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Assunto: Impugnação CRI 0003/2022

Objeto: Concessão de uso de áreas, atrativos e instalações, precedida da realização de 

investimentos,  destinada  à  requalificação,  modernização,  operação  e  manutenção  dos 

Parques Estaduais do Caracol e do Tainhas, no Estado do Rio Grande do Sul.

 A Comissão Permanente de Licitações, no uso de suas atribuições, examinando o 

Pedido de Impugnação nº 01 referente a Concorrência Internacional – CRI 0003/2022, com 

base  nos fundamentos e  nas razões apresentadas na  Nota  Técnica SEPAR em anexo 

conhece e no mérito INDEFERE  a presente impugnação.
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NOTA TÉCNICA SEPAR 

Porto Alegre, 03 de agosto de 2022. 

 

Assunto: Impugnação ao EDITAL DE CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 

0003/2022 - concessão de uso de áreas, atrativos e instalações, precedida da realização de 

investimentos, destinada à requalificação, modernização, operação e manutenção dos 

PARQUES ESTADUAIS DO CARACOL E DO TAINHAS.  

Elaboração: UCPPP. 

 

Trata-se de impugnação ao EDITAL DE CONCORRÊNCIA INTERNACIONAL Nº 

0003/2022 - concessão de uso de áreas, atrativos e instalações, precedida da realização de 

investimentos, destinada à requalificação, modernização, operação e manutenção dos 

PARQUES ESTADUAIS DO CARACOL E DO TAINHAS. 

A impugnação foi encaminhada a esta SEPAR em 11/07/2022, a fim de fornecer as 

considerações técnicas para subsidiar a decisão da comissão de licitação. 

1. BREVE SÍNTESE DA IMPUGNAÇÃO 

O impugnante alega, em síntese, que há irregularidade no edital haja vista que o acesso 

à área da concessão dependeria de passagem por propriedade privada. 

Contudo, conforme será demonstrado abaixo, a Impugnação não merece acolhimento. 

2. TEMPESTIVIDADE 

O edital de Concorrência Internacional n. 0003/2022 foi publicado em 06 de junho de 

2022, sendo a data prevista para o recebimento dos envelopes no dia 05 de agosto de 2022. 

Sendo assim, a impugnação é tempestiva, atendendo ao disposto no art. 41, §1º, da Lei 

n. 8.666/93 e ao item 6.1.1 do EDITAL: 

6.1. As impugnações deverão ser encaminhadas exclusivamente para o e-mail: 

concessão-celic@planejamento.rs.gov.br; 

6.1.1. Por qualquer cidadão, em até 05 (cinco) dias úteis antes da data designada 

no CRONOGRAMA para o recebimento dos volumes; e 
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Por tais razões, passa-se ao exame do mérito da impugnação. 

3. DA ALEGADA IRREGULARIDADE DO EDITAL 

De início registramos que independentemente da impugnação apresentada, a área da 

concessão dispõe de outros acessos. A título de exemplo citamos o acesso norte, com entrada 

pelos Municípios de Jaquirana e Cambará, que permitem o acesso à área da concessão sem 

passar pelo Passo da Ilha. 

De outro lado, o tema foi respondido no âmbito do esclarecimento nº 04, como segue: 

 

Para a manifestação registrada em Resposta ao Esclarecimento 4, o Estado se baseou 

nos dados constantes da matrícula nº 22.345 do livro 2 - Registro Geral, do Registro de 

Imóveis da Comarca de São Francisco de Paula (anexa), que demonstra que a estrada 

apontada no mapa do Edital, denominada Estrada do Passo da Ilha, está fora do polígono 

desta propriedade, sendo o acesso à área da concessão por propriedade pública, em Estrada 

Municipal (SFP), conforme figura abaixo e matrícula anexa: 
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Referida estrada sempre foi utilizada como acesso ao Parque e à área de atrativo 

turístico Passo da Ilha, sendo inclusive mantida pela Prefeitura de São Francisco de Paula. 

 Quanto à propriedade citada, esta se localiza no entorno da Estrada e em nenhum 

momento foi incluída na área de concessão ou em espaço de circulação, apesar de estar 

dentro do território da Unidade de Conservação, conforme Decreto Estadual nº 23.798, de 

12 de março de 1975.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante de todo o exposto, sugerimos que a impugnação apresentada não seja acolhida. 

 

Gabriel Sperotto Anawate 

Analista Jurídico – UCPPP/SEPAR 

Carlos Eduardo da Silveira 

Assessor Especial – UCPPP/SEPAR 
 

 

Marcelo Spilki 

Secretário Adjunto da SEPAR 


















