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ANEXOS 

 

São os seguintes os ANEXOS deste EDITAL, que dele fazem parte integrante: 

 

 

ANEXO I – PROJETO OPERACIONAL BÁSICO da REGIÃO I. 

 

ANEXO II – MAPAS REFERENCIAIS DAS LINHAS ATUAIS da REGIÃO I. 

 

ANEXO III – PROJETO OPERACIONAL BÁSICO da REGIÃO II. 

 

ANEXO IV – MAPAS REFERENCIAIS DAS LINHAS ATUAIS da REGIÃO II. 

 

ANEXO V – MODELOS 

 

(i)            Declaração de Conhecimento dos Termos do EDITAL e Ciência da 

Legislação Relativa à Exploração dos Serviços de Transportes Rodoviários 

Intermunicipal, bem como do Plano Diretor de Transporte Urbano da Região 

Metropolitana do Rio de Janeiro (PDTU) (Itens 2.5 e 2.5.1 do EDITAL) 

 

(ii)           Carta de Solicitação de Esclarecimentos (Item 2.7 do EDITAL) 

 

(iii) Declaração de Não Participação do Mesmo GRUPO ECONÔMICO 

de Outro LICITANTE (Item 5.1.10 do EDITAL) 

 

(iv) Declaração de Não Exercício de Cargo no DETRO (Item 5.5.1 do 

EDITAL) 

 

(v)             GARANTIA DA PROPOSTA e garantia do VALOR DA OUTORGA 

(Itens 6.5 (d), 6.6 e 13.1.2 do EDITAL) 

 

(vi) ORDEM DE PREFERÊNCIA (Itens 8.6 e 8.9.5 (c) do EDITAL) 

 

(vii) Declaração de Responsabilidade pela Comunicação da Existência 

de Fato Superveniente Impeditivo de Habilitação (Item 8.9.1 (f) do EDITAL) 

 

(viii) Declaração de Anticorrupção. (Itens 5.6 e 8.9.1.1 do EDITAL) 
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(ix) Declaração de Conhecimento dos LOTES (Item 8.9.1.2 do EDITAL) 

 

(x)             Declaração artigo 7º, XXXIII da Constituição Federal (Item 8.9.2 

(h) do EDITAL) 

 

(xi) Declaração de Experiência Anterior (Item 8.9.3 (b) do EDITAL) 

 

(xii) Carta de Encaminhamento da DOCUMENTAÇÃO DE 

HABILITAÇÃO (Item 8.9.5 (a) do EDITAL) 

 

(xiii) Declaração de Inexistência de Impedimento (Item 8.9.5 (d) do 

EDITAL) 

 

(xiv) PROPOSTA DE PREÇO (Item 8.10.2 do EDITAL) 

 

(xv) Carta de Apresentação da PROPOSTA DE PREÇO (Item 8.10.4 

(a) do EDITAL) 

 

(xvi) Declaração de Elaboração Independente da PROPOSTA DE 

PREÇO (Item 8.10.4 (b) do EDITAL) 

 

(xvii) Estudo de Viabilidade Econômica Financeira, conforme Item 5.1 e 

seus subitens (Item 8.10.4 (c) do EDITAL) 

 

(xviii) Declaração de Credenciamento (Item 9.1.1 do EDITAL) 

 

(xix) Declaração do Decreto Estadual nº 33.925/2003 (Item 11.3 do 

EDITAL) 

 

(xx) Plano de Operação e Planejamento para o Período de Transição 

(Item 11.4 (a) do EDITAL) 

 

(xxi) Declaração de Compromisso de Disponibilidade de Pessoal (Item 

8.9.3 (c) do EDITAL) 
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(xxii) Declaração de Compromisso de Investimento (Item 8.10.4 (c), “viii”, 

do EDITAL) 

 

ANEXO VI – Minuta do CONTRATO 

 

ANEXO VII – Plano Diretor de Transporte Urbano da Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro (PDTU) 
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1. DEFINIÇÕES 

 

1.1. Neste EDITAL, os seguintes termos e expressões terão os significados 

subsequentes atribuídos, quando empregados em letras maiúsculas, sendo certo que 

aqueles empregados no singular incluem o plural e vice-versa: 

 

ADJUDICATÁRIO(S): LICITANTE(S) vencedor(es) da LICITAÇÃO ao(s) qual(is) 

seja(m) adjudicado(s) LOTE(s) objeto da LICITAÇÃO. 

 

ÁREA: são os grupamentos de municípios limítrofes, indicados nos ANEXOS I e III do 

EDITAL, de acordo com o plano de rotas estabelecido pelo DETRO, conforme Decreto 

nº 44.432/2013, Portaria [--] e alterações posteriores. 

 

ATIVIDADES ACESSÓRIAS: atividades que a CONCESSIONÁRIA poderá exercer de 

forma complementar e/ou acessória à CONCESSÃO, nos termos da legislação e 

regulamentação aplicáveis, e observado o disposto na Cláusula Décima Primeira do 

CONTRATO. 

 

BENS VINCULADOS: são os bens vinculados à CONCESSÃO, integrantes ou não do 

patrimônio da CONCESSIONÁRIA, necessários à prestação adequada e contínua dos 

SERVIÇOS CONCEDIDOS, incluindo, entre outros, o conjunto de ônibus que serão 

utilizados para a prestação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS durante a CONCESSÃO. 

 

BRT (Bus Rapid Transit): é o sistema tronco-alimentado de transporte por ônibus 

constituído por vias segregadas do tráfego geral, com prioridade de circulação em 

interseções viárias, com exclusividade para circulação de veículos de média/alta 

capacidade, assim como de estações especiais que permitam o rápido e massivo 

embarque e desembarque de passageiros e o pagamento de tarifa fora dos veículos.  

 

COLIGADAS: qualquer pessoa ou fundo submetido à influência significativa de outra 

pessoa ou fundo. Há influência significativa quando se detém ou se exerce o poder de 

participar nas decisões das políticas financeira ou operacional da investida, sem 

controlá-la. É presumida influência significativa quando houver a titularidade de 20% 

(vinte por cento) ou mais do capital votante da investida, sem controlá-la. 

 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO: é a comissão instituída pela Portaria nº [--], 

para receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos à 
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LICITAÇÃO e que realizará os procedimentos pertinentes à LICITAÇÃO, conforme 

previsto neste EDITAL e na legislação e regulamentação aplicáveis. 

 

CONCESSÃO: prestação do serviço público de exploração de transporte rodoviário 

intermunicipal coletivo de passageiros por ônibus no Estado do Rio de Janeiro, objeto 

deste EDITAL, excluído o serviço de transporte complementar. 

 

CONCESSIONÁRIA: é a SPE ou o CONSÓRCIO OPERACIONAL, a ser constituído 

pelo ADJUDICATÁRIO, em conformidade com as leis brasileiras, com o fim exclusivo 

de execução da CONCESSÃO, com quem será celebrado o CONTRATO. 

 

CONSÓRCIO: associação entre pessoas jurídicas e/ou fundos de investimento, para 

participar da LICITAÇÃO. O instrumento contratual do CONSÓRCIO deverá prever a 

responsabilidade solidária de seus integrantes, o percentual de participação de cada 

integrante e o compromisso de constituição da SPE ou do CONSÓRCIO 

OPERACIONAL que figurará como CONCESSIONÁRIA. 

 

CONSÓRCIO OPERACIONAL: é o consórcio a ser constituído pelo ADJUDICATÁRIO, 

nos termos da Lei nº 6.404/76, como pré-condição para a celebração do CONTRATO. 

O instrumento contratual do CONSÓRCIO OPERACIONAL deverá prever a 

responsabilidade solidária de seus integrantes e o percentual de participação de cada 

integrante. 

 

CONSULTORIA INDEPENDENTE: é a Fundação Getúlio Vargas – FGV, com sede na 

Cidade e Estado do Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo nº 190. 

 

CONTINUIDADE: direito dos USUÁRIOS à manutenção, em caráter permanente, da 

prestação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS. 

 

CONTRATO: é o instrumento a ser firmado entre a CONCESSIONÁRIA e o DETRO 

regulando a CONCESSÃO, nos termos do modelo do ANEXO VI. 

 

CONTROLADA: qualquer pessoa ou fundo de investimento cujo CONTROLE é 

exercido por outra pessoa ou fundo de investimento.  
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CONTROLADORA: qualquer pessoa, fundo de investimento ou entidade de 

previdência complementar que exerça CONTROLE sobre outra pessoa ou fundo de 

investimento. 

 

CONTROLE: o poder, detido por pessoa ou o grupo de pessoas vinculadas por acordo 

de voto ou sob controle comum, de, direta ou indiretamente, isolada ou conjuntamente: 

(i) exercer, de modo permanente, direitos que lhe assegurem a maioria dos votos nas 

deliberações sociais e eleger a maioria dos administradores ou gestores de outra 

pessoa, fundo de investimento ou entidades de previdência complementar, conforme o 

caso; e/ou (ii) efetivamente dirigir as atividades sociais e orientar o funcionamento de 

órgãos de outra pessoa, fundo de investimento ou entidade de previdência 

complementar. 

 

DETRO: Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro, criado 

pela Lei nº 1.221/1987. 

 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: conjunto de documentos a serem apresentados 

pela LICITANTE, destinados a verificar sua habilitação jurídica, técnica, econômico-

financeira e de regularidade fiscal, para participar desta LICITAÇÃO. 

 

EDITAL: é o presente ato convocatório para LICITAÇÃO, incluindo todos seus 

ANEXOS. 

 

GARANTIA DA PROPOSTA: garantia fornecida pelo LICITANTE para participar da 

LICITAÇÃO de cada LOTE, de modo a assegurar a manutenção da PROPOSTA DE 

PREÇO em todos os seus termos. 

 

GRUPO: é a reunião de LOTES, para fins desta LICITAÇÃO, conforme identificados no 

item 3.2 deste EDITAL. 

 

GRUPO ECONÔMICO: é aquele constituído por empresas afiliadas, entendendo-se 

como empresa afiliada à outra empresa aquela que: 

 

(a) seja, direta ou indiretamente, controlada pela outra empresa; 

 

(b) controle, direta ou indiretamente, a outra empresa, inclusive por meio de 

acordo de acionistas ou de sócios; 
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(c) detenha, direta ou indiretamente, qualquer participação societária na outra 

empresa, igual ou superior a 20% (vinte por cento) do capital votante da outra 

empresa; ou 

 

(d) da mesma forma que a outra empresa, tenha 20% (vinte por cento) ou 

mais de seu capital votante detido, direta ou indiretamente, por uma mesma 

pessoa natural ou jurídica. 

 

Para efeito de cômputo do percentual referido nos itens “c” e “d” acima, caso haja 

participação de forma sucessiva em várias pessoas jurídicas, calcular-se-á o 

percentual final de participação por intermédio de composição das frações 

percentuais de participação em cada pessoa jurídica na linha de encadeamento. 

 

LICITAÇÃO: procedimento administrativo objeto deste EDITAL e seus ANEXOS. 

 

LICITANTE: é a pessoa jurídica individual ou as pessoas jurídicas reunidas em 

CONSÓRCIO, que participe da LICITAÇÃO. 

 

LINHA: significa a ligação rodoviária de passageiros por meio de ônibus, entre 

municípios, no Estado do Rio de Janeiro, respeitando o plano de rotas estabelecido 

pelo DETRO. 

 

LOTE(S): são as unidades objeto desta LICITAÇÃO a serem adjudicadas a cada 

LICITANTE vencedor, compostas pelas ROTAS, conforme identificadas nos ANEXOS 

I e III. 

 

PODER CONCEDENTE: titular do serviço público, de acordo com a definição do art. 

2º, I da Lei nº 8.987/95. 

 

PROJETO OPERACIONAL BÁSICO: projeto referencial no qual são estabelecidas as 

metas da CONCESSÃO, abrangendo as características, ÁREAS e ROTAS dos LOTES 

objeto do presente EDITAL, e informações relativas aos SERVIÇOS CONCEDIDOS, 

constantes dos ANEXOS I e III. 

 

PROPOSTA DE PREÇO:  é a proposta a ser apresentada pelo LICITANTE para 

LICITAÇÃO de cada LOTE. 
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RECEITAS ACESSÓRIAS: totalidade das receitas obtidas pela CONCESSIONÁRIA 

por meio da exploração de ATIVIDADES ACESSÓRIAS. 

 

REGIÃO I: constituída pelos seguintes municípios do Estado do Rio de Janeiro: Belford 

Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, 

Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, Rio de Janeiro, São Gonçalo, 

São João de Meriti, Seropédica e Tanguá. 

 

REGIÃO II: constituída pelos seguintes municípios do Estado do Rio de Janeiro: Angra 

dos Reis, Aperibé, Araruama, Areal, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Barra do 

Piraí, Barra Mansa, Bom Jardim, Bom Jesus do Itabapoana, Cabo Frio, Cachoeiras de 

Macacu, Cambuci, Campos dos Goytacazes, Cantagalo, Carapebus, Cardoso Moreira, 

Carmo, Casimiro de Abreu, Comendador Levy Gasparian, Conceição de Macabu, 

Cordeiro, Duas Barras, Engenheiro Paulo de Frontin, Iguaba Grande, Italva, Itaocara, 

Itaperuna, Itatiaia, Laje do Muriaé, Macaé, Macuco, Mangaratiba, Mendes, Miguel 

Pereira, Miracema, Natividade, Nova Friburgo, Paraíba do Sul, Parati, Paty do Alferes, 

Petrópolis, Pinheiral, Piraí, Porciúncula, Porto Real, Quatis, Quissamã, Resende, Rio 

Bonito, Rio Claro, Rio das Flores, Rio das Ostras, Santa Maria Madalena, Santo Antônio 

de Pádua, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana, São João da Barra, São José de 

Ubá, São José do Vale do Rio Preto, São Pedro da Aldeia, São Sebastião do Alto, 

Sapucaia, Saquarema, Silva Jardim, Sumidouro, Teresópolis, Trajano de Morais, Três 

Rios, Valença, Varre-Sai, Vassouras e Volta Redonda. 

 

ROTA(S): significa a ligação rodoviária, englobando LINHA ou conjunto de LINHAS, de 

acordo com o plano de rotas estabelecido pelo DETRO, conforme Decreto nº 

44.432/2013, Portaria [--] e alterações posteriores, conectando: (i) um município a outro, 

de uma mesma ÁREA (INTRA-ÁREA); (ii) os municípios de uma ÁREA aos municípios 

de outra ÁREA (INTER-ÁREA); (iii) municípios da REGIÃO I à Capital do Estado Rio 

de Janeiro e vice-versa (POLARIZADA DA REGIÃO I); e (iv) municípios da REGIÃO II 

a municípios da REGIÃO I e vice-versa (POLARIZADA DA REGIÃO II). 

 

SERVIÇOS CONCEDIDOS: serviços públicos de exploração de transporte rodoviário 

intermunicipal coletivo de passageiros por ônibus no Estado do Rio de Janeiro, 

referentes aos GRUPOS e LOTES identificados nos ANEXOS I e III, a serem prestados 

obrigatória e ininterruptamente pela CONCESSIONÁRIA durante todo o prazo da 

CONCESSÃO, nos termos do art. 6º da Lei nº 8987/95. 
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SPE: é a sociedade por ações de propósito específico que poderá ser constituída pelo 

ADJUDICATÁRIO, como pré-condição para a celebração do CONTRATO. 

 

TARIFA: valor a ser auferido pela CONCESSIONÁRIA como contrapartida à prestação 

dos SERVIÇOS CONCEDIDOS cujo limite máximo é fixado pelo PODER 

CONCEDENTE. 

 

TAXA INTERNA DE RETORNO (TIR): taxa que traz a valor presente os capitais 

investidos pela CONCESSIONÁRIA e os saldos de caixa da CONCESSÃO projetados 

ao longo da vigência do CONTRATO, de modo a zerar o fluxo de caixa, correspondendo 

à remuneração dos valores investidos.  

 

USUÁRIO: qualquer pessoa que usufrua, nos limites geográficos do Estado do Rio de 

Janeiro, dos SERVIÇOS CONCEDIDOS, prestados pela CONCESSIONÁRIA.   

 

VALOR DA OUTORGA: é o valor da PROPOSTA DE PREÇO a ser aceita pelo DETRO 

para adjudicação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS. 

 

VALOR ESTIMADO DO CONTRATO: é o valor presente estimado da receita da 

CONCESSIONÁRIA, pelo tempo de duração da CONCESSÃO, conforme Estudo de 

Viabilidade Econômico Financeira, nos termos do item 8.10.4 (c) deste EDITAL. 

 

VALOR MÍNIMO DE OUTORGA: é o valor mínimo exigido pelo DETRO a título de 

outorga pela CONCESSÃO de cada LOTE, conforme indicado no item 3.3 deste 

EDITAL. 
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2. INTRODUÇÃO 

 

2.1. O DETRO, órgão vinculado à Secretaria de Transportes, por delegação do 

Estado do Rio de Janeiro, por meio da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, torna 

público que, na forma do disposto no Processo Administrativo nº [--], realizará a 

LICITAÇÃO na modalidade de Concorrência Pública, a ser julgada pelo critério de maior 

VALOR DE OUTORGA, por meio da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, conforme 

Portaria XXXX/DETRO-RJ.  

 

2.2.  A justificativa para a CONCESSÃO é a constante do ato de justificação, 

publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro em [--] de [--] de 2015, no 

Caderno do Poder Executivo, à fl. [--].  

 

2.3. A presente LICITAÇÃO foi precedida de 12 (Doze) audiências públicas, 

realizadas entre 27 de outubro de 2015 e 30 de novembro de 2015, nos termos do 

artigo 39 da Lei nº 8.666/93, devidamente divulgada no Diário Oficial do Estado do Rio 

de Janeiro, em 9 de outubro de 2015. 

 

2.4. Com vistas a obter a assessoria necessária à LICITAÇÃO, foi contratada a 

CONSULTORIA INDEPENDENTE, conforme Processo Administrativo nº [--]. 

 

2.5. A presente LICITAÇÃO se regerá pelo artigo 175 da Constituição Federal, pela 

Lei Federal nº 8.987, de 13/02/1995, e, subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666, de 

21/06/1993, pela Lei Federal nº 12.587, de 03/01/2012, pela Lei Estadual nº 1.221, de 

06/11/1987, pelo Decreto nº 44.432, de 11/10/2013, pelo Regulamento do Transporte 

Rodoviário Intermunicipal de Passageiros, aprovado pelo Decreto nº [--], suas 

alterações posteriores e disposições que o complementarem, alterarem ou 

regulamentarem, e, ainda, pelas demais disposições legais e regulamentares aplicáveis 

ao disposto no presente EDITAL e ao objeto da LICITAÇÃO, normas que os 

LICITANTES e interessados declaram conhecer e às quais aderem incondicional e 

irrestritamente, responsabilizando-se pelo exame e seu integral cumprimento, nos 

termos do modelo constante do ANEXO V. 

 
2.5.1. O LICITANTE declara, ainda, ter pleno conhecimento do Plano Diretor de 
Transporte Urbano da Região Metropolitana do Rio de Janeiro (PDTU), previsto 
no Anexo VII. 

 



 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

 

 
Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro 

Rua Uruguaiana, 118 –11º Andar – 20.050-095 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – Brasil Tel.: 3883-4100 e 3883-4176 

 

13 
 

2.6. O EDITAL e seus ANEXOS, as informações, estudos, pesquisas, 

investigações, levantamentos, projetos, planilhas e demais documentos ou dados 

relacionados ao objeto desta LICITAÇÃO, bem como os adendos e comunicados 

relevantes estarão disponíveis no sítio eletrônico do DETRO (www.detro.rj.gov.br) e 

poderão ser obtidos, nos dias úteis, das 9:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 16:00 

horas, no endereço a seguir especificado, mediante comprovação de depósito em favor 

do DETRO, no valor de R$ [--](--), feito no [Banco --] nº [--], agência nº [--], conta 

corrente nº [--], para recebimento de uma via impressa do EDITAL ou de uma mídia 

eletrônica, ou ainda ser copiado diretamente do endereço eletrônico do DETRO : [inserir 

endereço eletrônico]. 

 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO do DETRO 

Endereço: [inserir endereço]  

Rio de Janeiro, RJ.  

 

2.6.1. A obtenção deste EDITAL pelas formas mencionadas neste item não é 

condição para participação na LICITAÇÃO, sendo suficiente, para tanto, o 

conhecimento dos termos deste  EDITAL, conforme declaração a ser prestada 

no formato constante do ANEXO V. 

 

2.6.2. As informações, estudos, pesquisas, investigações, levantamentos, 

projetos, planilhas e demais documentos ou dados relacionados ao objeto deste 

EDITAL, disponibilizados pelo DETRO, foram utilizados para fins exclusivos de 

verificação da viabilidade técnica e econômico-financeira da CONCESSÃO, não 

apresentando, perante potenciais LICITANTES, e perante as 

CONCESSIONÁRIAS, caráter vinculativo para qualquer fim ou 

responsabilização do DETRO. 

 

2.6.3. A documentação fornecida pelo DETRO aos LICITANTES não poderá ser 

reproduzida, divulgada e utilizada, de forma total ou parcial, para quaisquer 

outros fins que não os expressos neste EDITAL. 

 

2.6.4. Os LICITANTES são responsáveis pela análise direta de todos os dados 

e informações sobre a CONCESSÃO, cabendo-lhes, ainda, arcar com todos os 

custos e despesas referentes às providências necessárias à elaboração de sua 

PROPOSTA DE PREÇO, bem como à participação na LICITAÇÃO. 
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2.7. Para esclarecimentos sobre quaisquer disposições do EDITAL, as solicitações 

deverão ser encaminhadas por escrito, em língua portuguesa, conforme modelo 

constante do ANEXO V, diretamente para o Presidente da COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO, no endereço acima elencado, em até 2 (dois) dias úteis anteriores à data 

da LICITAÇÃO, indicada no item 4.1 abaixo. 

 

2.7.1. O DETRO não responderá questionamentos formulados em 

desconformidade com o previsto neste item. 

 

2.8. Caso os LICITANTES não questionem quaisquer aspectos do EDITAL, na 

forma e no prazo constantes do item 2.7 acima, presumir-se-á que os elementos e 

dados do EDITAL estejam devidamente explicitados e suficientemente claros, não lhes 

cabendo o direito de pleitear quaisquer esclarecimentos em momentos posteriores, 

ressalvado o disposto no item 2.10 abaixo. 

 

2.9. O presidente da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO responderá, por 

escrito, às questões apresentadas na forma do item 2.7 acima, antes da realização da 

sessão pública de que trata o item 4.1 abaixo, com encaminhamento de cópia da 

resposta ao solicitante. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO divulgará, por meio 

eletrônico, a pergunta realizada e sua resposta a todos os interessados que tenham 

adquirido o EDITAL sem que seja feita qualquer menção ao LICITANTE autor do pedido 

de esclarecimento. Todos os esclarecimentos, assim como os respectivos aditamentos, 

serão parte integrante do EDITAL. Caberá ao interessado que adquiriu o EDITAL 

consultar regularmente o endereço eletrônico do DETRO (www.detro.rj.gov.br) para se 

atualizar com relação aos esclarecimentos disponibilizados. 

 

2.10. Findo o prazo previsto no item 2.7 acima, os LICITANTES não poderão elaborar 

qualquer pedido de esclarecimento, nem manter qualquer espécie de contato com o 

DETRO e/ou a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO a respeito da LICITAÇÃO. Não 

obstante, se necessário e conveniente, o DETRO e/ou a COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO poderão convocar os LICITANTES para eventuais esclarecimentos 

adicionais, nos termos do artigo 43, § 3º, da Lei nº 8.666/93. 

 

2.11. As impugnações relativas à LICITAÇÃO deverão ser protocoladas no endereço 

indicado no item 2.6 acima, em até 5 (cinco) dias úteis antes da data da sessão pública 

indicada no item 4.1 abaixo, por qualquer cidadão, inclusive os LICITANTES. Caberá à 
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COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO julgar a impugnação, em até 3 (três) dias úteis 

a contar do seu protocolo. 

 

2.12. As retificações do EDITAL, por iniciativa oficial ou provocadas por eventuais 

impugnações, obrigarão a todos os LICITANTES, devendo ser publicadas no Diário 

Oficial do Estado do Rio de Janeiro e divulgadas por meio eletrônico, na página do 

DETRO na Internet (www.detro.rj.gov.br), reabrindo-se o prazo inicialmente 

estabelecido a partir da publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, exceto 

quando, inquestionavelmente, a modificação não alterar a formulação da PROPOSTA 

DE PREÇO. 

 

2.13. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO poderá solicitar auxílio da 

Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria de Transportes do 

Estado do Rio de Janeiro, da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, do 

Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, Ministério Público Estadual do Rio de 

Janeiro, bem como de outros órgãos ou de membros do DETRO, que não integrem a 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. 
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3. DO OBJETO 

 

3.1. O objeto da LICITAÇÃO é a concessão da prestação dos SERVIÇOS 

CONCEDIDOS, em caráter de exclusividade, de acordo com as características e 

especificações definidas no PROJETO OPERACIONAL BÁSICO, constante dos 

ANEXOS I e III, por meio de LOTES únicos e indivisíveis, mediante o pagamento do 

VALOR DA OUTORGA e cumprimento das obrigações da CONCESSIONÁRIA 

previstas neste EDITAL, seus ANEXOS e no CONTRATO. 

 

3.1.1. Para efeito desta LICITAÇÃO, os Municípios do Estado do Rio de Janeiro 

foram agrupados em diferentes ÁREAS, conforme fixado nos ANEXOS I e III. As 

ligações rodoviárias entre os Municípios compõem as ROTAS, qualificadas 

como INTERÁREA, INTRA-ÁREA e POLARIZADA, as quais podem englobar 

diversas LINHAS. Para fins desta LICITAÇÃO, as ROTAS foram organizadas em 

LOTES, objeto da CONCESSÃO. 

 

3.1.2. Estão compreendidos no objeto da presente LICITAÇÃO a manutenção e 

conservação das garagens e, quando pertinentes, dos pontos de apoio e de 

venda de bilhetes, além da instalação, manutenção, desenvolvimento, 

atualização e operação do sistema.     

 

3.1.3. Os SERVIÇOS CONCEDIDOS deverão ser prestados com observância 

das regras previstas neste EDITAL e no PROJETO OPERACIONAL BÁSICO, 

constante dos ANEXOS I e III do EDITAL, bem como dos preceitos e princípios 

estabelecidos na legislação e regulamentação aplicáveis. 

 

3.2. A LICITAÇÃO será subdividida em 2 (dois) GRUPOS, a saber: 

 

3.2.1. GRUPO A: compreende os seguintes LOTES da REGIÃO I: 

 

(a) LOTE 1 

(b) LOTE 2 

(c) LOTE 3 

(d) LOTE 4 

(e) LOTE 5 
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3.2.2. GRUPO B: compreende os seguintes LOTES da REGIÃO II: 

 

(a) LOTE 6 

(b) LOTE 7 

(c) LOTE 8 

 

3.3. O VALOR MÍNIMO DE OUTORGA é determinado conforme a tabela abaixo: 

 

 

GRUPOS LOTES 
VALOR MÍNIMO DE OUTORGA por 

LOTE (R$) 

A 1 [--] 

A 2 [--] 

A 3 [--] 

A 4 [--] 

A 5 [--] 

B 6 [--] 

B 7 [--] 

B 8 [--] 

 

3.4. Os LICITANTES poderão apresentar PROPOSTA DE PREÇO para todos os 

LOTES objeto da LICITAÇÃO. Somente poderão ser adjudicados simultaneamente ao 

mesmo LICITANTE até 3 (três) LOTES, sendo no máximo 2 (dois) LOTES em um 

mesmo GRUPO, observado o disposto no item 5.1 e seus subitens. 

 

3.5. Todas as LINHAS integrantes de cada ROTA objeto do CONTRATO são de 

exploração obrigatória. Visando à otimização do sistema de transportes metropolitano, 

a rede de transporte público por ônibus será ajustada a processos de maior integração 

intermodal. 

 

3.5.1. Por determinação do DETRO ou proposta da respectiva 

CONCESSIONÁRIA, previamente aprovada pelo DETRO, poderão ocorrer 

alterações nas LINHAS, constantes dos ANEXOS I e III, mediante a adição ou 

exclusão de LINHAS nas ROTAS, modificação do trajeto das LINHAS, 

integração de LINHAS com outros modais de transporte, e/ou implantados 

serviços na modalidade BRT nas ROTAS. 
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 3.5.1.1. As ligações radiais por ônibus convencionais em trajetos que 

passam pelos corredores BR 040 e BR 116 (Via Dutra) serão integradas 

exclusivamente ao sistema ferroviário ou a um sistema formado pelos 

trens e BRTs intermunicipais. 

 

3.5.2. As novas LINHAS que forem criadas nas ROTAS, bem como aquelas 

decorrentes da divisão, prolongamento, modificação de trajeto ou fusão de 

LINHAS, e, ainda, a implantação de serviços na modalidade BRT, fazem parte 

do objeto desta LICITAÇÃO, de modo que a prestação dos SERVIÇOS 

CONCEDIDOS em tais LINHAS será de responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA. 

  

3.5.3. Caso a alteração das LINHAS, constantes dos ANEXOS I e III, 

mediante a divisão, fusão, exclusão, inclusão ou mesmo alteração de trajeto de 

LINHA(S) em uma ROTA, assim como a integração de LINHA(S) com outros 

modais de transporte, e/ou a implantação de serviços na modalidade BRT nas 

ROTAS tenham impacto no equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, o 

DETRO e a respectiva CONCESSIONÁRIA deverão negociar o 

restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, nos 

termos da Cláusula Décima do CONTRATO e da legislação e regulamentação 

aplicáveis. 

 

3.6. A CONCESSIONÁRIA poderá explorar ATIVIDADES ACESSÓRIAS, desde que 

a exploração não comprometa os padrões de qualidade do SERVIÇO CONCEDIDO, 

conforme previsto nas normas e procedimentos integrantes deste EDITAL e do 

CONTRATO, bem como na regulamentação expedida pelo DETRO. 

 

3.6.1. Não será permitida a exploração de atividades ou a veiculação de 

publicidade que infrinjam a legislação em vigor, que atentem contra a moral e os 

bons costumes, de cunho religioso, ou político partidário, ou que possam 

prejudicar o desenvolvimento operacional e os aspectos comerciais dos 

SERVIÇOS CONCEDIDOS. 

 

3.6.2. O prazo de cada um dos contratos de exploração de ATIVIDADES 

ACESSÓRIAS celebrados pela CONCESSIONÁRIA não poderá ultrapassar o 

prazo da CONCESSÃO. 



 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

 

 
Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro 

Rua Uruguaiana, 118 –11º Andar – 20.050-095 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – Brasil Tel.: 3883-4100 e 3883-4176 

 

19 
 

 

3.6.3. A exploração de outras fontes de receita por parte da 

CONCESSIONÁRIA, em razão de ATIVIDADES ACESSÓRIAS, com vistas a 

favorecer a modicidade da TARIFA, conforme o art. 11 da Lei nº 8.987/95, deverá 

ser previamente autorizada pelo PODER CONCEDENTE. 

 

3.6.4. As receitas decorrentes das atividades acessórias incluem, mas não se 

limitam a: (i) receitas oriundas da comercialização de espaços publicitários em 

mídia, eletrônica ou não, em ônibus, lojas, cartões, postos e equipamentos de 

vendas e demais instalações sob responsabilidade da CONCESSIONÁRIA; (ii) 

receitas oriundas da exibição e distribuição de informações em sistemas de 

áudio e vídeo, celulares, modens, dispositivos de comunicação, totens 

eletrônicos ou quaisquer outros mecanismos de transmissão ou recepção; (iii) 

receitas oriundas da comercialização da utilização do espaço publicitário 

correspondente ao painel traseiro dos ônibus. 

 

3.6.5. O PODER CONCEDENTE poderá utilizar, na forma a ser estabelecida e 

sem custos, para veicular publicidade institucional, 20% (vinte por cento) dos 

espaços, engenhos e mídias destinados a veicular publicidade, tais como ônibus, 

lojas, cartões, postos e equipamentos de vendas e demais instalações sob 

responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. 

 

3.7. Visando incorporar atualizações tecnológicas que permitam o aprimoramento da 

prestação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS, a CONTRATANTE poderá alterar 

especificações de veículos contidas no escopo dos SERVIÇOS CONCEDIDOS a 

serem empreendidos pela CONCESSIONÁRIA, devendo ser mantido o equilíbrio 

econômico e financeiro do CONTRATO.  

 

3.8. Busca-se com o processo licitatório: 

 

3.8.1. Regulamentar a prestação do serviço de transporte público por 

ônibus entre cidades do Estado do Rio de Janeiro; 

 

(i) Conceder a outorga da prestação de serviços para a iniciativa 

privada, mediante contrato com o estabelecimento de condições e 

garantias da prestação continuada dos serviços; 
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(ii) Assegurar a operação dos serviços definidos pelo Poder Público, 

com a previsão de sanções regulamentares às concessionárias que 

descumprirem as normas contratuais e especificações de serviços; 

 

(iii) Estabelecer regras revisionais tarifárias que privilegiam a 

modicidade das tarifas; 

 

(iv) Otimizar o padrão tecnológico da frota operante e seus critérios de 

renovação da frota, garantindo a qualidade da oferta de transporte; 

 

(v) Permitir a introdução de investimentos; 

 

(vi) Reestruturar a programação operacional quanto a quadro de 

horários, dimensionamento e padronização de frota, itinerários e 

integrações físicas; 

 

(vii) Durante toda a prestação do serviço, as concessionárias ficam 

obrigadas a manter as condições mínimas exigidas para habilitação e 

assinatura do contrato, sob pena de caducidade da CONCESSÃO; e 

 

(viii) A busca da expansão do número de passageiros servidos pela 

CONCESSIONÁRIA, a ampliação e a modernização dos BENS 

VINCULADOS à CONCESSÃO, para o adequado atendimento das 

demandas atuais e futuras. 

 

3.9 As metas estabelecidas para esta CONCESSÃO são as necessárias para a 

adequada prestação dos serviços públicos de transporte coletivo do Sistema de 

Transporte Coletivo Intermunicipal do Estado do Rio de Janeiro. 

 

4. DIA, HORA E LOCAL DA LICITAÇÃO 

 

4.1. Os LICITANTES deverão fazer a entrega da documentação, prevista na 

Cláusula 8 deste EDITAL, na sessão pública a ser realizada  entre 10 horas e 16 horas 

do dia [--] de [--] de 2015, na sede do [--], à Rua [--], Rio de Janeiro, com tolerância de 

10 (dez) minutos de atraso. 
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5. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR NA LICITAÇÃO 

  

5.1. Poderão participar da LICITAÇÃO as pessoas jurídicas, brasileiras ou 

estrangeiras, individualmente ou em CONSÓRCIO, e fundos de investimentos, 

que comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos neste 

EDITAL. 

 

5.1.1. O participante individual deverá ser uma pessoa jurídica brasileira que 

tenha por objeto social a exploração de transporte rodoviário coletivo de 

passageiros por ônibus. 

 

5.1.2. Será permitida a participação em CONSÓRCIO de entidades fechadas 

de previdência complementar, fundos de investimentos autorizados pela 

Comissão de Valores Mobiliários e pessoas jurídicas estrangeiras. 

 

5.1.3. Obrigatoriamente, o líder de cada CONSÓRCIO deverá ter em seu 

objeto social a exploração do transporte rodoviário coletivo de passageiros por 

ônibus. 

 

5.1.4. A participação dos integrantes no CONSÓRCIO, conforme identificada 

no instrumento contratual apresentado para participação na LICITAÇÃO, não 

poderá ser alterada até o decurso de 1 (um) ano após a assinatura do 

CONTRATO. 

 

5.1.5. As pessoas jurídicas consorciadas, além das exigências contidas neste 

EDITAL, deverão apresentar compromisso público ou particular de constituição 

do CONSÓRCIO, subscrito por todas, contendo as seguintes cláusulas:  

 
a. denominação do CONSÓRCIO; 

 

b. composição do CONSÓRCIO, com indicação do percentual da 

participação de cada uma das consorciadas na LICITAÇÃO; 

 

c. objetivos do CONSÓRCIO, restritos à participação na LICITAÇÃO; 

 

d. indicação da pessoa jurídica líder como responsável principal perante o 

PODER CONCEDENTE pelos atos praticados pelo CONSÓRCIO; 
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e. compromisso de que as consorciadas responderão perante o PODER 

CONCEDENTE isolada e solidariamente pelos atos praticados pelo 

CONSÓRCIO, tanto na fase de LICITAÇÃO, quanto na de execução do 

contrato, cobrindo integralmente todas as obrigações assumidas na 

proposta; 

 

f. procuração outorgando à sociedade líder poderes expressos, irretratáveis 

e irrevogáveis para assumir compromissos, transigir, concordar com 

condições, discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitação, receber 

citação, intimações, notificações e assinar quaisquer papéis e documentos 

relacionados com o objeto da CONCESSÃO. 

 

5.1.6. Cada um dos membros do CONSÓRCIO deverá comprovar, 

individualmente, os requisitos de habilitação, mediante a apresentação da 

documentação pertinente.  

 

5.1.7. No CONSÓRCIO de LICITANTES brasileiros e estrangeiros, a 

liderança caberá, obrigatoriamente, à empresa ou entidade brasileira. 

 

5.1.8. Somente será permitida a participação de LICITANTE que esteja 

participando isoladamente da LICITAÇÃO em um único CONSÓRCIO.  

 

5.1.9. Não será admitida a participação de pessoa jurídica, integrante ou não 

de um mesmo GRUPO ECONÔMICO, em mais de dois CONSÓRCIOS. Para 

conferência deste item, os LICITANTES deverão apresentar a declaração 

constante do ANEXO V.  

 

5.1.10. Caso haja (i) dois CONSÓRCIOS que sejam simultaneamente 

compostos por pessoa(s) jurídica(s), integrante(s) ou não de um mesmo GRUPO 

ECONÔMICO, ou (ii) LICITANTE que esteja participando da LICITAÇÃO através 

de um único CONSÓRCIO e, em paralelo, isoladamente, conforme disposto no 

item 5.1.9 acima, tais CONSÓRCIOS e LICITANTE: 

 

(a) não poderão concorrer a um mesmo LOTE de qualquer GRUPO; e 

 

(b) somente poderão ter adjudicado até 1 (um) LOTE, de qualquer  

GRUPO. 
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5.2. Não serão admitidas na LICITAÇÃO as empresas suspensas do direito de licitar 

no prazo e nas condições do impedimento e as declaradas inidôneas pela 

Administração Pública de qualquer dos entes federativos, na forma dos incisos III e IV 

do artigo 87, da Lei n° 8.666/93. 

 

5.3. Também não será permitida a participação na LICITAÇÃO das pessoas 

arroladas no artigo 9º da Lei nº 8.666/93. 

 

5.4. É vedada a participação de pessoas jurídicas que estejam sob falência, 

recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução ou liquidação. 

 

5.5. Também não serão admitidas na LICITAÇÃO as pessoas jurídicas, isoladamente 

ou em CONSÓRCIO cujos dirigentes, gerentes, sócios ou componentes de seu quadro 

técnico sejam diretores ou servidores do DETRO, da Secretaria de Estado de 

Transportes, do Estado do Rio de Janeiro, ou que o tenham sido, no prazo de 1 (um) 

ano, imediatamente anterior à publicação deste EDITAL. 

 

5.5.1. Para conferência deste item, os LICITANTES deverão apresentar a 

declaração constante do ANEXO V. 

 

5.6. É vedado ao LICITANTE praticar ato que possa constituir violação à legislação 

ou regulamentação aplicáveis, em especial a Lei nº 12.846/2013, e, no que forem 

aplicáveis, os seguintes tratados internacionais: a Convenção Interamericana Contra a 

Corrupção (Convenção da OEA), a Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção 

(Convenção das Nações Unidas), e a Convenção sobre o Combate da Corrupção de 

Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais 

(Convenção da OCDE). E como compromisso de observância desta restrição os 

LICITANTES deverão apresentar a declaração indicada no item 8.9.1.1 deste EDITAL, 

bem como, no caso de se tornarem ADJUDICATÁRIOS, adotarem programas de 

conformidade e observância da legislação e regulamentação aplicáveis. 

 

5.7. Caracterizada qualquer das vedações especificadas neste EDITAL, o 

LICITANTE será inabilitado ou desclassificado. 

 

 

 



 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

 

 
Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro 

Rua Uruguaiana, 118 –11º Andar – 20.050-095 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – Brasil Tel.: 3883-4100 e 3883-4176 

 

24 
 

 

6. DA GARANTIA DA PROPOSTA 

 

6.1. O LICITANTE deverá apresentar, para cada LOTE a que pretenda concorrer, 

GARANTIA DA PROPOSTA, em valor correspondente a 0,5% (meio por cento) do 

VALOR MÍNIMO DE OUTORGA, conforme identificado no quadro constante do item 

3.3 deste EDITAL. 

 

6.1.1. A garantia indicada neste item deve ser prestada exclusivamente para 

a finalidade ora determinada. 

 

6.2. Não serão analisadas as PROPOSTAS que não estiverem devidamente 

garantidas e acompanhadas do respectivo comprovante, conforme uma das 

modalidades expressas no item 6.5 abaixo. 

 

6.3. A GARANTIA DA PROPOSTA deverá ser entregue à COMISSÃO ESPECIAL 

DE LICITAÇÃO, conforme disposto na Cláusula 8 abaixo, na data, hora e local 

indicados no item 4.1 acima, sob pena de inabilitação do LICITANTE. 

 

6.4. A GARANTIA DA PROPOSTA, prestada nas modalidades de seguro-garantia, 

fiança bancária e títulos da dívida pública, deverá ter validade igual ou superior a 180 

(cento e oitenta) dias, contados da data de apresentação da PROPOSTA, cabendo aos 

LICITANTES adotar as medidas necessárias para manter a GARANTIA DA 

PROPOSTA válida até a assinatura do CONTRATO. Caso a data de assinatura do 

CONTRATO seja postergada, o LICITANTE deverá entregar à COMISSÃO ESPECIAL 

DE LICITAÇÃO documento comprobatório da prorrogação da GARANTIA DA 

PROPOSTA em até 2 (dois) dias úteis, suportando, única e exclusivamente, todos os 

custos e demais despesas advindos de eventual prorrogação. 

 

6.5. A GARANTIA DA PROPOSTA deverá ser prestada em nome do DETRO, 

mediante uma ou mais das seguintes modalidades, nos termos do artigo 56, parágrafo 

1º da Lei nº 8.666/93, observadas as condições aqui apontadas: 

 

(a) caução em dinheiro, depositada em moeda corrente nacional, através do 

DARJ – Código de Receita 909-1, no Banco Bradesco S.A.; 
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(b) caução em títulos da dívida pública brasileira, emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e 

custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil. Esses títulos deverão 

vir acompanhados de comprovante de sua validade atual quanto à 

liquidez e valor, depositado na sede do DETRO;; 

 

(c) seguro-garantia, fornecido por companhia seguradora regularmente 

autorizada a funcionar no País. A apólice deverá ser ressegurada, nos termos 

da legislação aplicável; 

 

(d)  fiança bancária, emitida em conformidade com o modelo constante do 

ANEXO V deste EDITAL, fornecida por instituição bancária autorizada a 

funcionar pelo Banco Central do Brasil. 

 

6.5.1. A GARANTIA DA PROPOSTA será considerada válida se apresentada 

pelos seguintes meios: 

 

(a) o comprovante de depósito da caução; 

 

(b) os documentos representativos da transferência dos títulos 

públicos para o DETRO; 

 

(c) a apólice do seguro-garantia; ou 

 

(d) o instrumento de fiança bancária. 

 

6.6. A GARANTIA DA PROPOSTA, nas modalidades seguro-garantia e fiança 

bancária, será apresentada em sua forma original, e a fiança bancária conforme modelo 

constante do ANEXO V, não sendo aceitas cópias de qualquer espécie, e deverá ter 

seu valor expresso em moeda corrente nacional. 

 

6.7. No caso de CONSÓRCIO, a GARANTIA DA PROPOSTA poderá ser (i) emitida 

em nome de todos os seus integrantes; (ii) apresentada por qualquer dos consorciados, 

como garantia única, no valor total indicado no item 6.1 acima; ou (iii) apresentada pelos 

consorciados, sob a forma de garantia individual cujo somatório seja equivalente ao 

valor total estabelecido no item 6.1 acima, podendo os integrantes do CONSÓRCIO 

utilizar qualquer dos instrumentos de garantia indicados no item 6.5. 
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6.8. A GARANTIA DA PROPOSTA será devolvida: 

 

(a) aos LICITANTES, em até 30 (trinta) dias após a publicação no Diário 

Oficial do Estado do resultado definitivo da LICITAÇÃO; 

 

(b) ao ADJUDICATÁRIO, em até 30 (trinta) dias após a assinatura do 

CONTRATO;  

 

(c) a todos os LICITANTES, no caso da LICITAÇÃO ser revogada ou 

anulada, em até 30 (trinta) dias após a publicação no Diário Oficial do Estado 

da revogação ou anulação. 

 

6.9. A GARANTIA DA PROPOSTA responderá pelas multas, penalidades e 

indenizações devidas pelo LICITANTE ao DETRO e a terceiros durante a LICITAÇÃO, 

inclusive no caso de recusa de celebração do CONTRATO pelo ADJUDICATÁRIO, 

conforme previsto neste EDITAL, na Cláusula 17, itens 17.4 e 17.19, e na legislação e 

regulamentação aplicáveis. 

 

6.10. Se o DETRO executar a GARANTIA DA PROPOSTA, conforme previsto no 

item 6.9 acima, caso ainda possa e pretenda prosseguir na LICITAÇÃO, o LICITANTE 

deverá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, promover a recomposição do valor da 

GARANTIA DA PROPOSTA, sob pena de tornar-se inabilitado. 

 

7. DO PRAZO DA CONCESSÃO. 

 

7.1. O prazo da CONCESSÃO objeto do EDITAL é de 20 (vinte) anos, a contar do 

início da prestação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS, permitindo-se a prorrogação, por 

no máximo igual período, desde que comprovada a prestação adequada do SERVIÇO 

CONCEDIDO e caso haja interesse do DETRO. 

 

7.2. A prorrogação da CONCESSÃO será realizada com relação a cada 

CONTRATO, de forma que a eventual prorrogação da CONCESSÃO de um 
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determinado LOTE não será necessariamente estendida aos demais LOTES 

concedidos. 

 

7.2.1. A prorrogação da CONCESSÃO somente será feita nos termos da 

legislação e regulamentação aplicáveis, bem como do interesse público, e 

mediante o pagamento de novo valor de outorga a ser definido pelo DETRO. 

 

7.3. Findo o prazo fixado no item 7.1 acima, ou de sua prorrogação, a 

CONCESSIONÁRIA deverá continuar a prestar os SERVIÇOS CONCEDIDOS de 

acordo com os preceitos e condições fixados neste EDITAL, no CONTRATO e na 

legislação e regulamentação aplicáveis, até que o novo prestador dos respectivos 

serviços oficialmente inicie tais atividades, prezando sempre pela CONTINUIDADE dos 

SERVIÇOS CONCEDIDOS. 

 

8. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, 

DA PROPOSTA DE PREÇO E DA GARANTIA DA PROPOSTA 

 

8.1. No local, data e hora fixados no item 4.1 acima, os LICITANTES apresentarão 

os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, a PROPOSTA DE PREÇO e a GARANTIA DA 

PROPOSTA em envelopes indevassáveis e fechados.  

 

8.1.1. Serão apresentados envelope(s) contendo os DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO por LOTE (“Envelope A”) e, envelope(s) contendo a(s) 

PROPOSTA(S) DE PREÇO e GARANTIA(S) DA(S) PROPOSTA(S) por LOTE 

(“Envelope B”).  

 

8.1.2. O LICITANTE deverá apresentar tantos Envelopes A e B, quantos forem 

os LOTES a que o mesmo pretenda concorrer.  

 

8.1.3. Os LICITANTES deverão apresentar apenas os documentos estritamente 

necessários, evitando duplicidade e a inclusão de documentos supérfluos ou 

dispensáveis. 

 

8.1.4. Não serão recebidos documentos entregues em locais ou por meios 

diferentes daqueles descritos neste EDITAL. 
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8.1.5. Não serão recebidos envelopes fora das especificações previstas neste 

EDITAL, violados ou entregues fora do prazo. 

 

8.2. Todos os envelopes deverão estar devidamente lacrados e serem opacos, de 

modo a não permitir a visualização de seu conteúdo, e deverão identificar em seu lado 

externo, o tipo de envelope (Envelope A ou Envelope B), o nome e endereço do 

LICITANTE e a referência ao GRUPO e ao LOTE que pretenda concorrer, conforme 

exemplo abaixo: 

 - Envelope A – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

[inserir destinatário]  

Concorrência Pública nº [--]/2015 

Nome e endereço completos do LICITANTE. 

[--]ª Via - Volume [--] 

GRUPO: [--] 

LOTE: [--] 

 

 - Envelope B – PROPOSTA DE PREÇO e GARANTIA DA PROPOSTA 

[inserir destinatário]  

Concorrência Pública nº [--]/2015 

Nome e endereço completos do LICITANTE 

GRUPO: [--] 

LOTE: [--] 

 

8.3. Os LICITANTES deverão entregar simultaneamente todos os seus envelopes 

referentes à presente LICITAÇÃO. 

 

8.4. Somente será(ão) aberto(s) o(s) Envelope(s) B do LICITANTE devidamente 

habilitado para participação na LICITAÇÃO de cada LOTE. 

 

8.5. Os Envelopes A e B de todos os LICITANTES serão abertos na ordem dos 

GRUPOS e respectivos LOTES, indicados no item 3.3 deste EDITAL. 

 

8.6. Os Envelopes A conterão os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO necessários 

à comprovação relativa à habilitação jurídica, à qualificação técnica, à qualificação 

econômico-financeira e à regularidade fiscal e trabalhista do LICITANTE, conforme 

detalhado no item 8.9 abaixo, bem como a indicação expressa, em caráter irrevogável 
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e irretratável, da Ordem de Preferência dos LOTES, por GRUPO, para os quais 

pretende concorrer, conforme modelo constante do ANEXO V. 

 

8.7. Não serão admitidas, sob qualquer pretexto, modificações ou substituições de 

quaisquer documentos constantes dos Envelopes A e B, uma vez entregues à 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. 

 

8.8. Os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO do Envelope A serão apresentados na 

forma estabelecida abaixo: 

 

(a) os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser apresentados em vias 

rubricadas e carimbadas pelo representante legal do LICITANTE em todas as 

folhas; 

 

(b) todos os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser os originais ou 

cópias reprográficas autenticadas, na forma do artigo 32 da Lei nº 8.666/93; 

 

(c) os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO deverão ser relacionados e 

apresentados com todas as folhas numeradas, contendo uma primeira folha 

(índice) com as observações que indiquem o conteúdo das demais folhas do 

volume, bem como encadernadas obrigatoriamente em espiral; 

 

(d) as certidões deverão ser apresentadas dentro de seu prazo de validade e 

serão consideradas válidas pelos prazos que lhe são próprios; inexistindo esse 

prazo, reputar-se-ão válidas por 90 (noventa) dias, contados de sua emissão; 

 

8.8.1. Pode a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO solicitar a exibição do 

original de qualquer documento, o qual deverá ser apresentado pelo LICITANTE 

no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas. 

 

8.9. DO ENVELOPE A 

 

8.9.1. Habilitação Jurídica. Para fins de habilitação jurídica, deverão ser 

apresentados os seguintes documentos pelo LICITANTE individual ou por cada 

um dos integrantes do CONSÓRCIO (ou os documentos equivalentes exigíveis, 

pela lei aplicável, do LICITANTE estrangeiro ou, ainda, comprovação ou 
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declaração própria, sujeita à diligência de verificação e às penas da lei, de 

inexistência de documento equivalente), conforme aplicável: 

 

(a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, acompanhado dos documentos societários comprobatórios 

de eleição e posse dos atuais administradores, devidamente 

registrados na Junta Comercial competente ou Registro Civil de 

Pessoas Jurídicas e certidão atualizada expedida por tais órgãos. 

 

(b) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 

estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização 

para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir. 

 

(c) Documentos equivalentes aos referidos no item (a) acima, nos 

termos da legislação estrangeira aplicável, no caso de sociedade 

estrangeira que não funcione no País, acompanhados de tradução 

realizada por tradutor juramentado no Brasil, notarizados por notário 

público da jurisdição aplicável, bem como consularizados no Consulado 

brasileiro competente. 

 

(d) Documentos equivalentes aos referidos no item (a) acima, 

aplicáveis aos fundos de investimento, autorizados a funcionar pela 

Comissão de Valores Mobiliários, incluindo, sem limitação: (i) Ato 

constitutivo com última alteração arquivada perante o órgão 

competente; (ii) Prova de contratação de gestor, se houver, bem como 

de eleição do administrador em exercício; (iii) Comprovante de registro 

de fundo de investimentos na Comissão de Valores Mobiliários; (iv) 

Regulamento do fundo de investimentos (e suas posteriores alterações, 

se houver); (v) Comprovante de registro do regulamento do fundo de 

investimentos perante o Registro de Títulos e Documentos competente; 

(vi) Comprovação de que o fundo de investimentos encontra-se 

devidamente autorizado a participar na LICITAÇÃO e que o seu 

administrador pode representá-lo em todos os atos e para todos os 

efeitos da LICITAÇÃO, assumindo em nome do fundo de investimentos 

todas as obrigações e direitos que decorrem da LICITAÇÃO; (vii) 
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Comprovante de qualificação do administrador e, se houver, do gestor 

do fundo de investimentos, perante a Comissão de Valores Mobiliários. 

 

(e) Instrumento contratual de CONSÓRCIO, público ou particular. 

 

(f) Declaração do LICITANTE se responsabilizando a comunicar ao 

DETRO, sob as penalidades legais, a superveniência de fato impeditivo 

da habilitação, conforme o modelo constante do ANEXO V, prevista no 

artigo 32, parágrafo 2º, da Lei Federal nº 8.666/93.  

 

(g) Certidão de ausência de débito perante o Cadastro de 

Fornecedores Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração 

Pública Estadual. 

 

8.9.1.1. Todos os LICITANTES deverão apresentar declaração, nos 

termos do modelo constante do ANEXO V de que, no âmbito desta 

LICITAÇÃO, não praticaram, nem praticarão, ato que possa constituir 

violação à Lei nº 12.846/2013, e, no que forem aplicáveis, aos 

seguintes tratados internacionais: Convenção Interamericana Contra a 

Corrupção (Convenção da OEA), Convenção das Nações Unidas 

Contra a Corrupção (Convenção das Nações Unidas), e Convenção 

sobre o Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros 

em Transações Comerciais Internacionais (Convenção da OCDE). 

 

8.9.1.2. Todos os LICITANTES deverão apresentar declaração nos 

termos do modelo constante do ANEXO V de que percorreram todas 

as LINHAS e ROTAS integrantes do LOTE ou LOTES, para os quais 

apresentam PROPOSTA, e possuem inteira ciência dos riscos 

inerentes à prestação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS nas respectivas 

localidades, incluindo a possibilidade de alteração das linhas 

existentes, nos termos previstos no item 3.5 deste EDITAL. 

 

8.9.2. Regularidade Fiscal e Trabalhista. Deverão ser apresentados os 

seguintes documentos pelo LICITANTE individual ou por cada um dos 

integrantes do CONSÓRCIO (ou os documentos equivalentes exigíveis, pela lei 

aplicável, do LICITANTE estrangeiro ou, ainda, comprovação ou declaração 
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própria, sujeita à diligência de verificação e às penas da lei, de inexistência de 

documento equivalente), conforme aplicável: 

 

(a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas 

(CNPJ/MF); 

 

(b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 

municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do LICITANTE, na 

forma da lei; 

 
(c) Prova de regularidade com a Receita Federal do Brasil, por meio 

da apresentação de Certidão Conjunta de Débitos relativos a Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva com 

efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal e 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que abrange, inclusive, as 

contribuições sociais previstas nas alíneas “a” a “d”, do parágrafo único, 

do art. 11, da Lei nº 8.212/1991:  

 

(c.1) O licitante poderá, em substituição à certidão mencionada 

no item (c) acima, apresentar as seguintes certidões 

conjuntamente, desde que tenham sido expedidas até o dia [--] de 

[--] de 2015 e estejam dentro do prazo de validade nelas 

indicados: Certidão Negativa de Débito ou a Certidão Positiva 

com efeito negativo referente à Contribuição Previdenciária e às 

de Terceiros, expedida pela Secretaria da Receita Federal e a 

Certidão Conjunta Negativa de Débitos relativos a Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União, ou Certidão Conjunta Positiva 

com efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita Federal 

e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional; 

 

(d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio 

ou sede do LICITANTE, por meio da apresentação da respectiva 

certidão negativa de débito (ou positiva com efeito de negativa). Caso 

o LICITANTE seja estabelecido no Estado do Rio de Janeiro, a prova 

de regularidade com a Fazenda Estadual será feita mediante a 

apresentação da certidão negativa ou certidão positiva com efeito de 

negativa, referente ao Imposto Sobre Circulação e Mercadorias e 

Serviços (ICMS) expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda e 
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certidão da Dívida Ativa, para fins de licitação expedida pela 

Procuradoria Geral do Estado. Os LICITANTES que, nos termos da 

legislação aplicável, não estiverem inscritos na Fazenda Estadual, 

portanto dispensados da comprovação de regularidade, devem 

comprovar tal condição;  

 

(e) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio 

ou sede do LICITANTE, mediante a apresentação de certidão negativa, 

ou positiva com efeito de negativa, de Imposto Sobre Serviço de 

Qualquer Natureza (ISS). Os LICITANTES que, nos termos da 

legislação aplicável, não estiverem inscritos na Fazenda Municipal, 

portanto dispensados da comprovação de regularidade, devem 

comprovar tal condição; 

 

(f) Prova de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço (FGTS); 

 

(g) Comprovação de inexistência de débitos perante a Justiça do 

Trabalho através de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – 

CNDT; 

 

(h) Declaração firmada pelo LICITANTE de não possuir em seu 

quadro funcional menores de 18 (dezoito) e de 14 (quatorze) anos, nas 

situações elencadas no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição 

Federal, obrigando-se a cumprir tal determinação ao longo da 

prestação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS, em cumprimento ao 

disposto no referido inciso da Constituição Federal, conforme modelo 

constante do ANEXO V; e 

 

(i) Certidão negativa de débitos perante o DETRO, ou perante a 

entidade, pública ou privada, que forneceu a comprovação da exigência 

de experiência anterior, nos termos do item 8.9.3 (b) abaixo. 

 

8.9.3. Qualificação Técnica. Para fins de qualificação técnica, deverão ser 

apresentados os seguintes documentos pelo LICITANTE individual ou por 

quaisquer dos integrantes do CONSÓRCIO. 
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(a) Referente à frota: O LICITANTE também deverá apresentar 

documentação comprobatória de capacidade de disponibilização da 

frota mínima necessária para prestação dos SERVIÇOS 

CONCEDIDOS no LOTE para o qual concorre, qual seja, título de 

propriedade, instrumento de opção de compra, arrendamento ou 

“leasing”, nos termos das Portarias DETRO/PRES nºs 1.042/2011 e 

1.204/2015 e alterações posteriores. A totalidade da frota indicada 

pelo LICITANTE deverá observar as especificações constantes do 

PROJETO OPERACIONAL BÁSICO, Anexos I e III, e da 

regulamentação aplicável, especialmente a idade média da frota e 

idade máxima de cada veículo. Os integrantes do CONSÓRCIO 

poderão somar os seus quantitativos para atendimento do disposto 

neste item; 

 

(b) Referente à experiência anterior: Atestado de capacidade técnica 

emitido por Administração Pública, direta ou indireta, ou empresa 

privada, onde conste explicitamente a operação pelo LICITANTE ou 

pelo menos um dos LICITANTES reunidos em CONSÓRCIO, de forma 

satisfatória, por prazo superior ou igual a 3 (três) anos há no máximo 

3 (três) anos de serviços de transporte rodoviário coletivo de 

passageiros por ônibus, informando local, período e quantitativo da 

frota operante na respectiva prestação de serviço; e 

 

(c) Referente ao pessoal: a LICITANTE deverá apresentar declaração, 

conforme Anexo V, de que já possui contratado ou contratará, para o 

início das operações, e manterá, durante toda a vigência do 

CONTRATO, e eventual prorrogação, (i) profissional de nível superior 

com experiência em gerenciamento de empresa do setor de serviços 

de Transporte Rodoviário Coletivo de Passageiros, (ii) profissional de 

nível superior na área de mecânica, registrado no Conselho Regional 

de Engenharia e Agronomia - CREA, com experiência em manutenção 

de veículos de grande porte; e (iii) profissional de nível superior com 

experiência em processo de seleção e aperfeiçoamento de pessoal, 

em empresa do setor de serviços de Transporte Rodoviário Coletivo 

de Passageiros. 
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8.9.4. Qualificação Econômico-Financeira: Para fins de comprovação da 

qualificação econômico-financeira, deverão ser apresentados os seguintes 

documentos por cada LICITANTE individual, bem como por cada um dos 

integrantes de CONSÓRCIO: 

 

(a) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último 

exercício social findo, desde que já exigíveis e apresentados na forma 

da lei, incluindo Termo de Abertura e Encerramento do Livro Contábil, 

que comprovem a boa situação financeira do LICITANTE, vedada a sua 

substituição por balancetes ou balanços provisórios,  podendo ser 

atualizado pela variação do IGP-M – Índice Geral de Preços de 

Mercado, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da 

entrega do Envelope A (Documentos de Habilitação), devendo 

apresentar separadamente os seguintes elementos: a) Ativo circulante; 

b) Ativo total; c) Realizável a Longo Prazo; d) Passivo Circulante; e) 

Exigível a Longo Prazo. 

 

(i) o Balanço Patrimonial deverá apresentar Índice de Liquidez 

Geral (ILG) igual ou maior do que 0,65 (sessenta  e cinco 

centésimos) e Índice de Solvência Geral (ISG) igual ou maior que 

1,40 (um inteiro e quarenta centésimos), conforme abaixo:  

 

LG = (AC + RLP) / (PC + ELP) ≥ 0,65 

LG: Liquidez Geral 

AC: Ativo Circulante 

RLP: Realizável a Longo Prazo 

PC: Passivo Circulante 

ELP: Exigível a Longo Prazo 

 

SG = AT / (PC + ELP) ≥ 1,40 

SG: Solvência Geral 

AT: Ativo Total 

PC: Passivo Circulante 

ELP: Exigível a Longo Prazo 

 

(ii) Para os LICITANTES constituídos sob a forma de fundo de 

investimento, comprovação do índice de alavancagem (IA) igual 
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ou inferior a 14 (catorze inteiros), apurado a partir das 

demonstrações financeiras do último exercício, de acordo com a 

seguinte fórmula: 

 

IA = CT / PL ≤ 14 

IA: Índice de Alavancagem 

CT: Captação Total (Passivo Real - Patrimônio Líquido) 

PL: Patrimônio Líquido (capital social integralizado + reservas 

capitalizáveis e lucros – prejuízos). 

 

(iii) Para os LICITANTES constituídos sob a forma de entidade 

de previdência complementar, apresentar Índice de Liquidez 

Geral (ILG) igual ou maior do que 1 (um inteiro) e Índice de 

Solvência Geral (ISG) igual ou maior que 1,10 (um inteiro e dez 

centésimos), conforme fórmulas definidas no item (i). 

 

(iv) os índices contábeis serão calculados pelo LICITANTE e 

confirmados pelo responsável por sua contabilidade mediante 

assinatura e a indicação de seu nome e do número de registro no 

Conselho Regional de Contabilidade; 

 

(b) As pessoas jurídicas constituídas no mesmo ano fiscal em que 

ocorrer a LICITAÇÃO, e que ainda não possuam demonstrações 

contábeis apresentadas na forma da lei, poderão participar por meio de 

CONSÓRCIO, desde que na condição de mero integrante, sem a 

função de líder, e que atendam o disposto nesta subseção mediante 

apresentação de balanço mensal referente ao mês imediatamente 

anterior à data da abertura da presente CONCORRÊNCIA que 

comprovem a boa situação financeira da empresa e cópia do balanço 

de abertura, extraída do Livro Diário, devidamente registrada e 

chancelada pela correspondente Junta Comercial; 

 

(c) No caso do LICITANTE individual ou integrante de CONSÓRCIO 

ser uma sociedade anônima, o balanço patrimonial e demonstrações 

contábeis deverão ser acompanhados de sua publicação em órgão 

oficial da imprensa, conforme exigido em lei. O mesmo se aplica às 

sociedades limitadas que estejam sujeitas à publicação de balanço. 
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Para as demais sociedades limitadas, o balanço patrimonial deverá ser 

apresentado constando os números das páginas transcritas no livro 

diário ou fotocópia autenticada deste, inclusive com os Termos de 

Abertura e de Encerramento, devidamente autenticados na Junta 

Comercial da sede ou domicílio do LICITANTE, ou em outro órgão 

equivalente ou por documento emitido via internet do Balanço e das 

Demonstrações Contábeis, desde que assinados digitalmente, 

utilizando-se de certificado de segurança mínimo tipo A3, emitido por 

entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira 

– ICP-Brasil, a fim de garantir a autoria, a autenticidade, a integridade 

e a validade jurídica do documento digital, conforme legislação vigente; 

 

(d) Para as empresas estrangeiras, o balanço patrimonial e as 

demonstrações contábeis acima mencionadas deverão conter os 

resultados referentes ao último exercício social, já exigível e 

apresentados na forma da lei do país de origem, acompanhado de 

certificado de Auditores Independentes, que comprovem a saúde 

financeira da LICITANTE, vedada sua substituição por balancetes ou 

balanços provisórios. As empresas estrangeiras devem submeter seus 

demonstrativos contábeis (balanço e demonstrativo de resultados) 

certificados por um contador registrado, se a auditoria não for 

obrigatória pelas leis de seus respectivos países de origem, cujos 

valores deverão estar convertidos para R$ (reais) à taxa de câmbio 

comercial para venda, divulgada pelo Banco Central do Brasil, no dia 

imediatamente anterior à data de publicação deste EDITAL, no Diário 

Oficial do Estado do Rio de Janeiro, e elaborados de acordo com as 

normas contábeis aplicáveis no Brasil; e 

 

(e) Certidões negativas de falências e recuperação judicial expedidas 

pelos distribuidores da sede do LICITANTE, individual ou de cada 

empresa consorciada. Se o LICITANTE não for sediado na Comarca 

da Capital do Estado do Rio de Janeiro, as certidões deverão vir 

acompanhadas de declaração oficial da autoridade judiciária 

competente, relacionando os distribuidores que, na Comarca de sua 

sede, tenham atribuição para expedir certidões negativas de falências 

e concordatas. 
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8.9.5. Adicionalmente aos documentos indicados neste item 8.9, o LICITANTE 

deverá apresentar, no Envelope A, os seguintes documentos, na forma indicada 

nos modelos constantes do ANEXO V: 

 

(a) Carta de Encaminhamento dos DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO; 

 

(b) Declaração de Conhecimento dos Termos do EDITAL e Ciência 

da Legislação e Regulamentação Relativas à Exploração dos Serviços 

Públicos de Transportes Rodoviários Intermunicipais Coletivos de 

Passageiros; 

 

(c) Ordem de Preferência dos LOTES para os quais pretende 

concorrer; e  

 

(d) Declaração de Inexistência de Impedimento. 

 

8.10. DO ENVELOPE B 

 

8.10.1. Cada Envelope B deverá conter: a PROPOSTA DE PREÇO e a 

GARANTIA DA PROPOSTA para concorrência de um único LOTE, expressa 

em algarismos e por extenso, em moeda corrente nacional, prevalecendo, em 

caso de discrepância, a indicação por extenso. 

 

8.10.2. A PROPOSTA DE PREÇO deverá ser elaborada conforme modelo 

constante do ANEXO V, devendo informar o valor total ofertado pela 

CONCESSÃO do LOTE pretendido, observado o respectivo VALOR MINIMO 

DE OUTORGA. 

 

8.10.3. A PROPOSTA DE PREÇO deverá ser datada, assinada e carimbada 

pelo representante legal do LICITANTE e conter a razão social, o endereço, o 

CNPJ e a inscrição estadual do LICITANTE individual ou da integrante líder do 

CONSÓRCIO. 

 

8.10.4. O LICITANTE também deverá apresentar no Envelope B os seguintes 

documentos, conforme modelos constantes do ANEXO V: 
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(a) Carta de Apresentação da PROPOSTA DE PREÇO;  

 

(b) Declaração de Elaboração Independente da PROPOSTA DE 

PREÇO; e   

 

(c) Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira, incluindo as tabelas 

apresentadas nos modelos constantes do ANEXO V, em formato 

compatível com planilhas Excel, desenvolvido de acordo com 

metodologias e técnicas consagradas de engenharia financeira e de 

economia, considerando a data base de janeiro de 2015 e início da 

operação em 1º de novembro de 2016, constituído dos documentos 

relacionados a seguir: 

 

(i) Detalhamento em bases anuais considerando a operação 

dos SERVIÇOS CONCEDIDOS, no prazo da CONCESSÃO, por 

cada LINHA do LOTE, conforme identificados nos ANEXOS I e III 

do EDITAL, das estimativas das seguintes variáveis: extensão, 

demanda, faturamento e quilometragem rodada, conforme modelo 

constante do ANEXO V; 

 

(ii) Detalhamento referente ao LOTE das premissas utilizadas 

para estimativa consolidada de receitas, custos, despesas, tributos 

e depreciação, considerando a operação dos SERVIÇOS 

CONCEDIDOS no prazo da CONCESSÃO, conforme modelo 

constante do ANEXO V; 

 

(iii) Detalhamento referente ao LOTE da composição e evolução 

da frota, por tipo de ônibus, considerando a operação dos 

SERVIÇOS CONCEDIDOS no prazo da CONCESSÃO, conforme 

modelo constante do ANEXO V; 

 

(iv) Demonstrativo de Resultados Consolidado do LOTE em 

bases anuais, na forma do modelo constante do ANEXO V;  

 

(v) Fluxo de Caixa Consolidado do LOTE em bases anuais, 

conforme modelo constante do ANEXO V;  
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(vi) Indicação da Taxa Interna de Retorno (Taxa de desconto 

que torna nulo o Valor Presente do Fluxo de Caixa), com base no 

Custo Médio Ponderado do Capital (WACC), a qual não poderá ser 

superior a 11% (onze por cento) ao ano, em termos reais, conforme 

modelo constante do ANEXO V; 

 

(vii) Indicação do valor presente estimado das receitas 

operacionais brutas do LOTE, utilizando-se como taxa de desconto 

a taxa interna de retorno da PROPOSTA apresentada, conforme 

modelo constante do ANEXO V; e 

 

(viii) Declaração de Compromisso de Investimento, conforme 

modelo constante do ANEXO V.  

 

8.10.5. A PROPOSTA DE PREÇO deverá permanecer válida, e dessa forma, 

vincular o LICITANTE, pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data da 

sessão pública, indicada no item 4.1 deste EDITAL. 

 

8.10.5.1. Se por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer 

dentro do período de validade da PROPOSTA DE PREÇO, ou seja, em 

90 (noventa) dias, e caso persista o interesse do DETRO, este poderá 

solicitar a prorrogação da validade da PROPOSTA DE PREÇO por 

igual prazo. 

 

8.10.6. As RECEITAS ACESSÓRIAS não poderão ser consideradas para fins 

de elaboração da PROPOSTA DE PREÇO. 

 

8.11. Além das prerrogativas que decorrem implicitamente da sua função legal, a 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO poderá: 

 

(a) solicitar às LICITANTES, a qualquer momento, esclarecimentos 

sobre os documentos por elas apresentados; 

 

(b) proceder a inspeções e auditorias, a qualquer tempo, bem como 

valer-se de assessoramento técnico, para, se for o caso, esclarecer 

dúvidas e conferir informações e registros apresentados pelas 

LICITANTES; 
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(c) adotar critérios de saneamento de falhas e defeitos de caráter 

formal no curso da LICITAÇÃO; 

 

promover diligências junto às LICITANTES, a qualquer tempo, destinadas 

a apurar, esclarecer e sanar qualquer questão relativa aos documentos 

apresentados, incluindo falhas formais e divergências de informações 

e/ou versões, vedada a inclusão posterior de documentos ou informações 

que deveriam constar originariamente; e 

 

(d) prorrogar os prazos de que trata o EDITAL, em caso de interesse 

público, caso fortuito ou força maior. 

 

8.11.1. A LICITANTE, sempre que solicitada, deverá disponibilizar para a 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO seus livros, registros contábeis e fiscais, 

quando houver necessidade de comprovação de dados para a correta avaliação, 

certificação e comprovação da situação financeira da LICITANTE. 

  

8.11.2. A recusa em fornecer esclarecimentos, documentos e em cumprir as 

exigências solicitadas pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, nos prazos 

por ela determinados e de acordo com os termos deste EDITAL, poderá ensejar 

a desclassificação da LICITANTE. 

 

9. DO PROCESSAMENTO E DO JULGAMENTO. 

 

9.1 No local, dia e hora previstos no item 4.1 deste EDITAL, em sessão pública, 
deverão comparecer os LICITANTES com os Envelopes A e os Envelope(s) B contendo 
os documentos indicados na Cláusula 8 acima:  
 

9.1.1 Os LICITANTES se farão presentes por seus representantes legais ou 

procuradores, mediante apresentação dos seguintes documentos, bem como 

da Declaração de Credenciamento, conforme modelo constante do ANEXO V: 

 

(a) Representante legal: original ou cópia autenticada do ato 

constitutivo e do ato de eleição do representante, acompanhado de 

cópia autenticada de sua carteira de identidade; 
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(b) Procurador: original ou cópia autenticada do instrumento de 

mandato outorgado pelo LICITANTE, ou pelo integrante líder do 

CONSÓRCIO, com firma reconhecida, com poderes para a prática de 

todos os atos inerentes à LICITAÇÃO, acompanhado de cópia 

autenticada de sua carteira de identidade. 

 

9.1.1.1. Os procuradores e representantes legais do LICITANTE deverão 

ter expressos poderes para representá-lo na LICITAÇÃO, podendo para 

tanto apresentar os documentos referentes à LICITAÇÃO, assinar, 

prestar esclarecimentos, satisfazer exigências, impugnar documentos, 

interpor recursos, transigir, desistir, receber notificações e intimações, 

concordar e discordar de atos e decisões da COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO. Enfim, praticar todos os demais atos que se fizerem 

necessários no decorrer da LICITAÇÃO. 

 

9.1.2 Não poderá representar a LICITANTE, a pessoa física que se enquadre 

em pelo menos uma das hipóteses abaixo: 

 

9.1.2.1 Tenha sido ocupante de cargo de direção, assessoramento 

superior, assistência intermediária, cargo efetivo ou emprego no 

DETRO ou na Secretaria de Transportes do Estado do Rio de Janeiro, 

nos últimos 180 (cento e oitenta) dias anteriores à data da publicação 

deste EDITAL; ou 

 

9.1.2.2 Tenha participado dos trabalhos referentes à elaboração do 

presente EDITAL. 

 

9.1.3 Os atos praticados pelo representante legal, nos limites de seus 

poderes, produzem efeitos em relação ao LICITANTE e perante a COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO, não cabendo nenhuma contestação em caso de 

litígio provocado por interesses divergentes entre o LICITANTE e seu 

representante legal. 

 

9.1.4 Os LICITANTES poderão apresentar, no máximo, dois credenciados, 

objetivando o bom andamento das sessões públicas. 
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9.1.5 É vedado a um mesmo credenciado representar mais de um 

LICITANTE, sob pena de afastamento da LICITAÇÃO dos LICITANTES 

envolvidos. 

 

9.2 A sessão pública, de que trata o item 9.1, e que seguirá as exigências do item 

4.1, poderá ser realizada em mais de um dia, desde que se faça necessário para o 

completo exame dos documentos apresentados. Nesta sessão, serão recebidos os 

Envelopes A e Envelopes B de todos os LICITANTES presentes, e abertos os 

Envelopes A, devendo a documentação deles constante ser examinada por todos os 

representantes devidamente credenciados, que a rubricarão juntamente com os 

membros da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. Após a abertura dos Envelopes 

A, a sessão poderá ser suspensa para julgamento da habilitação, devendo ser 

publicado no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro para sua continuação. 

 

9.3 Os Envelopes B serão mantidos fechados até o julgamento final da fase de 

habilitação, sob a guarda da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, que os rubricará, 

juntamente com os representantes credenciados dos LICITANTES. 

 

9.4 Da sessão de recebimento da totalidade dos envelopes e da abertura dos 

Envelopes A será lavrada ata circunstanciada, rubricada pelos representantes 

credenciados. Serão considerados habilitados os LICITANTES que atenderem 

integralmente às condições previstas na Cláusula 8 deste EDITAL.   

 

9.5 Publicado no Diário Oficial do Estado o resultado da habilitação aos 

LICITANTES, poder-se-á passar imediatamente à abertura dos Envelopes B, desde 

que todos os LICITANTES renunciem expressamente ao direito de recorrer da decisão 

relativa à habilitação. Neste caso, serão devolvidos aos LICITANTES inabilitados os 

Envelopes B por eles apresentados, devidamente fechados, mediante recibo. 

 

9.6 Não ocorrendo a renúncia ao direito de recorrer por parte de todos os 

LICITANTES, será designada data para a abertura dos Envelopes B, que 

permanecerão em poder da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, observado o 

prazo de recurso estabelecido na Cláusula 14 deste EDITAL. No caso de todos os 

LICITANTES estarem presentes, a intimação para a nova data dar-se-á na própria 

sessão pública, dispensada a publicação no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro 

ou notificação pessoal. 
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9.7 Ultrapassada a fase de habilitação, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

não mais poderá desclassificar os LICITANTES por motivos relacionados à habilitação 

jurídica, à qualificação econômico-financeira, à qualificação técnica e à regularidade 

fiscal e trabalhista, salvo em razão de fatos supervenientes ou conhecidos após o 

julgamento.  

 

9.8 No dia, hora e local marcados para abertura dos Envelopes B, e decorrido o 

prazo para recurso sem a sua interposição, tendo deste havido renúncia ou desistência 

expressa por todos os LICITANTES ou após o julgamento dos recursos interpostos, 

serão abertos os Envelopes B dos LICITANTES habilitados, verificada a adequação da 

GARANTIA DA PROPOSTA apresentadas pelos LICITANTES, bem como julgadas as 

PROPOSTAS DE PREÇO, para cada LOTE de cada GRUPO, observada a ordem 

constante do item 3.3 deste EDITAL: 

 

9.8.1 Na sessão pública, de que trata o item 9.8, serão abertos os Envelopes 

B de todos os LICITANTES presentes, podendo a documentação deles 

constante ser examinada por todos os representantes devidamente 

credenciados, que a rubricarão juntamente com os membros da COMISSÃO 

ESPECIAL DE LICITAÇÃO. Após a abertura dos Envelopes B, a sessão 

poderá ser suspensa para análise dos Estudos de Viabilidade Econômica e 

Financeira. Nesta hipótese, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

intimará todos os LICITANTES por aviso publicado no Diário Oficial do 

Estado do Rio de Janeiro ou por notificação pessoal sobre a realização de 

sessão pública para a continuação do julgamento dos Envelopes B. 

 

9.9 Serão desclassificados os LICITANTES cujas: 

 

(a) PROPOSTAS DE PREÇO que forem manifestamente inexequíveis, 

conforme o artigo 48, inciso II, da Lei nº 8.666/93; 

 

(b) PROPOSTAS DE PREÇO que necessitem, para sua viabilização, de 

vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizados em Lei, 

previstos no EDITAL e à disposição de todos os LICITANTES, conforme artigo 

17 da Lei nº 8.987/95; 

 

(c) PROPOSTAS DE PREÇO que não atenderem as exigências do 

EDITAL;  
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(d) GARANTIA DA PROPOSTA que não seja válida e/ou não observe os 

termos previstos na Cláusula 6 deste EDITAL; e 

 

(e) PROPOSTA DE PREÇO que seja inferior ao VALOR MÍNIMO DE 

OUTORGA. 

 

9.10 Na hipótese de inabilitação ou desclassificação de todos os LICITANTES, a 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO poderá fixar aos LICITANTES o prazo de 8 

(oito) dias úteis para apresentação de novos Envelopes B, incluindo toda a 

documentação mencionada na Cláusula 8 deste EDITAL, devidamente escoimadas as 

causas que deram origem à desclassificação. 

 

9.11 Uma vez abertos os Envelopes B do primeiro LOTE do GRUPO A, serão 

identificadas e, posteriormente, divulgadas a PROPOSTA DE PREÇO e a GARANTIA 

DA PROPOSTA constantes de cada Envelope B e o respectivo LICITANTE. 

 

9.12 Conhecida a maior PROPOSTA DE PREÇO, válida nos termos deste EDITAL, 

caso nenhum dos demais Envelopes B contenha PROPOSTA DE PREÇO com valor 

igual, proceder-se-á à classificação em ordem decrescente das PROPOSTAS DE 

PREÇO. 

 

9.13 Caso existam PROPOSTAS DE PREÇO com valores iguais, o Presidente da 

COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO procederá ao sorteio público, dentre aquelas 

PROPOSTAS DE PREÇO, para ordenar os LICITANTES. 

 

9.14 Encerrada a classificação das PROPOSTAS DE PREÇO do primeiro LOTE dos 

GRUPOS A e B, será iniciada a classificação das PROPOSTAS do segundo LOTE do 

GRUPO A, repetindo-se os procedimentos para os demais LOTES dos GRUPOS A e 

B. 

 

9.15 Encerrada a classificação das PROPOSTAS DE PREÇO de todos os LOTES 

dos GRUPOS A e B, o Presidente da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO divulgará 

o LICITANTE vencedor de cada LOTE do referido GRUPO, observada a Ordem de 

Preferência por LOTE e limitação do número máximo de LOTES permitido a cada 

LICITANTE adjudicar, conforme disposto neste EDITAL. 
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9.16 Caso a maior PROPOSTA DE PREÇO de um determinado LOTE tenha sido 

dada por um LICITANTE que já tenha se sagrado vencedor do número máximo de 

LOTES permitido, observada a Ordem de Preferência por LOTE apresentada pelo 

respectivo LICITANTE, o Presidente da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

divulgará como LICITANTE vencedor aquele que tiver apresentado a PROPOSTA DE 

PREÇO subsequente, constante da lista de classificação indicada no item 9.12. 

 

9.17 .A abertura dos Envelopes B dos LICITANTES habilitados, a verificação da 

adequação das GARANTIAS DE PROPOSTA apresentadas, bem como o julgamento 

das PROPOSTAS DE PREÇO e a classificação final das mesmas serão objetos de ata 

circunstanciada, rubricada pelos representantes credenciados dos LICITANTES, bem 

como pela COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. 

 

9.18 A critério da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO poderão ser relevados 

erros ou omissões formais, desde que não resultem em prejuízo para o entendimento 

da documentação constante dos Envelopes A e B. 

 

9.19 As informações, bem como toda a correspondência e documentos pertinentes, 

deverão ser redigidos em português, idioma oficial desta LICITAÇÃO, sendo toda a 

documentação compreendida e interpretada de acordo com o referido idioma. 

 

9.20 Os documentos de origem estrangeira apresentados em outras línguas deverão 

ser certificados pelo notário público do país de origem, certificados pelo Consulado 

Geral do Brasil do país de origem e acompanhados da respectiva tradução juramentada 

para a língua portuguesa, realizada por tradutor juramentado matriculado em qualquer 

uma das Juntas Comerciais do Brasil. 

 

9.21 A troca do conteúdo de quaisquer dos Envelopes implicará na automática 

desclassificação da LICITANTE. 

 

9.22 Os documentos dos LICITANTES, que participaram da LICITAÇÃO e que não 

foram analisados, serão devolvidos aos LICITANTES no prazo de até 15 (quinze) dias 

após a publicação do extrato do CONTRATO no Diário Oficial do Estado do Rio de 

Janeiro. 

 



 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

 

 
Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro 

Rua Uruguaiana, 118 –11º Andar – 20.050-095 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – Brasil Tel.: 3883-4100 e 3883-4176 

 

47 
 

9.23 Findo o período determinado no item acima, a COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO procederá à destruição da documentação não reclamada, devendo ser 

lavrada ata do evento e devidamente publicada. 

 

9.24 A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, nos termos do item 17.5, poderá a 

qualquer tempo inabilitar ou desclassificar LICITANTE em razão de fatos 

supervenientes ou só conhecidos após os procedimentos de habilitação ou 

classificação. 

 

10. DA CONCESSIONÁRIA. 

 

10.1. A CONCESSIONÁRIA será uma SPE ou um CONSÓRCIO OPERACIONAL, a 

ser constituído pelo ADJUDICATÁRIO, tendo como objeto único a exploração dos 

SERVIÇOS CONCEDIDOS nos LOTES adjudicados, com proibição expressa de 

praticar quaisquer atos estranhos a tais finalidades, exceto pela exploração de 

ATIVIDADES ACESSÓRIAS, conforme admitidas no CONTRATO. 

 

10.2. Caso o ADJUDICATÁRIO seja composto por LICITANTES reunidos em 

CONSÓRCIO: (i) os atos constitutivos da SPE ou do CONSÓRCIO OPERACIONAL 

deverão ser apresentados ao DETRO para aprovação até [--] dias antes da data da 

celebração do CONTRATO; (ii) a composição acionária da SPE ou a participação dos 

respectivos consorciados no CONSÓRCIO OPERACIONAL deverá ser a mesma 

apresentada no instrumento contratual de CONSÓRCIO, para participação na 

LICITAÇÃO; e (iii) os acionistas controladores da SPE deverão intervir no CONTRATO, 

de modo a assumir responsabilidade solidária em relação às obrigações da SPE, da 

mesma forma que o instrumento de constituição do CONSÓRCIO OPERACIONAL 

deverá prever a responsabilidade solidária entre seus participantes relativamente a 

quaisquer das obrigações assumidas pelo respectivo CONSÓRCIO OPERACIONAL, 

bem como os consorciados deverão intervir no CONTRATO com vistas à ratificação 

desta responsabilidade solidária. 

 

10.3. Caso o ADJUDICATÁRIO seja um LICITANTE individual, este deverá (i) criar 

subsidiária integral para atender ao disposto no item 10.1 acima, constituindo esta a 

SPE para os fins deste EDITAL e da CONCESSÃO; (ii) submeter ao DETRO para 

aprovação até [--] dias antes da data da celebração do CONTRATO os atos 

constitutivos da SPE; (iii) intervir no CONTRATO, de modo a assumir responsabilidade 

solidária em relação às obrigações da SPE. 
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10.4. A CONCESSIONÁRIA deverá submeter à prévia autorização da DETRO 

qualquer modificação em seu estatuto e em sua composição acionária, direta ou 

indireta, ou em seu instrumento de constituição e na composição dos consorciados, 

bem como em todos os demais casos previstos no CONTRATO, durante todo o período 

da CONCESSÃO. 

 

10.5. Em qualquer dos casos mencionados nos itens anteriores, deverão ser 

mantidas as condições que ensejaram a celebração do CONTRATO. 

 

10.6. A CONCESSIONÁRIA obrigar-se-á a manter o DETRO permanentemente 

informado sobre o cumprimento de suas obrigações, autorizando desde já o DETRO a 

realizar diligências e auditorias para verificar tal situação. 

 

10.7. As demonstrações financeiras da CONCESSIONÁRA deverão ser auditadas 

por auditor independente, sendo estas, juntamente com o relatório da auditoria, 

encaminhados ao DETRO, conforme descrito no CONTRATO, até o último dia útil do 

quarto mês subsequente ao encerramento do exercício social: 

 

10.7.1. No caso específico do CONSÓRCIO OPERACIONAL, este deve 

manter contabilidade em separado daquela de seus consorciados, elaborar 

suas demonstrações financeiras observando as normas aplicáveis às 

sociedades anônimas, no que for cabível, e submetê-las à auditoria por auditor 

independente, de acordo com o previsto neste item 10.7. 

 

11. DA ADJUDICAÇÃO E DO CONTRATO. 

 

11.1. Uma vez homologado o resultado da LICITAÇÃO pelo DETRO, o que deverá 

ocorrer em até 5 (cinco) dias úteis após o julgamento de eventuais recursos ou do 

anúncio dos ADJUDICATÁRIOS, serão os mesmos convocados, com antecedência 

mínima de 25 (vinte e cinco) dias, para assinatura dos CONTRATOS, cuja minuta 

constitui o ANEXO VI: 

 

11.1.1 A homologação do resultado desta LICITAÇÃO não implicará 

direito à contratação. 
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11.2. O CONTRATO será assinado em até 75 (setenta e cinco) dias a contar da 

homologação da LICITAÇÃO: 

 

11.2.1. Será celebrado com a respectiva CONCESSIONÁRIA um 

CONTRATO para a CONCESSÃO de cada um dos LOTES a serem 

adjudicados. 

 

11.3. Na forma do disposto no Decreto Estadual nº 33.925, de 18/09/2003 e 

alterações posteriores, e conforme o modelo constante do ANEXO V, o 

ADJUDICATÁRIO deverá apresentar, como condição para assinatura do CONTRATO, 

declaração de que a CONCESSIONÁRIA adotará em seus quadros o percentual 

mínimo de empregados beneficiários da Previdência Social reabilitados ou portadores 

de deficiência habilitada, na seguinte proporção: 

 

(a) de cem a duzentos empregados, 2% (dois por cento); 

 

(b) de duzentos e um a quinhentos empregados, 3% (três por cento); 

 

(c) de quinhentos e um a mil empregados, 4% (quatro por cento); e 

 

(d) mais de mil empregados, 5% (cinco por cento). 

 

11.4. O ADJUDICATÁRIO também deverá apresentar, para cada LOTE a ser 

adjudicado, como condição para a celebração do CONTRATO, os seguintes 

documentos, nos prazos indicados abaixo, contados a partir da homologação da 

adjudicação: 

 

(a) Em até 30 (trinta) dias: Plano de Operação para o primeiro ano de 

CONCESSÃO, conforme especificado no PROJETO OPERACIONAL BÁSICO 

(item 8.3.1 do ANEXO I e item 8.2 do ANEXO III), bem como o Planejamento 

para o Período de Transição entre a celebração do CONTRATO e o início da 

prestação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS, de forma a atender ao previsto nos 

itens 11.8 e 11.9 deste EDITAL, nos termos do modelo constante do ANEXO 

V. O Planejamento para o Período de Transição deverá contemplar, ainda, 

Plano de Contingência identificando medidas que o ADJUDICATÁRIO poderá 

implementar, visando à prestação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS, caso seja 
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necessário, e ainda que de forma provisória, imediatamente após a celebração 

do CONTRATO. 

 

(b) Em até 60 (sessenta) dias: Documentação por instrumento público que 

comprove ter propriedade ou posse legítima de imóvel situado no Estado do 

Rio de Janeiro, ou documentação, devidamente registrada, se particular, no 

cartório de Títulos e Documentos, que comprove possuir contrato, vigente, de 

aluguel ou de arrendamento de área com instalações para guarda e 

manutenção dos BENS VINCULADOS, bem como administração dos 

SERVIÇOS CONCEDIDOS, de acordo com o estabelecido na legislação e 

regulamentação aplicáveis, incluindo garagem(s),. No caso de CONSÓRCIO, 

a comprovação poderá ser apresentada por qualquer dos integrantes do 

CONSÓRCIO. No caso de LICITANTE individual, a comprovação poderá ser 

efetuada em seu próprio nome, desde que acompanhada da declaração de que 

transferirá à propriedade da CONCESSIONÁRIA imediatamente após a 

assinatura do CONTRATO.  

 

(c) Em até 60 (sessenta) dias: Documentação comprobatória de que desistiu 

de qualquer ação judicial ou pleito extrajudicial em face do DETRO ou do 

Estado do Rio de Janeiro. Neste caso, apenas se o objeto da ação ou pleito 

estiver relacionado com o transporte rodoviário intermunicipal coletivo de 

passageiros. 

 

(d) Em até 70 (setenta) dias: Programa a ser adotado pela 

CONCESSIONÁRIA de conformidade e observância da legislação e 

regulamentação aplicáveis vedando a prática de ato que possa constituir 

violação à legislação ou regulamentação aplicáveis, em especial a Lei nº 

12.846/2013, e, no que forem aplicáveis, os seguintes tratados internacionais: 

a Convenção Interamericana Contra a Corrupção (Convenção da OEA), a 

Convenção das Nações Unidas Contra a Corrupção (Convenção das Nações 

Unidas), e a Convenção sobre o Combate da Corrupção de Funcionários 

Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais (Convenção 

da OCDE). 

 

11.4.1   Caso a documentação mencionada no item 11.4 (d), de forma 

justificada, não venha a ser entregue no prazo estipulado, poderá o PODER 
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CONCEDENTE conceder um prazo de 5 (cinco) dias adicionais para sua 

entrega sob pena de aplicação da multa prevista no item 17.5 e seguintes. 

 

11.4.2. O DETRO realizará a avaliação da documentação enumerada no item 

11.4, com vistas à verificação da pertinência da documentação entregue pelo 

ADJUDICATÁRIO, bem como se a mesma atende às exigências indicadas 

neste EDITAL para prestação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS. 

 

11.5. Constituem, ainda, condições para a celebração do CONTRATO: 

 

(a) O pagamento da primeira parcela do VALOR DA OUTORGA, nos termos 

do item 12.2 deste EDITAL. 

 

(b) A apresentação da garantia de pagamento do VALOR DA OUTORGA, 

nos termos do item 13.1 deste EDITAL. 

 

(c) O pagamento da CONSULTORIA INDEPENDENTE, nos termos do item 

12.3 deste EDITAL. 

 

11.6. Deixando o ADJUDICATÁRIO de assinar o CONTRATO no prazo fixado, 

poderá o DETRO, nos termos do artigo 64, § 2º da Lei nº 8.666/93: 

 

(a) convocar os LICITANTES remanescentes que tiverem sido habilitados, na 

respectiva ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas 

condições propostas pelo primeiro classificado; ou 

 

(b) revogar a LICITAÇÃO, independente da aplicação da multa prevista no 

item 17.5. 

 

11.6.1. O não atendimento pelo ADJUDICATÁRIO de quaisquer das 

providências necessárias à assinatura do CONTRATO ou das obrigações 

prévias à celebração do CONTRATO, previstas neste EDITAL, nos prazos 

estabelecidos, inclusive o não pagamento da primeira parcela referente ao 

VALOR DA OUTORGA e da remuneração devida à CONSULTORIA 

INDEPENDENTE, ou, ainda, a não assinatura do CONTRATO serão 

considerados como recusa formal à assinatura do CONTRATO, sujeitando-o (i) 

à perda da GARANTIA DE PROPOSTA; (ii) ao pagamento da multa prevista na 
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Cláusula 17 deste EDITAL; (iii) ao ressarcimento de eventuais danos que tenha 

causado; (iv) à suspensão do direito de participar em licitações e declaração de 

seu impedimento para contratação com a Administração Pública pelo período 

de 2 (dois) anos; e (v) declaração de sua inidoneidade para licitar ou contratar 

com a Administração Pública. 

 

11.6.2. No caso de CONSÓRCIO, as penalidades indicadas nos itens (iv) 

e (v) do item acima serão aplicadas a todos os consorciados. 

 

11.7. Na hipótese do DETRO não convocar os ADJUDICATÁRIOS para assinatura 

dos respectivos CONTRATOS, no prazo de 210 (duzentos e dez) dias, contados a partir 

da data da entrega das propostas, os LICITANTES ficarão liberados de qualquer 

compromisso assumido, podendo, todavia, caso persista o interesse, solicitar a 

prorrogação das propostas apresentadas pelos LICITANTES, pelo mesmo período. 

 

11.8. O início da operação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS pelas 

CONCESSIONÁRIAS deverá acontecer no prazo de até 90 (noventa) dias contados a 

partir da data da publicação do extrato do CONTRATO no Diário Oficial do Estado do 

Rio de Janeiro da celebração dos respectivos CONTRATOS: 

 

11.8.1. O DETRO, tendo em vista o interesse público, poderá prorrogar ou 

adiantar o prazo de início da operação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS, 

conforme previsto acima; 

 

11.8.2. O DETRO, também tendo em vista o interesse público, antes do 

início da prestação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS, poderá requerer que a 

CONCESSIONÁRIA supra eventuais deficiências do então prestador dos 

respectivos serviços; 

 

11.8.3. Para todos os efeitos, no período indicado no item acima, a então 

prestadora dos SERVIÇOS CONCEDIDOS continuará sendo a responsável 

pela prestação dos mesmos, além de única beneficiária da receita proveniente 

de tal prestação;  

 

11.8.4. Na data do início da prestação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS, 

ocorrerá a assunção dos SERVIÇOS CONCEDIDOS por parte da respectiva 



 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

 

 
Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro 

Rua Uruguaiana, 118 –11º Andar – 20.050-095 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – Brasil Tel.: 3883-4100 e 3883-4176 

 

53 
 

CONCESSIONÁRIA e cessará a responsabilidade da então prestadora dos 

mesmos; e  

 

11.8.5. O não cumprimento do prazo previsto no item 11.8 pelas 

respectivas CONCESSIONÁRIAS, as sujeitará à pena de caducidade da 

CONCESSÃO e à execução de 100% (cem por cento) da GARANTIA DA 

PROPOSTA, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades e multas 

previstas neste EDITAL ou em lei. 

 

11.9. No período compreendido entre a data de assinatura do CONTRATO e o início 

da prestação dos SERVIÇOS CONCEDIDOS, a CONCESSIONÁRIA não poderá 

praticar quaisquer atos que possam, direta ou indiretamente, prejudicar o bom 

andamento dos atuais serviços públicos de exploração de transporte rodoviário 

intermunicipal coletivo de passageiros por ônibus, envidando seus melhores esforços 

para que não ocorra qualquer descontinuidade no atendimento à população. 

 

12. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DO VALOR DA OUTORGA E 

EMOLUMENTOS DA LICITAÇÃO. 

 

12.1. Os LICITANTES arcarão com todos os custos relacionados com a preparação 

e apresentação dos DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, das PROPOSTAS DE PREÇO 

e das GARANTIAS DAS PROPOSTAS, necessários à participação na LICITAÇÃO. 

 

12.2. A CONCESSIONÁRIA deverá pagar o VALOR DA OUTORGA em 120 (cento 

e vinte) parcelas mensais, sendo a primeira parcela no valor de 20% (vinte por cento) 

do valor total da outorga em UFIRS, com vencimento na data de celebração do 

CONTRATO, e as demais, iguais e sucessivas, em UFIRS, sendo certo que o seu 

pagamento constitui condição para assinatura do CONTRATO. 

 

12.3. Adicionalmente ao pagamento do VALOR DA OUTORGA, conforme previsto 

no item 12.2 acima, cada CONCESSIONÁRIA deverá pagar à CONSULTORIA 

INDEPENDENTE o montante abaixo fixado, de acordo com o LOTE adjudicado, no ato 

da assinatura do CONTRATO, como condição para a assinatura do CONTRATO: 

 

GRUPOS LOTES 
EMOLUMENTO CONSULTORIA 

INDEPENDENTE 



 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

 

 
Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro 

Rua Uruguaiana, 118 –11º Andar – 20.050-095 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – Brasil Tel.: 3883-4100 e 3883-4176 

 

54 
 

A 1 [--] 

A 2 [--] 

A 3 [--] 

A 4 [--] 

A 5 [--] 

B 6 [--] 

B 7 [--] 

B 8 [--] 

 

12.4. As parcelas vincendas do VALOR DA OUTORGA serão majoradas pela 

variação percentual acumulada do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – 

IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, ou índice que venha 

a substituí-lo. 

 

12.5. Eventuais antecipações no pagamento do VALOR DA OUTORGA poderão ser 

autorizadas pelo DETRO. 

 

12.6. Ocorrendo atraso no pagamento da parcela do VALOR DA OUTORGA sujeitar-

se-á a CONCESSIONÁRIA ao pagamento de multa no valor de 10% (dez por cento) da 

parcela do VALOR DA OUTORGA em atraso, acrescido de juros de mora de 1% (um 

por cento) ao mês por dia de atraso sobre o valor montante devido. 

 

13. DA GARANTIA DE PAGAMENTO DO VALOR DA OUTORGA 

 

13.1. Exigir-se-á do ADJUDICATÁRIO, no momento da assinatura do 

CONTRATO, garantia de fiel cumprimento da obrigação de pagamento do VALOR DA 

OUTORGA, em qualquer das modalidades de que trata o item 6.4 deste EDITAL, no 

montante correspondente ao somatório de 12 (doze) parcelas mensais vincendas do 

VALOR DA OUTORGA: 

 

13.1.1. A garantia indicada neste item deve ser prestada exclusivamente para a 

finalidade ora determinada, observadas as condições constantes da Cláusula 6 

deste EDITAL, e, se prestada nas modalidades de seguro-garantia, fiança 

bancária e títulos da dívida pública, deverá ter validade igual ou superior a 12 

(doze) meses, cabendo à CONCESSIONÁRIA adotar as medidas necessárias 

para mantê-la válida até o integral pagamento do VALOR DA OUTORGA; 
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13.1.2. Caso o ADJUDICATÁRIO opte por seguro-garantia e/ou fiança bancária 

(conforme modelo constante do ANEXO V), deverá ser apresentado o instrumento 

original em favor do DETRO, fornecido pela instituição financeira ou pela 

companhia seguradora; 

 

13.1.3. O valor da garantia será modificado na mesma periodicidade e com 

observância dos mesmos critérios adotados para fins de reajuste do VALOR DA 

OUTORGA, nos termos da Cláusula 12 deste EDITAL, de forma a acompanhar 

as variações no montante total do VALOR DA OUTORGA;  

 

13.1.4. A garantia poderá ser utilizada para, dentre outros objetivos, realizar, em 

favor do DETRO, o pagamento de penalidades e verbas indenizatórias devidas 

pela CONCESSIONÁRIA, referentes ao descumprimento ou atraso no 

cumprimento da obrigação de pagamento do VALOR DA OUTORGA; 

 

13.1.5. Se no prazo de 3 (três) dias úteis, contado da ciência da 

CONCESSIONÁRIA, não for feita a prova do recolhimento de eventual penalidade 

ou verba indenizatória, promover-se-ão as medidas necessárias à execução da 

respectiva garantia; 

 

13.1.6. Caso a garantia não seja suficiente para o pagamento das penalidades ou 

verbas indenizatórias, a CONCESSIONÁRIA e seus controladores permanecerão 

solidariamente responsáveis pelo pagamento da diferença; 

 

13.1.7. Na hipótese da execução da garantia, a CONCESSIONÁRIA deverá repô-

la nos níveis estabelecidos nesta Cláusula no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

contado da data da ciência pela CONCESSIONÁRIA; 

 

13.1.8. A garantia será gradualmente liberada pelo DETRO à medida que as 

parcelas do VALOR DA OUTORGA forem devidamente quitadas nos termos da 

Cláusula 12 deste EDITAL, mediante ato expresso do DETRO; e 

 

13.1.9 A não renovação da garantia do VALOR DA OUTORGA nos termos 

previstos neste EDITAL sujeitará o CONCESSIONÁRIO à pena de caducidade da 

CONCESSÃO, além da disposta no item 17.5. 

 

14. DOS RECURSOS 



 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES 

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS 

 

 
Departamento de Transportes Rodoviários do Estado do Rio de Janeiro 

Rua Uruguaiana, 118 –11º Andar – 20.050-095 – Centro – Rio de Janeiro – RJ – Brasil Tel.: 3883-4100 e 3883-4176 

 

56 
 

 

14.1. Os recursos em face das decisões da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO 

serão apresentados por escrito, no prazo de até 5 (cinco) dias úteis, contados da 

intimação ou da publicação da decisão, conforme disposto no artigo 109 da Lei nº 

8.666/93.  

 

14.2. A COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO dará ciência dos recursos aos 

demais LICITANTES, que poderão impugná-los no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 

 

14.3. Os recursos contra as decisões relativas à habilitação ou inabilitação do 

LICITANTE, ou contra o resultado da classificação dos LICITANTES terão efeito 

suspensivo. 

 

14.4. A intimação dos atos referidos nas alíneas “a”, “b”, “c” e “e” do inciso I, do artigo 

109, da Lei nº 8.666/93, será feita mediante publicação no Diário Oficial do Estado do 

Rio de Janeiro, salvo se presentes os representantes credenciados de todos os 

LICITANTES no ato em que for adotada a decisão, hipótese em que poderá ser feita 

por comunicação direta aos interessados. 

 

15. DA ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO DA LICITAÇÃO 

 

15.1. A presente LICITAÇÃO poderá ser revogada por razões de interesse público 

decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, ou anulada no todo ou em 

parte por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiro, de acordo com o artigo 

49 da Lei Federal n.º 8.666/93, assegurado o direito de defesa sobre os motivos 

apresentados para a prática do ato de revogação ou anulação. 

 

15.2. O DETRO poderá, a qualquer momento, durante os procedimentos da 

LICITAÇÃO, anular, revogar ou suspendê-la, não cabendo obrigação de indenização 

aos LICITANTES. 

 

15.3. A LICITAÇÃO será declarada nula quando se verificar ilegalidade, de ofício ou 

por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

 

15.4. Depois de homologada, a LICITAÇÃO só poderá ser revogada pelo DETRO 

mediante proposta da COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO, por motivos de 
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interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado, 

pertinente e suficiente para justificar tal conduta. 

 

15.5.  Poderá o DETRO, motivadamente, por razões de interesse público, suspender 

a LICITAÇÃO. 

 

16. DO FORO. 

 

16.1. O foro da cidade do Rio de Janeiro é designado como o competente para dirimir 

quaisquer controvérsias relativas a esta LICITAÇÃO, à celebração do CONTRATO e 

execução dos SERVIÇOS CONCEDIDOS. 

 

17. DISPOSIÇÕES GERAIS. 

 

17.1.  Na contagem dos prazos estabelecidos neste EDITAL, excluir-se-á o dia do 

início e incluir-se-á o do vencimento. 

 

17.2. Os casos omissos serão resolvidos pela COMISSÃO ESPECIAL DE 

LICITAÇÃO, observados os princípios que informam a atuação da Administração 

Pública. 

 

17.3. Ficam os LICITANTES sujeitos às sanções administrativas, cíveis e penais 

cabíveis caso apresentem, na LICITAÇÃO, qualquer declaração falsa que não 

corresponda à realidade dos fatos. 

 

17.4. O LICITANTE responderá perante o DETRO, e, se for o caso perante terceiros, 

pelos danos decorrentes do descumprimento de quaisquer das obrigações previstas 

neste EDITAL, sem prejuízo das demais sanções administrativas, cíveis e penais 

cabíveis. 

 

17.4.1. Na hipótese do LICITANTE não ressarcir o DETRO ou o terceiro no 

prazo de 10 (dez) dias contados a partir do recebimento de comunicação do 

DETRO, a COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO restará autorizada a 

executar a GARANTIA DA PROPOSTA, com vistas à quitação do respectivo 

valor. 
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17.4.2. Se o valor do ressarcimento devido for maior do que o valor da 

GARANTIA DA PROPOSTA, o LICITANTE permanecerá obrigado ao 

pagamento da diferença. 

 

17.5. Qualquer inadimplemento ou infração a este EDITAL, sujeita o LICITANTE, 

sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às seguintes 

penalidades, que deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da infração e 

conforme a legislação aplicável: 

 

(i) Multa administrativa; 

(ii) Suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Administração Pública; 

(iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 

Pública. 

 

17.6. A sanção administrativa será aplicada pelo PODER CONCEDENTE, nos 

termos previstos em lei, a ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da 

falta cometida, e, quando a penalidade envolver prazo e/ou valor, a natureza e a 

gravidade também deverão ser consideradas para sua fixação.  

 

17.7. A multa administrativa, prevista no item 17.5, “i” acima: 

 

17.7.1. Corresponderá ao valor de até 100% (cem por cento) do valor da 

GARANTIA DA PROPOSTA aplicada de acordo com a gravidade da infração; 

 

17.7.2. Poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra; 

 

17.7.3. Não tem caráter compensatório, e seu pagamento não exime a 

responsabilidade por perdas e danos das infrações cometidas; e  

 

17.7.4. Deverá ser graduada conforme a gravidade da infração, a critério do 

PODER CONCEDENTE, respeitados a ampla defesa e o contraditório. 

 

17.8. A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar 

com a Administração Pública, prevista no item 17.5 “ii”:  

 

17.8.1. Não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos; 
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17.8.2. Sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o 

adjudicatário faltoso, sancionado com multa, não realizar o depósito do 

respectivo valor, no prazo devido, conforme previsto no EDITAL; e 

 

17.8.3. A aplicação da pena de suspensão impedirá que o LICITANTE participe 

em licitação ou, sob qualquer forma, contrate com a Administração Pública, pelo 

prazo que venha a ser fixado pelo PODER CONCEDENTE, de acordo com a 

natureza e gravidade da infração cometida e observado o princípio da 

proporcionalidade. 

 

17.9. A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública, 

prevista no item 17.5 “iii”, perdurará pelo tempo em que os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o LICITANTE ressarcir a 

Administração Pública pelos prejuízos causados, podendo a reabilitação ser requerida 

após 2 (dois) anos de sua aplicação: 

 

17.9.1. A declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública do Estado do Rio de Janeiro é de exclusiva competência 

do Secretário Estadual de Transportes, devendo o PODER CONCEDENTE 

remeter-lhe o respectivo processo imediatamente após sua decisão, para 

obtenção da ratificação necessária. 

 

17.10. Cometidas, simultaneamente, duas ou mais infrações, aplicar-se-á a penalidade 

correspondente a cada uma. 

 

17.11. A autuação, aplicação ou cumprimento das penalidades previstas nesta 

cláusula 17 não desobriga o LICITANTE de corrigir a falta correspondente. 

 

17.12. O LICITANTE terá o prazo de 15 (quinze) dias para o pagamento da multa, 

contados do recebimento da notificação da aplicação da mesma, sob pena da execução 

da GARANTIA DA PROPOSTA. 

 

17.13. Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela 

autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a 

demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos.  
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17.14. Se o valor das multas pecuniárias, previstas nesta cláusula, aplicadas 

cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia 

prestada, conforme Cláusula 6 deste EDITAL, além da perda desta, responderá o 

LICITANTE pela sua diferença. 

 

17.15. Este EDITAL, incluindo seus ANEXOS, contém [--] folhas numeradas. 
 

Rio de Janeiro, [--] de [--] de 2016 

 

[--] 


