
Informação nº 0418/2020 – ASJUR/CELIC   Porto Alegre, 14 de abril de 2020.

Assunto: Impugnação à Concorrência nº 0038/2020

Processo: 18/0435-0027656-2

A CPL/CELIC  solicita  manifestação  quanto  à  impugnação  apresentada 

pela  empresa  FRANSTIONE  SWENSON  KURZ   ao  Edital  de  Concorrência nº 

0038/CELIC/2020, cujo objeto é a concessão para exploração dos serviços de estação 

rodoviária de 3ª categoria na localidade de Marau/RS.

A  potencial  licitante  requer  alterações  no  instrumento  convocatório, 

questionando os seguintes itens:

I - A ausência de previsão de tratamento diferenciado às microempresas 

e empresas de pequeno porte;

II – Ausência de previsão de cláusula de reajuste contratual;

III  – Por fim, solicita esclarecimento quanto à prestação do serviço no 

caso de instalação provisória.

Sobreveio manifestação do DAER analisando a impugnação.

É o breve relatório.

Preliminarmente, é de ser conhecida a impugnação, visto que interposta 

dentro do prazo previsto no art. 41, § 1º, da Lei nº 8.666/93:

Art. 41. A Administração não pode descumprir as normas e condições do  

edital, ao qual se acha estritamente vinculada.

§ 1o Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital de licitação  

por irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido  

até  5  (cinco)  dias  úteis  antes  da  data  fixada  para  a  abertura  dos  
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envelopes de habilitação, devendo a Administração julgar e responder à  

impugnação  em  até  3  (três)  dias  úteis,  sem  prejuízo  da  faculdade  

prevista no § 1o do art. 113.

Desta  forma,  conhecemos  a  impugnação  e  passamos  à  análise  de 

mérito.

I – Quanto ao primeiro ponto atacado pela potencial licitante, temos a 

informar  que  esta  Subsecretaria  Central  de  Licitações  –  CELIC,  realizou  consulta  à 

Procuradoria-Geral do Estado,  órgão estadual que tem por função institucional zelar 

pela  constitucionalidade  dos  atos  do  governo  e  promover  e  a  unificação  da 

jurisprudência  administrativa  do  Estado,  questionando  a  respeito  da  incidência  do 

tratamento diferenciado conferido às microempresas e empresas de pequeno porte 

nas licitações para concessão de exploração de serviços de rodoviária.

Desta  consulta,  originou-se  o  Parecer  nº  18.145/20,  onde  a  PGE 

manifestou-se  no sentido de que,  apesar  de não estar  expressamente  previsto  nos 

Editais de concessão para exploração dos serviços rodoviários, o tratamento favorecido 

e diferenciado é garantido às micro e pequenas empresas, in verbis:

1.  O  tratamento  diferenciado  a  ser  concedido  em  licitações  às  

microempresas  e  às  empresas  de  pequeno  porte,  previsto  pela  Lei  

Complementar  nº  123/2006,  com as alterações  introduzidas  pela  Lei  

Complementar nº 147/2014, independe de previsão editalícia expressa,  

sendo, portanto, autoaplicável.

2.  Não  há  necessidade  de  alteração  dos  editais  de  concessão  das  

estações e das agências rodoviárias da Capital e do Interior do Estado  

em razão de não constar  expressa previsão no edital  com relação à  

participação  de  microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte,  

considerando  que,  além  de  autoaplicáveis,  dizem  respeito  à  fase  

externa do certame (Informação nº 03/2017 PDPE).
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Desta  forma,  podemos  concluir  que  o  instrumento  convocatório  não 

apresenta vícios de legalidade como sustentado pela potencial licitante, pois apesar de 

não  estar  expressamente  previsto  no  corpo  do  edital  o  tratamento  favorecido  e 

diferenciado às micro e pequenas empresas, estes benefícios são autoaplicáveis, o que 

significa dizer que independem de previsão editalícia e serão analisados e concedidos 

quando da apresentação das propostas. 

II  –  Quanto  à  suposta  ausência  de  previsão  de  cláusula  de  reajuste 

contratual, temos a informar que os Editais para concessão de exploração de serviços 

rodoviários foram elaborados e aprovados por um grupo de trabalho, composto por 

representantes de diversos órgãos do Estado (PGE, DAER, CELIC, AGERGS), bem como 

aprovados pela CAGE, PGE e homologados pela AGERGS, não se verificando, quando 

das  aprovações,  qualquer  contradição  com  a  legislação  como  quer  fazer  crer  o 

impugnante. 

Ora, ao contrário do que sustenta a impugnante o edital  prevê sim a 

possibilidade de reajuste contratual, restando claro que tal argumento possui cunho 

meramente protelatório. 

Em uma simples leitura ao item IX do edital em questão, percebe-se que 

ali se encontra a previsão de reajuste contratual, vejamos:

IX DAS RECEITAS 

A receita das Estações Rodoviárias será constituída pela comissão, 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  por  outras  modalidades  de  
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remuneração aprovadas pelo Conselho de Tráfego do DAER, bem como  

pela tarifa de embarque proveniente de outros sistemas de transportes  

coletivos de passageiros ou pela tarifa de embarque, nos termos da Lei  

Estadual 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 passagens  

intermunicipais x interestaduais e internacionais 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.

9.1 Equilíbrio Econômico-financeiro do Contrato 19/12/2019 10:52:39  

SEPLAG/EPUBLI/DEADM/349641401 PUBLICAR 611  19043500175176  

ESTADO  DO  RIO  GRANDE  DO  SUL  Secretaria  de  Planejamento,  

Orçamento  e  Gestão  Subsecretaria  Central  de  Licitações  -  CELIC  

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 19/0435-0017517-6 Subsecretaria da  

Administração Central de Licitações - CELIC- Av. Borges de Medeiros  

n.º  1501-2º andar  -  Centro  Administrativo Fernando Ferrari  -  Porto  

Alegre,  CEP  90119-900  -  RS  –  Brasil  -Fone  (51)  3288-1176  21  Para  

verificação  do  equilíbrio  econômico-financeiro  do  contrato  de  

concessão  será  considerada  a  integralidade  das  receitas  auferidas  

pela contratada, no que pertine à exploração dos serviços e, no que  

couber, às receitas complementares. 

9.2 Revisão da Comissão sobre a Venda de Passagens O percentual da  

Comissão sobre a venda de passagens poderá ser revisado a qualquer  

tempo, bem como instituída a tarifa de embarque, para o sistema como  
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um  todo,  de  acordo  com  entendimento  da  Diretoria  de  Transportes  

Rodoviários – DTR/DAER, através de Resolução do Conselho de Tráfego  

e homologação da AGERGS.

Neste  mesmo  sentido,  o  item  11  do  Anexo  I  –  Minuta  de  Contrato 

também traz a previsão do reajuste contratual:

11. DAS RECEITAS 

A receita das Estações Rodoviárias será constituída pela comissão, 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  por  outras  modalidades  de  

remuneração aprovadas pelo Conselho de Tráfego do DAER, bem como  

pela tarifa de embarque proveniente de outros sistemas de transportes  

coletivos de passageiros ou pela tarifa de embarque, nos termos da Lei  

Estadual 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  passagens  intermunicipais  x  interestaduais  e  

internacionais A fórmula se utilizará dos dados anuais levantados no  

ano anterior ao cálculo, conforme normativa do Poder Concedente. Não  

constituem, para efeitos de incidência de taxas e demais encargos, as  

receitas  complementares,  assim  entendidas  aquelas  decorrentes  da  
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exploração de bares  e restaurantes,  sanitários  pagos,  lojas  e  demais  

dependências e publicidade. Para verificação do equilíbrio econômico-

financeiro do contrato de concessão será considerada a integralidade  

das receitas auferidas pela contratada, no que pertine à exploração dos  

serviços e, no que couber, às receitas complementares. 

11.1  O  reajustamento  se  dará  automaticamente  pelo  reajuste  das  

tarifas dos bilhetes de passagens do transporte intermunicipal para o  

caso da comissão sobre a venda de passagens. 

11.2  O  reajuste  para  o  despacho  de  encomendas  seguirá  o  mesmo  

índice  adotado  para  as  passagens  do  transporte  intermunicipal  de  

passageiros. 

11.3  A  tarifa  de  embarque  para  o  transporte  interestadual  e  

internacional  de  passageiros  será  reajustada  anualmente  através  da  

aplicação  da  fórmula  acima,  que  representa  o  comportamento  do  

mercado do transporte de passageiros e mantém a relação dos valores  

entre  as  passagens  intermunicipais,  em  relação  às  passagens  

interestaduais e internacionais.

Assim, entendemos que não assiste razão à impugnante neste ponto.

III – No que toca ao esclarecimento quanto à prestação do serviço no 

caso de instalação provisória o órgão demandante manifestou-se no sentido de que a 

dúvida levantada pela licitante é simples e pode ser sanada pela leitura do item 3.9 do 

Edital.

Por não se tratar de questionamento jurídico, não nos manifestaremos 

sobre este ponto. 
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CONCLUSÃO

Diante  de todo o exposto,  sugerimos que a impugnação apresentada 

pela empresa FRANSTIONE SWENSON KURZ seja conhecida e, no mérito, desacolhida.

Contudo, à consideração superior.

Carlos Freitas Orellana

Assessoria Jurídica – CELIC

De acordo.

Encaminhe-se à CPL/CELIC para prosseguimento.

Marja Müller Mabilde

Coordenadora Assessoria Jurídica/CELIC
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