
  

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, apresentado pela empresa 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.

Em 13/08/20

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

 Diante das considerações expostas pela Assessoria Jurídica/CELIC, por 

intermédio da Informação nº 1119/2020 – ASJUR/CELIC, aprovo a decisão da 

Comissão Permanente de Licitações, pelos fundamentos e razões apresentadas.

 Em 13/08/20

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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A CELIC, 

 

 Após análise dos recursos e contrarrazões apresentados pelos licitantes da CR/062/19, no que 

tange a desclassificação da empresa MERIDIONAL TERMINAIS RODOVIÁRIOS LTDA e a Classificação da 

empresa RODOVIÁRIA CRUZ ALTA LTDA, esclarecemos: 

1. Quanto a desclassificação da empresa MERIDIONAL TERMINAIS RODOVIÁRIOS LTDA: após 

análise do recurso apresentado, quanto a ausência de análise do projeto apresentado pelo 

licitante, informamos que em função da declaração emitida pela Prefeitura Municipal de Cruz 

Alta, apensada ao expediente à fl. 1196 do presente expediente, quanto a disponibilidade do 

prédio “até que seja construído pela empresa vencedora do certame novo prédio para 

terminal”, não foi avaliado o projeto do prédio apresentado, por ser classificado como 

provisório pelo proprietário do Imóvel. 

Cabe salientar que o imóvel em questão já foi objeto de permuta através da Lei Municipal  

2.961/2018, revogada pela Lei Municipal 3.029/2019, e o imóvel em tela é objeto de Inspeção 

Especial do Tribunal d Conta do Estado, conforme expediente 21.439-02.00/18-5, 

determinando que o Gestor se abstenha de qualquer ato tendente a alienação do imóvel 

registrado no cartório imobiliário sob a matrícula 36.280 até o pronunciamento definitivo do 

tribunal acerca da matéria. Em anexo as leis municipais e a medida cautelar TCE. 

2. Quanto a classificação da empresa RODOVIÁRIA CRUZ ALTA LTDA: a empresa apresentou 

todos os itens exigidos no Edital, conforme análise deste Departamento, atendendo as 

exigências do edital, com apresentação de projetos, Anotações de Responsabilidade técnica 

e proposta comercial. Ambas apresentaram a declaração da prefeitura municipal de Cruz Alta, 

às fls. 1021 e 1060, indicando o imóvel da Prefeitura, atual localização da estação rodoviária, 

como instalações de prédio provisório.  

 

Para continuidade. 

 

      STR, 04/08/2020 
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ASSESSORIA JURÍDICA
INFORMAÇÃO Nº: 1119/2020 – ASJUR/CELIC
PROCESSO Nº: 19/0435-0014360-6
CONCORRÊNCIA Nº: 0062/CELIC/2019
RECURSO ADMINISTRATIVO

Cuida-se  de  recurso  interposto  por  MERIDIONAL TERMINAIS  LTDA.  nos 
autos  da  Concorrência  n.º  062/CELIC/2019,  que  prevê  a  concessão  de  serviços  de  estação 
rodoviária de 1ª categoria.

O recurso foi anexado às fls. 1277/1284.

A  licitante  Rodoviária  Cruz  Alta  Ltda.  apresentou  contrarrazões  (fls. 
1290/1292 e 1293/1295).

Importante salientar que em um primeiro momento, ambas as licitantes 
foram desclassificadas e interpuseram recursos que foram analisados. No entanto, foi concedido o 
prazo contido no artigo 48 da Lei de Licitações para apresentação de novas propostas.

É o breve relato.
Passa-se ao exame do mérito.

1. DA DESCLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE MERIDIONAL

A recorrente restou desclassificada pelo descumprimento dos itens 3.7.g e 
3.8.3.

O item 3.7.g assim dispõe:

Da Proposta – (Envelope n.º 2) A proposta deverá ser entregue em 
duas vias impressas e duas vias em meio digital em arquivo “.PDF” 
gravada em um CD. As vias impressas deverão estar assinadas pelo 
licitante  ou  seu  representante  legal,  redigida  em  português,  de 
forma clara, não podendo ser manuscrita e nem conter rasuras ou 
entrelinhas, contendo:

g)  Declaração  de Atendimento às  Exigências  Mínimas do Ato  n.º 
2.403/2018 da Diretoria Geral do DAER (Anexo XV)

E o item 3.8.3 exige:

3.8.3 Plantas do Prédio para Serviço Provisório

                     1
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No caso de proposta com construção de prédio novo ou adaptação 
de  prédio  que  não  permita  a  instalação  dos  serviços,  o  licitante 
deverá apresentar na proposta, as plantas do prédio para instalar o 
serviço provisoriamente, contendo todas as exigências apresentadas 
no item III, 3.8 - Do Projeto.

O  órgão  analisou  a  proposta  da  recorrente,  motivo  pelo  qual  a 
Comissão Permanente de Licitações a declarou desclassificada (fl. 1254):

Análise  de Propostas  –  Envelope 02 –  Da proposta  1.  Quanto ao 
Conteúdo  do  Envelope:  O  licitante  reitera  a  proposta  do 
desenvolvimento  de  suas  atividades  no  atual  prédio  da  estação 
rodoviária  de Cruz  Alta,  no  imóvel  de  propriedade da Prefeitura. 
Apresenta entre os documentos a Certidão emitida pela Prefeitura 
na qual consta a informação: “Considerando que não tem interesse 
o poder municipal em mudar a destinação daquele prédio público no 
momento,  autorizará  a  utilização  onerosa  do  imóvel  citado,  na 
forma  da  lei  8.666/93,  para  a  empresa  que  possuir  a  NOVA 
OUTORGA DA CONCESSAO Estadual para exploração dos serviços de 
Estação Rodoviária, até que seja construído pela empresa vencedora 
do  certame  novo  prédio  para  o  terminal;  o  que  deverá  constar 
especificamente  em  futuro  contrato,  caso  seja  dada  outra 
destinação ao aludido imóvel.” (grifo nosso) De acordo com o Edital 
CR 062/2019, o licitante deve apresentar, de acordo com item 3.7.g, 
declaração de atendimento às exigências mínimas do Ato Normativo 
2.403/2018,  item  3.7.1,  declaração  formal  de  disponibilidade  de 
imóvel  compatível  com as  exigências  do edital  para atividade de 
estação  rodoviária,  conforme  sua  categoria.  Nos  documentos 
apresentados, o licitante apresenta apenas o prédio provisório, de 
acordo com o item 3.8.3, ratificado pela Declaração da Prefeitura 
anexa aos documentos apresentados, não apresentando o projeto 
para  as  instalações  definitivas  da  estação  rodoviária,  conforme 
exigência editalícia. Desta forma, não há projeto de prédio definitivo 
apresentado a ser avaliado para a concorrência, motivo pelo não 
procedemos a análise da pontuação técnica do projeto.

Em seu recurso, a recorrente alega que a sua proposta juntada está de 
acordo com as exigências do edital,  uma vez que o prédio público apresentado na proposição  
atende a regra estabelecida, ou seja, juntou declaração formal de disponibilidade do imóvel, de 
propriedade de Cruz Alta, não sendo o caso de formulação de proposta de construção de prédio  
novo, mas sim de utilização de prédio já existente, afetado por lei municipal.

Nesse  sentido,  quanto  ao  recurso  interposto  relacionado  a  sua 
desclassificação, o órgão demandante se manifestou no sentido de manter a desclassificação da 
licitante (fl. 1297):

Após  análise  dos  recursos  e  contrarrazões  apresentados  pelos 
licitantes da CR/062/19, no que tange a desclassificação da empresa 
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MERIDIONAL TERMINAIS RODOVIÁRIOS LTDA e a  Classificação da 
empresa RODOVIÁRIA CRUZ ALTA LTDA, esclarecemos: 1. Quanto a 
desclassificação da empresa MERIDIONAL TERMINAIS RODOVIÁRIOS 
LTDA: após análise do recurso apresentado, quanto a ausência de 
análise do projeto apresentado pelo licitante, informamos que em 
função  da  declaração  emitida  pela  Prefeitura  Municipal  de  Cruz 
Alta,  apensada ao expediente  à  fl.  1196  do presente  expediente, 
quanto a disponibilidade do prédio “até que seja  construído pela 
empresa vencedora do certame novo prédio para terminal”, não foi 
avaliado o projeto do prédio apresentado, por ser classificado como 
provisório pelo proprietário do Imóvel. Cabe salientar que o imóvel 
em  questão  já  foi  objeto  de  permuta  através  da  Lei  Municipal 
2.961/2018, revogada pela Lei Municipal 3.029/2019, e o imóvel em 
tela é objeto de Inspeção Especial do Tribunal d Conta do Estado, 
conforme  expediente  21.439-02.00/18-5,  determinando  que  o 
Gestor se abstenha de qualquer ato tendente a alienação do imóvel 
registrado  no  cartório  imobiliário  sob  a  matrícula  36.280  até  o 
pronunciamento definitivo do tribunal acerca da matéria. Em anexo 
as leis municipais e a medida cautelar TCE.

2. DA CLASSIFICAÇÃO DA LICITANTE RODOVIÁRIA CRUZ ALTA LTDA.

Sobre  a  classificação  da  licitante  RODOVIÁRIA  CRUZ  ALTA  LTDA.,  após 
recurso,  o  órgão  ratificou  sua  manifestação  anterior  afirmando  que  ela  apresentou  todos  os 
documentos exigidos no edital:

(...)
2. Quanto a classificação da empresa RODOVIÁRIA CRUZ ALTA LTDA: 
a empresa apresentou todos os itens exigidos no Edital, conforme 
análise deste Departamento, atendendo as exigências do edital, com 
apresentação de projetos, Anotações de Responsabilidade técnica e 
proposta  comercial.  Ambas  apresentaram  a  declaração  da 
prefeitura municipal de Cruz Alta, às fls. 1021 e 1060, indicando o 
imóvel da Prefeitura, atual localização da estação rodoviária, como 
instalações de prédio provisório (...)

3. CONCLUSÃO

Verifica-se que as questões são técnicas, motivo pelo qual a CPL enviou o 
recurso  à  análise  do  órgão.  Portanto,  considerando  o  parecer  emitido  pelo  órgão  e  o 
descumprimento das exigências do edital pela empresa recorrente, sugere-se a manutenção da 
sua desclassificação e a manutenção da classificação da empresa recorrida.

À consideração superior.

Porto Alegre, 07 de agosto de 2020.
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Patrícia Nazario                        
Assessoria Jurídica – CELIC

DE ACORDO.
Remetam-se os autos à Agente Setorial da PGE, para os devidos fins. Em 

seguida, à CPL.

Marja Mabilde                               
Coordenadora

            

DE ACORDO.
À CPL, para os devidos fins.

Melissa Guimarães Castello
Procuradora do Estado

Consultora Jurídica junto à Subsecretaria Central de Licitações – CELIC
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