
  

Processo nº 19/0435-0014360-6

Assunto: Recurso à Concorrência 0062/2019

 Sr. Diretor

 Examinados os Recursos referente ao edital de Concorrência nº 

0062/2019, apresentados pelas empresas Rodoviária Cruz Alta Ltda e 

Meridional  Terminais Ltda, com base nos fundamentos e nas razões 

apresentadas pela Assessoria Jurídica da CELIC e no Parecer Técnico do 

DAER,  DECIDIMOS  pelo  CONHECIMENTO  do  Recurso  e  pelo  NÃO 

ACOLHIMENTO  do recurso da empresa  Meridional  Terminais Ltda e 

pelo NÃO CONHECIMENTO do recurso da Rodoviária Cruz Alta Ltda.

Em 28/05/20

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

 Diante das considerações expostas pela Assessoria Jurídica/CELIC, por 

intermédio da Informação nº 0669/2020 – ASJUR/CELIC, aprovo a decisão da 

Comissão Permanente de Licitações, pelos fundamentos e razões apresentadas.

 Em 28/05/20

Diretor do Dep. de Licitações Centralizadas/CELIC
Jairo Peres de Oliveira

Diretor do DELIC/CELIC

CELIC/RS - Av. Borges de Medeiros nº 1501-2º andar - Centro Administrativo Fernando Ferrari - Porto Alegre, CEP 
90119-900 - RS – Brasil - Fone (51) 3288-1160 - FAX (051) 3288-1162
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Análise Recurso CR/062/2019 

Empresa: Meridional Terminais Rodoviários 

Processo: 19/0435-0014360-6 

 

 Após análise do recurso apresentado pela empresa MERIDIONAL Terminais Rodoviários, quanto a 
análise do projeto apresentado para a operação da estação rodoviária de Cruz Alta, verifica-se que a 
recorrente em seu recurso corrobora com a manifestação da análise do projeto e da Declaração apresentada, 
manifestando que o imóvel de propriedade da prefeitura não tem alienação programada, permanecendo 
com destinação de estação rodoviária, mas sem garantia de prazo para o funcionamento. 

 Alega ainda que o Edital permite a instalação em prédio provisório, e que caso haja a alienação do 
imóvel de propriedade da Prefeitura, será providenciada novas instalações para estação rodoviária, e que a 
certidão emitida pela Prefeitura garante a execução dos serviços no imóvel de sua propriedade nos prazos 
estabelecidos no item 8.4 do Edital. 

 Da mesma forma, o recorrente alega que a Legislação permite a alteração do imóvel e adequação 
mediante reformas, adaptação ou alteração de endereço da estação rodoviária, citando o Art. 17 da Lei 
21.072/1971, que estabelece que o concessionário se obrigará a construir ou locar prédio para execução dos 
serviços em prazo certo em conformidade com o edital de concorrência e planta apresentada na proposta. 

 A análise do DAER do projeto apresentado no edital de licitação 062/2019 atesta que não foi 
apresentado pelo  licitante projeto para instalação do prédio definitivo a ser analisado para fins de 
concorrência, descumprindo não apenas a legislação citada pelo próprio recorrente, como o edital em seu 
item 8.4, e invalidando a certidão emitida pela Prefeitura, que estabelece como prazo para a utilização do 
imóvel os limites estabelecidos no item 8.4 do Edital. 

 Desta forma, mantemos o parecer anterior, quanto ao não atendimento dos itens do Edital, no que 
tange a apresentação de projeto definitivo. 

 

        STR, 27/05/2020 

 

 

 

 

  

27/05/2020 15:44:02 SEPLAG/CPL/RODOV/437717601 CR 0062/2019 JULGAMENTO RECURSO 1154

19043500143606



Análise Recurso CR/062/2019 

Empresa: RODOVIÁRIA CRUZ ALTA LTDA 

Processo: 19/0435-0014360-6 

 

 Recurso intempestivo, confome análise da CELIC. Nenhuma consideração será relatada por este 
Departamento. 

 

Contrarrazões Recurso Meridional CR 062/2019 

Empresa: Rodoviária Cruz Alta LTDA 

 A empresa apresenta contestações às alegações do recorrente MERIDIONAL TERMINAIS Rodoviários 
quanto a indicação do imóvel da prefeitura para instalação da estação rodoviária. Apresenta elementos 
referentes a alienação do imóvel por parte da prefeitura. 

 A avaliação quanto ao recurso da empresa MERIDIONAL já foi respondidas ao recorrente, não 
havendo o que manifestar nas contrarrazões apresentadas. 

 

         STR, 27/05/2020 
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Informação nº 0669/20 – ASJUR/CELIC               Porto Alegre, 28 de maio de 2020.

Assunto: Recurso Concorrência nº 0062/2019

Processo nº 19/0435-0014360-6

A CPL/CELIC solicita manifestação quanto aos recursos apresentados pelas 

licitantes Meridional  Terminais Ltda.  e Rodoviária Cruz Alta Ltda.  ao julgamento da 

proposta  técnica  da  Concorrência  nº  0062/CELIC/2019,  que  tem  por  objeto  a 

concessão dos serviços de Estação Rodoviária de 1ª Categoria na localidade de Cruz 

Alta/RS.

Ambas  recorrentes  se  insurgem contra  o  julgamento  de  suas  propostas 

técnicas realizada pelo DAER.

Foi apresentada contrarrazão pela licitante Rodoviária Cruz Alta Ltda.

É o breve relatório.

Primeiramente, esclarece-se que o conhecimento (ou não) do recurso se 

dá nos termos e prazos do art. 109 da Lei nº 8.666/93, qual seja, para o caso em tela,  

com fulcro no inc. I, alínea “b” - o prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do  

ato ou da lavratura da ata.

Considerando que a Ata de Sessão de Julgamento da Proposta Técnica foi 

publicada  no  Diário  Oficial  do  Estado  em  30  de  março  de  2020,  considerando  o 

Decreto  nº  55.128,  que  suspendeu  os  prazos  recursais,  bem  como  o  Decreto  nº 

55.220/20, que levantou tal suspensão para procedimentos licitatórios, considerando 

o “Aviso aos Licitantes sobre Prazos Recursais”  publicado no Diário  Oficial  do  Estado 
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no dia 05 de maio de 2020, entendemos que o prazo final para a apresentação dos 

recursos se encerrou no dia 12 de maio de 2020.

Desta  forma,  o  recurso  interposto  pela  licitante  Meridional  deve  ser 

conhecido. Por outro lado, o recurso apresenta pela licitante Rodoviária Cruz Alta Ltda.  

não  deve  ser  conhecido,  uma  vez  que  interposto  no  dia  14  de  maio  (fl.  1121), 

portanto, fora do prazo recursal.

Quanto ao mérito, percebemos que a celeuma foge do âmbito jurídico, 

tratando-se exclusivamente de matéria técnica. Por tal razão a CPL consultou o DAER, 

que se manifestou às fls. 1154/1155, no sentido de negar provimento ao recurso.

Assim,  sugerimos  que  o  recurso  apresentado  pela  licitante  Meridional 

Terminais Ltda. seja conhecido, e no mérito desprovido, com base no parecer emitido 

pelo DAER. Já o recurso apresentado pela licitante Rodoviária Cruz Alta Ltda. não deve 

ser conhecido, visto que encontra-se intempestivo conforme já explanado.

Contudo, à consideração superior.

Carlos Freitas Orellana

Assessoria Jurídica/CELIC

De acordo.

Encaminhe-se à CPL/CELIC para prosseguimento.

Marja Mabilde

Coordenadora ASJUR/CELIC
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