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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM. EDITAL DE 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA CONCESSÃO DA PRESTAÇÃO E 

EXPLORAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO 

URBANO DE PASSAGEIROS. NECESSÁRIA ADEQUAÇÃO DO 

INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. DÉFICIT INFORMACIONAL QUE 

IMPEDE A ANÁLISE MERITÓRIA. COMUNICAÇÃO.  

Versa o presente sobre o Edital de Concorrência Pública nº. 001/2017, formalizado pela 

Prefeitura Municipal de Bom Jardim, cujo objeto compreende a outorga, com exclusividade, pelo prazo 

de 15 (quinze) anos, de concessão para prestação e exploração dos serviços públicos de transporte 

coletivo urbano de passageiros do Município, na modalidade regular ou convencional, incluindo as 

linhas atuais e as futuramente criadas ou modificadas no território do Município, conforme descrito no 

Edital e seus anexos. 

A presente licitação não prevê a aplicação direta de recursos públicos, constando no Projeto 

Básico que as receitas necessárias para remunerar os encargos da concessão e a Concessionária advirão 

exclusivamente da cobrança de tarifa dos usuários.  

Trata-se da primeira submissão do Edital ao Plenário e o certame está adiado sine die conforme 

informações extraídas do sítio eletrônico da Municipalidade1. 

Considerando critérios consubstanciados no regramento atinente à matéria, a Coordenadoria de 

Exame de Editais (CEE), procedeu à análise do instrumento convocatório, indicando inconsistências que 

impedem, por ora, o seu conhecimento. Por tal razão, sugere expedição de Comunicação ao 

Jurisdicionado, nos seguintes termos: 

                                                           
1
 Disponível em: http://bomjardim1.tempsite.ws/?pagina=licitacoes.php&categoria=concorrencia. Acesso em 22.01.2018. 

http://bomjardim1.tempsite.ws/?pagina=licitacoes.php&categoria=concorrencia
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1) Adiar e manter esta licitação adiada sine die até que este Tribunal delibere 
conclusivamente sobre o conhecimento deste edital, encaminhando os comprovantes de 
publicação dos avisos de adiamento nos termos do art. 21 da Lei nº 8.666/93, além de 
divulgar a iniciativa no sitio eletrônico oficial (internet), em atenção ao que determina o art. 
8º da Lei Nacional nº 12.257/11. 
2) Justificar ou retificar o subitem 11.9.2 do edital, que apresenta uma 
incompatibilidade entre o critério adotado (menor tarifa) e a exigência de pontuação 
mínima para proposta técnica. 
3) Retificar a redação dos subitens 19.3.1.1 e 19.3.1.9 do edital para que a data base 
do reajustamento fique vinculada ao orçamento elaborado pela Administração ou à data 
das propostas, conforme determina o art.3º, §1º, da Lei nº 10.192/01. 
4) Encaminhar o edital devidamente assinado pela autoridade responsável por sua 
expedição, com fulcro no art.40, §1º, da Lei nº 8.666/93. 
5) Retificar o edital para que seja informado o valor econômico da concessão. 
6) Em cumprimento ao que determina a Lei Nacional nº 12.527/11, alertamos o 
jurisdicionado para a obrigação de conferir ampla publicidade a esta certame, observando 
o que determina o art. 8º inc. IV da referida norma, disponibilizando, no sitio eletrônico 
oficial da Prefeitura, uma cópia atualizada do edital, acompanhada por todos os seus 
anexos. 
7) Encaminhar os dados, os estudos e os projetos necessários à viabilidade técnica e 
econômica do objeto a ser licitado. 
8) Apresentar cópia da autorização legislativa para a concessão do objeto sob exame. 
9) Apresentar os comprovantes de divulgação e realização de audiências públicas, 
exigível nos termos do art. 39 da Lei 8.666/93. 
10) Apresentar o fluxo de caixa relativo à concessão em exame, sendo preferencial o 
encaminhamento em forma de planilha eletrônica. 
11) Justificar o prazo de 15 anos para a duração do contrato de concessão, através de 
estudo de viabilidade econômica, demonstrando que este prazo será necessário e 
adequado para possibilitar a modicidade tarifária e o retorno do capital investido na 
concessão. 
12) Encaminhar a memória de cálculo de todos os custos previstos no cálculo tarifário: 
custos com pessoal (salários, encargos sociais, benefícios, uniformes, etc.), combustível, 
lubrificantes, pneus, peças e acessórios, administração, licenciamento, seguros, operação 
de terminais, bilhetagem eletrônica, despesas/remuneração de capital, tributos, 
necessários a avaliação da tarifa fixada pelo Poder Concedente. 
13) Apresentar a metodologia e/ou os estudos que determinaram a demanda de 
passageiros estimada pela Administração e respectivo cálculo tarifário.  Informar também 
quanto ao número estimado de gratuidades e/ou outros descontos que também deverá 
constar do cálculo tarifário. 
14) Informar quanto a eventual existência de subsídio financeiro no transporte coletivo 
por ônibus de Bom Jardim, uma vez que não foi encaminhada a legislação municipal que 
ampara a concessão. 
15) Incluir no edital a previsão de transferência de parcela dos ganhos de eficiência e 
produtividade da empresa aos usuários, com redução de tarifas, nos termos do art.9º, §9º, 
da Lei 12.587/2012. 
16) Determinar a metodologia de avaliação de desempenho da concessionária e os 
critérios de avaliação dos serviços a serem prestados.  
17) Detalhar, especificando item por item, através de errata, todas as alterações 
efetuadas no ato convocatório, dando a devida publicidade à mesma, na forma do §4º do 
art. 21 da Lei Federal nº 8.666/93, encaminhando as cópias a este Tribunal. 
18) Comunicar ao Tribunal eventual revogação ou anulação do procedimento licitatório 
em tela, remetendo, na ocasião, prova da publicação do ato respectivo, acompanhada 
pelos elementos arrolados no art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93. 

O douto Ministério Público Especial, representado pelo Procurador-Geral, Dr. Sergio Paulo de 

Abreu Martins Teixeira, manifesta-se favoravelmente à sugestão proposta na instrução técnica. 
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É O RELATÓRIO. 

Registro que atuo nestes autos em substituição ao Conselheiro Marco Antônio Barbosa de 

Alencar, em razão de convocação da Presidente Interina deste egrégio Tribunal de Contas, Conselheira 

Marianna Montebello Willeman, realizada em sessão plenária de 04.04.2017.  

De início, destaco a necessidade de manutenção de adiamento do certame, até que esta Corte 

decida definitivamente pela regularidade do Edital em questão. Cabe aqui ressaltar que uma vez 

encaminhado o instrumento convocatório para conhecimento desta Corte, ainda que voluntariamente, 

o Jurisdicionado deve aguardar pronunciamento conclusivo quanto à análise da legalidade e 

economicidade da licitação a ser realizada.  

Em seguida, saliento que a análise inicial do processo demonstra a existência de diversas 

fragilidades relacionadas ao Edital e aos demais documentos anexados, além da ausência de outros, que 

impedem, por ora, o conhecimento do instrumento convocatório. A título de exemplo, cito a ausência 

de estudo de viabilidade econômica que ampare a escolha administrativa do prazo de 15 (quinze) anos 

para a concessão e a ausência de estudo para determinar a demanda de passageiros. Tampouco se acha 

entre a documentação acostada pelo Jurisdicionado a documentação relativa à memória de cálculo dos 

custos previstos no cálculo tarifário.   

Todas essas fragilidades foram apontadas e esmiuçadas pelo zeloso Corpo Instrutivo deste 

Tribunal, que logrou, em minuciosa análise, identificar mais de quinze aspectos que merecem ser 

adequados, à luz da legislação aplicável e da jurisprudência. Destarte, a fim de evitar a repetição dos 

fundamentos aduzidos pela Coordenadoria de Exame de Editais, reporto-me, na íntegra, aos 

fundamentos da instrução, que passam a fazer parte deste voto tal qual uma citação aliunde2. Nesse 

sentido, deve o processo ser saneado, de forma a viabilizar a análise de mérito deste Tribunal de Contas 

e o consequente exercício da atividade de controle externo. 

Desde já, consigna-se que o Jurisdicionado poderá acessar as informações referentes à 

manifestação do Corpo Instrutivo e ao parecer do Ministério Público Especial através da página 

eletrônica deste Tribunal, em espaço próprio para as consultas processuais3. 

                                                           
2
 Também chamada de motivação per relationem (por referência ou por remissão), na qual as razões de decidir se encontram 

em documento ou instrumento diverso. 
3
   Disponível em: http://consulta.tce.rj.gov.br/consulta-processo/Processo. 
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Em complemento à minuciosa análise realizada pela Coordenadoria de Exame de Editais, 

acrescentarei apenas alguns aspectos, conforme passo a discorrer. 

Como justificativa para a conveniência da outorga da concessão, o Jurisdicionado aduz4 que a 

concessão é necessária “uma vez que a Administração Municipal não tem condições de disponibilizar à 

população serviço de transporte de qualidade na quantidade necessária de forma eficiente, não restando 

outra alternativa a não ser outorgá-lo na forma de concessão à empresa especializada de transporte 

público intramunicipal”.  

Ainda, o Jurisdicionado informa que o contrato com a sociedade empresária que atualmente 

presta este serviço já se encontra em seu termo final, “não cabendo prorrogação”, sem, contudo, trazer 

as referências da contratação anterior (numeração do edital licitatório, do contrato, qual o prazo de 

vigência e a data de seu termo final), o que contribuiria para a aferição do planejamento eventualmente 

realizado pela Administração quanto à elaboração de novo procedimento licitatório, destinado à 

continuidade do serviço essencial de transporte coletivo urbano de passageiros. 

Nesta esteira, de igual forma, não consta informação acerca da existência ou elaboração em 

curso de Plano de Mobilidade Urbana, nos termos do que preceitua a Lei n°. 12.587/20125.  

                                                           
4
 Fl. 02 do arquivo 05/09/2017 - Projeto Básico, Termo de Referência ou equivalente.  

5
 Art. 24.  O Plano de Mobilidade Urbana é o instrumento de efetivação da Política Nacional de Mobilidade Urbana e deverá 

contemplar os princípios, os objetivos e as diretrizes desta Lei, bem como: 
I - os serviços de transporte público coletivo;  
II - a circulação viária;  
III - as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana;  
IV - a acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade;  
V - a integração dos modos de transporte público e destes com os privados e os não motorizados;  
VI - a operação e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura viária;  
VII - os polos geradores de viagens;  
VIII - as áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou onerosos;  
IX - as áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada;  
X - os mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte público coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana; e  
XI - a sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do Plano de Mobilidade Urbana em prazo não superior a 10 (dez) 
anos.  
§ 1º Em Municípios acima de 20.000 (vinte mil) habitantes e em todos os demais obrigados, na forma da lei, à elaboração do 
plano diretor, deverá ser elaborado o Plano de Mobilidade Urbana, integrado e compatível com os respectivos planos diretores 
ou neles inserido.  
§ 2º Nos Municípios sem sistema de transporte público coletivo ou individual, o Plano de Mobilidade Urbana deverá ter o foco 
no transporte não motorizado e no planejamento da infraestrutura urbana destinada aos deslocamentos a pé e por bicicleta, 
de acordo com a legislação vigente 
§ 3º  O Plano de Mobilidade Urbana será compatibilizado com o plano diretor municipal, existente ou em elaboração, no prazo 
máximo de sete anos, contado da data de entrada em vigor desta Lei.  (Redação dada pela Medida Provisória nº 818, de 2018). 
§ 4º

  
Os Municípios que não tenham elaborado o Plano de Mobilidade Urbana até a data de entrada em vigor desta Lei terão o 

prazo máximo de sete anos, contado da data de sua entrada em vigor, para elaborá-lo.  (Redação dada pela Medida Provisória 
nº 818, de 2018). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Mpv/mpv818.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Mpv/mpv818.htm#art2
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Mpv/mpv818.htm#art2
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 Faço registrar que a contratação pretendida representa alta expressão financeira e que a 

prestação deste serviço ocasionará um impacto significativo na Política de Mobilidade Urbana do 

Município nos próximos 15 (quinze) anos.  

Neste passo, destaco orientação firmada por esta Corte, em voto condutor da lavra da 

Conselheira Marianna Montebello Willeman6, no sentido de que o Jurisdicionado deve indicar se existe 

um prazo, ainda que estimativo, para a conclusão do Plano de Mobilidade Urbana, demonstrando a 

integração das informações da comissão de licitação junto à comissão responsável pela elaboração do 

aludido plano, g.n: 

Como o plano de mobilidade urbana deverá contemplar, dentre outros aspectos, os 
serviços de transporte público coletivo, a circulação viária, as infraestruturas do sistema de 
mobilidade urbana e a integração dos modos de transporte público e destes com os 
privados e os não motorizados, revela-se, de fato, pertinente que a modelagem da 
licitação seja filtrada à luz da modelagem que edificará o plano de mobilidade urbana.  

No entanto, considerando que a Lei Federal nº 12.587/12 não condicionou 
expressamente a realização das licitações para delegação do serviço de transporte 
público coletivo à elaboração do plano de mobilidade urbana, pondero que a postergação 
do certame, com o objetivo de aguardar a formatação do referido plano, embora tenha o 
efeito benéfico de viabilizar a realização de um certame mais planejado pode, por outro 
lado, perpetuar eventuais permissões precárias existentes no município.  

Como o jurisdicionado prestou informações no sentido de que o plano de mobilidade 
urbana, elaborado em parceria com o Estado conjuntamente com mais 07 (sete) 
municípios7, já está em fase de finalização, ao invés de obstaculizar desde logo o 
prosseguimento do certame, como sugere o Parquet de Contas, considero pertinente 
indagar ao jurisdicionado sobre o atual estágio de elaboração do referido plano 
integrado, bem como se os contratos em vigor com as empresas que atualmente prestam 
o serviço em âmbito municipal foram decorrentes de processo licitatório. Na resposta, o 
jurisdicionado deverá indicar se existe um prazo, ainda que estimativo, para a conclusão 
do plano de mobilidade urbana, bem como demonstrar a adequação da modelagem do 
certame aos trabalhos da comissão responsável pela elaboração do referido plano. 

Prosseguindo, no que diz respeito ao prazo de vigência da concessão, estabelece o instrumento 

convocatório que este será de 15 (quinze) anos, prorrogáveis mediante termo aditivo, na forma do item 

3.1 do Edital. Ocorre que a fixação de tal prazo deve ser orientada por estudo de viabilidade econômica, 

com o fito de caracterizar que a opção administrativa é adequada para assegurar a modicidade das 

                                                           
6
 Voto elaborado pela Exma. Conselheira Marianna Montebello Willeman, disposto no processo TCE/RJ n°. 808.681-5/16, 

aprovado na Sessão Plenária de 27/04/2017. 
7
 Consta do doc. nº 3003-0/17 - arquivo 15/02/2017 – “resposta aos questionamentos” a seguinte informação prestada pelo 

município: “o Plano de Mobilidade Urbana, conforme prevê o art. 24 da Lei 12.587/12, está sendo elaborado em parceria com o 
Estado, conjuntamente com mais 07 (sete) municípios, a saber: Nova Iguaçu, Belford Roxo, São João de Meriti, Mesquita, 
Queimados, Nilópolis. Este consórcio é fomentado pelo Estado, tendo como gestor a Secretaria de Transporte do Estado, sendo 
um plano de mobilidade integrado. Além disso, a última reunião foi realizada em setembro de 2016. Vale ressaltar que o Plano 
de Mobilidade já está em fase de finalização, sendo certo que a política de mobilidade também está contida no Plano Diretor 
do Município de Queimados, o qual segue em anexo.”   
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tarifas e o retorno do capital investido pela Concessionária, considerados os custos e receitas 

decorrentes da operação. 

Nesse ponto, reporto-me novamente ao voto proferido pela Conselheira Marianna Montebello 

Willeman nos autos do Processo TCE-RJ 808.681-5/16, que tratou da necessidade de justificativa técnica 

para a determinação do prazo da concessão, destacando, ainda, a polêmica relativa à possibilidade de 

prorrogação de prazo: 

No caso em questão, porém, verifico que o instrumento convocatório conferiu autorização 
excessivamente genérica para a prorrogação da concessão, perdendo de vista que se trata 
de mecanismo excepcional. O ponto é polêmico na doutrina8, destacando-se o 
entendimento do Professor Marçal Justen Filho, que sustenta a própria impossibilidade de 
previsão da prorrogação da concessão no edital de licitação9. No presente caso, a previsão 

                                                           
8
 Rafael Caravalho Rezende Oliveira, Administração Pública, Concessões e Terceiro Setor, Lumen Juris: Rio de 

Janeiro, 2011, p. 224/225: “Há controvérsia sobre a viabilidade de prorrogação do contrato de concessão. Marçal 
Justen Filho sustenta o descabimento jurídico e econômico da previsão, no edital e no contrato de concessão, da 
prorrogação do prazo contratual. (...) Entendemos que a prorrogação deve ser encarada como medida 
excepcional, mas isso não impede a sua previsão nos editais de licitação e nos respectivos contratos de concessão. 
Essa é a opinião de Alexandre Santos Aragão e Maria Sylvia Zanella Di Pietro. Nesse sentido, a prorrogação só pode 
ser feita pela Administração Pública, sendo inconstitucional a prorrogação efetivada pela lei, em razão do princípio 
da separação dos poderes e da impessoalidade, conforme já decidiu o STF. Da mesma forma, a prorrogação deve estar prevista 
no edital e na minuta de contrato, anexa ao instrumento convocatório (art. 23, XII da Lei nº 8.987/95), ressalvadas as hipóteses 
de prorrogação como instrumento de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Por fim, o contrato deve 
estabelecer, de maneira objetiva e razoável, os casos em que a prorrogação terá lugar, sendo vedada a autorização genérica e 
sem parâmetros da prorrogação (ex: prorrogação condicionada ao cumprimento de objetivos estabelecidos pelo Poder 
Concedente, fomentando a eficiência do concessionário). Nesse caso, os licitantes, cientes dos casos em que a prorrogação 
seria possível, levariam em conta este aspecto na formulação de suas propostas”. 
9
 Marçal Justen Filho, Teoria Geral das Concessões de Serviço Público, Dialética: São Paulo, 2003, p. 269/270: “O particular 

obtém a concessão em vista da vitória numa licitação, a qual se orientou à contratação por prazo determinado. Não há 
fundamento jurídico para que se assegure a um sujeito, por ter vencido licitação para outorga por prazo determinado, manter a 
delegação por prazo superior a ele. (...) Mas há também um fundamento econômico excludente da prorrogação. As tarifas são 
fixadas segundo critérios que permitam a recuperação dos investimentos realizados ao longo do prazo da concessão. Ora, como 
calcular as tarifas depois de encerrado referido prazo? Se o licitante já cumpriu as obrigações que lhe incumbiam e já foi 
recompensado por meio das tarifas durante o período previsto, a manutenção inalterada das tarifas depois do termo final não 
apresentaria fundamento técnico-econômico. A única solução seria readequar cronogramas e programas de investimento, mas 
essa questão pressupõe uma outra concessão, a ser outorgada mediante nova licitação. (...) Nem se pode contrapor o 
argumento de que o concessionário está prestando o serviço de modo satisfatório para os usuários. Tal corresponde 
precisamente ao dever a ele imposto. O concessionário que fornece um serviço adequado, da mais elevada qualidade, está 
cumprindo seus deveres e tal não lhe assegura qualquer vantagem ou benefício jurídico peculiar. (...) Todas as considerações 
realizadas pressupõem o exato e preciso adimplemento pelas partes às obrigações assumidas por ocasião da outorga. Nega-se 
a possibilidade da prorrogação porque o concessionário já foi satisfeito, ao longo do prazo da conclusão. Mas a situação será 
totalmente distinta se as condições originais tiverem sido alteradas, inviabilizando-se a obtenção do resultado assegurado ao 
concessionário. Em tal hipótese (e como se verá adiante, a propósito da extinção da concessão), a única solução para dispensar 
o concessionário ao final do prazo originalmente previsto reside na sua indenização prévia pelas perdas e danos incorridos. Se o 
poder concedente não dispuser de condições ou optar por não realizar a indenização, então deverá encontrar-se uma solução 
alternativa. Se houver concordância do concessionário, uma solução cabível (a ser examinada oportunamente) será a 
prorrogação da concessão. Nesse caso, a prorrogação consistirá numa espécie de contrapartida pela redução de vantagens 
originalmente asseguradas ao particular. (...) Assim considerada a questão, evidencia-se a impossibilidade de previsão da 
prorrogação da concessão no edital de licitação. A possibilidade da prorrogação surgirá ao final da concessão, como 
decorrência de desvios que ocorreram de modo indesejável. A prorrogação é uma eventualidade (ao menos, teoricamente), 
derivada da infração pelo poder concedente a seus deveres”. 



TCE-RJ 
PROCESSO n.º 219.170-9/2017 
RUBRICA             Fls.:  

EC 03 

 

de longo prazo de vigência para a concessão, associada à possibilidade ordinária de 
prorrogação por igual prazo, merece questionamento por esta Corte de Contas10. 

Nesse sentido, o prazo da concessão deve ser definido como resultado de um estudo econômico 

que vise à modicidade tarifária aliada a um prazo razoável de retorno do investimento.  

Com relação aos requisitos de qualificação técnica, observa-se que o Jurisdicionado exigiu no 

item 8.6.1 e 8.6.2 do Edital, que os licitantes comprovem, via atestado de capacidade técnica, 

experiência anterior na prestação de serviço público de transporte coletivo urbano, com frota mínima 

vinculada ao serviço de 15 (quinze) ônibus.  

Consoante o Anexo II do Projeto Básico, a quantidade mínima operante de ônibus convencionais 

e microônibus para atendimento do objeto da licitação é de 12 (doze) veículos, prevista, ainda, a 

quantidade de 2  (dois) veículos de cada tipo para reserva. Desse modo, em última análise, a quantidade 

exigida para a prestação dos serviços é de 16 (dezesseis) veículos.  

Neste passo, observa-se que o Jurisdicionado, ao exigir atestado de capacidade técnica nos 

moldes do supracitado dispositivo do Edital, adota posicionamento restritivo ao caráter competitivo do 

certame. 

Nessa linha de entendimento, destaco trecho de voto da lavra do Min. Valmir Campelo do 

Tribunal de Contas da União (Acórdão nº. 3104/2013 - Plenário): 

12. Como se pode observar, não há dúvida quanto à possibilidade de exigência de 
quantitativos mínimos para comprovação da capacidade técnico-operacional das licitantes, 
desde que atendidos dois requisitos essenciais, quais sejam: a) a imposição deve restringir-
se aos itens de maior relevância e valor significativo do objeto; e b) deve ser guardada 
proporção entre a quantidade exigida e a dimensão do objeto a ser executado. 

13. Assim, o primeiro requisito essencial foi devidamente observado, conforme já 
delineado nos itens 5 e 6 deste voto. Quanto ao outro quesito, este Tribunal tem decidido 
recursivamente que a comprovação de experiência em índice superior a 50% (cinquenta 
por cento) dos quantitativos a executar é exigência excessiva, a restringir indevidamente 
o caráter competitivo do certame, salvo em casos excepcionais, cujas justificativas devem 
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 Em pesquisa sobre o tema, pude observar que vários editais preveem prazo de contratação significativamente menor, 
havendo inclusive em alguns deles a impossibilidade de prorrogação do ajuste. Colhe-se, a título exemplificativo, os seguintes 
casos: (i) permissão, conduzida pela ANTT, para prestação de serviços de transporte rodoviário coletivo regular interestadual 
semiurbano de passageiros operado por ônibus do tipo urbano que atendem a região do distrito federal e dos municípios de 
seu entorno – prazo de 15 anos, sem prorrogação (http://propass.antt.gov.br/index.php/content/view/105268/Editais.html); 
(ii) concessão, conduzida pela ARTESP, do sistema de transporte intermunicipal de passageiros do Estado de São Paulo – prazo 
de 15 anos, sem prorrogação (http://www.artesp.sp.gov.br/transporte-coletivo.html); (iii) transporte coletivo urbano no 
município de Pelotas – prazo de 15 anos, sem prorrogação (http://www.pelotas.com.br/onibus/downloads/edital-de-
concorrencia.pdf) e (iv) transporte coletivo urbano no município de Maceió – prazo de 15 anos, prorrogável por mais 5 anos 
(http://www.maceio.al.gov.br/smtt/edital-de-licitacao-do-transporte/). 
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estar tecnicamente explicitadas, seja no processo licitatório, seja no próprio edital e seus 
anexos (vide Acórdãos nºs 1.284/2003, 2.088/2004, 2.656/2007, 608/2008, 2.215/2008, 
2.099/2009, 2.147/2009, 1.432/2010 e 1.552/2012, todos do Plenário). 

14. Como exemplo, transcrevo trecho da parte dispositiva do exemplar Acórdão nº 
2.088/2004-TCU-Plenário, de relatoria do eminente Ministro Walton Alencar Rodrigues, 
ocasião em que foi endereçada a seguinte determinação ao ente jurisdicionado: 

9.6.1. por ocasião da avaliação da qualificação técnico-operacional das empresas 
licitantes: 

(...)  

9.6.1.2. não estabeleça percentuais mínimos acima de 50% dos quantitativos dos 
itens de maior relevância da obra ou serviço, salvo em casos excepcionais, cujas 
justificativas deverão estar tecnicamente explicitadas no processo administrativo 
anterior ao lançamento do respectivo edital, ou no próprio edital e seus anexos, em 
observância ao inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal; inciso I do § 1º do art. 
3º e inciso II do art. 30 da Lei 8.666/93; 

 Outro aspecto da minuta de Edital a merecer reparo diz respeito ao princípio da preservação da 

empresa. O Jurisdicionado deverá adequar os termos dos itens 4.1, 8.5.1 e 8.5.2.b do Edital, excluindo a 

menção ao extinto instituto da concordata e prevendo que não será causa de inabilitação de licitante a 

anotação de distribuição de processo de recuperação judicial ou pedido de homologação de 

recuperação extrajudicial, caso haja comprovação de que o plano já tenha sido aprovado/homologado 

pelo juízo competente quando da entrega da documentação de habilitação. 

Por fim, quanto aos itens 4.1 e correlatos do Edital, observa-se que o instrumento convocatório 

não faz a necessária distinção entre as sanções dos incisos III e IV do art. 87 da Lei nº. 8.666/93, sendo 

necessária a especificação de que a suspensão estabelecida no inciso III restringe-se somente à 

Administração Direta e Indireta do respectivo ente federativo que a aplicou, ao passo que a declaração 

de inidoneidade do inciso IV impede o licitante sancionado de contratar com toda a Administração 

Pública.  

Isto posto, posiciono-me PARCIALMENTE DE ACORDO com o Corpo Instrutivo e com o douto 

Ministério Público Especial. 

VOTO: 

1 – Pela COMUNICAÇÃO ao Prefeito Municipal de Bom Jardim, com base no §1º do art. 6º da 

Deliberação TCE-RJ nº. 204/96, a constituir-se na forma sequencial dos incisos do artigo 26 do 

Regimento Interno, com prazo de 30 (trinta) dias, para que cumpra o abaixo enumerado: 
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1.1 – Adie e mantenha esta licitação adiada sine die até que o Tribunal delibere conclusivamente 

sobre o conhecimento do Edital, encaminhando os comprovantes de publicação dos avisos de 

adiamento nos termos do art. 21 da Lei nº 8.666/93, além de divulgar a iniciativa no sítio eletrônico 

oficial (internet), em atenção ao que determina o art. 8º da Lei Nacional nº 12.257/11; 

1.2 – Promova a divulgação do Edital em sua íntegra também em meio eletrônico, uma vez que, 

ao lado das publicações previstas nas Leis 8.666/93, o instrumento convocatório também deve ser 

disponibilizado na Internet, nos termos do art. 8º, §1º, IV e §2º da Lei 12.527/11, sendo certo que, 

quando do advento das publicações dos avisos de Errata ao edital, estes devem fazer referência 

discriminada ao site na Internet onde os interessados poderão encontrar a informação pertinente, nos 

termos do art. 21, §1º, da Lei 8.666/93;  

1.3 – Justifique ou retifique o subitem 11.9.2 do Edital, que apresenta uma incompatibilidade 

entre o critério adotado (menor tarifa) e a exigência de pontuação mínima para proposta técnica; 

1.4 – Apresente as referências da contratação anterior (numeração do edital licitatório, do 

contrato, prazo de vigência e a data do termo final contratual), de forma a contribuir para a aferição do 

planejamento pela Administração quanto à elaboração de novo procedimento licitatório, destinado à 

continuidade do serviço essencial de transporte coletivo de passageiros; 

1.5 – Informe sobre o atual estágio de elaboração do Plano de Mobilidade Urbana, indicando um 

prazo, ainda que estimativo, para a conclusão do Plano, demonstrando a integração das informações da 

comissão de licitação junto à comissão responsável pela elaboração do aludido plano; 

1.6 – Apresente justificativa técnica para a definição do prazo de 15 (quinze) anos para a 

vigência da concessão e para a possibilidade de prorrogação do Contrato, com o fito de caracterizar que 

a opção administrativa é adequada para assegurar a modicidade das tarifas e o retorno do capital 

investido pela Concessionária, considerados os custos e receitas decorrentes da operação; 

1.7 – Retifique a redação dos subitens 19.3.1.1 e 19.3.1.9 do Edital para que a data base do 

reajustamento fique vinculada ao orçamento elaborado pela Administração ou à data das propostas, 

conforme determina o art.3º, §1º, da Lei nº 10.192/01. 

1.8 – Retifique o Edital para que seja informado o valor econômico da Concessão; 
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1.9 – Encaminhe os dados, os estudos e os projetos necessários à viabilidade técnica e 

econômica do objeto a ser licitado; 

1.10 – Apresente cópia da autorização legislativa para a Concessão do objeto sob exame; 

1.11 – Apresente os comprovantes de divulgação e realização de audiências públicas, exigível 

nos termos do art. 39 da Lei 8.666/93; 

1.12 – Apresente o fluxo de caixa relativo à Concessão em exame, sendo preferencial o 

encaminhamento em forma de planilha eletrônica; 

1.13 – Encaminhe a memória de cálculo de todos os custos previstos no cálculo tarifário: custos 

com pessoal (salários, encargos sociais, benefícios, uniformes, etc.), combustível, lubrificantes, pneus, 

peças e acessórios, administração, licenciamento, seguros, operação de terminais, bilhetagem 

eletrônica, despesas/remuneração de capital, tributos, necessários à avaliação da tarifa fixada pelo 

Poder Concedente; 

1.14 – Apresente a metodologia e/ou os estudos que determinaram a demanda de passageiros 

estimada pela Administração e respectivo cálculo tarifário.  Informar também quanto ao número 

estimado de gratuidades e/ou outros descontos que também deverão constar do cálculo tarifário; 

1.15 – Informe quanto a eventual existência de subsídio financeiro no transporte coletivo por 

ônibus de Bom Jardim, uma vez que não foi encaminhada a legislação municipal que ampara a 

Concessão; 

1.16 – Inclua no Edital a previsão de transferência de parcela dos ganhos de eficiência e 

produtividade da empresa aos usuários, com redução de tarifas, nos termos do art.9º, §9º, da Lei 

12.587/2012; 

1.17 – Determine a metodologia de avaliação de desempenho da Concessionária e os critérios 

de avaliação dos serviços a serem prestados; 

1.18 – Apresente justificativa para o quantitativo fixado para fins de comprovação da capacidade 

técnica dos licitantes (item 8.6.1 e 8.6.2 do Edital), considerando que a exigência apresenta restrição ao 

caráter competitivo do certame; 
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1.19 – Nos itens 4.1, 8.5.1 e 8.5.2.b do Edital exclua a menção ao extinto instituto da concordata 

e indique, em observância ao princípio da preservação da empresa, que não será causa de inabilitação 

de licitante a anotação de distribuição de processo de recuperação judicial ou pedido de homologação 

de recuperação extrajudicial, caso haja comprovação de que o plano já tenha sido 

aprovado/homologado pelo juízo competente quando da entrega da documentação de habilitação; 

1.20 – Retifique a redação dos itens 4.1 e correlatos do Edital, considerando que a suspensão 

temporária prevista no inciso III do art. 87 da Lei nº 8.666/93 aplica-se tão somente à Administração 

Direta e Indireta do respectivo ente federativo que a aplicou, ao passo que a declaração de inidoneidade 

do inciso IV impede a empresa sancionada de contratar com toda a Administração Pública; 

1.21 – Encaminhe o edital devidamente assinado pela autoridade responsável por sua 

expedição, com fulcro no art.40, §1º, da Lei nº 8.666/93;  

 1.22 – Detalhe, especificando item por item, através de Errata, todas as alterações efetuadas no 

ato convocatório, conferindo-lhe a devida publicidade, na forma do §4º do art. 21 da Lei Federal nº 

8.666/93, encaminhando as cópias a este Tribunal; 

 1.23 – Comunique ao Tribunal eventual revogação ou anulação do procedimento licitatório em 

tela, remetendo, na ocasião, prova da publicação do ato respectivo, acompanhada pelos elementos 

arrolados no art. 49 da Lei Federal nº 8.666/93. 

GA-1,  

 

MARCELO VERDINI MAIA 
Conselheiro Substituto 


