
   

 

 

Processo nº 241.010-7/19 

Rubrica                    Fls. 1 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO CONSELHEIRO RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

 

VOTO GC-7     

 

PROCESSO: TCE-RJ n° 241.010-7/19 

ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA 

ASSUNTO: EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA  

CONCORRÈNCIA PÚBLICA. CONCESSÃO 

DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO 

DE PASSAGEIROS. INCONSISTÊNCIAS 

IMPEDITIVAS AO CONHECIMENTO DO 

EDITAL. NOTIFICAÇÃO PARA 

APRESENTAÇÃO DE RAZÕES DE DEFESA. 

DETERMINAÇÕES. 

Cuidam os autos do Edital de Concorrência Pública nº 001/2019 (processo 

administrativo nº 6233/2019), encaminhado pela Prefeitura Municipal de Volta 

Redonda, tendo por objeto a concessão do serviço de transporte coletivo de 

passageiros do Município, no valor estimado de R$ 1.773.983.653,90 (um bilhão, 

setecentos e setenta e três milhões, novecentos e oitenta e três mil, seiscentos e 

cinquenta e três reais e noventa centavos), correspondente à receita estimada na 

concessão, pelo prazo de 30 (trinta) anos, cuja realização encontrava-se marcada 

para o dia 17/09/2019, tendo sido suspensa por tutela provisória concedida no 

âmbito de Representação interposta nesta Corte (Processo TCE-RJ  

nº 221.531-7/19). 

Tramitam, em apenso ao presente, os Processos TCE-RJ  

n° 221.531-7/19 e nº 238.263-3/19, referentes a Representações interpostas 

em face do presente Edital, que serão decididos juntamente com o presente, 

pelo princípio da conexão processual, consignado no art. 55 do NCPC e 

aplicável a este Tribunal, conforme o disposto no art. 180 do Regimento 

Interno. 
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Em sua análise técnica, a Coordenadoria de Exame de Editais (CEE) assim 

se pronuncia, por meio da instrução constante da peça eletrônica “14/11/2019 – 

Informação da CEE”: 

CONCLUSÃO 

 
Ante o exposto, síntese do que foi examinado, sugerimos ao Egrégio 
Plenário pronunciar-se pela COMUNICAÇÃO ao Sr. Elderson 
Ferreira da Silva, Prefeito do Município de Volta Redondo, e ao Sr. 
Maurício Batista, Secretário de Transportes do Município de Volta 
Redonda, 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, para que adote as medidas enumeradas a 
seguir, alertando-o para o que dispõe o artigo 63, inciso IV, da Lei 
Complementar nº 63/90: 

1. Mantenha esta licitação adiada sine die até que este Tribunal de 
Contas delibere, conclusivamente, sobre o conhecimento deste 
edital. 

2. Insira na redação do subitem referente ao procedimento e critério 
de julgamento nos termos do artigo 45 da Lei 8.666/93. 

3. Estabeleça o critério de desempate nos termos do § 2º do artigo 
45 da Lei 8.666/93. 

4. Informe sobre o atual estágio de elaboração do plano municipal de 
mobilidade urbana, indicando se existe um prazo, ainda que 
estimativo, para a conclusão do plano, bem como demonstrando a 
adequação da modelagem do certame aos trabalhos da comissão 
responsável pela sua elaboração; 

5. Apresente os motivos fáticos, jurídicos e técnicos para as 
modificações substanciais realizadas no Edital em questão, 
notadamente a alteração do prazo da concessão de 10 para 30 anos, 
que, consequentemente, acarretou aumento considerável do valor 
econômico da concessão, passando do inicial de R$ 648.419.252,90 
(Seiscentos e quarenta e oito milhões, quatrocentos e dezenove mil, 
duzentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos) para R$ 
1.773.983.653,90 (um bilhão, setecentos e setenta e três milhões, 
novecentos e oitenta e três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e 
noventa centavos). 

6. Avalie a conveniência de exigir garantia de execução em face do 
aparente excesso do valor da proteção contatual, ressaltando que 
não se questiona a alternativa legal disponibilizada à Administração 
para assegurar o adimplemento contratual, mas a razoabilidade do 
valor. 

7. Encaminhe cópia do ato justificando a conveniência da outorga, 
nos termos do art. 5º da Lei Federal nº 8.987/95, acompanhado pelo 
comprovante de sua publicação. 

8. Adeque o Edital e minuta contratual aos preceitos contidos no art. 
11 da Lei nº. 8.987/1995, sobretudo no que concerne à modicidade 
tarifária e à estimativa dos efeitos decorrentes da obtenção de 
receitas alternativas, sobre o equilíbrio econômico-financeiro do 
contrato de concessão, permitindo que o 
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concessionário/permissionário explore, após autorização prévia, tais 
fontes de receitas, devendo compor, parte dessas receitas, 
obrigatoriamente, a aferição do equilíbrio do contrato, como 
determina o art. 11, “caput” e parágrafo único e o inciso VI do artigo 
18, ambos da Lei 8.987/95. 

9. Em atenção à jurisprudência prevalente do TCE-RJ (v. g. decisão 
plenária de 27.04.201717, no processo TCE-RJ nº 808.681-5/16, que 
teve como Relatora a Conselheira Marianna Montebello Willeman), 
adote, na forma preconizada na parte final do art. 9º da Lei Federal 
nº 12.587/12, o “menor valor de tarifa” como um dos critérios de 
julgamento do certame 

10. aprofunde os seguintes pontos no edital: 

a) ausência de fixação de metas de qualidade e desempenho a 
serem atingidas e seus instrumentos de controle e avaliação; 

b) ausência da definição dos incentivos e das penalidades aplicáveis 
vinculadas à consecução ou não das metas; 

c) ausência de um anexo de partilha de riscos em que se deixe clara 
a alocação dos riscos entre os contratados e o poder concedente, 
sobretudo os econômicos e financeiros; e 

d) ausência de uma metodologia clara para realização das revisões 
tarifárias e da consequente adequada aferição do equilíbrio 
econômico-financeiro do contrato. 

11. 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; 

12. Defina o perfil etário especificado para a frota, bem como a idade 
média da frota, a idade máxima permitida e a idade limite citadas no 
Edital e Projeto Básico. 

13. Remeta planilhas econômicas (OPEX, CAPEX, Encargos Sociais, 
Tributos, DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS – DRE, cálculo 
tarifário e FLUXO DE CAIXA DO PROJETO), em meio eletrônico, 
com fórmulas abertas e discriminadas, sem a exigência de senhas de 
acesso ou qualquer forma de bloqueio aos cálculos, e, quando for o 
caso, descrição do inter-relacionamento das planilhas apresentadas, 
compreendendo parâmetros técnicos, econômico-financeiros e 
outros que afetem a sustentabilidade técnica e econômica do 
empreendimento, contendo: 

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; b) Valor dos investimentos com base em valores de 
mercado com data de referência e apresentação da metodologia e 
fontes de pesquisas utilizadas; c) Tributos; 

d) 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; 

d.1) Custos relativos à operação de terminais, 
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d.2) Custos relativos à gestão de todo sistema de bilhetagem 
eletrônica; 

d.3) Custos de investimentos em otimização da operação e 
ampliação da infraestrutura, implantação e montagem do Centro de 
Monitoramento e Controle, os custos de manutenção dos sistemas 
auxiliares de bilhetagem eletrônica e monitoramento e controle 
operacional; 

d.4) despesas/remuneração de capital; 

d.5) Outros custos e dados com repercussão econômica no cálculo 
tarifário; e) Projeção das receitas operacionais do concessionário; f) 
eventuais fontes de receitas alternativas, complementares, 
acessórias ou decorrentes de projetos associados; g) Taxa interna de 
retorno – TIR e Valor presente líquido - VPL; 

h) Justificativa para adoção do prazo adotado de 30 (trinta) anos, 
tendo em vista a modicidade tarifária e o retorno adequado do capital 
investido na concessão. 

14. Apresente os motivos jurídicos, técnicos e econômicos para 
estimativa de investimentos iniciais a serem realizados pela 
vencedora do certame se baseiem em frota composta apenas por 
veículos zero quilômetro, o que culminaria em investimentos muito 
superiores aos valores previstos que tomaram por base frota com 
idade entre 5 e 8 anos ou promova a retificação do estudo a fim de 
adequá-lo a realidade de mercado. 

12.1 Apresente o impacto econômico de ambos cenários (ota 
composta apenas por veículos zero quilômetro e frota com idade 
entre 5 e 8 anos). 15. Apresente os motivos jurídicos, técnicos e 
econômicos para estimativa de investimentos iniciais a serem 
realizados pela vencedora do certame se baseiem somente em 
aquisição de terreno, sem considerar outros instrumentos legais 
previstos na legislação, como, por exemplo, locação do terreno. 

16. Considerando que a regra é a ausência de exclusividade na 
outorga da concessão ou permissão, assegurando-se ao usuário um 
direito à liberdade de escolha do prestador do serviço, sempre que 
houver viabilidade técnica e econômica, conforme dispõem os artigos 
7º, inciso III e 16 da Lei n. 8.987/95, justifique os pontos a seguir: 

a) a opção pela exclusividade sobre a área operacional da 
concessão em detrimento da exclusividade apenas das linhas em 
operação; 

b) a impossibilidade de divisão do objeto em lotes; e 

c) a viabilidade econômica de promover a divisão da licitação em um 
maior número de lotes, de forma a privilegiar a ampliação da 
participação de concorrentes no certame. 

17. Encaminhe o comprovante de divulgação das audiências públicas 
realizadas e as respectivas atas e lista de presença. 

18. Estipule no item relativo à habilitação jurídica das empresas, a 
exigência de apresentação de decreto de autorização para as 
empresas ou sociedades estrangeiras em funcionamento no País, 
consoante o inc. V do art. 28 da Lei Federal nº 8666/93. 
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19. Complemente a redação que trata das propostas observando que 
toda proposta deve ser acompanhado de orçamento detalhado e 
justificativa de exigibilidade, independente dos valores de tarifas 
ofertados pelos licitantes, nos termos do art. 9º, § 1º, Lei 12587/12. 

20. Retifique o item 2.1, incluído Nota I, do Edital e demais itens 
correlatos, que exigem a apresentação de firma reconhecida em 
qualquer hipótese, sem que haja dúvida sobre a autenticidade do 
documento. 

21. Exclua a nota I do subitem 11.1 do Edital por ser potencialmente 
capaz de restringir a competitividade e identificar possíveis 
participantes. 

22. Exclua a nota IV do Edital por contrariar o art. 22 da Lei 
8.666/1993. 

23. Alinhe a redação do subitem 11.6.2 do Edital à jurisprudência 
consolidada dos Tribunais de Contas (Acórdãos 1.284/2003, 
2.088/2004 e 2383/2007, 410/2006, todos do TCU-Plenário), não 
estabelecendo percentuais mínimos acima de 50% dos quantitativos 
dos itens de maior relevância da obra ou serviço e execução de 
serviço no mínimo igual (quantidade) ao do objeto do certame em 
tela. 

24. Retifique a exigência de apresentação de um número pré-
determinado de atestados, inserta no item 11.6.2 do Edital, por 
contrariar o disposto no art. 30 da Lei Federal nº 8666/93. Entende a 
doutrina que a palavra “atestados”, contida no § 1º do citado 
dispositivo legal, encontra-se no plural porque faculta à licitante 
liberdade para apresentar tantos atestados quantos julgar 
necessários para comprovar a própria aptidão. 

25. Retifique a redação dos subitens 11.6.3 e 11.6.4 passando a 
admitir que a forma de comprovação do vínculo empregatício do 
profissional que compõe o quadro permanente da empresa - detentor 
do atestado de responsabilidade técnica - possa ser efetuada por 
outras formas admitidas em lei, tais como: vínculo empregatício - 
através de carteira de trabalho, sócio – por meio de ato constitutivo 
da empresa e, se prestador de serviço – através de contrato de 
serviços próprio. 

26. Justifique os percentuais exigidos na qualificação econômico-
financeira dos licitantes, de forma que seja comprovada, 
objetivamente, a compatibilidade dos valores com as obrigações 
decorrentes do futuro contrato, conforme previsto no artigo 31 § 5º da 
lei Federal nº 8.666/93; 

ILC ≥ 1; 

ILG ≥ 1; e 

SC < 0,6. 

27. Exclua do subitem 2.2.g do Edital a previsão de participação de 
sociedade cooperativa de prestadoras de serviços, tendo em vista 
que a natureza dos serviços a serem prestados não se coaduna com 
sociedades cooperadas. 

28. Esclareça se há algum tipo de subsídio financeiro no transporte 
coletivo por ônibus de Volta Redonda, se for o caso, remeta cópia da 
legislação municipal que o(s) ampara. 
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28.1 Caso haja subsídio financeiro, retificar o Edital a fim de prever 
os recursos orçamentários que irão assegurar o pagamento do 
subsídio financeiro, nos termos do art.7º, §2º, III, da Lei 8.666/93 c/c 
art.9º, §5º, da Lei 12.587/2012. 

29. Complemente a redação do Edital e minuta contratual definindo a 
equação de reajuste tarifário anual e de revisão da concessão, nos 
termos do artigo 9º, §§ 7 a 10, da Lei 12.587/12. Ressalte-se que o 
termo inicial para sua ocorrência é a apresentação da proposta ou do 
orçamento a que essa se referir, nos termos do art.3º, §1º, da Lei 
10.192/01. 

30. Retifique o Edital a fim de especificar que operador do serviço, 
por sua conta e risco e sob anuência do poder público, poderá 
realizar descontos nas tarifas ao usuário, inclusive de caráter 
sazonal, sem que isso possa gerar qualquer direito à solicitação de 
revisão da tarifa de remuneração, nos termos do art.9º, §11, da Lei 
12.587/2012. 

31. Complemente a redação do subitem 11.7.2 do Edital(Qualificação 
Econômico Financeira), de forma a possibilitar a participação de 
sociedades empresárias em recuperação judicial, em observância ao 
princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei Federal nº 
11.101/05), indicando 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. 

32. Reveja a redação do subitem 11.3.7 do Edital para que seja 
possível comprovar regularidade trabalhista por meio de Certidão 
Negativa de Débito Trabalhista ou por meio da Certidão Positiva de 
Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT. 

33. Considerando que a cláusula décima oitava (contratação de 
terceiros) constitui ingerência indevida na gestão da empresa 
vencedora, acarretando prejuízo à ampla competição, eis que 
influencia decisivamente a formação de preços das empresas 
licitantes, o que poderia vir a caracterizar, ainda que em tese, ato de 
ingerência vedado pelo princípio constitucional da ordem econômica, 
previsto no art. 170: o da livre iniciativa (correlato do direito individual 
de empreender livremente). Pois bem, promova a retificação do texto 
a fim de eliminar a aludida ingerência. 

34. Adapte a minuta contratual às alterações procedidas no edital, 
caso necessário. 

35. Detalhe, especificando item por item, por meio de errata, todas as 
alterações efetuadas no ato convocatório, se for o caso, dando a 
devida publicidade à mesma, na forma do art. 21, §4º, da Lei Federal 
nº 8.666/93, encaminhando as cópias a este Tribunal. 

36. 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. 
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O Ministério Público de Contas manifesta-se no mesmo sentido, por meio 

do parecer constante da peça eletrônica “18/11/2019 – Informação MPE”.  

É o Relatório. Passo ao meu Voto. 

Após detido exame dos autos, alinho-me à instrução formulada pelo Corpo 

Técnico, adotando seus fundamentos como minhas razões de decidir, 

ressalvados os aspectos a seguir expostos. 

Em relação ao item 9 da proposta instrutiva – para que seja adotado, 

obrigatoriamente, o critério de menor tarifa por ocasião do julgamento da licitação 

–, o art. 15 da Lei Federal nº 8.987/95 não estabeleceu tal obrigatoriedade: 

Art. 15. No julgamento da licitação será considerado um dos 
seguintes critérios:         

I - o menor valor da tarifa do serviço público a ser prestado;  

II - a maior oferta, nos casos de pagamento ao poder concedente 
pela outorga da concessão;       

III - a combinação, dois a dois, dos critérios referidos nos incisos I, II 
e VII; 

IV - melhor proposta técnica, com preço fixado no edital; 

V - melhor proposta em razão da combinação dos critérios de menor 
valor da tarifa do serviço público a ser prestado com o de melhor 
técnica; 

VI - melhor proposta em razão da combinação dos critérios de maior 
oferta pela outorga da concessão com o de melhor técnica; ou 

VII - melhor oferta de pagamento pela outorga após qualificação de 
propostas técnicas. 
 

Nesse sentido, em que pese o critério de menor valor da tarifa beneficiar a 

modicidade tarifária, discordo do Corpo Técnico quando à sua obrigatoriedade, na 

medida em que o jurisdicionado tem o direito de avaliar o critério de julgamento 

mais adequado para o certame, de acordo com as necessidades da 

Administração Municipal e o interesse público local, desde que seja tecnicamente 

justificada a sua opção. 

Sobre a documentação encaminhada na data de 14/11/2019 (Documento 

TCE-RJ nº 53.394-1/19), o jurisdicionado apresenta diversas informações, a 

exemplo das seguintes: 
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a) O serviço de transporte público municipal vem sendo prestado de forma 

precária e condicionado à realização de futuro procedimento licitatório 

desde 2005 e 2007, quando as empresas Viação Sul Fluminense e Cidade 

do Aço, respectivamente, começaram a operar o serviço; 

b) Em 2005, foi ajuizada a Ação Civil Pública  

nº 0005511-97.2005.8.19.0066 objetivando a realização de licitação; 

b) O presente Edital refere-se à substituição das linhas operadas pela 

empresa Viação Sul Fluminense, em razão da decretação de caducidade 

das autorizações, permissões e ordens de serviço existentes (Decreto 

Municipal nº 15.621/19), motivada por descumprimentos contratuais e 

falhas de segurança e operação na prestação dos serviços; 

c) Não será possível, neste momento, incluir as linhas de ônibus relativas 

às demais empresas operadoras do serviço, na medida em que o Poder 

Judiciário teria entendido que seria necessária indenização prévia a tais 

empresas, por meio da ação judicial supramencionada; 

d) Relatório de desempenho da concessionária Viação Sul Fluminense, 

relativo ao período de maio a outubro de 2019, com a seguinte conclusão: 

 

e) Relatório de reclamações dos usuários, relativo ao período de abril a 

outubro de 2019, com a seguinte conclusão: 
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f) Notícias em mídias locais referentes a irregularidades e incidentes 

envolvendo a prestadora do serviço, publicadas de outubro de 2017 a 

outubro de 2019; 

Em que pesem as dificuldades eventualmente enfrentadas pela gestão 

municipal na tentativa de readequar o serviço de transporte coletivo, causa 

espécie a existência de irregularidades ensejadoras de nova licitação há 

considerável tempo no Município e, contudo, a ausência de um 

planejamento minimamente adequado e razoável para uma contratação 

deste vulto, que não cause danos aos usuários e ao Poder Concedente no 

futuro, conforme se verifica diante das inúmeras irregularidades no Edital 

identificadas pelo Corpo Técnico desta Corte. 

Destaco, em especial, a mudança instantânea realizada pelo 

jurisdicionado no prazo da futura concessão, de 10 (dez) para 30 (trinta) 

anos, aparentemente sem análise prévia de todos os impactos envolvidos 

nesta ríspida alteração, bem como a ausência de um fluxo de caixa estimado 

para o projeto da concessão. 

Qualquer concessão de serviço público deve ser precedida de um estudo 

que envolve conhecimentos em diversos espectros, tais como jurídicos, técnicos 

ou de engenharia, bem como econômico-financeiros, os quais serão os 

balizadores das escolhas definidoras da modelagem da contratação, a qual, por 

sua vez, estabelecerá as condições do Edital e da minuta contratual, como os 

procedimentos licitatórios, a qualidade mínima na prestação dos serviços, direitos 

e deveres das partes do jogo regulatório, taxa de remuneração do parceiro 

privado (e a forma de garantir a sua manutenção), alocação dos riscos do 

negócio, seguros e garantias, critérios de penalizações e incentivos, entre outros 

elementos indispensáveis à segurança da contratação. 

A ausência de um projeto suficientemente estruturado (a exemplo da 

ausência de um fluxo de caixa elaborado com base em conhecimentos 

econômico-financeiros usualmente utilizados em projetos de concessões) 

aumenta consideravelmente a possibilidade de os usuários e o Poder Concedente 

enfrentarem sérios problemas durante os longos anos da concessão, 

condenando-os, por exemplo, a altos reajustes de tarifa, serviços prestados com 
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péssima qualidade, lucros exorbitantes ao parceiro privado ou inúmeras 

demandas judiciais para discutir as condições da contratação, resultando, ainda, 

em dificuldades de o Município tentar rescindir o contrato, mesmo que seja justo 

tal propósito no futuro. 

Muitas das escolhas em projetos de concessão são desencadeadas, 

relativamente definitivas, por possuírem dependência temporal, razão pela qual as 

escolhas devem ser definidas após estudo detalhado, por serem de difícil 

reversão em contratos de concessões e Parcerias Público-Privadas. 

Destaco, ainda, que a modelagem desta concessão merece estudos ainda 

mais aprofundados, na medida em que não incluirá o serviço de transporte 

público em todas as áreas do Município, devendo, ainda, ser planejada a forma 

da futura incorporação das demais linhas excluídas do contrato inicial.  

Portanto, tal contratação não pode ser celebrada “a toque de caixa”, 

exigindo-se o recrutamento de uma equipe robusta e multidisciplinar para a 

estruturação de um projeto adequado e suficiente para mitigar riscos futuros, 

ressaltando, mais uma vez, que decisões equivocadas no projeto dificilmente 

poderão ser revertidas no futuro, após a celebração de um contrato de 30 (trinta) 

anos, ainda que necessária a sua alteração, e mesmo que sejam revertidas, 

estarão condicionadas a extensos prazos de resolução de conflitos judiciais ou 

mesmo administrativos, impactando direta ou indiretamente a qualidade e a 

economicidade na prestação dos serviços aos cidadãos do Município. 

Em suma, entendo que o jurisdicionado deva ser chamado aos autos por 

meio de Notificação, para que apresente razões de defesa pelas inúmeras 

irregularidades constantes do Edital, indicadoras da fragilidade do projeto de 

concessão, conferindo-se derradeira oportunidade de saneamento do processo, o 

que, acaso não atendido, poderá ensejar a Declaração de Ilegalidade já na 

próxima submissão plenária. 

Vislumbro, ainda, a necessidade de manutenção da suspensão do 

procedimento licitatório até o julgamento de mérito do presente Edital, 

considerando que os indícios de restrição à competitividade, a relevância social 

do objeto e o valor significativo do certame, bem como a data prevista para a 

realização da licitação, atendem aos requisitos do periculum in mora e do fumus 
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boni iuris, de forma que Voto pela manutenção da tutela provisória concedida no 

âmbito do Processo nº 221.531-7/19. 

Ex positis, verifico que a matéria foi bem analisada pelas instâncias 

instrutivas, razão pela qual – incorporando, a minhas razões de decidir, aquelas 

constantes da instrução lançada à peça eletrônica “14/11/2019 - Informação da 

CEE” – posiciono-me PARCIALMENTE DE ACORDO com a proposta do Corpo 

Instrutivo e com o parecer do Ministério Público Especial, residindo minha parcial 

divergência na inclusão de item específico pela Manutenção de Cautelar (item I 

de meu Voto), de Notificação ao Jurisdicionado (item II de meu Voto), bem como 

na exclusão do item 9 da proposta instrutiva, e 

VOTO: 

I  - Pela MANUTENÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA concedida no 

âmbito do Processo nº 221.531-7/19; 

II  - Pela NOTIFICAÇÃO ao atual Prefeito do Município de Volta Redonda, 

com fundamento no art. 6º, § 2º, da Deliberação TCE-RJ nº 204/96, 

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente razões de defesa 

pelas inúmeras irregularidades constantes do Edital, indicadoras da 

fragilidade do projeto de concessão,  sem prejuízo do atendimento 

das seguintes DETERMINAÇÕES: 

1. Mantenha esta licitação adiada sine die até que este Tribunal de 

Contas delibere, conclusivamente, sobre o Conhecimento deste 

Edital; 

2. Insira subitem no Edital referente ao procedimento e critério de 

julgamento nos termos do art. 45 da Lei Federal nº 8.666/93; 

3. Estabeleça os critérios de desempate, nos termos do § 2º do art. 45 

da Lei Federal nº 8.666/93; 

4. Informe sobre o atual estágio de elaboração do plano municipal de 

mobilidade urbana, indicando se existe um prazo, ainda que 

estimativo, para a conclusão do plano, bem como demonstrando a 
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adequação da modelagem do certame aos trabalhos da comissão 

responsável pela sua elaboração; 

5. Apresente os motivos fáticos, jurídicos e técnicos para as 

modificações substanciais realizadas no Edital, notadamente a 

alteração do prazo da concessão de 10 para 30 anos, que, 

consequentemente, acarretou aumento considerável do valor 

econômico da concessão, passando do inicial de R$ 648.419.252,90 

(Seiscentos e quarenta e oito milhões, quatrocentos e dezenove mil, 

duzentos e cinquenta e dois reais e noventa centavos) para  

R$ 1.773.983.653,90 (um bilhão, setecentos e setenta e três milhões, 

novecentos e oitenta e três mil, seiscentos e cinquenta e três reais e 

noventa centavos); 

6. Avalie a conveniência de exigir garantia de execução em face do 

alto valor da proteção contatual, ressaltando que não se questiona a 

alternativa legal disponibilizada à Administração para assegurar o 

adimplemento contratual, mas a razoabilidade do valor; 

7. Encaminhe cópia do ato justificando a conveniência da outorga, nos 

termos do art. 5º da Lei Federal nº 8.987/95, acompanhado do 

comprovante de sua publicação; 

8. Adeque o Edital e minuta contratual aos preceitos contidos no  

art. 11 da Lei Federal nº 8.987/95, sobretudo no que concerne à 

modicidade tarifária e à estimativa dos efeitos decorrentes da 

obtenção de receitas alternativas, sobre o equilíbrio econômico-

financeiro do contrato de concessão, permitindo que o 

concessionário/permissionário explore, após autorização prévia, tais 

fontes de receitas, devendo compor, parte dessas receitas, 

obrigatoriamente, a aferição do equilíbrio do contrato, como determina 

o art. 11, “caput” e parágrafo único, bem como o inciso VI do art. 18, 

ambos da Lei Federal nº 8.987/95; 

9. Aperfeiçoe o Edital, considerando as seguintes inconsistências 

identificadas: 
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a) ausência de fixação de metas de qualidade e desempenho a 

serem atingidas e seus instrumentos de controle e avaliação; 

b) ausência da definição dos incentivos e das penalidades aplicáveis 

vinculadas à consecução ou não das metas; 

c) ausência de um anexo de partilha de riscos em que se deixe clara 

a alocação dos riscos entre os contratados e o poder concedente, 

sobretudo os econômicos e financeiros; e 

d) ausência de uma metodologia clara para realização das revisões 

tarifárias e da consequente adequada aferição do equilíbrio 

econômico-financeiro do contrato; 

10. Inclua no Edital a previsão de transferência de parcela dos ganhos 

de eficiência e produtividade da empresa aos usuários, com redução 

de tarifas, bem como estabeleça a sua metodologia, nos termos do 

art. 9º, § 9º, da Lei Federal nº 12.587/12; 

11. Defina o perfil etário especificado para a frota, bem como a idade 

média da frota, a idade máxima permitida e a idade limite citadas no 

Edital e projeto básico; 

12. Remeta planilhas econômicas (OPEX, CAPEX, Encargos Sociais, 

Tributos, Demonstrativos de Resultados – DRE, cálculo tarifário e 

fluxo de caixa do projeto), em meio eletrônico, com fórmulas abertas e 

discriminadas, sem a exigência de senhas de acesso ou qualquer 

forma de bloqueio aos cálculos, e, quando for o caso, descrição do 

inter-relacionamento das planilhas apresentadas, compreendendo 

parâmetros técnicos, econômico-financeiros e outros que afetem a 

sustentabilidade técnica e econômica do empreendimento, contendo: 

a) Metodologia e/ou os estudos que determinaram a demanda de 

passageiros estimada pela Administração e respectivo cálculo 

tarifário, informando também quanto ao número estimado de 

gratuidades e/ou outros descontos que também deverão constar do 

cálculo tarifário;  
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b) Valor dos investimentos com base em valores de mercado com 

data de referência e apresentação da metodologia e fontes de 

pesquisas utilizadas;  

c) Tributos; 

d) 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; 

d.1) Custos relativos à operação de terminais, 

d.2) Custos relativos à gestão de todo sistema de bilhetagem 

eletrônica; 

d.3) Custos de investimentos em otimização da operação e 

ampliação da infraestrutura, implantação e montagem do Centro de 

Monitoramento e Controle, os custos de manutenção dos sistemas 

auxiliares de bilhetagem eletrônica e monitoramento e controle 

operacional; 

d.4) despesas/remuneração de capital; 

d.5) Outros custos e dados com repercussão econômica no cálculo 

tarifário;  

e) Projeção das receitas operacionais do concessionário;  

f) eventuais fontes de receitas alternativas, complementares, 

acessórias ou decorrentes de projetos associados;  

g) Taxa interna de retorno – TIR e Valor presente líquido - VPL; 

h) Justificativa para adoção do prazo adotado de 30 (trinta) anos, 

tendo em vista a modicidade tarifária e o retorno adequado do 

capital investido na concessão; 

13. Apresente os motivos jurídicos, técnicos e econômicos para a 

estimativa de investimentos iniciais a serem realizados pela 

vencedora do certame ter sido baseada em frota composta apenas 

por veículos zero quilômetro, o que culminaria em investimentos muito 

superiores aos valores previstos que tomaram por base frota com 
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idade entre 5 e 8 anos ou promova a retificação do estudo a fim de 

adequá-lo à realidade de mercado, ressaltando que os valores dos 

investimentos e a sua disposição no tempo impactam diretamente na 

modicidade tarifária; 

13.1 Apresente o impacto econômico de ambos cenários (frota 

composta apenas por veículos zero quilômetro e frota com idade entre 

5 e 8 anos).  

14. Apresente os motivos jurídicos, técnicos e econômicos para a 

estimativa de investimentos iniciais a serem realizados pela 

vencedora do certame ter se baseado em aquisição de terreno, sem 

considerar outros instrumentos legais previstos na legislação, como, 

por exemplo, locação do terreno; 

15. Considerando que a regra é a ausência de exclusividade na 

outorga da concessão ou permissão, assegurando-se ao usuário um 

direito à liberdade de escolha do prestador do serviço, sempre que 

houver viabilidade técnica e econômica, conforme dispõem os artigos 

7º, inciso III e 16 da Lei n. 8.987/95, justifique os pontos a seguir: 

a) a opção pela exclusividade sobre a área operacional da 

concessão, em detrimento da exclusividade apenas das linhas em 

operação; 

b) ausência de divisão do objeto em lotes; e 

c) a viabilidade econômica de promover a divisão da licitação em um 

maior número de lotes, de forma a privilegiar a ampliação da 

participação de concorrentes no certame; 

16. Encaminhe o comprovante de divulgação das audiências públicas 

realizadas e as respectivas atas e lista de presença; 

17. Estipule no item relativo à habilitação jurídica das empresas, a 

exigência de apresentação de decreto de autorização para as 

empresas ou sociedades estrangeiras em funcionamento no País, 

consoante o inc. V do art. 28 da Lei Federal nº 8666/93; 
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18. Complemente a redação que trata das propostas observando que 

toda proposta deve ser acompanhada de orçamento detalhado e 

justificativa de exigibilidade, independentemente dos valores de tarifas 

ofertados pelos licitantes, nos termos do art. 9º, § 1º, Lei Federal  

nº 12.587/12; 

19. Retifique os itens do Edital que exigem a apresentação de firma 

reconhecida em qualquer hipótese, sem que haja dúvida sobre a 

autenticidade do documento; 

20. Exclua a nota I do subitem 11.1 do Edital, por ser potencialmente 

restritivo à competitividade e possibilitar a prévia identificação de 

participantes no certame; 

21. Exclua a nota IV do Edital por contrariar o art. 22 da Lei Federal  

nº 8.666/1993; 

22. Alinhe a redação do subitem 11.6.2 do Edital à jurisprudência 

consolidada dos Tribunais de Contas (Acórdãos 1.284/2003, 

2.088/2004 e 2383/2007, 410/2006, todos do Plenário do TCU), não 

estabelecendo percentuais mínimos acima de 50% dos quantitativos 

dos itens de maior relevância da obra ou serviço previstos para o 

objeto do certame em tela; 

23. Retifique a exigência de apresentação de um número pré-

determinado de atestados, inserta no item 11.6.2 do Edital, por 

contrariar o disposto no art. 30 da Lei Federal nº 8666/93; 

24. Retifique a redação dos subitens 11.6.3 e 11.6.4 do Edital, 

passando a admitir que a forma de comprovação do vínculo 

empregatício do profissional que compõe o quadro permanente da 

empresa - detentor do atestado de responsabilidade técnica - possa 

ser efetuada por outras formas admitidas em lei, tais como por meio 

de carteira de trabalho, ato constitutivo da empresa e contrato de 

prestação de serviços; 

25. Justifique os percentuais exigidos na qualificação econômico-

financeira dos licitantes (ILC ≥ 1, ILG ≥ 1; e SC < 0,6), de forma que 

seja comprovada, objetivamente, a compatibilidade dos valores com 
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as obrigações decorrentes do futuro contrato, conforme previsto no 

artigo 31 § 5º da lei Federal nº 8.666/93; 

26. Exclua do subitem 2.2.g do Edital a previsão de participação de 

sociedade cooperativa de prestadoras de serviços, tendo em vista que 

a natureza dos serviços a serem prestados não se coaduna, a priori, 

com sociedades cooperadas; 

27. Esclareça se há algum tipo de subsídio financeiro no transporte 

coletivo por ônibus de Volta Redonda, remetendo cópia da eventual 

legislação municipal que o(s) ampara; 

27.1 Caso haja subsídio financeiro, retifique o Edital a fim de prever 

os recursos orçamentários que irão assegurar o pagamento do 

subsídio, nos termos do art. 7º, § 2º, III, da Lei Federal nº 8.666/93 c/c 

art. 9º, § 5º, da Lei Federal nº 12.587/12; 

28. Complemente a redação do Edital e minuta contratual definindo a 

equação de reajuste tarifário anual e de revisão da concessão, nos 

termos do artigo 9º, §§ 7 a 10, da Lei Federal nº 12.587/12; 

29. Retifique o Edital a fim de especificar que o operador do serviço, 

por sua conta e risco e sob anuência do poder público, poderá realizar 

descontos nas tarifas ao usuário, inclusive de caráter sazonal, sem 

que isso possa gerar qualquer direito à solicitação de revisão da tarifa 

de remuneração, nos termos do art. 9º, § 11, da Lei 12.587/12; 

30. Complemente a redação do subitem 11.7.2 do Edital (Qualificação 

Econômico Financeira), de forma a possibilitar a participação de 

sociedades empresárias em recuperação judicial, em observância ao 

princípio da preservação da empresa (art. 47 da Lei Federal  

nº 11.101/05), indicando 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; 
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31. Revise a redação do subitem 11.3.7 do Edital para que seja 

possível comprovar regularidade trabalhista por meio de Certidão 

Negativa de Débito Trabalhista (CNDT) ou por meio da Certidão 

Positiva de Débitos Trabalhistas com os mesmos efeitos da CNDT; 

32. Revise a cláusula décima oitava (obrigatoriedade de absorção da 

mão de obra existente atualmente no serviço de transporte coletivo do 

Município), considerando que tal item constitui ingerência indevida na 

gestão da empresa vencedora, acarretando prejuízo à ampla 

competição, influenciando decisivamente a formação de preços das 

empresas licitantes, o que poderia vir a caracterizar, a priori, ato de 

ingerência vedado pelo princípio constitucional da ordem econômica, 

previsto no art. 170 da CF/88 (o da livre iniciativa, correlato do direito 

individual de empreender livremente); 

33. Adapte a minuta contratual às alterações procedidas no Edital, 

caso necessário; 

34. Detalhe, especificando item por item, através de errata, todas as 

alterações efetuadas no ato convocatório se for o caso, dando a 

devida publicidade na mesma forma do § 4º do art. 21 da Lei Federal 

nº 8.666/93 após o Conhecimento do Edita lpor esta Corte; 

35. Envie um Edital consolidado contemplando e destacando todas as 

alterações efetuadas por determinação desta Corte, bem como por 

iniciativa própria da Administração; 

36. 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. 

III  - Pela ANEXAÇÃO das Representações constantes dos Processos 

TCE-RJ n° 221.531-7/19 e nº 238.263-3/19, considerando que os 

questionamentos veiculados são objeto de análise no presente 

processo; 

IV  - Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO aos representantes, para que tomem 

ciência da presente Decisão;  
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V  - Pela CIÊNCIA AO JURISDICIONADO de que a proposta do Corpo 

Instrutivo e o parecer do Ministério Público Especial podem ser 

consultados eletronicamente no Portal do TCE-RJ. 

 

 

Plenário,  

GC-7, em 27 / 11 / 2019. 
 

 

 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

Relator 
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