro Histórico,

Porto Alegre (RS), CEP 90030-130, vem, na condição de

substituto das Agências e Estações Rodoviárias, respeitosa e

tempestivamente, ante Vossa Senhoria, com fulcro no art.

41, $2o, da Lei no 8.666/93 e Tópico XVI do Edital,

apresentar IMPUGNAÇÃO ao Processo Licitatório e Edital

supraepigrafado, publicado pela Central de Licitações do

SANTA MARCA/RS:
Av. lq. Sra. (ii{.s [l)ares.
53, Bilirro Dores.
CEP (}7{')S{')-531
f:{)ne (SS} 3Q2S.935{)

PORTO ALEGRE/RS:
Rua Kart\iro Bi r<:c-los, 630.
Si la l O06, Bêlirro Floresta.
C[P: 9{)035-00S.
l:ot)e {.51) 3239.47{.)3

SANTIAG O/RS
Rua Pir\heiro Mac }ac!

23C)l , Coili. 01 , Cento
C[P 97700-000.
Fode {.55) 3251 .1 921 www.bbz.adv.br
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, pessoa jurídica de

direito público, inscrita no CNPJ sob o no 87.934.675/0001-

96, com sede na Praça Marechal Deodoro, s/n, Centro

Histórico, Porto Alegre (RS); e DEPARTAMENTO

AUTÓNOMO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO

DO RIO GRANDE DO SUL (DAER/RS), pessoa jurídica de

direito público sob a forma de autarquia estadual, inscrita no

CNPJ sob o no 92.883.834/0001-00, com sede na Avenida

Borges de Medeiros, 1555, Praia de Belas, Porto Alegre (RS),

CEP 901 10-150.

1. DA TEMPESTIVIDADE

1.1. A presente impugnação é totalmente tempestíva, uma vez que

o Tópico XVlt do Edital prevê que as impugnações referentes ao Edital deverão

ser dirigida ao Presidente da Comissão de Licitação em até 5 (cinco) dias úteis
anteriores à data fixada para entrega dos envelopes. Por sua vez, o Preâmbulo

do presente Edital, fixou como data de abertura do prazo para envio dos
envelopes o dia 18 de dezembro de 2019.

(
1.2. Assim, o prazo para impugnação se encera no dia ll de

dezembro de 2019, 5 (cinco) dias úteis antes à data fixada para entrega dos

envelopes, razão pela qual se mostra tempestivo a presente impugnação.

11. DAS RAZOES DE IMPUGNAÇÃO

txvl DAS INFORMAÇOES, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇOES: Quaisquer informações
complementares, esclarecimentos e impugnações relativos ao edital ou ao processo licitatório,
deverá ser dirigida ao Presidente da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, em até 5 (cinco)
dias úteis anteriores à data fixada para entrega dos envelopes, devendo ser protocoladas na
sede da Subsecretaria Central de Licitações L CELIC, situada na Av. Borges de Medeiros, 1501, nas
dependências do CAFF - Centro Administrativo Fernando Ferrari, 2o andar, CEP 90119-900, Porto
Alegre, Rio Grande do sul, Brasil, de segunda a sexta feira, em dias úteis, horário das 8h30 às J2h
e das 13h30 às 18h. \\2.-7
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2.1. Inicialmente, cabe mencionar que a Constituição Federal

vigente dedicou um capítulo à Administração Pública e expressou os princípios a

serem observadas por todas as pessoas administrativas de qualquer dos entes

fe de rativos .

2.2. Dentre esses princípios, destaca-se o pr/nc/b/o da /ega//date, o

qual fixa a diretriz básica da conduta dos agentes da administração. Enquanto os

indivíduos no campo privado podem fazer tudo o que a lei não vede, o

administrador público só pode atuar de acordo com o permitido em lei. Significa

que toda e qualquer ativídade administrativa deve ser autorizada por lei,
devendo o agente administrativo respeitar as leis que o Estado edita.

c.

2.3. Dito isso, da análise do Edital de Licitação no 0055/2019,

verifica-se contrariedade do tópico IX - Das Receitas - com relação à forma de

remuneração das Agencías e Estações Rodoviárias, prevista na Lei no 14.834/16

- Instituí o Plano Diretor do Sistema Estadual de Transporte Público Intermunicipal de Passageiros

de Longo Curso - e Decreto no 53.568/17 - Aprovou o Regulamento do Transporte

Intermunicipal de Passageiros de Longo Curso.

2.4. O Edital no tópico IX prevê que a receitas das Estações

Rodoviárias será constituída pela i) comissão e íí) por outras modalidades de

remuneração aprovadas pelo Conselho de Tráfego do DAER, bem como pela iii)

tarifa de embarque proveniente de outros sistemas de transportes coletívos de

passageiros ou iv) pela tarifa de embarque. A saber:

IX DAS RECEITAS

A receita das Estações Rodoviárias será constituída pela CQmissaa,
nos termos da vigente Resolução no 2455 do Conselho de Tráfego, de 07
de janeiro de 1977, que estabelece em 11% sobre o valor do preço das
passagens comercializadas e 15% sobre o valor do despacho de bagagens
e encomendas encaminhados via estação rodoviária provenientes da
venda de passagens e de encomendas pagas pelos passageiros, por
locações comerciais, por prestações de serviços de conveniência aos
passageiros e
Conselho de Tráfego do DAER, bem como pela tarlfà de embarçRe

C
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proveniente de outros sistemas de transportes coletivQS de Dassage1l.QS

ou pela tgrife de embarque, nos termos da Lei 14.834/2016 e Decreto
Estadual 53.568/2017.

Para as linhas interestaduais e internacionais, no que couber. a
tarifa de embarque será determinada por Resolução do Conselho de
Tráfego do DAER, homologada pela AGERGS, definidas pela fórmula:

TE = (CVP / NPV) x 0,85; onde
TE: Tarifa de Embarque (R$),
CVP: Comissão sobre a Venda de Passagens (R$/ano),
NPV: Número de Passagens Vendidas (no/ano).
0,85: Coeficiente de correção para a relação de valores das
passagensintermunicipais x interestaduais e internacionais

C A fórmula se utilizará dos dados anuais levantados no ano anterior
ao cálculo, conforme normativa do Poder Concedente.

A estação rodoviária realizará o repasse dos valores referente à
venda de passagens e despacho de bagagens e encomendas, às
transportadoras, já descontadas as comissões incidentes, observado o
disposto no Item X deste Edital.

2.5 Entretanto, consta-se divergência da redação do tópico IX do

Edital, com relação à redação dos ans. 43 da Lei no 14.834/16 e art. 48 do

Decreto no 53.568/17. Vejamos:

Art. 43. A receita das Estações Rodoviárias será constituída pela
e tarifa de embarque oroveniente da .venda de
e QrlçQHendas paga pelos passageiros, por locações

comerciais, prestações de serviços de conveniência aos passageiros e
outras modalidades de remuneração aprovadas Dela Canse!!!e..de
Tráfego e taxa de embarque oroveniente de outros sistemâ&Je
transoortes coletivos de pa$$ãqelrQS.

43.
com issao
Dassaaens pelos

c'

Art. 48. A receita das estações rodoviárias será constituída pela çgmJssaQ
e pela tarifa de embarque orovenientes davenda de oassaaens e
dg..eDÇQH9Dçlês..pagas pelos passageiros, por locações comerciais, por
prestações de serviços de conveniência aos passageiros e por entras
modalidades de remuneração aprovadas pelo Conselho da..[rálleae
do DAER, bem como pela taxa de embarque .proveniente de
outros sistemas de transoortes coletivos de oassaqeiros.

2.6. Veja que o texto da legislação vigente prevê que a receita das

Estações Rodoviárias será constituída pela í) çemissãe e ii) taHfa...de..e!!!ba!:gue

oroveniente da venda de Dassaaens e encomendas [ .] e ní) por outras

modalidades de remuneração aprovadas pelo Conselho de Tráfego do DAER, bem c:

'r
www.bbz.aclv.br



BOCHI BRUM & ZAMPIERI
Sociedade de Advogados - OAB/RS 361

como iv) pela taxa de embarque proveniente de outros sistemas de transportes

coletivos de passageiros.

2.7. Tem-se que a i) comissão e ii) tarifa de embarque proveniente

da venda de passagens e encomendas remuneram a Estação Rodoviária pelo

transporte intermunicipal de passageiros, enquanto iií) outras modalidades de

remuneração aprovadas pelo Conselho de Tráfego e iv) taxa de embarque

proveniente de outros sistemas de transportes coletivos de passageiro as

remuneram pelo transporte interestadual e internacional.
C

2.8. Em uma simples comparação entre a redação do tópico IX do

Edital com a redação da legislação aplicável, nota-se divergências que devem ser

corrigidas, uma vez que o processo licitatório e o edital no 0055/2019, devem
cumprir a legislação vigente que os amparam (princípio da legalidade).

2.9. Vejamos quadro comparativo

(

2.10. Entende-se que a redação a ser seguida pelo Edital no que
toca a receita das estações rodoviárias é tal igual à redação dada pelos art. 43 e

art. 48, da Lei no 14.834/16 e o Decreto no 53.568/17, respectivamente.

W
C

www.bbz.adv.br

 
11

 
l



BOCHI BRUM & ZAMPIERI
Sociedade de Advogados - OAB/RS 361

2.11. Assim, sugere-se a seguinte redação

IX DAS RECEITAS

A receita das Estações Rodoviárias será constituída pela çe!!)iSsaQ, nos
termos da vigente Resolução no 2455 do Conselho de Tráfego, de 07 de
janeiro de 1977. que estabelece em 11% sobre o valor do preço das
passagens comercializadas e 15% sobre o valor do despacho de bagagens
e encomendas encaminhados via estação rodoviária e tarifa. de
emba rque provenieD paga
pelos passageiros, por vocações comerciais, prestações de serviços de
conveniência aos passageiros e
aprovadas pelo Conselho de Tráfego e taxa de embarqlie

assaqei ros .

1...] (restante inalterado)

2.12. Dessa forma, impugna-se o tópico IX do Edital de Licitação,

uma vez que a redação apresentada não guarda relação com a legislação

vigente, devendo o texto ser alterado conforme sugestão no item "2.9." dessa

impugnação, de modo a respeitar e cumprir a legislação vigente

111. DOS PEDIDOS

( ANTE O EXPOSTO, requer seja acolhida a presente impugnação, de

modo que a redação do tópico "lX DAS RECEITAS" passe a guardar relação com

a redação dos ans. 43, da Leí no 14.834/16, e art. 48, do Decreto no 53.568/17,

conforme sugestão do item "2.9." desta impugnação, enquadrando-se na

legislação vigente

Requer ainda seja determinada a republicação do Edital, inserindo a

alteração aqui pleiteada, reabrindo-se o prazo inicialmente previsto, conforme B

4o, do art. 21, da Leí no 8666/93.

Nesses termos, pede-se e espera deferimento
c:

b
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Santa Mana (R#), l e setembro de 2019

August1 Becker2 g AB/RS 93.239

zAdvogado. Professor de Direito Empresarial da graduação AMF. Pós-graduado em nível de
Especialização em Direito Empresarial. Mestrando do Programa de Pós-Graduação - Mestrado
Profissional em Direito da Empresa e dos Negócios da Unlsinos - RS.

c:
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AIDIR COSTA DE OLIVEIRA - OAB/RS 57.3qi
ALFREDO BOCHI BRUM - OAB/RS 38.b77
AUGUSTO BECKER - OAB/RS q3.23q
BRUNO FOGIATO LENCINA - OAB/RS n.80q
CARLOS ALBERTO BECKER - OAB/RS 78.q62
EDUARDO AUGUSTO CORDEIRO BOLZAN - OAB/RS b5.873

GLEIDSON DOS SANTOS FERREIRA - OAB/RS 98.408
JUUANO LOPES BOCHI BRUM - OAB/RS 79.903

LUCiANO DA CÁS SOMA - OAB/RS 54.1q3
MARMELO CARLOS ZAMPIERI - OA8/RS 38.529
RODRIGO VIEGAS - OAB/RS bO.qqb

BOCHI BRUM & ZAMPIERI

sociedade de Advogados - OAB/RS 361

PROCURAÇÃO
koooviÁniAS NO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SAERRGS, pessoa jurídica de direito
privado sob a forma de associação, inscrita no CNPJ sob o no 92.963.925/0001-
56. com sede na Av. Júlio de Castilho, no 596, sala 1.002, Centro Histórico, Porto
AI ante legal.

S 38.529; LUCIANO DA

CAS CIMA - OAB/RS 54.193; AIDIR COSTA DE OLIVEIRA - OAB/RS 57 391;
RODRIGO VIEGAS - OAB/RS 60.996; EDUARDO AUGUSTO CORDEIRO BOLZAN -
OAB/RS 65.873; BRUNO FOGIATO LENCINA - OAB/RS 77.809; CARLOS
ALBERTO BECKER - OAB/RS 78.962; AUGUSTO BECKER - OAB/RS 93.239; e
GLEIDSON FERREIRA - OAB/RS 98.408; todos sócios integrantes da BOCHI
BRUM E ZAMPIERI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - OAB/RS 361, CNPJ
no 92.456.599/0002-71, situada na Av. Nossa Senhora das Dores, no 53. Bairro
Dores. CEP. 97.050-531 - Santa Marca(RS).

C

Poderes: Representar em processo administrativo de licitação

prepostos para representa-lo(a) judicialmente

C

SãiWaria (?S), 16 de setembro de 2019

/

SENTIA MANIA/RS:
Av. N. Sra. das Dores.
53. 13airro Dores.
CEP 97050-531 .
l:one (55) 3025.9350

PORTO ALEGRE/RS:
Ruz} ltamiro Barcelos, 630,
Sala 1 006, Bairro Floresta.
CEP: 90035-005.
Fine (51 ) 3239.4703

SANTIAGO/RS
Rua Pinheiro Milchaclo.

2301 , Conj. 01, Centro
CEP 97700-000.
Pane (5S) 3251 .1921 www.bbz.adv.br
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Sindicato de Agências e Eshções Rodoviárias no Estado do Rio Grande do Sul --
SAERRGS

Associação das Rodoviárias do Bnsil -- ARBRAS
ASSEMBLÉU GERAL ORDINÁRIA

Aos vinte e cinco dias do mês de outubro de 2016, às quatorze hons, nas dependências do Hotel
Continental -- Restaurante Duque de Wellington --2e andar, LalEO Vespasiano Julgo Veppo, rig 77 em
Porto Alega/RS, o Sr. Jorre Alberto lonntz Ai&, presidente do Sindicato de Agendas e Estações
Rodoviárias na Estado do Rio Grande do Sul -- SAERRGS e Associação das Rodoviárias do Bnsíl --
ARARAS, iniciou a nunião cumprimentando a todos os presentes e o(plicou que estávamos reunidos
para atender o chamamento do edibl de convocação e que para tanto, era necessário a escolha de
um presidente para presidi-la. Por sugestão dos presentes lbi escolhido o Sr. Jorre Alberto Lorenü
Alta para pnsidir essa assembleia, que de imedbto convidou a mim, Nelson No11, para que tosse
secretário da mesma. O preádente deu infdo aos üabalhos lendo o edital de convocação que lbi
publicado no Jomal Correio do Povo, do dia 24/09/2016, pág- 18, com a seguinte ordem do dia: l-
Decidir sobre a coítünuidade da ARBRASi 2- Apresentação do relatório de ativídades 2013 à 2016; 3-
Eleição da direMria exealüva do SAERRGS camposb por: a) Presidente e vice Presidente, SecreHrio
e Tesoureiro; b) Conselho Fiscal (üês nnnbnos titulares e três membros suplentes); c) Escolha do
representante na FETERGS(Ulular e suplente) 4- Eleição da ARBRAS: a) Pnsidente, le e 2e vioe-
Presidentes), Seaetárío e Tuoureiro; b) Conselho Delibemtívo(09 membros) 5- Posse das Diretarias.
6- Assuntos diversos. Com relação ao ium l foi deddida, por unanimidade, pela extinção da
Associação das RodoUáriasdo Brasil -- ARARAS por ter perdido sua principal função, permanecendo
até lá a anual direbria a qual recebe, da assembleia, os poderes para sua baixa. Quanto ao item 2, fbi
apresentado o relatório de atividades dâ gestão que se enoerla. O Sr. Hélio De Caril, da Estação
Rodoviária de Palmein das Missões, pediu a palavra e elogiou a atuação do Presidente Jorre Alta
pela condução e pelo cuidado com a parte financein da entidade. As prestações de contas foram
analisadas pelos Conselhos Ficais das duas entidades, cujos pareceres foram pela aprovação. Posa)s
em votação, as pnstações de contas são aprawdas por unanimidade. O Presidente Jorge agmdeoeu
a colaboração da Dintoria, Associados e em espedal aos colegas Glauber Gobatto e Nelson No11, pelo
apoio em todas as aüvidades e processos que o SAERRGS enfrentou. Salienta que se despede da
Presidência, mas não do trabalho do Sindkzto- Em seguida o presidente, em atenção ao item 3 da
ordem do día. deu unido a votação pam escolha da nova Diretorta do SAERRGS para o período
compreendido entre 25 de oubibn de 2016 e 2S de outubro de 20119. O presidente informa que
houve a apresentação de chapa única, derxtro do prazo previsto no estatuto, composta das seguintes
pessoas: Presidente Nelson No11, brasileiro, casado, comerüante, CPF 124.491-64049, RG
1001294261, sócio da Empresa No11 & Cia Lida CNPI 87244.083/0001-42; Vice Presidente Reinando
Cristiano Matte, bmsileiro, viúvo, gerente admhisüativo, CPF 268337.780 00, RG 7028029671, sócio
da Empresa Estação Rodoviária Sana Crua do sul Lida CNPy 89309.546/0001-32; 1a Secntária
Jacqueline Pnss Heinze, bnsíleim, casada, comerciante, CPF 776.376.740-53, RG 1016858985, sócia
da Empresa Halo Press e Cia Ltda CNPJ 06.039.892/0001-10ç 2a Secntária Marilone Seibert,
brasileira, separada judicialmente, advogada, CPF 6]2.457.470-S3, RG 1037590484, OAB/RS ng
58.828, sóda da Empren Hotel Santo Cristense Lida CNPJ 90.450.669/0001-78; TesoureiroJorEe
Alberto Lorenz Alta. bmsileino, casado, adminisuador, CPF 429.806310-m, RG 1012537088, sido da
Empresa Estação Rodoviáãa Santa Mana Lida CNPJ 95.602.348/0001-6S -- Conselho Fiscal tTitulales)
l9 alava Barichello, brasileiro, casado, gerente administrativo. CPF 232.502.240-49, RG 4009468S81,
sócio da Empresa Estação Rodoviária de Garibaldí LMa CNPy 90.531.815/0001-90; 29 ArcíldoWalker,
brasileiro, casado, presHdor de serviço, CPF 047.144.310.72, RG 8010803206, sócio da Empresa Esta-
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