
Informação nº 0429/2019 – ASJUR/CELIC                    Porto Alegre, 14 de abril de 2020.

Assunto: Impugnação - Concorrência nº 011/2020

Processo nº 18/0435-0032482-6

A  CPL/CELIC  solicita  manifestação  quanto  às  impugnações  apresentadas 

ASSOCIAÇÃO  RIO-GRANDENSE  DE  TRANSPORTE  INTERMUNICIPAL  –  RTI  e  pela  empresa 

FRANSTIONI SWENSON KURZ ao Edital de Concorrência nº 0011/CELIC/2020, que tem por 

objeto a concessão dos serviços de Estação Rodoviária de 4ª Categoria na localidade de Iraí/RS.

A impugnante RTI alega que o Edital não traz, no termo de contrato, nenhuma 

garantia,  por  parte  das  Estações  Rodoviárias,  do  efetivo  repasse,  no  prazo  de  48h,  dos 

créditos das vendas de passagens às empresas de transporte,  o que é fundamental  para 

garantir o funcionamento do serviço. Colaciona legislação que entende pertinente e requer o 

acolhimento da impugnação para que passe a constar o referido prazo no termo de contrato. 

A empresa FRANSTIONI SWENSON KURZ, por seu turno, impugna os seguintes 

aspectos  do  Edital:  afirma  que  não  há  previsão  de  tratamento  diferenciado  para 

microempresas  e empresas  de pequeno porte,  que está ausente cláusula de reajuste de 

valores, seja no Edital, seja na minuta do contrato e, por fim, requer esclarecimento quanto 

ao  subitem  3.9.2,  referente  à  prestação  de  serviço  no  caso  de  instalações  provisórias, 

porquanto afirma que não está especificada a forma que ocorreria no caso mencionado. 

Com esse relato, requer o acolhimento da impugnação e os devidos esclarecimentos. 

É o breve relatório.
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Preliminarmente,  merecem  ser  conhecidas  as  impugnações,  visto  que 

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

§ 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  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 das impugnações e passamos à análise de mérito.

Impugnação RTI 

No que se refere ao prazo para repasse de valores pelas Estações Rodoviárias 

às empresas de transporte rodoviário, consta na minuta de contrato, que faz parte do Edital 

(fls. 457/469) – ANEXO I, na cláusula 8 – DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA,  

especificamente no item 8.2, a seguinte redação:

8.2 A CONCESSIONÁRIA obriga-se a cumprir as exigências da Lei Estadual n.º  

6.187, de 08 de janeiro de 1971, do Decreto Estadual n.º 21.072, de 12 de  

março de 1971, Lei  Estadual nº 14.834/2016, Decreto nº 53.568 de 02 de  

junho  de  2017,  e  outras  disposições  legais  que  no  futuro  venham  a  ser  

editadas,  bem  como  a  cumprir  integralmente  as  obrigações  civis,  sociais,  

trabalhistas,  previdenciárias,  tributárias  e  quaisquer  outras  decorrentes  da  

exploração dos  serviços  concedidos,  não cabendo ao Poder  Concedente  qualquer  

responsabilidade pelo descumprimento destas obrigações.
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Ora,  é obrigação da concessionária a observância da legislação citada pela 

impugnante, inclusive a Lei Estadual nº 14.834/2016, que traz disposição acerca do prazo 

para repasse dos valores.

Desse  modo,  não  possui  razão  a  impugnante  quando  afirma  que  não  há 

referência  ao  prazo,  porquanto  a  minuta  de  contrato  traz  expressamente  a  legislação 

aplicável, incluindo o diploma legal que impõe o prazo de 48h para repasse de valores. 

Outrossim, a minuta de contrato traz, também, em sua cláusula 15, subitem 

15.1, as penalidades em caso de descumprimento das obrigações decorrentes da legislação 

supramencionada, ficando a concessionária sujeita a elas. 

Além  do  mais,  os  editais  das  concorrências,  referentes  às  concessões  de 

estação rodoviária, foram analisados pela Procuradoria-Geral do Estado e pela Contadoria e 

Auditoria-Geral do Estado e foram realizadas as retificações necessárias. 

Nesse  contexto,  não  há  reparo  a  realizar  no  edital,  sugerindo-se  o 

indeferimento da impugnação interposta. 

Impugnação FRANSTIONI SWENSON KURZ

A impugnante alega que não há previsão de cláusula de reajuste contratual. 

No entanto, analisando a minuta de contrato que acompanha o Edital – Anexo I, verificamos 

que consta, na cláusula 11, a seguinte redação:

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. 

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

15/04/2020 10:44:33 SEPLAG/ASJUR/CELIC/364686601 IMPUGNACAO RODOVIARIA 612

18043500324826



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, não prospera a impugnação, porquanto a minuta de contrato traz a 

previsão que a impugnante alegava ausente. 

No que se refere à forma de funcionamento da Estação Rodoviária caso as 

instalações sejam provisórias,  houve análise pelo DAER (fls.  587/591),  apontando que no 

caso em comento, deverá funcionar na forma estabelecida no subitem 3.9 do Edital e que 

tanto as instalações provisórias quanto as definitivas devem atender o que dispõe o subitem 

3.9.1 que impõe a observância do disposto no Ato nº 2403, de 12 de dezembro de 2018, da 

Diretoria Geral do DAER/RS. 

Por fim, cumpre analisar a questão relativa ao tratamento diferenciado das 

microempresas e empresas de pequeno porte. Segundo a impugnante, não constou no Edital 

quais  seriam os  critérios  para que fosse  dada preferência  às  empresas  mencionadas,  de 

acordo com o que impõe o art. 5º -A da Lei nº 8.666/93.

E, não obstante a manifestação do DAER/RS, no sentido de impossibilidade de 

tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte nas concessões de 

rodoviárias em razão de a legislação prever tal tratamento diferenciado tão somente quando 
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de aquisições públicas,  sobreveio Parecer da PGE/RS em sentido contrário. Por oportuno, 

colaciono a ementa do referido parecer:

SUBSECRETARIA  DA  ADMINISTRAÇÃO  CENTRAL  DE  LICITAÇÕES  –  CELIC. 

SECRETARIA  DE  LOGÍSTICA  E  TRANSPORTES  -  SELT.  DEPARTAMENTO 

AUTÔNOMO  DE  ESTRADAS  DE  RODAGEM  –  DAER/RS.  LICITAÇÃO. 

CONCORRÊNCIA. CONCESSÃO PARA EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ESTAÇÃO 

RODOVIÁRIA  DE  1ª  CATEGORIA.  MUNICÍPIO  DE  BAGÉ.  IMPUGNAÇÃO  AO 

EDITAL. TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE 

PEQUENO  PORTE.  CONSTITUIÇÃO  FEDERAL.  LEI  COMPLEMENTAR  Nº 

123/2006.  LEI  COMPLEMENTAR  Nº  147/2014.  AUSÊNCIA  DE  PREVISÃO 

EXPRESSA. AUTOAPLICABILIDADE. FASE EXTERNA DO CERTAME. HIGIDEZ DO 

EDITAL. RECOMENDAÇÃO. 

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).

3. No entanto, para os editais que ainda não tiverem sido publicados, recomenda-se 

a inclusão da previsão a fim de se evitar  futuras  impugnações,  visando dar uma 

maior celeridade ao procedimento de licitação.

No  caso  concreto,  considerando  que  o  Edital  já  foi  publicado,  oportuno 

observar  a  orientação  dada  pela  PGE/RS,  no  sentido  de  que  o  tratamento  diferenciado 
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previsto  na  Lei  Complementar  nº  123/06,  para  empresas  de  pequeno  porte  e 

microempresas,  independe  de  previsão  expressa  no  Edital,  é  de  ser  desacolhida  a 

impugnação que pretende seja retificado o instrumento convocatório. 

Importa referir que a supramencionada lei complementar foi alterada pela Lei 

Complementar  nº  147/2014.  Na lei  originária,  o  art.  49,  inc.  I  exigia  que a vantagem às 

microempresas  e  empresas  de  pequeno  porte  constasse  expressamente  do  instrumento 

convocatório. Esse inciso foi revogado pela nova Lei Complementar, tornando os benefícios 

que constam nos arts. 47 e 48 da Lei Complementar nº 123/06 autoaplicáveis, consoante 

apontamento feito no Parecer da PGE/RS.  

Diante de todo o exposto, sugerimos que as impugnações da ASSOCIAÇÃO 

RIO-GRANDENSE  DE  TRANSPORTE  INTERMUNICIPAL  –  RTI  e  da  empresa   FRANSTIONI 

SWENSON KURZ sejam conhecidas e, no mérito, desacolhidas. 

Contudo, à consideração superior.

Carla Melat

Assessoria Jurídica – CELIC

De acordo.

Encaminhe-se à CPL/CELIC para o prosseguimento.

Marja Müller Mabilde

Coordenadora ASJUR/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

15/04/2020 10:44:33 SEPLAG/ASJUR/CELIC/364686601 IMPUGNACAO RODOVIARIA 615

18043500324826



Nome do documento: Info 0429 CM Concorrencia 011-2020 - ME EPP reajuste instalacao rodoviaria.odt

Documento assinado por Órgão/Grupo/Matrícula Data

Carla Melati SEPLAG / ASJUR/CELIC / 340589302 14/04/2020 16:32:05

Marja Muller Mabilde SEPLAG / ASJUR/CELIC / 364686601 15/04/2020 10:43:26

15/04/2020 10:44:33 SEPLAG/ASJUR/CELIC/364686601 IMPUGNACAO RODOVIARIA 616

18043500324826


