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RESUMO 

 

Esta Tese analisa a competitividade de procedimentos licitatórios para a delegação dos 

serviços de Transporte Público Urbano por Ônibus (TPUO) através do desenvolvimento e 

aplicação de um original e inédito método de análise baseado na adjunção da Teoria da 

Regulação Econômica (aqui vista como fenômeno que trata dos mercados nos momentos ex 

ante e ex post licitações) com a Teoria dos Leilões (aqui vista como processo que trata dos 

fenômenos que ocorrem durante os próprios procedimentos licitatórios). O método foca na 

análise tanto das estruturas de mercado ex ante licitações, como nos termos dos editais das 

licitações, para especular se as licitações tendem a ser competitivas, no sentido de atrair o 

maior número de empresas entrantes e incumbentes possível às disputas, de estabelecer um 

ambiente contestável, e de obter contratações mais econômicas. No método desenvolvido é 

priorizada a adoção de pressupostos baseados em elementos técnicos e econômicos, pois se 

entende que esses elementos devem limitar a discricionariedade do gestor público, ainda que a 

legislação eventualmente lhe faculte várias possibilidades para a tomada de decisão. A 

hipótese da pesquisa, de que em geral as licitações brasileiras para a delegação de serviços de 

TPUO não têm privilegiado a competitividade, é confirmada pelo teste de hipótese feito, qual 

seja, a aplicação do método de análise nos editais das Concorrências 02/2013 e 03/2013 do 

Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) para a delegação de serviços de TPUO na 

Região Metropolitana do Recife (RMR). Diante dos achados da pesquisa, resta especular que 

a explicação para a realidade constatada não está na análise econômica. Nesse sentido, a Tese 

pode fechar um ciclo de pesquisas conduzidas pela academia nacional nas últimas duas 

décadas, que tem tentado buscar respostas para explicar o porque de não haver 

competitividade em licitações para delegação de serviços de TPUO no Brasil. As respostas 

provavelmente não se encontram no campo da Economia, a despeito de a Tese mostrar que a 

competitividade, segundo a Teoria da Regulação Econômica e a Teoria dos Leilões, não vir 

sendo atingida nas licitações brasileiras. Resta agora explorar outros caminhos e searas, que 

enfoquem e estudem as relações sociais e outras disciplinas que eventualmente possam 

desvendar o que efetivamente está subjacente à falta de competitividade, para entender e 

diagnosticar, na prática, as forças que impedem a inserção de adequados níveis de 

competitividade nos mercados de TPUO brasileiros. 

 

Palavras-chave: Transportes por Ônibus. Teoria dos Leilões. Regulação Econômica. 

Licitações. Competitividade.



ABSTRACT 

 

This thesis analyzes the competitiveness of competitive tendering (CT) procedures aimed at 

the delegation of the Urban Bus Public Transport (TPUO) services through the development 

and application of a method of analysis based on the addition of the Theory of Economic 

Regulation (seen here as a phenomenon that deals with the markets ex ante and ex post 

competitive tendering processes) with the Auction Theory (seen here as a process that deals 

with the phenomena that occur during the competitive tendering procedures). The method 

focuses on the analysis of both the ex ante CT market structures and the terms of the notices 

to tender, in order to speculate whether the bids tend to be competitive from the perspective of 

attracting as many entrant and incumbent firms as possible, of establishing a contestable 

environment, and of fostering more economic contracts. In the method developed it is 

prioritized the adoption of assumptions based on technical and economic aspects, since it is 

considered that these aspects should limit the discretion of the public authority, even when the 

legislation allows different choices for the decision maker. The hypothesis of the research, 

that in general the Brazilian CT procedures for the delegation of the TPUO services have not 

privileged competitiveness, is confirmed by the test of hypothesis done, that means, the 

application of the method upon the notices to tender 02/2013 03/2013 of the Greater Recife 

Transport Consortium (CTM) for the delegation of TPUO services in the Metropolitan Region 

of Recife (RMR). Before the research findings, it may be speculated that the explanation for 

the reality observed can not be found in the economic analysis. In this sense, the Thesis may 

close a research effort conducted by Brazilian scholars throughout the last two decades, who 

have been trying to find answers to explain the reason for the lack of competitiveness in the 

CT procedures for de delegation of the TPUO services in Brazil. Probably answers may not 

be found in the Economy field, even though the Thesis has shown that competitiveness, 

according to the Theory of Economic Regulation and the Auction Theory, has not been 

achieved in the Brazilian case. Thus, it would be appropriate to explore other fields that focus 

and study social relations and other disciplines which might uncover what is actually behind 

the lack of competitiveness, to understand and diagnose, in practice, the forces that prevent 

the insertion of appropriate levels of competitiveness in the Brazilian TPUO markets. 

 

Keywords: Bus Transport. Auction Theory. Economic Regulation. Competitive Tendering. 

Competitiveness. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

Esta Tese analisa a competitividade em procedimentos licitatórios para a delegação do serviço 

de ônibus urbano, doravante denominado de Transporte Público Urbano por Ônibus (TPUO), 

através do desenvolvimento e aplicação de um método de análise baseado na adjunção da 

Teoria da Regulação Econômica com a Teoria dos Leilões (Auction Theory). 

 

No Brasil, o TPUO é considerado serviço público e, tanto por conta dessa caracterização, 

quanto por imposição do artigo 175 da Constituição Federal do Brasil de 1988 (CF/1988) 

(BRASIL, 1988), a sua prestação, quando realizada por empresas particulares, deve ser 

precedida de licitação. 

 

Com alguns intervalos nos quais a prestação de serviços de TPUO foi feita por empresas 

públicas, historicamente a tônica tem sido a prestação por empresas privadas. Todavia, antes 

da CF/1988, essa prestação não costumava ser precedida de licitações, não sendo incomum, 

inclusive, a ausência de contratos, sendo por vezes a prestação dos serviços baseada apenas 

em ordens de serviços (SANTOS, 2000). 

 

Com o advento da CF/1988, e após a edição da Lei Federal 8.987/1995 (BRASIL, 1995a), que 

dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, 

regulamentando assim o disposto no artigo 175 da CF/1988, paulatinamente começaram a ser 

realizadas licitações para regularizar a prestação dos serviços. 

 

Todavia, as licitações que têm sido realizadas mais parecem ter por finalidade cumprir uma 

determinação legal e formal que efetivamente fazer inserir nos sistemas de TPUO das cidades 

brasileiras um serviço que materialmente adira aos princípios cravados tanto na CF/1988, 

quanto na respectiva norma regulamentadora, no que diz respeito à busca e ao atingimento de 

níveis satisfatórios de competitividade (ORRICO FILHO et al., 1998, 2007; ROLIM et al., 

2010, 2013). 

 

Assim, para contribuir com sugestão de práticas adequadas que procurem o atingimento de 

níveis satisfatórios de competitividade em procedimentos licitatórios para a delegação de 

serviços de TPUO a particulares, nesta Tese é desenvolvido um método de análise resultante 
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da adjunção de elementos da Teoria da Regulação Econômica com elementos da Teoria dos 

Leilões. 

 

1.1. REFORMAS, LICITAÇÕES E COMPETITIVIDADE 
 

O debate sobre a prestação de serviços públicos por empresas privadas, que desaguou na 

construção cristalizada na CF/1988, incluindo a questão da necessidade de procedimentos 

licitatórios para a delegação desses serviços, não ocorreu isoladamente no Brasil, em absoluto. 

Os debates brasileiros se inseriram em um contexto de debate internacional, cuja difusão pode 

ser posicionada no final dos anos 1970s e ao longo dos anos 1980s, sobretudo no Reino 

Unido, mas também nos Estados Unidos e no Chile, e abarcaram questões acerca da 

desestatização e da privatização de atividades que, em países de tradição anglo-saxã, seguiam 

o conceito de public utilities e vinham, em muitos casos, sendo até então providas por 

empresas públicas em regime de monopólio (SANTOS; ORRICO FILHO, 1996b; SANTOS, 

2000). 

 

Destaque-se que os debates internacionais se inseriam em um contexto de crise, decorrente da 

própria natureza cíclica da dinâmica capitalista que, por volta dos anos 1970s, correspondia a 

uma crise do Estado, que vinha até então desempenhando o papel de principal provedor do 

bem-estar social e promotor do crescimento. Com a crise, o Estado perdia sua capacidade 

fiscal e financeira para a promoção do desenvolvimento social e econômico, fazendo com que 

se cogitasse o seu afastamento gradual da vida econômica, se impusessem reformas 

regulatórias, e se considerassem as forças de mercado como o principal agente para o 

atingimento de eficiência produtiva e alocação ótima de recursos sociais (SANTOS; ORRICO 

FILHO, 1996b; SANTOS, 2000). 

 

Interessante notar que o debate internacional não se iniciou em países que seguiam o conceito 

de services publiques, a exemplo da França, em que as atividades consideradas como serviço 

público, incluindo os transportes, têm o Estado como seu titular e à Administração Pública 

cabe executar os serviços diretamente, ou indiretamente por meio de delegação a particulares, 

mas sim em países de tradição anglo-saxã, sobretudo o Reino Unido (GWILLIAN, 2008a), 

onde a realização dessas atividades está no campo de competência dos particulares e o Estado 

tem uma atuação baseada no poder de polícia, de tutela do interesse público, através do 
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controle das atividades dos particulares por meio de regulamentos, ou seja, por meio de uma 

atuação mais reguladora e regulamentadora da forma como os particulares executam essas 

atividades (ARAGÃO; MARAR, 1996; SANTOS, 2000). 

 

Interessante também notar que, a despeito de em países de tradição anglo-saxã o Estado não 

ser considerado o titular das public utilities, a formação histórica desses países ao longo do 

século XX terminou por levar o Estado a constituir empresas públicas monopolistas 

provedora dessas atividades. Santos (2000) lembra que, ao longo do século XX, por conta das 

diversas crises enfrentadas, sobretudo a crise internacional de 1929 e as duas guerras 

mundiais - que inclusive reduziram a capacidade de investimento das empresas particulares 

que, na segunda metade do século XIX e no início do século XX, eram os principais agentes 

provedores dos serviços públicos - e pela necessidade de vultosos investimentos para o 

provimento de serviços públicos, o Estado foi levado a exercer o papel de provedor, promotor 

e coordenador da reconstrução e da recuperação econômica. Esse papel de Estado provedor 

veio a ser questionado justamente por conta de sua crise nos anos 1970s. 

 

O debate britânico se espraiou para o restante mundo ocidental, também em crise, e assim 

ganhou corpo a questão da desestatização, entendida como a transferência a particulares de 

atividades com características de serviço público - o transporte urbano por ônibus incluído - 

que até a década de 1970 vinham, em considerável escala, sendo realizadas por empresas 

públicas monopolistas. Quando posto em prática, o gênero desestatização foi 

operacionalizado através de uma variedade de espécies, ora ocorrendo por meio de processos 

de privatização, através da venda de ativos públicos a particulares (WHITE, 1994), associada 

a um contrato de delegação do serviço público até então prestado por empresa estatal, ora por 

meio da desregulamentação dos mercados, com liberação das condições de entrada e saída no 

mercado, ora por meio da delegação de contratos aos particulares, submetidos à 

regulamentação estatal. 

 

A escolha de qual das espécies de desestatização seria mais adequada, qual das espécies 

imporia maior competitividade nos mercados, resultando em maior eficiência alocativa na 

prestação dos serviços, foi uma tônica, com parte dos estudiosos defendendo que os próprios 

mercados seriam capazes de atingir esse propósito, enquanto outra parte dos estudiosos 

defendia que cabia ao Poder Público ter um papel ativo na busca pela competitividade (COX; 

MANNISENMAKI, 1991; SANTOS; ORRICO FILHO, 1996b). No final das contas, esse 
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debate entre desregulamentação e regulamentação se assenta em um pano de fundo mais 

amplo, qual seja, a discussão acerca de qual papel deve ter o Estado na Economia, papel que 

ciclicamente é redefinido em função das culturas e ideologias dominantes em cada momento 

histórico, e que corresponde a um tema central do debate político (SANTOS; ORRICO 

FILHO, 1996a). 

 

Em relação aos transportes urbanos por ônibus, o debate britânico do final dos anos 1970s 

decorreu da necessidade de reformas em um contexto em que se argumentava que as 

empresas públicas que vinham prestando os serviços em caráter monopolístico, 

aproximadamente desde após a 2a Guerra Mundial, apresentavam elevados custos de 

produção, necessitavam de aumento de subsídios governamentais, apresentavam níveis 

insatisfatórios de serviço, sofriam redução da demanda, e capturavam a regulamentação dos 

serviços em seus próprios interesses (BANISTER et al., 1992; ARAGÃO, 1996a; SANTOS; 

ORRICO FILHO, 1996a; SANTOS, 2000; COWIE, 2014). 

 

Por conta disso, através do Transport Act (Leis dos Transportes) de 1985, o Governo 

Britânico optou pela desregulamentação dos serviços de transporte urbano por ônibus nas 

cidades britânicas, o que implicou o início da exclusão do provimento público dos serviços e a 

livre entrada e saída de operadoras privadas para as denominadas linhas comerciais (linhas 

que não necessitavam de subsídio público), sem necessidade de prévia licitação, bastando 

apenas aviso prévio por parte dessas empresas a comissões municipais de tráfego sobre o 

início ou o fim de suas operações, sendo os operadores submetidos apenas à regulação feita 

pelo Poder Público sobre a qualidade dos serviços (PRESTON, 1991; WHITE, 1991; 

ARAGÃO, 1996a; KENNEDY, 1996a; SANTOS; ORRICO FILHO, 1996b; CROCKFORD, 

1999). 

 

As únicas exceções a essa nova realidade foram as linhas urbanas que necessitavam de 

subsídio público (linhas denominadas de linhas não comerciais), que requeriam prévia 

licitação, bem como todo o sistema da cidade de Londres, onde já havia sido inserido, através 

do London Regional Transport Act (Lei dos Transportes Regionais de Londres) de 1984, um 

sistema de licitações para delegação gradual dos serviços a empresas particulares, contra 

quem tiveram de passar a competir as várias subsidiárias públicas resultantes da fragmentação 

da então empresa pública monopolista (GLAISTER; BEESLEY, 1991; ARAGÃO, 1996a, 

KENNEDY, 1996a, 1996b; COWIE; ASENOVA, 1999; COX; DUTHION, 2001; TONER, 
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2001; GWILLIAN, 2008a; PRESTON; ALMUTAIRI, 2014; TRANSPORT FOR LONDON, 

2015). 

 

Saliente-se que antes mesmo da desregulamentação britânica, o Chile pós golpe de 1973 já 

tinha posto em prática a primeira experiência de desregulamentação nos transportes urbanos 

por ônibus no final dos anos 1970s (WHITE, 1991; BITRAN; SERRA, 1994; SANTOS; 

ORRICO FILHO, 1996b; OLIVEIRA, 2013). Em Santiago do Chile, o sistema de transporte 

urbano por ônibus era constituído por uma empresa pública e por empresas privadas 

submetidas a regulação estatal. O governo militar então resolveu instituir uma política de 

liberalização e de livre mercado dos transportes públicos, tendo se baseado na ideia de que o 

regime de livre concorrência conduziria à obtenção de máxima eficiência na alocação dos 

recursos níveis ótimos de bem-estar coletivo, tendo privatizado a empresa pública e abolido a 

regulação que incidia sobre as empresas privadas (BITRAN; SERRA, 1994; SANTOS; 

ORRICO FILHO, 1996b; SANTOS, 2000). 

 

Todavia, a experiência chilena mostrou que a livre concorrência em transporte público, diante 

da ausência de ação regulamentadora do Poder Público, não conduziu nem à eficiência nem 

ao estímulo da competitividade, haja vista formação de uma estrutura de mercado cartelizada, 

com preços de tarifas e controle de entrada no mercado feitas pelo cartel, bem como a perda 

da noção de rede e integração dos serviços com outros modos de transporte (e.g. metrô), os 

altos níveis de poluição, e os constantes congestionamentos (BITRAN; SERRA, 1994; 

SANTOS; ORRICO FILHO, 1996b; GWILLIAM, 2008a). 

 

Ainda que fuja do tipo de transporte por ônibus abordado nesta Tese, convém citar, por 

motivos históricos, que uma das primeiras experiências de reformas a se destacar nos 

transportes por ônibus foi a desregulamentação dos transportes intermunicipais, inter ou intra 

estaduais, ocorrida nos EUA em decorrência do Bus Regulatory Reform Act (Lei de Reforma 

Regulatória dos Transportes por Ônibus) de 1982. Essa legislação resultou da reação da 

indústria dos transportes intermunicipais e das políticas de governo diante do declínio do uso 

do modo rodoviário, que vinha sofrendo forte competição de outros modos, sobretudo após os 

subsídios concedidos em 1971 à Amtrak, operadora de transporte ferroviário, e após a 

desregulamentação do transporte aéreo em 1978 (FRAVEL et al., 1982; 

TRANSPORTATION RESEARCH BOARD, 2002). 
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Ainda em relação ao transporte intermunicipal, cite-se ainda outra das experiências 

precursoras de desregulamentação, ocorrida no Reino Unido em decorrência do Transport Act 

(Leis dos Transportes) de 1980, através do qual aos interessados em operar os serviços 

bastava apenas fazer registro dos serviços que pretendiam executar, especificando rotas, 

horários, e tarifas que desejassem, havendo assim liberação das condições de entrada e saída 

de empresas nos mercados, ficando os operadores submetidos apenas à regulação feita pelo 

Poder Público sobre a qualidade dos serviços (WHITE; ROBBINS, 2012; WHITE, 2014). 

 

Todavia, em oposição à opção de reformas via desregulamentação, em muitos outros casos se 

optou pela delegação dos serviços por meio de processos competitivos, de procedimentos 

licitatórios, nos quais o planejamento da rede de serviços, a definição de tarifas, e os critérios 

de entrada nos mercados eram determinados pelo Poder Público, sendo estabelecida uma 

relação contratual entre os operadores vencedores das licitações e o Poder Público. 

 

Nesse sentido, Cox e Mannisenmaki (1991) dizem que as reformas conduzidas a partir dos 

anos 1970s buscavam melhorar a eficiência no provimento dos serviços de transportes 

públicos, e que uma das estratégias dos governos para atingir essa melhoria foi a adoção de 

estruturas organizacionais que incorporavam a competição, correspondendo os procedimentos 

licitatórios justamente a uma das formas de inserir a competição (sendo a desregulamentação 

a outra forma), sobretudo quando era meta do Poder Público o atingimento de objetivos 

sociais, tais como redução de congestionamento, de poluição atmosférica, e de consumo 

energético. 

 

Em adição, mencione-se que procedimentos licitatórios salvam dinheiro (COX; LOVE, 

1991b; GLAISTER; COX, 1991) porque a competição por eles estabelecida induz a menores 

custos de produção do que aqueles verificados em caso de monopólio. 

 

A visão prevalente em vários países, tais como Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca, 

Holanda, França, Itália, Irlanda, Austrália, África do Sul, em Londres, em determinadas 

cidades, condados e estados dos Estados Unidos, ainda que em ritmo lento e de forma 

limitada (e.g. Atlanta, Boston, Chicago, Cincinnati, Cleveland, Dallas, Denver, Fort Wayne, 

Houston, Las Vegas, Los Angeles, Miami, New Orleans, New York, Norfolk, Orlando, 

Philadelphia, Phoenix, Portland, San Antonio, San Diego, San Francisco, Seattle), foi que 

citados objetivos sociais seriam mais adequadamente atingidos quando o Poder Público 
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levasse adiante um processo de planejamento público, coordenado e abrangente, no qual 

fossem determinadas tarifas, itinerários, horários, integração tarifária, e os serviços fossem 

delegados a operadores privados por meio de procedimentos licitatórios (COX; LOVE, 1991a, 

1991b; COX; MANNISENMAKI, 1991; TEAL, 1991; ALEXANDERSSON et al., 1998; 

COX, 1999; WALLIS; BRAY, 2001; van de VELDE, 2005; van de VELDE et al., 2008; 

WALTERS; CLOETE, 2008; AMARAL et al., 2009; VEENEMAN, 2010). 

 

Assim, em termos econômicos, os debates travados por conta da necessidade de reformas para 

o enfrentamento da crise do Estado dos anos 1970s revolveram em torno dos conceitos de 

competição, competitividade e contestabilidade (BANISTER et al., 1992). Em relação aos 

serviços públicos, e especificamente em relação transportes urbanos por ônibus, os debates 

focaram na natureza do tipo de competição a ser introduzida nos mercados, se uma 

"competição no mercado", correspondente à desregulamentação do mercado, através de uma 

completa liberação tanto de tarifas quanto de condições de entrada e saída de empresas nos 

mercados, na qual o único papel do Poder Público consistiria em regular e fiscalizar padrões 

de qualidade e de comportamento das empresas prestadoras dos serviços, ou se uma 

"competição para o mercado", correspondente à regulamentação do mercado, na qual o Poder 

Público teria um papel mais ativo, planejando a rede de serviços, estabelecendo tarifas, e na 

qual a entrada de empresas nos mercados se daria por meio de procedimentos licitatórios 

competitivos, planejados e conduzidos pelo Poder Público, através dos quais se delegariam 

contratos com prazos determinados (GWILLIAN, 2008a) que, quando expirados, seriam 

sucedidos por novos contratos resultantes de novas rodadas de procedimentos licitatórios 

(COX; LOVE, 1991a, 1991b). 

 

Desde já se adianta que, diante do debate entre os dois modelos acima comentados - 

"competição no mercado" e "competição para o mercado" - as delegações por meio de 

processos licitatórios são a opção defendida nesta Tese como mais apropriada, conquanto os 

pressupostos defendidos ao longo desta Tese sejam observados. Essa opção decorre não 

apenas do fato de os serviços de TPUO serem considerados serviços públicos e, por conta 

disso, a CF/1988 impor a realização de licitações para a sua delegação a particulares, mas 

também pela crença do autor desta Tese no modelo em que procedimentos licitatórios, quando 

adequadamente modelados, conduzem ao incremento da competitividade e, como derivada, à 

obtenção de valores mais econômicos para os contratantes (ALBANO et al., 2011a; BAJARI; 

TADELIS, 2011; DIMITRI et al., 2011a; CHONG et al., 2014). A esses motivos, adicione-se 
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o fato de o mercado de ônibus urbano eventualmente autorregulado, desregulamentado, não 

encontrar sustentação nem mesmo nos pressupostos fundamentais da Teoria da Concorrência 

Perfeita, conforme discutido por Santos e Orrico Filho (1996a). 

 

Dessa forma, diante da assunção da realização de licitações, esta Tese procurará identificar as 

formas e mecanismos adequados para que essas delegações beneficiem a competitividade. 

Salienta-se que essa busca pela competitividade não é um fim em si mesmo, em absoluto, mas 

sim um meio, porquanto, quando estabelecida, a competitividade tende a aumentar a 

eficiência alocativa das contratações (DOMBERGER et al., 1986), reduzindo assim custos de 

produção, e possibilitando ganhos para os usuários dos serviços (COX, 2005). Além desses 

argumentos, adicione-se que a competição é algo que sempre foi uma potente força tanto nas 

indústrias quanto na maioria das fases da vida social (BERGLUND; BURNS, 1936). 

 

Diante do fato de a Teoria da Concorrência Perfeita não se aplicar aos mercados de TPUO, e 

também porque, quando aplicada, a Teoria do Monopólio Natural - uma das alternativas à 

Teoria da Concorrência Perfeita e que aborda monopólios naturais, estruturas de mercado em 

que a produção se dá por retornos crescentes de escala, com sub-aditividade de custos 

(DODGSON; KATSOULACOS, 1991; SANTOS; ORRICO FILHO, 1996a) - não ter 

explicado os resultados inadequados ocorridos na prestação de serviços de TPUO, a exemplo 

da escalada de volumes de subsídios, de custos crescentes de produção não compensados por 

correspondente aumento de demanda, e da execução dos serviços com nível de qualidade 

insatisfatória, resultantes de contratações por ela mesma preconizada, a exemplo de 

franchising (tipo de contratação na qual o Estado define e controla de forma qualitativa e 

quantitativa a prestação dos serviços, ao mesmo tempo em que estabelece barreiras à entrada e 

protege o provedor dos serviços de quaisquer ameaças competitivas), a Teoria dos Mercados 

Contestáveis se apresenta como uma opção de regulamentação para os mercados de TPUO 

(SANTOS; ORRICO FILHO,1996a). 

 

Assim, em relação às discussões acerca de como manter ambientes competitivos em mercados 

e indústrias de serviços públicos, convém mencionar o conceito de contestabilidade. Um 

mercado perfeitamente contestável corresponde a uma generalização do conceito de mercado 

perfeitamente competitivo e, ainda que da mesma forma que a construção teórica de um 

mercado de concorrência perfeita não sirva como uma descrição exata da realidade, 

corresponde a um modelo teórico que pode ser empregado como benchmark para o estudo do 
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comportamento de um amplo espectro de estruturas industriais, incluindo monopólios e 

oligopólios (BAUMOL, 1982).  

 

Santos e Orrico Filho (1996a) dizem que a essência da contestabilidade é assimilar a 

competição virtual à competição real. Em outras palavras, a Teoria dos Mercados 

Contestáveis diz que a ameaça de entrada e de competição feita por potenciais empresas 

interessadas em entrar em um mercado tem os seguintes efeitos sobre empresas incumbentes: 

a) caso se trate de monopólio natural, a ameaça forçará a incumbente monopolista a 

estabelecer preços iguais aos custos médios e a agir de tal forma a produzir com o máximo de 

eficiência técnica, sob risco de o incumbente atrair a entrada de empresa mais eficiente e 

assim perder mercado; b) caso não se trate de monopólio natural, a ameaça forçará as 

incumbentes a produzirem de forma economicamente eficiente, a preços iguais aos custos 

marginais, sob risco atração da entrada de empresas mais eficientes e de perda mercado 

(DODGSON; KATSOULACOS, 1991; SANTOS; ORRICO FILHO,1996a). 

 

Como assunções para a existência de um mercado contestável, citam-se: livre entrada e saída 

do mercado, ou seja, ausência de barreiras à entrada e à saída; acesso à mesma tecnologia a 

quaisquer empresas interessadas em operar no mercado; possibilidade de entrada do tipo hit-

and-run, ou seja, a entrada de novas empresas no mercado deve se dar antes que as empresas 

incumbentes tenham tempo de responder à ameaça competitiva abaixando seus preços 

(BAUMOL, 1982; DODGSON; KATSOULACOS, 1991; SANTOS; ORRICO 

FILHO,1996a). 

 

Conforme afirmam Santos e Orrico Filho (1996a), o conceito de contestabilidade, presente em 

Baumol (1982) e em Baumol et al. (1988), ao prognosticar que a simples ameaça de entrada e 

de competição em mercados por parte de potenciais entrantes faz com que empresas 

incumbentes (monopolistas ou oligopolistas) pratiquem preços iguais a seus custos médios, o 

que resulta em produção a nível máximo de eficiência técnica (i.e. um custo mínimo para 

determinado nível de produção), trouxe novas perspectivas para a regulamentação pelo Estado 

da atividade econômica. Caracteriza-se assim a contestabilidade como uma nova possibilidade 

de regulamentação da prestação de serviços de TPUO alternativa àquela tradicionalmente 

vinculada aos modelos de competição imperfeita (sobretudo o modelo de monopólio natural) 

que usualmente vinham se constituindo no suporte intelectual para a regulamentação estatal. 
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Saliente-se que, ainda que os resultados observados na desregulamentação britânica - 

caracterizados por reconcentração empresarial após um período inicial com um grande 

número de empresas pequenas - apontem para evidências empíricas de que o mercado de 

transportes urbanos por ônibus não apresenta características de contestabilidade (SANTOS; 

ORRICO FILHO, 1996a, 1996b; LANGRIDGE; SEALEY, 2000), ainda que em um período 

inicial pós desregulamentação se tenha cogitado a possibilidade da contestabilidade (EVANS, 

1991), outras experiências em mercados regulamentados, cujos serviços foram contratados 

por meio de procedimentos licitatórios competitivos, a exemplo dos casos de Londres, da 

Suécia, e dos Estados Unidos, apontam para a existência de contestabilidade na disputa pelo 

direito de operar sistemas de transportes urbanos por ônibus (SANTOS; ORRICO FILHO, 

1996a, 1996b). Em outras palavras, a contestabilidade não parece estar presente em ambientes 

em que há "competição no mercado", mas parece ocorrer em ambientes em que há 

"competição para o mercado". 

 

Por esses motivos, nesta Tese, além de se defender a regulamentação da prestação por 

particulares de serviços de TPUO, defender-se-á que essa regulamentação deve incluir 

elementos derivados do conceito da contestabilidade dos mercados, aplicados a contratações 

derivadas de procedimentos licitatórios competitivos geralmente conhecidos como 

competição de Demsetz (GEIPOT, 1999; COWIE, 2009). 

 

Saliente-se que, diferentemente do que vinha ocorrendo na Europa, o transporte urbano por 

ônibus nas cidades da América Latina em geral não se caracterizava, até os anos 1980s, pela 

prestação dos serviços por empresas públicas monopolistas, mas sim por uma quantidade 

diversificada de empresas privadas que foram se formando ao longo do processo industrial 

capitalista ocorrido na região. A maneira como essas empresas eram formadas, e as estruturas 

de mercado existentes, basicamente apresentavam dois modelos, um para a maioria dos países 

latino americanos, caracterizado por sistemas urbanos atomizados em empresas de médio ou 

pequeno porte, artesanais e familiares, e o modelo brasileiro, que até meados do século XX 

seguia o padrão do restante de América Latina, mas a partir de então, inclusive com apoio dos 

poderes públicos, sobretudo durante o período do Regime Militar iniciado nos anos 1960s, no 

qual definições feitas no plano do governo federal se espalharam para estados e municípios, 

foi se constituindo em sistemas concentrados em grandes empresas, profissionalmente 

organizadas e geridas (BRASILEIRO, 1996c; BRASILEIRO et al., 1996; SANTOS; 
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BRASILEIRO, 1996; ARAGÃO; BRASILEIRO, 1999; BRASILEIRO; HENRY, 1999; 

SANTOS, 2000). 

 

Em termos históricos, até a edição da Lei Federal 8.987/1995 (BRASIL, 1995a), lei que 

regulamenta o artigo 175 da CF/1988, a regulamentação dos serviços de TPUO no Brasil 

basicamente se caracterizava por seguir pressupostos da Teoria do Monopólio Natural - 

regulamentação cujo exemplo mais pronunciado para os ônibus urbanos é o modelo francês 

(BRASILEIRO, 1996a) - com algumas adaptações, feitas por conta de condições particulares 

do caso brasileiro presentes na transição dos bondes elétricos para os ônibus ocorrida nos anos 

1940s e 1950s (SANTOS; ORRICO FILHO, 1996a; SANTOS, 2000). 

 

Em geral, a despeito da existência de empresas públicas estabelecidas em algumas cidades, 

majoritariamente a operação era feita por empresas privadas (VASCONCELLOS, 2000), e o 

direito de operar as linhas de TPUO era delegados pelo Poder Público a essas empresas 

privadas por meio de permissões precárias, sem licitação. Com o passar do tempo, a 

precariedade das permissões começou a ser alterada pelos tribunais, pelo entendimento de que 

o vínculo entre o Poder Público e as empresas privadas não era tão frágil. Assim, surgiram as 

permissões qualificadas, equivalentes a verdadeiras concessões (BRASILEIRO, 1996c), 

todavia em geral sem a realização de licitações (ORRICO FILHO et al., 1998). 

 

Em relação à prestação de serviços públicos por empresas privadas, a onda das reformas 

internacionais decorrentes da crise dos anos 1970s e a promulgação da CF/1988 - que 

determinou que o TPUO corresponde a serviço público e impôs a necessidade de prévia 

licitação à delegação de serviços públicos a particulares - desaguaram na edição da Lei 

Federal 8.987/1995, primeira lei a efetivamente dispor sobre regramento geral para a 

delegação de serviços públicos no Brasil (BRANCO, 2002). Com a Lei Federal 8.987/1995, 

paulatinamente começaram a ser realizadas licitações para regularizar a prestação de diversos 

serviços públicos brasileiros, entre os quais os serviços de TPUO. 

 

Saliente-se que, em adição às regulamentações gerais para delegação de serviços públicos 

estampadas na Lei Federal 8.987/1995, cada serviço público dispõe de regulamentação 

setorial específica, que particulariza como a prestação de cada serviço público pode ser 

delegada e executada. Como há serviços públicos de competência federal, estadual, e 
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municipal, essas regulamentações setoriais são produzidas em cada um dos três níveis 

federativos, a depender de qual nível federativo tenha a tutela do serviço público específico. 

 

Segundo o artigo 30, V da CF/1988, os serviços de TPUO são de competência municipal, por 

esse motivo as regulamentações setoriais que dizem respeito ao TPUO usualmente são feitas 

em nível municipal, podendo haver regulamentações federais que de alguma forma afetam a 

prestação dos serviços de TPUO. Há também o caso das Regiões Metropolitanas, em que 

eventualmente os Municípios que as constituem e o Estado em que se situam podem unir 

esforços para mais adequadamente gerirem os serviços de TPUO. Nessas situações, alguma 

regulamentação feita em nível estadual pode existir em paralelo às regulamentações dos 

Municípios que integram a Região Metropolitana. 

 

Assim, diante do aparato constitucional vigente desde 1988, os anos 1990s marcaram o início 

da realização de licitações para a delegação a particulares da prestação de serviços de TPUO, 

cabendo aos município de Belo Horizonte e São Paulo o papel de precursores nesse processo 

(ORRICO FILHO et al., 2007). 

 

Saliente-se que após a edição da Lei Federal 8.987/1995, teoricamente a competitividade - 

sendo um princípio esculpido na legislação brasileira para a condução de procedimentos 

licitatórios, sobretudo na Lei Federal 8.666/1993 (BRASIL, 1993) - deveria ser um objetivo 

perene a ser seguido. Nesse sentido, a colocação em prática de uma regulamentação baseada 

na Teoria dos Mercados Contestáveis teria sido um avanço para a prática regulamentadora no 

Brasil. Todavia, a despeito de instrumentos legais que permitiriam ao Poder Público adotar os 

pressupostos da contestabilidade, os termos dos editais dos procedimentos licitatórios, e os 

respectivos resultados das licitações, não apontam nessa direção, porquanto as licitações que 

têm sido realizadas mais parecem ter sido conduzidas com a finalidade de cumprir uma 

determinação legal e formal que efetivamente fazerem inserir nos sistemas de TPUO das 

cidades brasileiras um serviço que materialmente adira aos princípios cravados tanto na 

CF/1988, nas respectivas normas regulamentadoras (ORRICO FILHO et al., 1998, 2007; 

ROLIM et al., 2010, 2013) e, sobretudo, aos pressupostos da contestabilidade. 

 

O que se percebe de resultados de licitações para a delegação já conduzidas alhures no Brasil 

é a manutenção de características de mercado anteriores ao advento da Lei Federal 

8.987/1995, tais como concentração empresarial, baixa competitividade, indícios de 
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cartelização, pouca entrada de novas operadoras, domínio das empresas incumbentes, divisão 

dos sistemas de TPUO em grandes lotes, exigência de frotas numerosas, contratos com prazos 

longos, possibilidade de prorrogações contratuais igualmente longas, características que 

repercutem em baixa competitividade nos mercados, de forma que não se obtém nem uma 

"competição para o mercado" nem uma "competição no mercado". Como esses fatos têm sido 

uma constante em diversas licitações já conduzidas no Brasil (ORRICO FILHO et al., 1998, 

2007; ROLIM et al., 2010, 2011, 2013), pode-se dizer que há um modelo brasileiro de 

licitação para a delegação a particulares de serviços de TPUO que não estimula a 

competitividade. 

 

1.2. ADJUNTANDO A TEORIA DA REGULAÇÃO ECONÔMICA E A TEORIA DOS 
LEILÕES (AUCTION THEORY): EM BUSCA DA COMPETITIVIDADE 
 

Repete-se-se que a prestação dos serviços públicos de transporte coletivo de passageiros por 

ônibus no Brasil, incluído o TPUO, tem se caracterizado por fortes indícios de cartelização 

entre as empresas incumbentes nos sistemas (cf. ORRICO FILHO; SANTOS, 1996; ORRICO 

FILHO et al., 1998, 2007; ROLIM et al., 2009, 2010, 2011, 2013; 2014a, 2014b). 

 

Diante desse mercado cartelizado, nem a Teoria da Regulação Econômica nem a Teoria dos 

Leilões, tomadas isoladamente, eventualmente são capazes de responder aos anseios que a 

categorização do TPUO como serviço público impõe, haja vista não se ter conseguido inserir 

adequado níveis de competitividade, nem nos procedimentos licitatórios para a delegação dos 

serviços, nem durante a execução dos contratos, no dia-a-dia do mercado no momento ex post 

licitação, fatos que exemplificam não respostas, respectivamente, da Teoria dos Leilões e da 

Teoria da Regulação Econômica. 

 

Saliente-se que essa não resposta não é uma exclusividade nem do setor de transportes de 

passageiros por ônibus, nem do Brasil. Klemperer (2004a) e Milgrom (2004) mostram casos 

de insucessos de leilões que foram modelados a partir de pressupostos tidos pela Teoria dos 

Leilões como adequados, mas que no entanto resultaram em verdadeiros fiascos quando 

aplicados, respectivamente, em leilões para a delegação de licenças de telecomunicação 

móvel de terceira geração (3G) em diversos países europeus, e em leilões para a delegação de 

espectros 3G de telefonia celular em diversos locais dos Estados Unidos, expondo assim 

falhas da Teoria dos Leilões no curto prazo. Por outro lado, falhas em situações que aderiram 
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a pressupostos tidos como adequados pela Teoria da Regulação Econômica têm ocorrido, a 

exemplo dos transportes urbanos por ônibus na Escandinávia, contratados por meio de 

licitações, que mostram surgimento de falhas no médio prazo, a exemplo de processos de 

reconcentração e de cartelização (SANTOS; ORRICO FILHO, 1996b; ALEXANDERSSON 

et al., 1998; NORDENLOW; ALEXANDERSSON, 1999; NORDSTRAND, 2005; 

MATHISEN & SOLVOLL, 2008; RYE; WRETSTRAND, 2014). 

 

Esse fato leva à tentativa neste Tese de adjunção das duas teorias, a fim de que se tente 

conseguir entender o porque de os processos licitatórios brasileiro para delegação de serviços 

de TPUO não virem obtendo êxito no que diz respeito ao atingimento de níveis adequados de 

competitividade, o que tem inclusive trazido reflexos negativos na prestação adequada do 

serviço e suas condições de regularidade, eficiência, atualidade, generalidade e modicidade 

tarifária, conforme definido pela Lei Federal 8.987/1995: 

 
Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao 

pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas 

pertinentes e no respectivo contrato. 

§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, 

eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e 

modicidade das tarifas. 

§ 2o A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das 

instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. 

(BRASIL, 1995a). 

 

Em adição, saliente-se que, porque os serviços de TPUO têm sido escrutinados na maior parte 

dos casos apenas pela Teoria da Regulação Econômica, convém que agora se joguem luzes da 

Auction Theory sobre o setor, a fim de se obter respostas a questões não resolvidas pela Teoria 

da Regulação Econômica. Dessa forma, ganham importância questões relativas a propriedade 

de garagens e terminais, prazos de contrato, tamanho dos lotes a serem licitados (SANTOS; 

ORRICO FILHO, 1996b), tipo de leilão adotado, participação de consórcio, entre outros, 

fatores que afetam a modelagem e o desenho de uma licitação (ou leilão). 
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A Auction Theory modela os problemas de decisão que coletivamente desafiam os 

concorrentes em uma licitação (ou leilão), ou seja, de um jogo de informação incompleta. 

McAfee e McMillan (1987) citam que a Auction Theory é aplicável a: 

 

- a casos em que o Poder Público contrata a produção de bens e serviços (e.g. serviços de 

TPUO); 

- situações em que há monopsônio do lado do Poder Público; 

- situações em que há oligopólio do lado das empresas que operam em um mercado. 

 

McAfee e McMillan (1987) dizem que na situação clássica monopsônio/oligopólio os 

problemas são considerados indeterminados: qualquer resultado no intervalo de possibilidades 

compreendidas, de um lado, por todos os ganhos irem para o comprador, e de outro lado, de 

todos os ganhos irem para o vendedor, é visto como possível. A Auction Theory suprime esse 

problema de barganha por presumir que o monopsonista tem todo o poder de barganha. 

 

Saliente-se que uma licitação corresponde a um leilão, ou seja, um processo de aquisição por 

meio de uma licitação competitiva (competitive tendering) nada mais é que um leilão 

(KRISHNA, 2010). Leilões têm sido usados para vender ou comprar uma infinidade de 

produtos e serviços, a exemplo de obras de arte, livros, antiguidades, produtos agrícolas, 

direitos de exploração de minerais (e.g. petróleo), títulos do tesouro, direitos de exploração de 

monopólios naturais, posições (slots) em aeroportos, compras governamentais (McAFEE; 

McMILLAN, 1987), exploração de infraestruturas, prestação de serviços públicos, delegação 

do uso de sistemas de transporte (e.g. Reino Unido, Escandinávia) (KRISHNA, 2010), 

direitos de uso de espectro eletromagnético para comunicações (e.g. EUA, Reino Unido) 

(KLEMPERER, 2004a; MILGROM, 2004). 

 

Poder-se-ia indagar o porque de se realizarem licitações. O objetivo de uma licitação não 

deveria ser apenas o cumprimento de imposição legal, mas também, e sobretudo em termos 

econômicos, a busca de eficiência alocativa, através da escolha do licitante que apresente 

menor custo de produção para o nível de serviço especificado em edital (KENNEDY, 1996a; 

HENSHER, 2007), através de um processo que se supõe competitivo. 

 

Em adição, como motivo para a realização de licitações, podem ser mencionados: estimulo e 

promoção da competitividade; possibilidade de participação de licitantes de diversas origens; 
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possibilidade de atingimento do real valor de mercado do objeto em disputa; possibilidade de 

transparência processual, o que pode prevenir a corrupção; isonomia, com iguais chances de 

participação a interessados qualificados para a contratação que se pretende realizar (BAJARI; 

TADELIS, 2011). 

 

Um dos objetivos desta Tese é mostrar que, sendo sabidamente os mercados concentrados, 

com indícios de cartelização, os termos dos editais das licitações realizadas não dispuseram de 

elementos que enfrentassem essa realidade, em absoluto, o muito das vezes os próprios termos 

dos editais estabeleceram regras e condições que contribuíram para uma baixa 

competitividade, favoreceram e estimularam o sucesso de incumbentes nas disputas 

licitatórias, e resultaram na manutenção ex post licitação do cenário existente ex ante 

licitação. 

 

Assim, o objetivo central desta Tese é a construção de um método de análise, resultante da 

adjunção de elementos da Teoria da Regulação Econômica com elementos da Teoria dos 

Leilões, que contribua para a busca da competitividade em procedimentos licitatórios para a 

delegação de serviços de TPUO a particulares. 

 

Saliente-se que no método desenvolvido procurar-se-á priorizar a adoção de pressupostos 

baseados em elementos técnicos, sobretudo em elementos econômicos, porquanto se entende 

que os pressupostos econômicos devem limitar a discricionariedade do gestor público, ainda 

que a legislação eventualmente lhe faculte optar por uma entre várias possibilidades de 

tomada de decisão. 

 

Após sua construção, o método de análise terá aplicação exemplificada através da sua 

incidência sobre os editais das Concorrências 01/2013, 02/2013 e 03/2013, licitações 

publicadas pelo Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) cujo objeto foi a delegação a 

empresas particulares dos serviços de TPUO do Sistema Transporte Público de Passageiros da 

Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR). 

 

Com nesta Tese está sendo considerada a existência de um modelo brasileiro de licitação para 

a delegação a particulares de serviços de TPUO que não estimula a competitividade, pode-se 

afirmar que os achados eventualmente apontados ao longo da aplicação do método para o 

caso do STPP/RMR podem ser extrapolados para outras cidades brasileiras. 
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Assim, frente a essa situação, necessário se faz procurar meios que contribuam com a busca e 

o incremento de competitividade em licitações para a delegação a particulares de serviços de 

TPUO. Por conta disso, impõe-se o questionamento, que serve de fio condutor desta Tese: em 

que medida e por conta de quais inadequações os editais para delegação de serviços de TPUO 

a particulares não têm contribuído com o atingimento de níveis adequados de competitividade 

e de contestabilidade e, em consequência, de eficiência e de benefício à modicidade tarifária, 

nos mercados locais? 

 

Como hipótese da pesquisa se coloca ao fato de as licitações brasileiras postas em prática para 

a delegação de serviços de TPUO em geral não terem beneficiado a competitividade. O teste 

da hipótese é o resultado da aplicação do método de análise desenvolvido na Tese sobre os 

editais das Concorrências 01/2013, 02/2013 e 03/2013, publicados pelo CTM para a 

delegação a empresas particulares dos serviços de TPUO do STPP/RMR. 

 

1.3. MOTIVAÇÃO PARA A PESQUISA 
 

Como motivação para o estudo da competitividade em delegações a particulares de serviços 

de TPUO a particulares, citam-se: 

 

(a) o ônibus é essencial para deslocamentos nas cidades brasileiras, sendo essencial em 

virtude das condições socioeconômicas de sua população; 

(b) necessidade de acesso às oportunidades que a cidade oferece (acessibilidade); 

(c) contribuir para que futuras licitações procurem se pautar pela busca da competitividade, 

não como um fim em si, mas para benefício tarifário e melhores serviços; 

(d) ter alguma serventia prática; 

(e) trata-se de serviço público, que deve ser realizado de forma adequada, segundo 

pressupostos de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, 

cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas; 

(f) o objeto do estudo é de interesse público e envolve altos valores contratuais; 

(g) dar continuidade aos estudos iniciados na Dissertação de Mestrado (Tribunais de Contas e 

a Regulação do Transporte Intermunicipal de Passageiros Por Ônibus – TIPO) do autor desta 

Tese; 
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(h) o autor trabalha em instituição que realiza Controle Externo sobre órgãos que realizam 

licitações; 

(i) trazer para a Academia a experiência profissional do autor. 

 

1.4. OBJETIVOS DA PESQUISA 
 

O objetivo geral desta Tese é contribuir com elementos metodológicos para a averiguação do 

atingimento de competitividade em licitações para a delegação e contratação de serviços de 

TPUO, através de um método de análise que adjunte a Teoria da Regulação Econômica, aqui 

vista como fenômeno que trata da situação dos mercados nos momentos ex ante e ex post 

licitações, com a Teoria dos Leilões (Auction Theory), aqui vista como processo que trata dos 

fenômenos que ocorrem durante os próprios procedimentos licitatórios. 

 

Como objetivos específicos, citam-se: 

 

(i) mostrar que os próprios termos dos editais estabelecem regras e condições que contribuem 

para uma baixa competitividade, favorecem e estimulam o sucesso de incumbentes nas 

disputas licitatórias, e resultam na manutenção ex post licitação do cenário existente ex ante 

licitação; 

(ii) estabelecerem-se ou identificarem-se práticas que estimulem a competitividade; 

(iii) empregar a Auction Theory para analisar as estratégias competitivas; 

(iv) detectar barreiras à entrada nos mercados de TPUO; 

(v) discutir o tipo de leilão mais apropriado para o procurer em processos de delegação de 

TPUO. 

 

A Tese apresenta uma inovação metodológica, na medida em que desenvolve um método 

original e inédito para analisar procedimentos licitatórios para a delegação de serviços de 

TPUO a particulares, sobretudo nos aspectos ligados à busca da competitividade. Nesse 

sentido, a Tese amplia os limites da forma como a literatura vem analisando as licitações, 

usualmente baseada apenas em pressupostos oriundos da Teoria da Regulação Econômica, 

mas não da Teoria dos Leilões. 
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1.5. METODOLOGIA EMPREGADA NA PESQUISA 
 

A metodologia de pesquisa empregada na Tese compreendeu as seguintes etapas: 

 

(I) revisão bibliográfica sobre o assunto pesquisado, envolvendo temas afins ao escopo desta 

Tese, e.g. Teoria da Regulação Econômica, Teoria dos Mercados  Contestáveis, Teoria dos 

Leilões. Com essa revisão será construída a problemática e o quadro conceitual da pesquisa; 

(II) construção de um método de análise, que ser empregado em casos empíricos, através do 

desenvolvimento de critérios da prática que estimulem a competitividade para o setor em 

estudo, com base nos conhecimentos advindos da Teoria da Regulação Econômica e da 

Teoria dos Leilões; 

(III) levantamento documental (editais das Concorrências 01/2013, 02/2013, 03/2013) junto 

ao GRCT que servirá de ilustração para aplicação do método de análise desenvolvido; 

(IV) leitura dos editais das Concorrências 01/2013, 02/2013, 03/2013 e de seus anexos; 

(V) identificação, à luz do método de análise, dos elementos relevantes que eventualmente 

restringem a competitividade nos editais das Concorrências 01/2013, 02/2013, 03/2013; 

(VI) conclusões e recomendações para outros estudos. 

 

1.6. DELIMITAÇÃO DOS ESTUDOS 
 

Como delimitações à Tese, citam-se: 

 

(a) foi abordado apenas o TPUO em área metropolitana, não sendo feitas considerações 

acerca dos transportes intermunicipais ou interestaduais; 

(b) delimitação temporal abarcada pela Tese: da promulgação da CF/1988, e sobretudo da 

edição da Lei Federal 8.987/1995 até 2014, ano de conclusão do julgamento dos editais das 

Concorrências 01/2013, 02/2013 e 03/2013 publicados pelo CTM para a delegação a 

empresas particulares dos serviços de TPUO do STPP/RMR; 

(c) corresponde a uma análise tecnicista, sem análise do papel (“subliminar”) de todos atores 

envolvidos; 

(d) não abarca análises políticas dos eventuais motivos que levaram aos editais a terem sido 

publicados da forma que foram publicados; 

(e) não foram feitas entrevistas; 
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(f) não se falará de assuntos ligados à corrupção; 

(g) não se falará dos efeitos na competitividade e nos tipos de leilões decorrentes de eventuais 

regramentos que procurem evitar e punam eventuais propostas com preços muito baixos (e.g. 

abnormally low tenders) ofertadas em licitações, como referido em Engel et al. (2001). 

(h) linhas de ônibus especiais, opcionais, complementares não foram consideradas nas 

análises desenvolvidas nos editais das Concorrências 01/2013, 02/2013, e 03/2013 publicados 

pelo CTM; 

(i) não se entra no mérito de como os preços de reserva (reserve prices) das licitações 

analisadas foram obtidos e calculados, porquanto se parte do pressuposto que os preços de 

reserva constantes dos editais das Concorrências 01/2013, 02/2013 e 03/2013 têm valores 

adequados; 

(j) licitações sequenciadas estão excluídas, por conta dos largos prazos usualmente adotados 

em contratações de TPUO no Brasil; 

(k) não foram incluídas análises relativas ao Estatuto da Metrópole (Lei Federal 13.089/2015 

(BRASIL, 2015) e da Emenda Constitucional 90, de 15 de setembro de 2015. 

 

1.7. ESTRUTURA DO TEXTO DA TESE 
 

Na formatação do texto desta Dissertação basicamente foram seguidas instruções contidas em 

Curty, Cruz e Mendes (2002) e na NBR 10.520/2002 (ABNT, 2002), exceto quanto ao 

espaçamento entre linhas (foi empregado espaço 1,5), quanto à apresentação tipográfica dos 

títulos das seções e subseções, e quanto ao posicionamento e tamanho da fonte das legendas 

de quadros e ilustrações, postas antes, e não após esses elementos. A estruturação do relato 

procurou seguir orientações de Quivy e Campenhoudt (2003), Eco (1998), e de Severino 

(2000), e foi adotado para as citações o sistema alfabético (autor-data), tendo sido evitadas 

tanto notas de rodapé, quer de referência quer de conteúdo. 

 

Os elementos pré-textuais compreendem capa, folha de rosto, ficha catalográfica, folha de 

aprovação, dedicatória, agradecimentos, epígrafes, resumo e abstract, listas de quadros, lista 

de figuras, lista de equações, lista de siglas, e sumário. 

 

Os elementos textuais são compostos iniciados por esta Introdução e por mais cinco capítulos. 

Nesta Introdução são feitos comentários genéricos acerca da temática sob estudo, é 
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apresentada sua relevância, bem como a problemática abordada, e é desenvolvida a pergunta 

condutora da pesquisa, além de serem citados os objetivos propostos, tanto o geral quanto os 

específicos. É feita uma explicação da metodologia a ser empregada, e são explicitados 

assuntos que não são abordados pelos estudos desenvolvidos, ou seja, as delimitações 

respeitadas. O quadro teórico-conceitual e a revisão da literatura são apresentados no Capítulo 

2, enquanto no Capítulo 3 são apresentadas considerações metodológicas e é desenvolvido o 

método de análise, elemento central desta Tese. No Capítulo 4 é apresentado um exemplo 

sobre o qual será aplicado, no Capítulo 5, o método desenvolvido. Assim, os capítulos 3, 4 e 5 

corresponde à etapa relativa aos materiais e métodos empregados na pesquisa. O Capítulo 6 

exibe as conclusões a que se chegou neste relato. 

 

O Capítulo 2 traz o referencial teórico, iniciado por um resumo histórico de como o 

provimento dos serviços públicos tem se dado no Brasil, seguido de uma perspectiva histórica 

dos transportes urbanos por ônibus nas cidades brasileiras. Após isso é tratada a questão do 

provimento dos transportes urbanos por ônibus, abarcando a noção de serviço público e 

formas de delegação do TPUO. Depois, são tratados elementos da Teoria da Regulação 

Econômica e da Teoria dos Leilões, tendo sempre como pano de fundo a aplicação das duas 

teorias aos transportes públicos urbanos. 

 

No Capítulo 3 são desenvolvidas considerações metodológicas e é mostrada a construção do 

método de análise, sendo desenvolvidos racionais acreca dos parâmetros inseridos no método. 

 

No Capítulo 4 é feita uma resenha sobre o TPUO na RMR, sendo mostrado um histórico de 

como os serviços de transporte por ônibus evoluíram na RMR, após o que se exibe a 

caracterização do STPP/RMR, dos editais das Concorrências 01/2013, 02/2013 e 03/2013, e 

da estrutura de mercado ex ante licitações. 

 

No Capítulo 5 é feita uma aplicação do método ao caso da RMR, com exibição das análises 

críticas e resultados obtidos da incidência do método desenvolvido sobre os editais. É 

especulada uma possível estrutura de mercado ex post licitação, com base na análise dos 

dados dos editais e do modelo de licitação, e são mostrados os resultados das Concorrências 

01/2013, 02/2013 e 03/2013, após o que são feitos considerações finais do capítulo. 

 

No Capítulo 6 são mostradas as conclusões, achados, sugestões para pesquisa.  
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Como elementos pós-textuais citam-se as referências, relação de legislação, normas, editais e 

acórdãos consultados para o desenvolvimento das análises feitas, e dois anexos. 

 

O autor desta Tese deseja salientar que as análises feitas nesta Tese são suas apenas e deseja 

destacar que não tem a intenção de sugerir que os seus achados indicam que os editais das 

licitações analisadas violaram qualquer lei ou regra oficial. Além disso, o autor deseja 

ressaltar que não tem a pretensão de esgotar todos os assuntos relacionados à Teoria da 

Regulação Econômica e à Teoria dos Leilões, e também não tem a pretensão que o método 

desenvolvido nesta Tese seja definitivo a abarque todos os aspectos ligados a ambas teorias. 

Pelo contrário, apesar de inédito e original, e levando em conta as limitações do autor, o 

método desenvolvido tem por objetivo apresentar elementos de contribuição através da 

indicação de adequados pressupostos para a busca da competitividade em licitações para a 

delegação de serviços de TPUO. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Neste capítulo será apresentada uma revisão do referencial teórico subjacente ao tema desta 

Tese, sobretudo no que diz respeito à Teoria de Regulação Econômica e à Teoria dos Leilões, 

porquanto de uma tentativa de adjunção dessas duas teorias resulta o método de análise 

desenvolvido adiante, no Capítulo 3. Além disso, também é feita uma sintética revisão 

histórica sobre como os serviços de TPUO vêm sendo executados no Brasil, além de serem 

discutidos aspectos relativos à caracterização do TPUO como serviço público e como direito 

social. 

 

No contexto em que esta Tese é escrita, um leilão (auction) é sinônimo de licitação, sendo 

definido como um mecanismo que permite, de forma explícita e objetiva, comparações entre 

ofertas propostas por pessoas, físicas ou jurídicas, interessadas em adimplir a execução do 

objeto de uma contratação que está em disputa (MILGROM, 2004). Krishna (2010) diz que 

um processo de aquisição por meio de uma licitação competitiva (competitive tendering) nada 

mais é que um leilão. Um leilão também pode ser definido como uma instituição de mercado 

com um conjunto explícito de regras que determinam uma alocação de recursos e preços com 

base em ofertas propostas pelos participantes do mercado (McAFEE; McMILLAN, 1987). 

 

Em adição, neste Tese o termo auction pode ser usado para situações em que o Poder Público, 

também denominado de Administração, exerce tanto o papel de comprador (quando à 

Administração caberá pagar o menor preço possível por uma compra, seja de fornecimento de 

serviços ou de objetos) quanto o papel de vendedor (quando à Administração caberá arrecadar 

o maior preço possível por uma venda, seja de fornecimento de serviços ou de objetos). Em 

outras palavras, aqui se estão considerando ambos cenários mencionados em Ausubel e 

Cramton (2011), leilões para compra (procurement auctions), e leilões para venda (natural 

auction ou standard auction), ambas situações tratadas na Auction Theory, para as quais têm 

importância fundamental questões relativas à modelagem dos leilões (auction design). 

 

Adicione-se que, como o objeto desta Tese são serviços de TPUO, usualmente o Poder 

Público estará agindo como comprador do fornecimento de serviços por empresas privadas. 

Nessa situação um auction adquire uma característica de um procurement auction, e não de 

uma natural auction. A maior parte da Auction Theory é desenvolvida para situações em que 



 

 

40 
 

 

o realizador do leilão, no caso do TPUO, a Administração, exerce o papel de vendedor. 

Todavia, toda a Auction Theory desenvolvida para situações de venda pode igualmente ser 

aplicada para situações de compra (procurement auction), desde que se invertam os sinais dos 

racionais empregados (McAFEE; McMILLAN, 1987). Mais adiante será apresentada uma 

subseção específica contendo uma explicação sobre a terminologia empregada nesta Tese. 

 

Cite-se também que em leilões (ou seja, em procedimentos licitatórios) para a contratação de 

serviços de TPUO, a Administração Pública deve estabelecer um critério de escolha do 

vencedor do leilão que propicie ser contratado o licitante que forneça os serviços nos níveis de 

qualidade desejados, pelos menores preços possíveis. Assumindo que a busca de uma 

contratação em níveis de qualidade desejados e aos menores preços possíveis seja uma 

estratégia ótima da Administração, até mesmo por imposição constitucional, mas não só por 

isso, como se discutirá adiante quando se tratar dos porquês de uma licitação, essa estratégica 

ótima pode ser estudada por meio da Auction Theory (KENNEDY, 1996a). 

 

Convém aqui ser adiantado, sinteticamente, como se processa a dinâmica de um leilão, quer 

se trate de um leilão de compra, quer se trate de um leilão de venda. Porque o personagem que 

conduz o leilão - o leiloeiro (procurer) - não sabe o verdadeiro valor do objeto em disputa no 

leilão (e.g. um bem, um serviço), o procurer faz uma estimativa do valor do objeto e vai 

buscar na disputa (no leilão) o valor que o mercado está disposto a receber ou a pagar pelo 

objeto, conforme se trate, respectivamente, de leilão de compra ou de venda. Por sua vez, o 

licitante (pessoa física ou jurídica que apresenta ofertas no leilão) tem para si uma valoração 

do objeto, que é o valor que o licitante atribui ao objeto, o quanto aquele objeto tem de 

utilidade para si. A diferença entre a valoração que o licitante faz do objeto e o valor que 

oferta no leilão é denominada de excedente (surplus) (KENNEDY, 1996a). 

 

Sob o ponto de vista do procurer, é interessante que o objeto seja comprado por um valor 

menor, ou que seja vendido por um valor maior, que a estimativa que o procurer tem do valor 

do objeto, conforme se trate, respectivamente, de leilão de compra ou de leilão de venda. Para 

contribuir para que isso ocorra, é interessante que o procurer fixe um preço de reserva 

(reserve price) para o objeto sob leilão, que no caso de um leilão de compra corresponderá a 

um valor máximo, acima do qual nenhuma oferta é aceita (e o objeto não é comprado), e que 

no caso de um leilão de venda corresponderá a um valor mínimo, abaixo do qual nenhuma 

oferta é aceita (e o objeto não é vendido). 
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Sob o ponto de vista do licitante, é interessante que vença o leilão com uma oferta que seja 

maior que a valoração que faz do objeto, no caso de um leilão de compra, ou menor que a 

valoração que faz do objeto, no caso de um leilão de venda. Caso essas hipóteses ocorram, 

quer em leilão de compra, quer em leilão de venda, o licitante terá um ganho no leilão, quer 

por vender um objeto por um valor acima do valor que atribui ao objeto (no caso de um leilão 

de compra), quer por comprar um objeto por um valor abaixo do valor que atribui ao objeto 

(no caso de um leilão de venda). No sentido oposto, caso o licitante venda um objeto por um 

valor abaixo do valor que atribui ao objeto (no caso de um leilão de compra), ou caso compre 

um objeto por um valor acima do valor que atribui ao objeto (no caso de um leilão de venda), 

o licitante terá um prejuízo no leilão. A essa situação de prejuízo se dá a denominação de 

maldição do vencedor (winner's curse), porquanto, apesar da vitória, o licitante terá tido um 

prejuízo no leilão, prejuízo esse decorrente de uma valoração inadequada, por parte do 

licitante, do objeto em disputa. 

 

Do parágrafo anterior, percebe-se que uma das questões cruciais em leilões é a valoração que 

um licitante confere a um objeto. Essa valoração dependerá sobretudo do grau de informação 

que o licitante dispõe sobre objeto. Na subseção 2.4.2.4. são feitos mais comentários sobre a 

questão da valoração do objeto em leilão. 

 

Salienta-se que, para evitar repetições, neste Capítulo 2 a Teoria dos Leilões e a Teoria da 

Regulação Econômica serão apresentadas de forma mais geral e teórica, enquanto aplicações 

dessas teorias que envolvam particularidades relativas aos serviços de TPUO serão deixadas 

para o Capítulo 3, na construção do método de análise desenvolvido nesta Tese. Todavia, 

alguma consideração teórica apresentada no Capítulo 3 eventualmente pode complementar as 

considerações mais gerais feitas neste Capítulo 2. 

 

Este capítulo é iniciado com uma pequena resenha histórica sobre como o provimento dos 

serviços públicos tem se dado no Brasil. Em seguida, é apresentada outra resenha histórica, 

que discorre como os serviços de transportes urbanos, com ênfase nos transportes por ônibus, 

têm sido prestados nas cidades brasileiras, sendo inclusive indicados os marcos legislativos 

vigentes, no momento em que esta Tese é escrita, que têm impacto na execução desses 

serviços. Em sequência, é feita uma definição e uma caracterização do transporte coletivo 

urbano por ônibus nas cidades brasileiras como serviço público, modo de transporte nesta 



 

 

42 
 

 

Tese denominado como transporte público urbano por ônibus (TPUO). Após isso, são feitas 

considerações sobre os dois sistemas tradicionais de execução de serviços públicos – o 

europeu continental e o anglo-saxônico, e é mostrado como a prestação do TPUO se dá no 

Brasil. Logo após, é tratado o problema do relacionamento do Estado com a as atividades 

econômicas, sobretudo a sua intervenção na provisão dos serviços públicos. Nesse contexto, 

há a introdução ao tema da delegação dos serviços públicos e do seu processo de 

operacionalização. Por fim, são tratadas as interfaces desses processos delegatórios tanto com 

a Regulação Econômica, e sua aplicação aos transportes, quanto com a Teoria dos Leilões 

(Auction Theory) e alguns de seus aspectos principais a se considerar quando da modelagem 

de um processo de delegação, com foco no caso dos transportes urbanos por ônibus, ou seja, 

no que diz respeito ao procedimento licitatório para a delegação de serviços de transportes por 

urbanos ônibus a terceiros particulares.  

 

2.1. RESUMO HISTÓRICO DE COMO O PROVIMENTO DOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS TEM SE DADO NO BRASIL 
 

Nesta seção é apresentada uma síntese do processo histórico brasileiro de delegação de 

atividades que têm características similares ao que atualmente é considerado como serviço 

público no Brasil. Esse contexto histórico é feito para servir de introdução às próximas 

seções. 

 

Branco (2002) apresenta uma cronologia dividida basicamente em três fases, a saber: do 

Império até os anos 1930s/1940s; anos 1930s/1940s até a promulgação CF/1988 e a 

instituição da Lei Federal 8.897/1995; da instituição da Lei Federal 8.987/1995 até o presente. 

 

Na primeira fase, Branco (2002) diz que as contratações das atividades se caracterizavam por 

acordos pouco regulamentados, apesar de alguns instrumentos típicos de regulamentação na 

legislação ferroviária do século XIX. No início do século XX já havia uma variedade de 

serviços sendo prestados por empresas privadas, tais como telefonia, produção e distribuição 

de energia elétrica, transportes por bondes, para os quais já se podia verificar o surgimento de 

um esforço regulamentador. Como marcos desses esforços, Branco (2002) cita as seguintes 

obras/eventos: "Dos Rios Públicos e Particulares" (1904), do jurista Alfredo Valladão; 

"Exposição de Motivos" do projeto do Código das Águas, feita por Alfredo Valladão; 

Conferências dadas pelo urbanista Luiz Anhaia Mello no Clube de Engenharia do RJ (1929) e 
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no Instituto de Engenharia de SP (1930); "O Problema Econômico dos Serviços de Utilidade 

Pública" (1930), de Luiz Anhaia de Mello; "Código das Águas" (1934), primeiro regulamento 

sobre delegação de serviços públicos no Brasil; "Regime Jurídico das Águas e da Indústria 

Hidroelétrica" (1941), da Prefeitura Municipal de São Paulo, prefaciado pelo engenheiro 

Antônio José Alves de Souza; "Regulamentação Efetiva dos Serviços de Utilidade Pública" 

(1941), do jurista Bilac Pinto; "Declaração de Princípios" (1941), da Comissão Federal de 

Regulamentação dos Serviços de Utilidade Pública, graças à ação do engenheiro Plínio 

Antônio Branco, do urbanista Anhaia Mello, do engenheiro Antônio José Alves de Souza e do 

jurista Bilac Pinto; "Diretrizes Modernas para a Concessão dos Serviços de Utilidade Pública" 

(1949), do engenheiro Plínio Antônio Branco. 

 

Nessa primeira fase, Branco (2002) cita que as delegações eram predominantemente feitas a 

empresas privadas e se baseavam no modelo de delegação à iniciativa privada praticada nos 

EUA. Alguns princípios já eram adotados nesse esforço regulatório inicial, a saber: reversão 

dos bens públicos; prestação dos serviços com base no regime serviço pelo custo; eliminação 

da remuneração do operador privado em moeda estrangeira e eliminação da cláusula-ouro; 

remuneração e depreciação dos bens com base no custo histórico. Essa última característica 

desestimulou os operadores a continuarem a prestar os serviços e foi um dos principais 

motivos para a encampação de muitos serviços. O tema delegações de serviços públicos foi 

trazido ao texto da Constituição de 1934, em seu artigo 137, e ao texto da Constituição de 

1937, em seu artigo 147. 

 

Na segunda fase, Branco (2002) menciona entre as principais características da provisão de 

serviços públicos: fuga de capitais externos; escassez de recursos; desinteresse dos 

particulares, apesar da implantação da correção monetária; provimento majoritariamente 

estatal; a inspiração do modelo de prestação de serviços públicos deixa de ser norte-americana 

e passa a ser o modelo francês; criação de modelos alternativos para o provimento dos 

serviços, tais como sociedades de economia mista, empresas públicas, concessionárias 

públicas (uma das concessionárias públicas precursoras foi a CMTC, de São Paulo); formação 

da base da infra-estrtura para o provimento dos serviços públicos (por exemplo, no setor de 

energia, criação da Eletrobrás) e dos serviços estratégicos (por exemplo, no setor de 

siderurgia, criação da Companhia Siderúrgica Nacional, CSN). 
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Dentre os motivos de desgaste e crise para o modelo dessa fase, Branco (2002) menciona: 

ingerências políticas nas empresas estatais; empreguismo; ineficiências; ausência das 

Comissões de Serviços Públicos (equivalente às atuais agências regulatórias), como previstas 

pelos doutrinadores dos anos 1930s; crise fiscal do Estado. 

 

Na terceira fase, Branco (2002) menciona entre as principais características da provisão de 

serviços públicos: a crise fiscal do Estado leva ao esgotamento e, em consequência, ao 

questionamento do modelo de provisão pública dos serviços públicos; (re)surgem "novas 

teses", tais como desestatização, desregulamentação, delegação dos serviços públicos à 

iniciativa privada; a inspiração para o modelo que se seguirá deixa de ser francesa e passa a 

ser os movimentos de privatização no Reino Unido, EUA, e Chile (Governos Thatcher, 

Reagan, e Pinochet, respectivamente); emergência das agências regulatórias; venda de 

empresas públicas e delegação de serviços públicos à iniciativa privada. O tema delegações de 

serviços públicos foi trazido ao texto da CF/1988, em seu artigo 175, que remeteu à legislação 

infraconstitucional sua regulamentação, que veio se dar através da Lei Federal 8.987/1995. 

 

Assim, percebe-se que as oscilações cíclicas da economia fez os serviços públicos voltarem às 

mãos da iniciativa privada em fins do Século XX, tal como ocorria no início do século. O 

século XXI começou com novos instrumentos legais que se vieram a somar à Lei 8.987/1995, 

tal como a Lei Federal 11.079/2004, que instituiu as Parcerias Público-Privadas (PPPs) no 

Brasil, assunto que foge ao escopo desta Tese. 

 

2.2. UMA PERSPECTIVA HISTÓRICA DOS TRANSPORTES URBANOS POR 
ÔNIBUS NAS CIDADES BRASILEIRAS 
 

De partida, saliente-se que, nesta Tese, ônibus corresponde a um veículo de tração mecânica, 

movido a combustível a explosão (diesel), como hodiernamente conhecido; não confundir 

com formatações antigas que eventualmente também eram denominadas de ônibus, a exemplo 

das gôndolas a tração animal que o empresário francês Jean Lecoq fez operar na cidade do 

Rio de Janeiro a partir de 1837 (LIMA NETO et al., 2001). 

 

No final do século XIX e começo do século XX o ônibus não detinha a primazia do transporte 

coletivo de passageiros nas cidades brasileiras. Essa distinção cabia ao bonde - inicialmente a 

tração animal e posteriormente a tração elétrica - que era operado por empresas privadas 
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através de delegações do poder público, cabendo às empresas os investimentos necessários à 

execução dos serviços; a remuneração dessas empresas era dada pelas tarifas cobradas aos 

usuários dos serviços (LIMA NETO et al., 2001). O serviços de bondes movidos a tração 

animal eram prestados "por pequenas firmas particulares com base em licenças municipais 

mas sem maiores intervenções da Administração Pública no que concernia a rotas, 

freqüências ou tarifas" (SANTOS, 2000). Com o avanço tecnológico, e a mudança da fonte 

motriz dos bondes para a eletricidade, a relação público-privada entre operadores e 

Administração Pública sofreu alterações. Foram feitos contratos que já tinham cláusulas 

típicas de serviços concedidos, com obrigações típicas exigidas de operadores privados 

prestadores de serviços públicos, e a razão para a inovação desse formato de contrato pode ter 

sido o fato de as empresas privadas que prestavam os serviços de bonde elétrico terem sido 

predominantemente constituídas de capitais internacionais (da mesma maneira que já vinha 

ocorrendo com os serviços ferroviários precedentes aos bondes urbanos), que já detinham 

experiência na prestação de serviços similares na Europa (SANTOS, 2000). 

 

Com a passar do tempo, os sistemas de bonde começaram a entrar em declínio, não 

conseguiram acompanhar o crescimento das cidades (BRASILEIRO et al., 1999a), e 

começaram a sofrer a competição nas vias por parte dos ônibus, que aos poucos foram 

conquistando espaço e vencendo a batalha por passageiros. Pamplona (2000) cita como 

fatores que contribuíram para a difusão do emprego do ônibus: flexibilidade; capacidade de se 

adaptar a diferentes demandas; simplicidade tecnológica; facilidade de adaptação a rotas, 

existentes ou novas; baixos custos de fabricação, implementação e operação quando 

comparado a outros modos. A autora também lembra a origem da palavra ônibus, que vem do 

latim omnibus, e que significa "para todos", sugerindo que o título já indicava a sua facilidade 

de uso. Salienta-se que, de modo geral, a operação dos ônibus, tal qual ocorreu com os 

bondes, predominantemente se deu pelas mãos da iniciativa privada, com eventuais casos em 

que empresas públicas também operaram os veículos. 

 

Santos (2000) diz que as cláusulas dos contratos entre os operadores privados e o Poder 

Público conduziriam, nas décadas vindouras (anos 1930s e 1940s) a encampação pelo Estado 

das delegações, que por sua vez vinham recebendo recursos públicos para atingir as taxas 

mínimas de rentabilidade contratuais. Santos (2000) acresce que as empresas exploradoras 

dos serviços de bonde também exploravam outros serviços urbanos que também 

apresentavam, tal qual os serviços de bondes, características atualmente consideradas típicas 
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de serviço público, tais como fornecimento de energia elétrica e de iluminação pública. Além 

disso, havia privilégios de exclusividade operacional e, como não havia imposição de 

itinerários e rotas por parte do Poder Público, as eventuais expansões das redes de trilhos 

estava condicionada aos desejos do mercado imobiliário, no qual as próprias empresas de 

serviço de bonde também atuavam. Outro benefício que as operadoras usufruíam dizia 

respeito ao reajustamento periódico das tarifas, que seguia o mesmo padrão dos serviços de 

fornecimento de energia elétrica, no qual metade do valor da tarifa era fixado em função do 

valor do ouro no mercado internacional (cláusula-ouro). 

 

Como razões para o declínio dos sistemas de bondes, que já vinha ocorrendo desde os anos 

1930s e 1940s, e que terminou levando as empresas privadas a abandonarem os serviços de 

bondes, que vieram a ser encampados pelo Poder Público, Santos (2000) lista: necessidade de 

novos investimentos na expansão da malha de trilhos por conta tanto do crescimento urbano 

periférico quanto da pressão competitiva que já era exercida pelos ônibus; dificuldades de 

reinvestimento, agravados por imposição de restrições às importações; a instituição do Código 

de Águas em 1934, que atribuía ao Poder Público a fixação de tarifas de energia elétrica, e, 

em consequência, dos bondes, o que na prática eliminava os efeitos da cláusula-ouro; 

proibição, pelo Poder Público, de realização de reajustamentos de tarifa, o que impunha 

reduzia a rentabilidade das operações. 

 

Lima Neto et al. (2001, passim) apresentam um resumo das principais características dos 

transportes urbanos por ônibus nas cidades brasileiras desde o início Período Republicano (em 

verdade, citados autores narram a história dos transportes urbanos desde antes da República, 

mas para fins desta Tese foi definido que a resenha histórica será limitada ao período 

republicano), que se sintetiza nas seções adiante. Desde já se solicita que o leitor considere 

que os textos adiante, exceto onde indicado de forma diferente, referem-se a Lima Neto et al. 

(2001, passim). 

2.2.1. A Primeira República 
 

Como dito acima, a operação privada monopolística através de concessões públicas de bondes 

predominava (Brasileiro, 1996c), e o financiamento das atividades era feito pelos próprios 

operadores que eram remunerados por meio das tarifas arrecadadas. A situação usual eram 

empresas privadas de capitais internacionais operarem os sistemas de bondes, sobretudo por 
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conta dos necessários sunk costs a investir, e diante da escassez de recursos nacionais. Essa 

situação foi mais usual sobretudo quando os bondes passaram a ter tração elétrica; todavia, 

quando os bondes ainda eram movidos a tração animal eram mais facilmente encontradas 

empresas/operadores de capital nacional. 

 

Os ônibus começam a oferecer competição na via aos bondes, aproveitando-se da 

infraestrutura criada pelos operadores do bondes e obtendo assim redução de custos 

operacionais. Nessa fase o transporte público urbano veio a se caracterizar por forte 

concentração, inclusive com casos de monopólio da atividade. 

 

2.2.2. A Era Vargas 
 

Nesse período, uma parte dos sistemas de bondes foi encampada pelo Estado, e o bonde como 

base do transporte público urbano começou a entrar em declínio. Como razões para esse 

declínio e para e extinção dos bondes entre os anos 1950s e 1960s, Brasileiro e Henry (1999, 

p. 59) citam: 

 
(i) dificuldades de importação de equipamentos acarretadas pelas duas guerras 
mundiais; 
(ii) crescentes déficits financeiros provenientes do bloqueio dos aumentos de tarifa; 
(iii) movimento dos sindicatos ferroviários por aumentos salariais e contra a 
presença dos capitais estrangeiros; 
(iv) preferência dos investidores estrangeiros por outras atividades de suporte à 
industrialização, entre as quais o transporte rodoviário e a rede viária urbana; 
(v) baixa tendencial das taxas de rentabilidade da eletricidade e sua substituição pelo 
petróleo, que se organizou de forma oligopolística no período e passou a ser a 
principal fonte de energia para o setor de transporte. 

 

O modo rodoviário definitivamente sobrepujou o ferroviário nas cidades brasileiras. O 

processo de retirada dos bondes das ruas, além de abrir espaço para o ônibus, facilitou o 

crescimento do uso automóvel, que se firmou como novo ator na cena urbana, e que 

futuramente veio a se tornar um grande competidor do transporte coletivo, sobretudo do 

próprio ônibus. 

 

Brasileiro e Henry (1999, p. 59) mencionam que nessa época já havia um predomínio da 

cultura automotiva e que, com a retirada dos bonde de circulação, "buscava-se a liberação do 

espaço viário para o tráfego de automóveis. As autoridades municipais se comprometiam com 
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uma política de transporte voltada para o veículo particular e para a concentração dos 

investimentos em grandes avenidas". 

 

2.2.3. O Período Pós-Guerra 
 

Nesse período, a industrialização das cidades atraiu muitos migrantes do campo o que 

contribuiu para o incremento da urbanização da população e para um crescimento periférico 

das cidades. As empresas privadas, que já vinham perdendo interesse nos sistemas de bondes, 

estavam a os devolver às administrações municipais, que por sua vez não dispunham de 

estrutura nem tinham interesse em manter os sistemas. Henry e Zioni (1999), ao abordar as 

relações entre operadores particulares e Poder Público na cidade de São Paulo, dizem que o 

abandono pelos capitais estrangeiros dos sistemas de bonde ocorreu não só em várias cidades 

brasileiras, mas também em outras cidades da América Latina, tais como México, Santiago, 

Bogotá. 

 

Algumas cidades de maior tamanho criaram empresas públicas, algumas vezes assumindo a 

forma de concessionárias sob regime de monopólio público, para operar seus sistemas de 

bondes, mas também começaram a assumir o gerenciamento e a operação do transporte por 

ônibus. Outras cidades abandonaram seus sistemas de bondes, com domínio do transporte 

rodoviário. Em alguns casos, essas empresas públicas implantaram linhas de trólebus (ônibus 

elétrico) em substituição aos bondes. Essas empresas públicas também começaram a operar 

ônibus a motor de combustão, em paralelo aos operadores privados. Vasconcellos (2000) 

salienta que essas empresas públicas foram estabelecidas em poucas cidades, e que 

usualmente a parte da demanda atendida/operada por essas empresas era minoritária, cabendo 

às empresas privadas a maior parte das linhas/rotas existentes. 

 

A falência dos sistemas de bondes e o avanço e o predomínio dos ônibus nos transportes 

públicos urbanos fez com que as administrações municipais desenvolvessem uma nova forma 

de relacionamento com os operadores privados de ônibus: as delegações a título de permissão 

precária, nas quais a competência para o planejamento das redes de transporte cabia às 

administrações, restando às empresas privadas a operação dos sistemas. Em paralelo, as 

administrações estimularam os operadores a mudar de um perfil operacional e gerencial 
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artesanal para um perfil mais moderno, inclusive com o estímulo compulsório à concentração 

e adoção de veículos de maior porte. 

 

Brasileiro (1996c) narra a transformação do perfil desses operadores privados de operadores 

artesanais, muitas vezes com apenas um veículo, em empresas modernas organizadas 

gerencialmente, com separação de funções (e.g. administração, operação, manutenção) e 

veículos de maior porte. Essa transformação foi, inclusive, estimulada e apoiada pelos 

próprios poderes públicos locais. O autor também menciona que essa transformação é 

característica própria do modelo brasileiro que, por contextos políticos, econômicos e urbanos 

próprios, se diferenciou do modelo latino-americano, onde continuou a haver predomínio de 

pequenos operadores organizados em cooperativas ou associações. Vasconcellos (2000, p. 

142) diz que "o serviço regulamentado começou a ser dominante no Brasil na década de 40". 

 

Saliente-se que, como os governos federal e estaduais não se envolviam com a questão dos 

transportes urbanos, não havia uma diretriz única que tratasse institucionalmente da prestação 

dos serviços em nível municipal. Assim, nos municípios brasileiros foram surgindo 

configurações empresariais e soluções institucionais próprias e diversas entre si, sujeitas às 

condições locais, ora podendo ser encontrados pequenos operadores privados, ora grandes 

empresas privadas em regime monopolista, e ora até mesmo casos de operadoras públicas 

principais responsáveis por sistemas de trólebus. 

2.2.4. O Regime Militar 
 

O crescimento urbano iniciado na fase anterior se torna mais agudo e as aglomerações 

urbanas ultrapassam os limites territoriais do município, o que aumentou os problemas de 

deslocamentos urbanos. O uso do transporte rodoviário teve forte impulso, inclusive com 

estímulo governamental; nesse cenário, apesar do estímulo ao uso automóvel, inclusive com 

abertura de grandes vias urbanas, a maior parte da população ainda dependia de transporte 

coletivo, e o ônibus triunfou como principal vetor do transporte coletivo urbano. Saliente-se 

que, no período, os automóveis eram basicamente usados pela classe alta e por parte da classe 

média, para a qual o automóvel foi se transformando em sonho de consumo, o que aumentaria 

substancialmente seu uso nos anos vindouros. Nesse período houve o desmonte dos últimos 

sistemas de bondes sobreviventes e que vinham sendo operados por empresas públicas 

derivadas da estatização das operadoras privadas nas décadas anteriores. Em alguns casos, 
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essas empresas substituíram o bonde por sistemas de trólebus, que também não viriam a ter 

vida muito longa. 

 

Após a primeira crise do petróleo em 1973, o governo central percebeu a necessidade de 

conferir mais atenção aos transportes urbanos, e começou a haver uma gestão mais 

profissional do TPUO, inclusive com preocupações acerca das tarifas cobradas dos usuários. 

Da atenção dada pelo Governo Federal derivaram importantes iniciativas em favor do 

fortalecimento dos transportes em geral, e dos transportes urbanos em particular, a exemplo 

de: criação do Ministério dos Transportes - MT (em 1967); composição do Grupo Executivo 

de Integração da Política de Transportes - GEIPOT (em 1965); criação do Conselho Nacional 

de Transportes - CNT (em 1965); criação da Empresa Brasileira de Transportes Urbanos - 

EBTU (em 1975). Em 1969 o GEIPOT teve alterado seu título, passando a ser chamado de 

Grupo de Estudos para Integração da Política de Transportes. 

 

Destaque-se também a criação, em 1973, e por iniciativa do Governo Federal, das regiões 

metropolitanas (Regiões Metropolitanas de Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo 

Horizonte, São Paulo, Curitiba, Porto Alegre e, posteriormente, Rio de Janeiro), a fim de mais 

adequadamente serem enfrentados os problemas urbanos que vinham surgindo em função do 

rápido crescimento observado nesses núcleos metropolitanos. Essas regiões foram dotadas de 

uma entidade metropolitana a nível estadual e de um conselho de desenvolvimento para tratar 

de assuntos de interesse comuns. Em relação especificamente aos transportes urbanos, 

acrescente-se que, a fim de mitigar conflitos institucionais que ocorriam nas interfaces das 

gestões das diferentes administrações municipais e dos respectivos estados nas regiões 

metropolitanas nos aglomerados urbanos, e com o apoio e estímulo da EBTU e do GEIPOT, 

logrou-se instituir tanto empresas públicas (Empresas Metropolitanas de Transportes Urbanos 

- EMTU) em algumas das regiões metropolitanas (e.g. Recife, Belém, São Paulo), quanto 

entidades (Superintendências de Transportes Urbanos - STU) em algumas das aglomerações 

urbanas (e.g. Manaus, Goiânia, Vitória). Todavia, em outras regiões metropolitanas não se 

conseguir criar tais empresas (e.g. Curitiba, Rio de Janeiro). 

 

A situação usual eram empresas privadas a operar os sistemas de ônibus através do 

instrumento de permissões precárias delegadas pelas administrações municipais. Saliente-se 

que havia alguns casos de empresas públicas, herdeiras das antigas empresas que operavam os 

bondes, a operar os sistemas de TPUO em alguma forma de competição com as majoritárias 
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empresas privadas (e.g. São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Goiânia, Brasília). Com o passar 

do tempo, todavia, essas empresas foram perdendo fôlego e sendo desativadas/privatizadas. 

Também com o passar do tempo, a precariedade dessas permissões começou a ser alterada 

pelos tribunais, que em muitos casos entendiam que havia um vínculo mais forte, e não 

precário, entre o poder público concedente e as empresas privadas, desde que ou os contratos 

tivessem prazos definidos ou as operadoras tivessem feito investimentos necessários à 

operação dos serviços: nasciam as permissões qualificadas ou condicionadas, que na prática 

equivaliam a verdadeiras concessões (BRASILEIRO, 1996c). 

 

Destaque-se que essas contratações usualmente não eram precedidas de licitações (ORRICO 

FILHO et al., 1998). Destaque-se também que licitações praticamente só viriam a se 

concretizar bem após a promulgação da CF/1988 e a publicação da Lei Federal 8.987/1995. A 

concentração dos mercados, já iniciada na etapa anterior, continuou a ser a tônica, inclusive 

com fusões ou consórcios entre empresas.  

 

Quanto à concentração, Brasileiro (1996c, p. 263) diz que: 

 
é sobretudo a partir dos anos 70 que se observa nas grandes cidades brasileiras, um 
processo de fusão, incorporação e de associação de empresas, que vai resultar em 
acentuada concentração: ao mesmo tempo em que o número de empresas diminui, 
aumenta o tamanho das frotas bem como a participação dessas empresas na 
demanda e nas linhas. 

 

A moderna e profissional empresa privada brasileira de prestação de serviços de transporte 

urbano por ônibus se consolidava. Brasileiro, Ocaña e Lima Neto (1996) mencionam que, 

com o modelo centralizado de planejamento de transportes dos anos 1970s, e com a criação 

das regiões metropolitanas, da EBTU, das EMTUs e das STUs, a política federal foi orientada 

para a reorganização e modernização do setor de ônibus privado, por exemplo através de 

propostas de: racionalização de itinerários, paradas e terminais; política de subsídios para 

renovação da frota; formação de recursos humanos; agrupamento de operadores individuais 

em empresas de transporte). Dessa modernização derivou a concentração empresarial, 

estimulada pelas próprias administrações públicas, por exemplo, com a divisão das cidades 

em setores de operação com exigência de frota mínima para o s operadores. 
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2.2.5. A Nova República e a Posterior Estabilização Econômica 
 

Da mesma forma que nos períodos anteriores, a tônica no período é a prestação dos serviços 

de TPUO por empresas privadas, exceto em alguns casos particulares onde uma empresa 

pública dividia com as empresas privadas a prestação dos serviços. 

 

Saliente-se que com o novo ciclo de desestatização que viria a se instaurar nos anos 1990s, 

sistemas que eram operados por empresas públicas retornaram às mãos da iniciativa privada, 

inclusive com a própria privatização das empresas públicas, e nesse ambiente os sistemas de 

trólebus ainda existentes vieram a ser desativados. Dentre as empresas públicas que operavam 

sistemas de ônibus urbanos, citam-se: Companhia de Transportes Urbanos (CTU), em Recife, 

já privatizada (cf. BRASILEIRO, 1996b; BRASILEIRO e SANTOS, 1999; HENRY e 

ZIONI, 1999; OS 40 ANOS..., 2014); Companhia Municipal de Transporte Coletivo 

(CMTC), em São Paulo, já extinta (cf. BRASILEIRO, 1996b; HENRY e ZIONI, 1999; 

VASCONCELLOS, 2000; NA ÉPOCA..., 2011); Companhia de Transportes Coletivos 

(CTC), no Rio de Janeiro, já extinta (ORRICO FILHO e SANTOS, 1999; LIMA NETO et al., 

2001); Companhia Carris Porto-Alegrense (Carris), em Porto Alegre, ainda em operação (cf. 

COSTA et al., 1999; LINHA..., 2014); Sociedade de Transportes Coletivos de Brasília Ltda 

(TCB), em Brasília, na verdade uma sociedade de economia mista, e não uma empresa 

pública, ainda em operação (AFFONSO et al., 1999; SOCIEDADE..., 2015). 

 

Em relação à CMTC, cabe ressaltar comentário de Branco (2002), quando menciona que, a 

despeito de ser pública, a empresa era submetida à mesma regulamentação e controle exigidos 

pela Administração Municipal das empresas privadas. A importância desse exemplo decorre 

do fato de que grande parte das empresas públicas que executavam diretamente serviços 

públicos não terem sido submetidas à regulação estatal, razão pela qual agências regulatórias 

não foram postas em prática no Brasil durante o período que os serviços públicos eram 

prestados majoritariamente por empresas privadas, até início dos anos 1990s. Só após a 

privatização dos anos 1990s é que agências regulatórias começaram a ser estruturadas no 

Brasil. 

 

Saliente-se que, a despeito de os serviços públicos de transporte por ônibus já virem sendo 

prestados pela iniciativa privada muito antes dos anos 1990s, o modelo de regulação por 

agências regulatórias também a eles não foi imposto, só vindo a ser implementado também 
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após os anos 1990s; até então, a regulação nos serviços de ônibus era feita pelos próprios 

órgãos gestores, situação ainda presente atualmente em cidades brasileiras que ainda não 

implantaram agências regulatórias. 

 

Como herança do período anterior, a redemocratização trouxe consigo dois desafios a 

resolver: uma crise política e outra econômica. Ambos desafios requeriam profundas reformas 

estruturais. No primeiro governo do período - Governo José Sarney (1985-1989), vice-

presidente eleito, que assumiu a presidência em função da morte do presidente eleito 

Tancredo Neves (que sequer chegou a assumir a presidência) - a crise política foi enfrentada 

com a promulgação de uma nova Constituição Federal brasileira (CF/1988), todavia a crise 

econômica não foi solucionada, a despeito dos vários planos para reordenação econômica 

postos em prática (e.g. Plano Cruzado, Plano Bresser, Plano Verão) que visavam atingir um 

equilíbrio fiscal e monetário e assim permitir a retomada do crescimento. Esses planos 

tiveram efeito apenas em curto prazo, a assim permitiram o retorno cíclico da inflação. A 

inflação, que terminara o período anterior do Regime Militar com taxa anual em torno dos 

100%, atingira taxas anuais de 2.000% no final do primeiro governo, mostrando o total 

insucesso dos planos. 

 

Diante da crise, a participação do Governo Federal no trato com os transportes urbanos foi 

diminuindo, a ponto de em 1989, no final do primeiro governo do período, ter sido editado o 

Decreto Federal 97.455, no qual se propunha a extinção da EBTU e do GEIPOT. Em 1990, já 

no início do segundo governo do período - Governo Fernando Collor (1990-1992) - foi 

lançado o Programa Nacional de Desestatização, no qual a privatização era entendida como 

central à política econômica, e que iria alavancar a competitividade nacional. No espírito da 

época, a EBTU foi extinta, ficando a única participação do Governo Federal nos transportes 

urbanos restrita às ações do GEIPOT.  

 

A partir do terceiro governo do período - Governo Itamar Franco (1992-1994) - após um 

processo de impeachment do então presidente, que por bem sucedido mostrou maturidade das 

instituições, foram sendo criadas condições para o enfrentamento da crise econômica. Após o 

impeachment do presidente Fernando Collor, o vice-presidente Itamar Franco assumiu o 

governo. Destaque-se que no Governo Itamar Franco foi retomada a concepção, abandonada 

no Governo Fernando Collor, de que a retirada do Estado da economia não significa "o 

completo abandono da sociedade brasileira às forças de mercado, principalmente naqueles 
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setores com caráter de monopólio natural ou em que a competição não se instaura sem a 

monitoração reguladora do Poder Público" (LIMA NETO et al., 2001, p. 404). 

 

Resultados positivos desse enfrentamento se concretizaram no quarto governo do período, 

com o Plano Real, que trouxe estabilização monetária e financeira, sedimentando assim o 

caminho para a retomada do crescimento. Como dito, as raízes do Plano Real no Governo 

Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) datam do período final do Governo Itamar Franco. 

O Plano Real consistiu de três etapas: em um primeiro momento foi buscado um ajuste fiscal 

provisório para que se obtivesse equilíbrio orçamentário; em um segundo momento se 

procurou neutralizar a inflação inercial por meio de um índice (a Unidade Referencial de 

Valor - URV); e em um terceiro estágio foi implantada uma nova moeda - o Real. 

 

Com a estabilização, foram criadas condições para que se realizassem reformas estruturais 

tanto da economia como do Estado. As reformas se cristalizaram por meio de ajuste fiscal, 

câmbio flutuante (em um primeiro instante houve a adoção de âncora cambial), abertura 

comercial, privatizações de empresas estatais, reforma administrativa. Desses, as 

privatizações e a reforma administrativa são os fatores que trouxeram maior impacto nos 

transportes: com as privatizações veio à tona a questão da delegação a particulares da 

exploração tanto de infraestruturas (técnicas) dos transportes (em seção adiante, far-se-ão 

comentários acerca das infraestruturas), quanto de serviços públicos. Da reforma do Estado 

decorreram mudanças institucionais relevantes, tais como a criação de agências regulatórias 

setoriais. 

 

2.2.6. Marcos Legislativos Vigentes 
 

Salienta-se que para fins desta Tese são de interesse maior as consequências das 

privatizações, por conta de sua intrínseca ligação com a questão das necessárias licitações 

para a delegação dos serviços públicos. Saliente-se que o uso do termo privatização nesta 

Tese abarca tanto os casos em que o Estado aliena seus ativos (e.g. a venda de uma empresa 

pública) como as situações em que o Estado apenas delega a terceiros, sem a alienação de 

ativos, a execução de um serviço público (e.g. a prestação de serviços de TPUO). 

 

Nesse sentido, convém destacar dois artigos da CF/1988 que tratam de licitações: 
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- o artigo 37, XXI, que diz que, com exceção dos casos previstos em legislação, obras, 

serviços, compras e alienações necessariamente devem ser contratados mediante processos de 

licitação pública, senão veja-se (BRASIL, 1988): 

 
Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 
seguinte: 
(...) 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure 
igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam 
obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da 
lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica 
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações. 

 

- e o artigo 175, que instituiu a obrigatoriedade de licitação para a delegação de serviços 

públicos executados por terceiros alheios à administração direta. Nesse sentido, convém 

lembrar que os serviços públicos brasileiros podem ser desenvolvidos diretamente pela 

Administração Pública ou podem ser contratados junto a terceiros, através de procedimentos 

de delegação de serviços públicos. A esse respeito, o artigo 175 da CF/88 diz que (BRASIL, 

1988): 
 

Artigo 175. Incube ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob o regime 
de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços 
públicos. 
Parágrafo único. A lei disporá sobre: 
I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços públicos, o 
caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições de 
caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão; 
II - os direitos dos usuários; 
III - política tarifária; 
IV - a obrigação de manter o serviço adequado. 

 

Esses dois artigos da CF/1988 vieram a ser regulamentados, respectivamente, pela Lei Federal 

8.666/1993 (ainda no terceiro governo do período correspondente à Nova República e à 

Posterior Estabilização Econômica), e pelas Leis Federais 8.987/1995 e 9.074/1995 (já no 

quarto governo do período correspondente à Nova República e à Posterior Estabilização 

Econômica). 

 

A Lei 8.666/1993 "regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas 

para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências" (BRASIL, 
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1993). A Lei 8.987/1995 "dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de 

serviços públicos previsto no art. 175 da Constituição Federal, e dá outras providências" 

(BRASIL, 1995a). A Lei 9.074/1995 "estabelece normas para outorga e prorrogações das 

concessões e permissões de serviços públicos e dá outras providências" (BRASIL, 1995b). 

 

Saliente-se que, apesar das Leis 8.987/1995 e 9.074/1995 serem focadas nas delegações de 

serviços públicos, não apenas essas duas leis devem servir de substrato aos procedimentos 

licitatórios, porquanto os dispositivos da 8.666/1993, desde que não se choquem com os das 

duas leis de 1995, continuam válidos também para os processos de delegação de serviços 

públicos. Destaque-se que a aplicação da Lei Federal 8.666/1993 tem validade não só para a 

União, mas também para os Estados e Municípios, porquanto o artigo 22, XXVII da CF/1988 

(BRASIL, 1988) estabelece o seguinte: 
 

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
(...) 
XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as 
administrações públicas diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI, e para as 
empresas públicas e sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1°, III; 

 

Assim, apesar de ser federal, a Lei 8.666/1993 também deve ser aplicada por estados e 

municípios. Todavia, aos Estados e Municípios é possível desenvolver leis próprias de 

licitações e de delegações de serviços públicos, desde que não se choquem com o conteúdo e 

princípios gerais das leis 8.666/1993, 8.987/1995 e 9.074/1995. 

 

Branco (2002) diz que houve uma espera de 61 anos pela instituição de uma lei que tratasse 

da delegação de serviços públicos no Brasil, espera que só acabou com o sancionamento da 

Lei Federal 8.987/1995. Uma tentativa anterior havia ocorrido através do então chamado 

Código das Águas, de 1934, que foi o primeiro dispositivo legal a tratar de delegação de 

serviços públicos no Brasil (as discussões que desaguaram nesse Código de 1934 tinham sido 

iniciadas em 1904). Branco (2002) salienta que, historicamente, por conta de choque de 

diversos interesses, esforços para dotar a legislação brasileira de aspectos atinentes às 

delegações de serviços públicos, e para pôr em prática essa legislação, sempre encontraram 

barreiras no seu caminho. Branco (2002) também destaca que o Código das Águas, apesar de 

tratar da questão dos serviços públicos, não correspondia à legislação regulamentadora do 

artigo 137 da Constituição Federal de 1934, que por sua vez foi o primeiro texto em uma 

constituição brasileira a estabelecer que haveria lei regulamentadora a tratar de delegações de 
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serviço público (as Constituições de 1824 e de 1891 não tinham artigo que dissesse que lei 

específica regulamentaria a delegação de serviços públicos). O artigo 137 da Constituição 

Federal de 1934 dizia o seguinte (BRASIL, 1934): 

 
Art 137 - A lei federal regulará a fiscalização e a revisão das tarifas dos serviços 
explorados por concessão, ou delegação, para que, no interesse coletivo, os lucros 
dos concessionários, ou delegados, não excedam a justa retribuição do capital, que 
lhes permita atender normalmente às necessidades públicas de expansão e 
melhoramento desses serviços. 

 

Por conta disso, Branco (2002) diz que a Lei 8.987/1995 efetivamente é o primeiro 

dispositivo legal brasileiro que regulamenta artigo de Constituição Federal e que versa sobre a 

questão da delegação de serviços públicos a particulares a ser sancionado e a ter efeito 

prático. 

 

Portanto, pelo novo mandamento constitucional, todos os contratos de execução de serviços 

de TPUO conduzidos, quer por empresas privadas, quer por empresas públicas, deveriam ser 

precedidos de licitação. É justamente nessas licitações, e na observação de se a 

competitividade foi buscada/atingida nessas disputas, que entra a questão central desta Tese, 

não só porque a competitividade foi alçada a nível principiológico no ordenamento jurídico, 

mas também porque a eficiência, do ponto de vista econômico, deve ser uma das metas de 

uma licitação. 

 

O artigo 3o da Lei Federal 8.666/1993 conferiu à competitividade esse status principiológico 

(BRASIL, 1993): 

 
Art. 3o  A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da 
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção 
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da 
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são 
correlatos. 
§1o É vedado aos agentes públicos: 
I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocação, cláusulas ou condições 
que comprometam, restrinjam ou frustrem o seu caráter competitivo, inclusive nos 
casos de sociedades cooperativas, e estabeleçam preferências ou distinções em razão 
da naturalidade, da sede ou domicílio dos licitantes ou de qualquer outra 
circunstância impertinente ou irrelevante para o específico objeto do contrato, 
ressalvado o disposto nos §§ 5o a 12 deste artigo e no art. 3o da Lei no 8.248, de 23 
de outubro de 1991; 
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Além disso, convém mencionar o artigo 90 da mesma lei tipifica como crime a frustração do 

caráter competitivo de um procedimento licitatório (BRASIL, 1993): 

 
Art. 90.  Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 
expediente, o caráter competitivo do procedimento licitatório, com o intuito de 
obter, para si ou para outrem, vantagem decorrente da adjudicação do objeto da 
licitação: 
Pena - detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 

 

Da mesma forma que a competitividade, à eficiência também foi conferido status de princípio 

constitucional. A esse respeito, reveja-se o caput do artigo 37 da CF/1988 (BRASIL, 1988): 
 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (...). 

 

Salienta-se que, de acordo com o artigo 30, V, da CF/1988, o TPUO carrega status de serviço 

público (essa caracterização como serviço público implica certas particularidades na prestação 

do serviço, comentadas adiante nesta Tese), de titularidade dos poderes públicos municipais, 

ou seja, quando uma empresa privada conduz a realização desse serviço, ela o faz através de 

uma delegação do poder público municipal que, por sua vez, a despeito de não realizar 

diretamente o serviço, é o titular do serviço, e sobre ele deve exercer uma atividade 

regulatória que, ao mesmo tempo, não seja capturada pelos interesses dos operadores privados 

e exponha o setor privado à competitividade e à busca de melhor qualidade na prestação dos 

serviços, com maiores eficiência e eficácia produtivas. 

 

É a seguinte a redação do artigo 30, V, da CF/1988 (BRASIL, 1988): 

 
Art. 30. Compete aos Municípios: 
(...) 
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os 
serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem 
caráter essencial; 

 

Saliente-se que nas licitações para contratação de serviços públicos de transportes coletivos 

por ônibus devem ser também levados em conta as especificidades da Lei Federal 

12.587/2012 (BRASIL, 2012), que trata da Política Nacional da Mobilidade Urbana, adiante 

citada. 
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Por fim, na sequência histórica que se pretende resumir, convém ainda registrar outros 

eventos acerca participação do Estado Brasileiro no trato com os transportes urbanos: 

 

- reestruturação dos transportes aquaviários e terrestres, criação do Conselho Nacional de 

Integração de Políticas de Transporte (CONIT), das agências reguladoras dos transportes 

terrestres (Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT) e aquaviários (Agência 

Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ), e do Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (DNIT), através da Lei Federal 10.233/2001 (BRASIL, 2001) no 

quarto governo do período. Salienta-se que a legislação apontada é federal e necessariamente 

não se aplica aos estados e aos municípios, a menos nas questões de caráter geral que o 

ordenamento jurídico impuser. Todavia, convém a menção, por conta do não incomum 

reflexo nas legislações estaduais e municipais daquilo regulamentado em legislação federal. 

Salienta-se que a Lei Federal 10.233/2001 é a lei que regula os artigos 22, IX e 178 da 

CF/1988, abaixo transcritos (BRASIL, 1988): 

 
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre: 
(...) 
IX - diretrizes da política nacional de transportes; 
Art. 178. A lei disporá sobre a ordenação dos transportes aéreo, aquático e terrestre, 
devendo, quanto à ordenação do transporte internacional, observar os acordos 
firmados pela União, atendido o princípio da reciprocidade; 

 

- ainda durante o quarto governo do período correspondente à Nova República e à Posterior 

Estabilização Econômica houve início do processo de liquidação do GEIPOT, através do 

Decreto Federal 4.135/2002 (BRASIL, 2002), o que constituiu fato de relevante e de negativo 

impacto sobre os transportes urbanos, porquanto foi perdida toda uma cultura desenvolvida ao 

longo de anos de trabalho que havia contribuído com importantes avanços para o setor (e.g. 

organização de entidades metropolitanas; estudos e metodologias sobre o cálculo tarifário; 

estabelecimento do vale-transporte; formação de pessoal técnico). O processo de liquidação 

foi encerrado e o GEIPOT extinto através da Lei Federal 11.772/2008 (BRASIL, 2008), já no 

quinto governo do período correspondente à Nova República e à Posterior Estabilização 

Econômica (Governo Lula, 2003-2010); 

 

- instituição da Lei Federal 11.079/2004 (BRASIL, 2004), que trata das Parcerias Público 

Privadas (PPPs), no quinto governo do período correspondente à Nova República e à 

Posterior Estabilização Econômica; 
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- instituição da Lei Federal 12.462/2011 (BRASIL, 2011), que trata do Regime Diferenciado 

de Contratação (RDC), no sexto governo do período correspondente à Nova República e à 

Posterior Estabilização Econômica (Governo Dilma Rousseff, 2011-atual); 

 

- Instituição da Lei Federal 12.587/2012 (BRASIL, 2012), que trata da Política Nacional da 

Mobilidade Urbana, no sexto governo do período correspondente à Nova República e à 

Posterior Estabilização Econômica (Governo Dilma Rousseff, 2011-atual), legislação há 

muito aguardada pelos que se envolvem com a questão dos transportes urbanos; 

 

- Instituição da Lei Federal 13.089/2015 (BRASIL, 2015), que institui o Estatuto da 

Metrópole, no sexto governo do período correspondente à Nova República e à Posterior 

Estabilização Econômica (Governo Dilma Rousseff, 2011-atual). 

 

Saliente-se que as leis das Parcerias Públicos Privadas, da Política Nacional da Mobilidade 

Urbana, e do Regime Diferenciado de Contratação vieram se juntar à Lei da Concessões para 

dotar o arcabouço jurídico nacional de diversos instrumentos que disciplinam o 

relacionamento público x privado na execução de serviços públicos, dentre os quais os 

transportes. 

 

Mais recentemente, com o advento da Emenda Constitucional 90, de 15 de setembro de 2015, 

foi dado importante avanço para que os transportes tenham maior atenção por parte das 

Administrações Públicas, porquanto os transportes públicos ganharam status de direito social, 

a saber: 

 
Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, 

o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição (BRASIL, 

1988). 

 

Com essa nova realidade constitucional é aberta uma nova possibilidade de intervenção 

estatal no provimento dos serviços de TPUO, porquanto, com esse novo status, o serviço 

público transporte passa a ser um mecanismo de intervenção estatal, enquanto o objetivo 

dessa intervenção é o atingimento do direito social, agora um direito protegido pelo artigo 6o 
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da CF/1988, em maneira análoga ao que já era disposto em relação à educação, à saúde, à 

alimentação, ao trabalho, à moradia, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção à 

maternidade e à infância e à assistência aos desamparados. 

 

Esse novo status reforça a necessidade de que o Estado confira mais atenção ao transporte 

público, o TPUO incluído, através de políticas que assegurem o direito a todos de terem 

acesso a serviços prestados de forma adequada, com qualidade e preços compatíveis com as 

necessidades dos cidadãos. 

 

2.2.7. Feedback da Perspectiva Histórica 
 

Do resumo histórico pode ser percebido que a maneira como os transportes urbanos têm sido 

prestados no Brasil basicamente passa por três etapas: prestação por empresas privadas; 

prestação por empresas públicas; retorno à prestação por empresas privadas (ainda que tenha 

havido locais em que empresas públicas também continuaram a prestar os serviços em 

paralelo às empresas privadas na terceira fase). A cada transição entre as fases 

corresponderam crises distintas, ora por desinteresse das empresas privadas ora por 

esgotamento do modelo público. Para fins desta Tese interessa observar, em relação à última 

das fases acima mencionada, a maneira pela qual as empresas privadas têm sido contratadas 

para prestar os serviços públicos de transporte por ônibus nas cidades brasileiras, sobretudo se 

as contratações foram precedidas de procedimentos licitatórios que tenham privilegiado a 

competitividade. 

 

Assim, após resumo histórico apresentado, que procurou seguir a ordem cronológica de fatos 

de importância ao desenvolvimento dos transportes urbanos no Brasil desde o início do 

período republicano, pode-se passar às demais seções deste capítulo, que tratam da forma de 

provimento do TPUO e do seu enquadramento na matriz constitucional vigente, da definição 

de serviço público, do problema do relacionamento do Estado com as atividades econômicas, 

sobretudo como se dá sua participação no provimento dos serviços públicos, incluindo 

discussões acerca dos processos licitatórios. Por fim, neste capítulo ainda serão feitas 

considerações sobre como a Regulação Econômica e a Teoria dos Leilões interagem com as 

licitações. Lembra-se que no relacionamento dessas duas disciplinas com as licitações (nesta 

Tese também chamadas de leilões) reside o tema central desta Tese. 
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2.3. PROVIMENTO DOS TRANSPORTES URBANOS POR ÔNIBUS: NOÇÃO DE 
SERVIÇO PÚBLICO E FORMAS DE DELEGAÇÃO DO TPUO 
 

Os serviços de transporte por ônibus em ambientes urbanos, realizados por empresas privadas, 

geralmente se dão por duas formas, regulamentados (e.g. Londres; cidades brasileiras) e 

desregulamentados (e.g. demais cidades inglesas), cada uma nos extremos de um intervalo de 

atuação estatal que varia desde uma maior presença e intervenção do Estado, a um maior 

afastamento do Estado, tanto nas formas de entrada dessas empresas privadas nos mercados, 

como na gestão da prestação desses serviços. Como no Brasil os serviços de TPUO são 

considerados serviços públicos, e os serviços públicos são uma subespécie de atividade 

econômica, a regulamentação ou a não regulamentação da prestação do TPUO é um assunto 

que se enquadra no tema mais amplo do relacionamento do Estado com a atividade 

econômica, especificamente com a prestação dos serviços públicos. 

 

2.3.1. TPUO e Serviço Público 
 

No Brasil, o TPUO é definido como serviço público (ARAGÃO, 1996b), mas também 

corresponde a uma atividade que integra a infraestrutura técnica econômica dos transportes. 

Assim, convém que se inicie esta seção com duas definições: o que é infraestrutura, e o que 

no Brasil é considerado serviço público. Por oportuno, também convém serem mostrados os 

fundamentos que conferem status de serviço público ao TPUO no Brasil. 

 

2.3.1.1. Definição de Infraestrutura 

 

Para fins desta Tese, alinha-se com o entendimento do Banco Mundial, que afirma que a 

infraestrutura “engloba atividades com as mesmas características técnicas (como economias 

de escala) e econômicas (como efeitos secundários de usuários sobre não-usuários)” (BANCO 

MUNDIAL, 1994, p. 2). Infraestrutura é gênero, que contém duas espécies: a infraestrutura 

social e a infraestrutura técnica. Aqui, limitar-se-á à segunda espécie, especificamente à sua 

subespécie serviços públicos. Destaque-se que o Banco Mundial (1994) define como 

subespécies das infraestruturas técnicas os serviços públicos, as obras públicas, e outros 

setores de transporte. 
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2.3.1.2. Definição de Serviço Público 

 

Não há uma definição universal e constante para serviço público, que apresenta variações 

temporais e geográficas: uma atividade em algum lugar, em determinado período, pode não 

ter as características de serviço público e, por alguma necessidade de tutela estatal, por 

motivos de proteção social, pode passar a ter aquelas características. 

 

De modo geral, no Ocidente há dois modelos/tradições para o provimento de atividades que 

têm características similares ao que no Brasil se costuma identificar como serviço público: o 

modelo continental europeu, que abarca o conceito francês de services publiques, e o modelo 

anglo-saxão, que abarca o conceito de public utilities. Santos (2000) menciona como 

exemplos de países que seguem o modelo anglo-saxão os Estados Unidos e a Inglaterra, e 

como países que seguem o modelo continental europeu a França e a Alemanha. Esses dois 

modelos refletem a maneira como o Estado tem feito sua participação na economia, ora com 

maior presença, ora com maior afastamento, com reflexos na forma como o Estado lida com a 

provisão dos serviços públicos. 

 

No sistema continental europeu aspectos macroeconômicos são tidos como as principais 

preocupações, ao mercado cabendo preocupação secundária. Monopólios, inclusive com 

incentivos estatais, podem até ser tolerados, desde que se atinja o interesse geral. No 

provimento das infraestruturas, o Estado coordena a atividade privada para que se atinja bom 

andamento da atividade econômica. No modelo há a ideia francesa dos services publiques, 

que se baseia na igualdade de tratamento e possibilidade de uso de serviços e infraestruturas 

de interesse geral, para que se reduzam desigualdades. De forma diversa do sistema anglo-

saxão, no modelo continental europeu o Estado tem uma atuação mais direta, podendo 

coordenar, regular, ou prover as atividades. Nesse sistema, o serviço público é considerado 

como de titularidade/propriedade do Estado, que eventualmente pode ser desenvolvidas por 

particulares sujeitos à regulação e intervenção estatal. 

 

Por outro lado, no sistema anglo-saxão, em geral o mercado é considerado a engrenagem 

principal do desenvolvimento econômico, e o Estado monitora a atividade econômica e 

intervém apenas quando percebe falhas de mercado ou práticas anticompetitivas que afastam 

o mercado do modelo de concorrência perfeita. As infraestruturas preferencialmente são 
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providas por empresas privadas. Brasileiro e Aragão (2000) mencionam que o modelo anglo-

saxão se baseia no conceito de public utility, uma infraestrutura ou um serviço público 

disponibilizado ao público, por iniciativa privada ou mesmo pública, sob regulação pública, 

no interesse geral da coletividade. Nesse modelo, a public utility não é de propriedade do 

Estado, mas sim uma atividade privada desenvolvida sob regulação estatal. 

 

Martins (2004) diz que a ideia de serviço público ocorre devido à necessidade de intervenção 

do estado no processo econômico, e também por conta da essencialidade do provimento de 

certas atividades à coletividade, por conta do interesse público envolvido. Souto (2001, p. 98), 

considera serviço público como “a atividade [...] cuja realização é assegurada, regulada e 

controlada pelo Estado [...], em face de sua essencialidade ao desenvolvimento da sociedade”. 

Em alguns casos, e mais recentemente isso tem sido bem comum no Brasil, sobretudo a partir 

dos anos 1990s, a prestação dessas atividades econômicas tem sido transferida a empresas 

privadas, e a ideia do que é serviço público tem se alterado. 

 

Brasileiro e Aragão (2000) mencionam que o caso brasileiro segue mais de perto o exemplo 

continental europeu. A construção teórica acima descrita funciona como substrato teórico que 

inspirou a categorização de serviço público, todavia no Brasil o conceito de serviço público é 

positivado no ordenamento jurídico, de forma que se considera serviço público os casos 

indicados na Constituição Federal, nas Constituições dos estados, e nas Leis Orgânicas dos 

municípios (cf. ARAGÃO, 1996b; AMARAL, 2002), ou seja, cada espécie de serviço público 

é constitucionalmente definida. 

 

Para um contribuir com o entendimento do conceito de public utility, cite-se Costa (2002), 

que relata entrevista feita com Catullo Branco, no qual o entrevistado explicava os 

fundamentos do conceito de serviços de utilidade pública nos EUA, que diverge dos 

fundamentos do conceito de serviços públicos no Brasil. O conceito norte-americano se apoia 

no Caso Munn e Scott, julgado na Suprema Corte dos EUA (Munn v. Illinois é o nome oficial 

do caso). Ao relato de Catullo Branco (COSTA, 2002), aqui são acrescidas algumas 

informações obtidas em MUNN... [201-?a] e MUNN... [201-?b]: uma empresa pertencente a 

Munn e Scott detinha, desde 1862, uma grande quantidade de silos para depósitos de grãos 

(e.g. trigo, milho) em Chicago, no Estado do Illinois, e fixou um preço elevado para seus 

serviços, após ter conseguido ficar sem competidores e controlar completamente a atividade 

de armazenagem de grãos na região. A legislatura estadual, recebendo pressão de uma 
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associação de fazendeiros, fixou um preço teto, inferior ao cobrado pela empresa. A empresa 

não obedeceu ao limite imposto pela legislação, tendo sido multada e processada em 1872 na 

Corte Criminal do Condado Cook, no qual os silos se localizavam. Insatisfeita, a empresa 

recorreu à Suprema Corte Estadual de Illinois, que deu ganho de causa à Corte do condado em 

1876. Continuando insatisfeita, Munn e Scott recorreu à Suprema Corte Federal, que também 

confirmou, em 1877, por 7 votos a 2, a decisão da Suprema Corte Estadual de Illinois. Anhaia 

Mello (1940 apud BRANCO, 2002, p. 263, tradução nossa) cita que a Suprema Corte assim 

se manifestou: "in the very gateway of commerce and taking toll from all who pass, had 

become affected with a public interest" (estando na entrada do comércio e cobrando pedágio 

dos que passavam, a atividade tinha se transformado em um negócio afetado pelo interesse 

público). O voto do Presidente da Suprema Corte, Chief Justice Morrison Waite, dizia: 

 
Uma propriedade qualquer veste-se de interesse público, quando usada de forma a 

tornar-se de necessidade pública e afetar a coletividade toda. Portanto, quando um 

indivíduo destina sua propriedade a um uso no qual o público tem interesse, ele 

associa o público nesse uso, e tem que submeter ao controle do público para o bem 

comum, proporcionalmente ao interesse criado (ANHAIA MELLO, 1940, apud 

BRANCO, 2002, p. 263, grifo nosso). 

 

Em seu entrevista a Costa (2002), Catullo Branco explicava que antes do Caso Munn e Scott o 

entendimento nos EUA era de que os preços eram dados pela oferta e pela procura, e que o 

bem estar coletivo decorria da não intervenção do Estado na formação dos preços, pois a mão 

invisível do mercado cuidaria de trazer o bem estar. Nesse aspecto, Catullo Branco lembra a 

influência de Adam Smith e sua A Riqueza das Nações. Enquanto as empresas eram 

relativamente pequenas o sistema funcionava relativamente bem, mas à medida que as 

empresas se desenvolviam e cresciam ao ponto de suas atividades corresponderem a 

monopólios, a lei da oferta e da procura deixaria de vigorar, pois deixaria de trazer o bem 

estar, e nesse ponto o Estado deveria entrar em cena para trazer regulação ao mercado. Na 

entrevista, Catullo Branco dizia que o Caso Munn e Scott correspondeu exatamente a essa 

situação. 

 

Para encerrar essa subseção, convém que se reforce uma diferença fundamental entre os dois 

modelos: enquanto no Brasil, que segue o sistema continental europeu, serviço público é uma 

atividade de titularidade do Estado, eventualmente desenvolvida por particulares em nome do 
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Estado, que continua a ser o titular do serviço, no modelo anglo-saxão a public utility (ou seja, 

a atividade de utilidade pública) não é uma atividade de titularidade do Estado. 

 

2.3.2. O Processo de Delegação dos TPUO nas Cidades Brasileiras 
 

O já mencionado artigo 175 da CF/1988 fixa o regime jurídico dos serviços públicos 

brasileiros, no qual não há regime de exclusividade ou de privilégio na sua prestação, a menos 

nas situações onde haja justificativa de inviabilidade técnica ou econômica. Isso é válido não 

só para a União, mas também para os Estados e para os Municípios. 

 

Em relação à União, são considerados serviços públicos as atividades listadas no artigo 21 

incisos XI e XII, alíneas “a” a “f” (delegados por concessão ou por permissão), e nas alíneas 

“b” e “c” do inciso XXIII (sob monopólio da União), da CF/1988, a saber: 

 
Art. 21. Compete à União: 

(...) 

XI - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão, os 

serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização 

dos serviços, a criação de um órgão regulador e outros aspectos institucionais;  

XII - explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão: 

a) os serviços de radiodifusão sonora, e de sons e imagens;  

b) os serviços e instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos 

cursos de água, em articulação com os Estados onde se situam os potenciais 

hidroenergéticos; 

c) a navegação aérea, aeroespacial e a infra-estrutura aeroportuária; 

d) os serviços de transporte ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e 

fronteiras nacionais, ou que transponham os limites de Estado ou Território; 

e) os serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros; 

f) os portos marítimos, fluviais e lacustres; 

(...) 

XXIII - explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer 

monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento e reprocessamento, a 

industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os 

seguintes princípios e condições: 

(...) 

b) sob regime de permissão, são autorizadas a comercialização e a utilização de 

radioisótopos para a pesquisa e usos médicos, agrícolas e industriais; 
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c) sob regime de permissão, são autorizadas a produção, comercialização e 

utilização de radioisótopos de meia-vida igual ou inferior a duas horas; (BRASIL, 

1988). 

 

Portanto, em relação aos transportes coletivos por ônibus, do artigo 21, XII, "e" pode ser 

notado que o transporte rodoviário interestadual de passageiros (corresponde ao transporte 

entre cidades localizadas em diferentes estados, ou entre cidades de um estado e o Distrito 

Federal) e o transporte rodoviário internacional de passageiros (corresponde ao transporte 

entre cidades brasileiras e cidades de países vizinhos), é de titularidade da União, que tem 

competência para realizar a sua exploração, diretamente ou mediante concessão, permissão ou 

autorização. 

 

Por oportuno, citam-se como diferenças básicas entre concessão e permissão: 
 

- concessão: não é precária e de uma eventual encampação dos serviços podem 

resultar indenizações ao concessionário, inclusive por perdas e danos. (...); 

- permissão: é precária e pode ser encampada a qualquer tempo. Cabe indenização 

apenas dos investimentos nos bens reversíveis que o permissionário tenha feito, e 

que ainda não tenham sido totalmente amortizados ou depreciados (...). (ROLIM, 

2009, p. 65-66). 

 

Em relação aos serviços públicos municipais há de se observar o disposto no artigo 30, inciso 

V, da CF/1988, a saber: 

 
Art. 30. Compete aos Municípios: 

V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os 

serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem 

caráter essencial; (BRASIL, 1988, grifos nossos). 

 

Assim, da CF/1988 se observa que o TPUO, objeto desta Tese, se enquadra no caso do artigo 

30, V da CF/1988, sendo, portanto, um serviço público de titularidade dos Municípios, que 

têm competência para realizar a sua exploração, diretamente ou mediante delegação a 

particulares. Em relação a demais serviços públicos municipais, a CF/1988 endereça às leis 

orgânicas municipais a tarefa de definir as atividades que se caracterizam como de interesse 

local com fins de serem caracterizadas como serviços públicos. Por exemplo, é baseado nessa 
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competência que algumas leis orgânicas têm caracterizado serviços de estacionamento 

rotativo como serviços públicos municipais. 

 

Em relação aos serviços públicos estaduais há de se observar o disposto no artigo 25, §§ 1º e 

2º, da CF/1988. 

 
Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que 

adotarem, observados os princípios desta Constituição. 

§1º São reservadas aos Estados as competências que não lhes sejam vedadas por esta 

Constituição. 

§2º Cabe aos Estados explorar diretamente, ou mediante concessão, os serviços 

locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para 

a sua regulamentação. (BRASIL, 1988). 

 

O artigo 25 da CF/1988 segue a tradição constitucional brasileira de conferir titularidade aos 

Estados dos serviços públicos que não sejam de competência da União ou dos Municípios. 

Assim, com exceção dos serviços de gás canalizados, já definidos como serviços públicos 

estaduais no §2º do artigo 25 da CF/1988, demais serviços públicos estaduais são 

determinados pelas constituições estaduais, desde que as atividades apresentem características 

de serviço público, conforme anteriormente discutido, e não haja vedação a essa 

caracterização na CF/1988. Assim, é por conta dessa competência residual que os transportes 

intermunicipais coletivos rodoviários de passageiros (corresponde ao transporte entre cidades 

localizadas no mesmo estado) são considerados serviços públicos de titularidade dos Estados, 

que têm competência para realizar a sua exploração, diretamente ou mediante delegação a 

particulares. A esse respeito, convém mencionar que: 

 
o Sistema de Transporte de Passageiros reger-se-á conforme o disposto em lei 

federal, estadual, municipal ou distrital, conforme a competência para a prestação do 

serviço (definida pela abrangência territorial das linhas), atendidas as disposições 

das normas gerais federais relativas a licitações, contratos administrativos, 

concessões, permissões e autorizações de serviço público, bem como pelos 

respectivos atos de concessão, permissão, autorização e licença. (SOUTO, 2001, p. 

305). 

 

Para o transporte de passageiros dentro do Distrito Federal, a CF/1988, no artigo 32, parágrafo 

1º, reservou a competência própria dos estados e dos municípios. 
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Assim dispõe o artigo 32, §1º da CF/1988: 

 
Art. 32. O Distrito Federal, vedada sua divisão em Municípios, reger-se-á por lei 

orgânica, votada em dois turnos com interstício mínimo de dez dias, e aprovada por 

dois terços da Câmara Legislativa, que a promulgará, atendidos os princípios 

estabelecidos nesta Constituição. 

§1º Ao Distrito Federal são atribuídas as competências legislativas reservadas aos 

Estados e Municípios. (BRASIL, 1988). 

 

Cabe ainda ser feita uma ressalva em relação ao objeto de estudo desta Tese, pois se está a 

analisar a competitividade em licitações para a delegação de serviços de transporte por ônibus 

em Recife, município sede de uma região metropolitana (a RMR), com linhas de ônibus não 

apenas dentro do próprio município de Recife, mas também com linhas que saem de Recife e 

se destinam a municípios contíguos dentro da RMR (e.g. Olinda). Dessa forma, e de acordo 

com as premissas da CF/1988 acima discutidas, há duas espécies de serviços envolvidos em 

uma mesma licitação: o transporte municipal coletivo por ônibus, de competência do próprio 

município, e o transporte intermunicipal coletivo por ônibus, de competência estadual. 

 

Seria impossível, diante do arcabouço jurídico nacional, ter dois objetos distintos, de 

titularidade de dois níveis administrativos distintos (municipal e estadual), licitados de forma 

conjunta no mesmo procedimento licitatório. Por outro lado, e esse tem sido um problema 

surgido em outras regiões metropolitanas brasileiras, realizar licitações distintas para essas 

duas espécies de serviços, em municípios limítrofes, com franjas que se tocam formando 

muitas vezes um só tecido urbano, com quantidade significativa de usuários que comutam e 

intercambiam frequentemente, inevitavelmente levaria a uma falta de integração e 

coordenação em que os usuários seriam os maiores prejudicados. Dito de outra forma, a falta 

de coordenação termina por evitar que se obtenha um dos princípios basilares da própria Lei 

Federal 8.987/1995, que é a prestação do serviço adequado. Lembra-se que a CF/1988 não 

criou a espécie transporte metropolitano coletivo por ônibus, caso contrário a solução para o 

dilema já estaria posta. 

 

Nesse sentido, cite-se o artigo 6º, §§1º e 2º da Lei Federal 8.987/1995, que traz a definição de 

serviço adequado: 
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Art. 6º Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao 

pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas 

pertinentes e no respectivo contrato. 

§1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, 

eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e 

modicidade das tarifas. 

§2º A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das 

instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. 

(BRASIL, 1995a). 

 

Para tentar contornar esse obstáculo, conforme anteriormente tratado, o Município de Recife e 

o Estado de Pernambuco uniram forças e foi criado um organismo público com a finalidade 

de realizar a gestão metropolitana dos Serviços do Transporte Público de Passageiros da 

Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR): trata-se do Grande Recife Consórcio de 

Transportes (GRCT), atual configuração de sua antecessora, a Empresa Metropolitana de 

Transportes Urbanos de Recife (EMTU-Recife). Um resumo do histórico do GRCT pode ser 

visto em CTM (2015a), enquanto um resumo do histórico de sua antecessora pode ser visto 

em EMTU (2015). Dito isso, para fins desta Tese, o transporte metropolitano coletivo por 

ônibus, aqui considerado aquele transporte que abarca não apenas linhas intramunicipais, mas 

também linhas intermunicipais de municípios situados dentro de uma mesma Região 

Metropolitana, aqui será designado por TPUO.  

 

Assim, em resumo, nota-se que o transporte rodoviário de passageiros, incluindo-se nessa 

categoria geral o TPUO, é de titularidade do Estado, corresponde a serviço público, e pode ser 

delegado a particulares, precedido de licitação, segundo o artigo 175 de CF/1988. Lembra-se 

que esse dispositivo constitucional foi regulamentado pelas Leis Federais 8.987/1995 

(BRASIL, 1995a) e 9.074/1995 (BRASIL, 1995b). Convém salientar que, mesmo nesses 

casos de transferência da prestação de um serviço público a empresa particular, o Estado 

continua a exercer papel econômico, por meio de planejamento, coordenação, controle, 

fiscalização, e regulação da execução desses serviços. Lembra-se que além legislação acima 

mencionada, e em aspectos que não se choquem com sua especificidade, os processos de 

delegação dos TPUO também devem seguir a Lei Federal 8.666/1993 (BRASIL, 1993), bem 

como legislação local, que por sua vez não pode se chocar com os princípios e determinações 

feitas em legislação federal. 
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Conforme explicado anteriormente, nos processos de delegação de TPUO também não devem 

ser negligenciados os dispositivos da Lei Federal 12.587/2012 (BRASIL, 2012), que trata da 

Política Nacional da Mobilidade Urbana. 

 

Também convém reforçar que, após a Emenda Constitucional 90/2015, os transportes foram 

alçados à condição de direito social, o que implica dizer que ao Estado foi conferido um outro 

motivo para a intervenção estatal na prestação desse serviço público: o atingimento do direito 

social. Saliente-se, todavia, que, como a Emenda Constitucional 90/2015 é datada de 15 de 

setembro de 2015, quando da redação desta Tese ainda não era possível serem constatados 

efeitos práticos dessa nova caracterização dos transportes públicos. 

 

2.4. ELEMENTOS DA ECONOMIA DOS TRANSPORTES APLICADOS AOS 
TRANSPORTES PÚBLICOS URBANOS NAS CIDADES BRASILEIRAS: A TEORIA 
DA REGULAÇÃO ECONÔMICA E A TEORIA DOS LEILÕES 
 

A seção anterior foi encerrada com a afirmação de que as delegações a particulares para a 

prestação de serviços públicos devem ser realizadas por meio de licitações, tendo sido dada 

atenção a aspectos jurídico-formais a serem obedecidos nos processos de contratação, 

inclusive com referência à legislação a ser obedecida no caso brasileiro. 

 

A partir desta seção serão tratados os fundamentos econômicos que justificam a realização 

dessas licitações para a contratação dos serviços públicos, em especial para a contratação de 

serviços de TPUO, objeto desta Tese, sobretudo aqueles fundamentos oriundos da Teoria da 

Regulação Econômica e da Teoria dos Leilões (Auction Theory). 

 

A Teoria da Regulação Econômica, que corresponde a um dos três componentes da Economia 

da Regulação, trata da intervenção estatal nas atividades econômicas, ou seja, “do papel do 

Estado como mediador do mercado em situações especiais” (BENJÓ, 1999, p. 5). É dizer, a 

Teoria da Regulação econômica estuda a intervenção estatal na provisão de infraestruturas, os 

serviços públicos incluídos, a fim de combater as falas de mercado sobretudo quando os 

serviços são conduzidos por particulares. A Teoria da Regulação Econômica trata dos 

aspectos que envolvem os momentos ex ante e ex post procedimentos licitatórios, ou seja, 

trata de aspectos que se deve considerar tanto na fase de planejamento quanto na fase de 
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execução de situações em que se pretende que infraestruturas e serviços públicos sejam 

providos por particulares. 

 

Por sua vez, a Auction Theory modela os problemas de decisão que coletivamente desafiam os 

concorrentes em uma licitação. Assim, a Auction Theory trata dos aspectos que se devem 

considerar nos momentos em que são escolhidos os particulares quando se pretende que 

infraestruturas e serviços públicos sejam providos por particulares. 

 

2.4.1. Fundamentos da Teoria da Regulação Econômica 
 

O Estado tem exercido formas distintas de intervenção nas atividades econômicas, sobretudo 

no que diz respeito ao provimento de infraestruturas e à prestação de serviços públicos. Ora o 

Estado tem atuado de forma direta, ora o Estado tem agido de forma menos intervencionista, 

cabendo à iniciativa privada a condução das ações, o muito das vezes sob escrutínio estatal. 

Como no Brasil o TPUO, objeto desta Tese, corresponde a serviço público, daqui em diante 

os comentários e racionais desenvolvidos são direcionados aos serviços públicos, espécie do 

gênero infraestrutura. 

 

Clarke (1997) resume as maneiras gerais de como os serviços públicos usualmente vêm sendo 

prestados:  

- diretamente pelo Poder Público, por suas unidades (e.g. Secretarias de Serviços Públicos), 

ou indiretamente, através de empresas públicas criadas para esse fim; 

- por meio de particulares, a quem o poder público delega a prestação dos serviços em troca 

de pagamento contratual. 

 

A partir dos anos 1970s tem havido uma tendência para que os Estados se afastem da 

prestação direta dos serviços públicos, e passem mais a exercer um papel de regulador dos 

particulares prestadores de atividades econômicas, nelas incluídos os serviços públicos 

(BUTTON, 1991). 

 

Essa maneira de o Estado intervir nas atividades econômicas e nos serviços públicos tem 

assumido um leque de opções, que vão de soluções extremas, nas quais o Estado privatiza os 

serviços não apenas por meio da venda dos ativos de empresas públicas que prestavam os 
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serviços, mas também abre mão de sua atividade regulamentadora, através de processo de 

desregulamentação das atividades dos particulares prestadores de serviços públicos, a 

soluções menos radicais, nas quais o Estado deixa de prestar os serviços diretamente, 

abandonando uma atitude monopolista para uma atitude regulamentadora e fomentadora 

(MOREIRA NETO, 2003). Assim, a tônica da atuação estatal em finais do século XX e início 

do século XXI faz lembrar sua atuação no começo do século XX, o que só vem exemplificar o 

caráter cíclico de seu papel na provisão dos serviços públicos. 

 

Assim, duas formas de intervenção estatal na prestação de serviços públicos por meio de 

particulares têm tomado forma: a) regulação e controle da prestação da prestação dos serviços 

e da forma como os particulares são contratados, com definição de obrigações e direitos de 

cada parte, do Poder Público e dos particulares; b) desregulamentação, na qual o Estado 

pouco atua no controle da prestação dos serviços por meio de particulares, deixando que o 

próprio mercado cuide de regular as atividades. 

 

Nesta Tese se concentrará nas situações em que ao Estado cabe o papel de regulamentador da 

prestação dos serviços públicos por meio de particulares, porquanto essa é a situação na qual a 

prestação do TPUO tem sido caracterizada no Brasil. 

 

2.4.1.1. O Papel do Estado na Provisão de Serviços Públicos e Infraestruturas 
 

Quando a atividade econômica é conduzida por particulares usualmente ou há desvios de uma 

posição de concorrência perfeita ou o próprio mercado nunca consegue ser exatamente 

perfeito. Isso ocorre porque nesses situações ocorrem violações de pressupostos básicos do 

mercado (SANTOS, 2000), o que termina por gerar disfunções denominadas falhas de 

mercado, que por sua vez levam o mercado a se afastar de parâmetros adequados de eficiência 

e eficácia alocativa (ARAGÃO et al., 1999b). Por conta disso, e para mitigar, corrigir ou 

sanar essas falhas, o Estado é chamado a intervir nas atividades econômicas desenvolvidas 

por particulares (BUTTON, 1991), ou seja, a intervenção do Estado nas atividades 

econômicas visa regular os desequilíbrios do mercado e estimular o desenvolvimento 

econômico e o bem-estar coletivo (ARAGÃO et al., 2004). 
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Uma das falhas de mercado que convém mencionar são os monopólios naturais, porquanto 

não raro o provimento de infraestruturas assume características de monopólio natural. Em 

adição, cite-se que em mercados caracterizados como monopólios naturais o provimento de 

um serviço por apenas um fornecedor implica custos de produção inferiores à situação em que 

houvesse mais de um fornecedor, por essa razão monopólios naturais não são afetos à 

concorrência direta e aberta no mercado. Por sua vez, a estrutura de custos de um monopólio 

natural é caracterizada por elevados custos fixos e elevados custos enterrados (sunk costs), 

custos médios decrescentes, e presença de economia de escala (ARAGÃO et al., 2004). 

 

Assim, o provimento de infraestruturas por meio de monopólios naturais usualmente é 

preferível a um mercado de concorrência perfeita, pois o monopólio pode resultar em custos 

de produção mais baixos. Todavia, a adoção de monopólio natural não significa que é dada 

liberdade de ação ao monopolista, especialmente na prestação de serviços públicos, do 

contrário o interesse privado poderia se sobrepor ao interesse público, por meio de 

comportamento egoísta do monopolista, que passaria a dominar o mercado. Para combater 

essa situação é que o Estado intervém na provisão das infraestruturas por meio de regulação 

estatal (PINTO, 2002), intervenção estudada na Teoria da Regulação Econômica. Moreira 

Neto (2003) defende que o Estado é o titular do monopólio da força entre produtores e 

consumidores e por isso deve conduzir a regulação, a fim de evitar que o mercado seja 

capturado pelos agentes particulares. 

 

A essas preocupações econômicas, somem-se preocupações sociais. Nesse sentido, Benjó 

(1999) diz que a regulamentação de serviços públicos providos por particulares deriva 

também da busca do atingimento de objetivos sociais estabelecidos. Santos (2000) destaca 

que, independentemente da necessidade de intervenção para coibir as falhas de mercado, é 

necessária regulamentação do Estado, por conta de os serviços públicos terem características 

de bens de mérito, e ainda que não necessariamente correspondendo a bens públicos sob o 

ponto de vista da microeconomia, carregam valores de elevada importância para a sociedade, 

porquanto são fundamentais para o desenvolvimento da coletividade e influem na qualidade 

de vida dos cidadãos e nas dinâmicas das economias regionais e nacional. Especificamente 

em relação aos transportes, aos motivos elencados por Santos (2000) para a regulação e 

intervenção estatal, adicione-se a recente alteração constitucional brasileira, através da 

Emenda Constitucional 90/2015, que elevou os transportes a direito social, o que torna a 
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intervenção estatal para garantia social de acesso aos transportes a todos ainda mais 

necessária. 

 

A intervenção do Estado na Economia é estudada através da Economia da Regulação, que, 

como já mencionado, é composta de três partes: Política Antitruste, Regulação Econômica, 

Regulação Não-Econômica (BUTTON, 1991; ARAGÃO et al., 2004). A Teoria da Regulação 

Econômica, como já mencionado, trata da intervenção estatal nas atividades econômicas, a 

fim de combater falhas de mercados que surgem quando essas atividades são conduzidas por 

particulares, sobretudo quando há monopólios naturais. Além disso, uma outra razão para a 

intervenção estatal no provimento de serviços públicos por particulares é a sua caracterização 

como bens de mérito dos serviços públicos. Stigler (2004, p. 23) diz que “as tarefas centrais 

da Teoria da Regulação Econômica são justificar quem receberá os benefícios ou quem arcará 

com o ônus da regulação, qual forma a regulação tomará e quais os efeitos desta sobre a 

alocação de recursos”. 

 

Especificamente em relação ao TPUO, mencione-se que, a despeito de a sua prestação por 

particulares não necessariamente ter característica intrínseca de monopólio natural (e.g. os 

sunk costs não são relevantes), os serviços praticamente têm sido prestados com exclusividade 

e em contratos de longo prazo, o que em si já justificaria a regulação estatal. A isso, adicione-

se que o TPUO corresponde a bem de mérito e a direito social, que a necessidade de 

regulação estatal se torna mais incisiva. 

 

Dentre as principais falhas de mercado que a Teoria da Regulação Econômica busca 

combater, Button (1991) e Santos (2000) listam: tendência à formação de monopólios ou 

oligopólios; concorrência imperfeita (monopólios, oligopólios, lucros rentistas); concorrência 

predatória (dumping); existência de externalidades; assimetria de informações; instabilidade 

dinâmica dos mercados; situações de risco moral; bens públicos ou de consumo coletivo. 

 

Entre os remédios que o Estado pode adotar em sua regulação/intervenção econômica, podem 

ser destacados: condições e controles de entrada e saída dos mercados; definição dos limites 

das atividades submetidas à regulação; questões relacionadas à quantidade e à qualidade da 

produção; política dos preços a serem praticados pelos setores privados envolvidos; 

indicadores de desempenho e qualidade; regulação não-econômica (ARAGÃO et al., 1999; 

ARAGÃO et al., 2004; SANTOS, 2000). 
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2.4.1.2. Regulamentar ou Não Regulamentar? 
 

Convém dizer que a intervenção estatal nas atividades econômicas não é uma unanimidade 

entre os economistas, havendo aqueles que defendem o total afastamento do Estado, o que 

poderia se dar por meio de desregulamentação dos mercados. 

 

A discussão entre regulamentar ou não regulamentar já era intensa na primeira metade do 

século XX, período em que ideias em favor da regulamentação eram bem difundidas - 

sobretudo no período de recuperação pós Crise de 1929, quando dominavam as ideias 

Keynesianas e do Welfare Economics, bases do Estado do Bem-Estar Social dominantes no 

período do pós 2ª Guerra Mundial. A regulamentação era contestada pela escola Austríaca, 

notadamente por Hayek e von Mises (SANTOS, 2000). 

 

As críticas à regulamentação ganharam fôlego a partir dos anos 1960s e 1970s, sobretudo de 

economistas da Escola de Chicago, através de estudos que indicavam falhas no processo da 

regulamentação, por conta de falhas do governo que coexistiam com as falhas de mercado 

(MATTOS, 2004).  

 

Dentre as críticas desenvolvidas a contestar a regulamentação, citem-se: 

- teoria da captura do regulador pelo regulado e teoria da commodity econômica ou do 

interesse do regulador (STIGLER, 2004); 

- críticas à teoria do interesse público (POSNER, 2004);  

- teoria da maximização das vantagens auferidas pelos políticos por meio da regulamentação 

(PELTZMAN, 2004); 

- os próprios custos incorridos pela regulamentação (custos regulatórios), seja na aparelhagem 

administrativa requerida, seja no processo produtivo (ARAGÃO et al., 1999); 

- a diminuição do alcance do bem-estar coletivo; 

- outros problemas detectados nos mercados, tais como crescentes custos de oportunidade, 

subsídios cruzados ou diretos, inflação, ineficiência nos processos produtivos, estagnação nos 

níveis de produtividade, pequenas margens de lucro (BUTTON, 1991). 

 



 

 

77 
 

 

Especificamente em relação aos transportes, Kennedy (1996a) cita o debate que envolveu a 

decisão entre regulamentar ou desregulamentar os serviços, previamente às licitações para a 

delegação das linhas da versão londrina do TPUO. Esse debate gerou uma tensão entre o 

Poder Público e os incumbentes e teve como pano de fundo discussões sobre qual dos dois 

sistemas - regulamentado ou desregulamentado - poderia estimular inovações nos serviços. O 

Poder Público, através dos planejadores das licitações, defendia que uma contratação através 

de procedimentos licitatórios competitivos daria respostas às demandas dos usuários dos 

serviços, enquanto os incumbentes argumentavam que procedimentos licitatórios seriam 

incompatíveis com inovações de serviços, por isso uma outra maneira de escolha dos 

operadores que não as licitações seria necessária (KENNEDY, 1996a). 

 

A tese de que a regulamentação seria a solução mais adequada para os transportes coletivos 

por ônibus em Londres acabou vitoriosa, e essa decisão foi materializada em 1984 através da 

lei London Regional Transport Act. Todavia, nas outras cidades da Inglaterra, a 

desregulamentação foi adotada, tendo sido materializada através da lei Transport Act, de 

1985. 

 

Os debates do caso londrino são ilustradores dos aspectos teóricos que se deseja discutir nesta 

subseção. De um lado Beesley e Glaister (1985a, 1985b) defendiam a desregulamentação, 

com as próprias empresas privadas decidindo os momentos de entrada e a saída no mercado, e 

de outro lado Gwilliam et al. (1985) defendiam a regulamentação e a adoção de 

procedimentos licitatórios (competitive tendering) públicos para a contratação dos serviços. 

 

Beesley e Glaister (1985a, 1985b) argumentavam que a desregulamentação traria dois 

benefícios ao mercado de TPUO na Inglaterra: do lado da oferta, levaria ao surgimento de um 

mercado com características de contestabilidade (adiante, na subseção 2.4.1.3, são 

apresentados elementos teóricos sobre os mercados contestáveis); do lado da demanda, faria 

com que os operadores privados continuamente procurassem desenvolver inovações (e.g. 

tarifas, frequências, rotas, tamanhos de veículos) em seus serviços para atender as demandas 

dos usuários, sob risco de perderem clientela. 

 

Beesley e Glaister (1985a, 1985b) eram contra a adoção de competitive tendering, pois 

consideravam que os eventuais ganhos por meio desse tipo de aquisição (ou procurement, 

como adiante comentado em 2.4.2.2) seriam limitados a reduções de custos de produção e que 
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reduções de custos de produção maiores ainda poderiam ser alcançados em um mercado 

desregulamentado. Além disso, citados autores argumentavam que procedimentos de 

competitive tendering resultariam em um mercado operado por um pequeno número de 

incumbentes tendentes a comportamentos colusivos. Argumentavam também que em serviços 

contratados por meio de competitive tendering as empresas incumbentes não teriam liberdade 

para adequar tarifas, frequências, rotas, tamanho de veículos às demandas dos usuários dos 

serviços. 

 

Por outro lado, Gwilliam et al. (1985) argumentavam que a desregulamentação terminaria por 

levantar barreiras no mercado e que, por conta disso, a desregulamentação não induziria o 

desenvolvimento de contestabilidade no mercado de TPUO. Argumentavam os autores que a 

desregulamentação resultaria em um mercado que propiciaria o surgimento de um pequeno 

número de grandes empresas aptas a praticarem preços predatórios, com subsídios a rotas que 

estivessem sob ameaça competitiva através de recursos obtidos nas partes lucrativas do 

negócio, o que terminaria por resultar em eficiência interna na operação das incumbentes. 

 

De alguma forma, essas previsões de Gwilliam et al. (1985) foram confirmadas por Jaffer e 

Thompson (1986) em relação à desregulamentação ocorrida nos transportes de passageiros 

por ônibus intermunicipais na Inglaterra, nos quais a redução de preços e aumento de 

inovação inicialmente verificadas logo após a introdução da desregulamentação não se 

sustentaram com o tempo, tendo posteriormente havido aumento de preços, surgimento de 

barreiras à entrada de entrantes, e os incumbentes continuaram a dominar o mercado 

desregulamentado. Apesar do transporte intermunicipal por ônibus ter algumas características 

que diferem do TPUO, os achados de Jaffer e Thompson (1986) podem ser um indicativo para 

o que poderia ocorrer em um sistema desregulamentado de TPUO. 

 

Cowie (2009) também apresentou problemas que derivaram da desregulamentação nos 

serviços britânicos de transporte de passageiros por ônibus, incluindo os transportes urbanos 

(excluindo os serviços em Londres, a versão britânica do TPUO, que são regulamentados), 

tais como: excessiva quantidade de ônibus nas vias, consideráveis aumentos de preços, sub-

investimento, constantes mudanças de horários de rotas. Por conta desses problemas, Cowie 

(2009) diz que o provimento de serviços de transporte de passageiros por ônibus não é 

compatível com o livre mercado, e que 
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enquanto em teoria a indústria aparentemente espelha de perto um modelo 

econômico de competição perfeita, portanto um modelo no qual a competição é 

sustentável e que resulta em eficiência econômica, na prática a desregulamentação 

quebra diversas características desse modelo, o que resulta em estruturas de mercado 

de competição imperfeita (COWIE, 2009, p. 1, tradução nossa). 

 

Cowie (2014), ao analisar performance de operadores e autonomia de usuários, também 

critica a desregulamentação ao apontar que a vasta maioria dos mercados desregulamentados 

de ônibus britânicos apresentam operadores que conseguem se proteger através de 

significativas barreiras à entrada de novos operadores nos sistemas, o que traz como 

consequência a impossibilidade de os mercados conseguirem, por si só, regularem seus 

próprios comportamentos, o que termina por impedir um provimento dos serviços de 

transporte de passageiros por ônibus de forma eficiente. 

 

Em defesa da adoção de competitive tendering, Gwilliam et al. (1985) argumentavam que os 

eventuais ganhos com reduções de custos de produção obtidos por meio de 

desregulamentação também poderiam ser obtidos por meio de competitive tendering. Também 

argumentavam os autores que procedimentos de competitive tendering permitiriam aos 

planejadores do mercado tentarem implementar tarifas socialmente aceitáveis, frequências, e 

combinações de tamanho de veículos que permitissem subsídios cruzados, bem como 

desenvolver um sistema de transportes integrado, o que não seria possível com a 

desregulamentação. 

 

A fim de complementar a predição teórica de Gwilliam et al. (1985), como exemplos práticos 

de benefícios oriundos de competitive tendering, cite-se o incremento na eficiência observado 

em empresas operadoras de serviços de transporte urbano de passageiros por ônibus em 

diversas cidades polonesas após a implementação de procedimentos de competitive tendering 

(WOLANSKI, 2009). 

 

A despeito das críticas à regulamentação, e até mesmo por conta de imposição constitucional 

no Brasil, esta Tese não discutirá qual o melhor cenário, se a regulamentação ou 

desregulamentação. Nesta Tese é adotada uma posição em favor da regulamentação, 

sobretudo porque se entende que os mercados não devem ser deixados como os indutores de 

atividades econômicas do tipo serviço público nas quais o interesse público está em jogo, 
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sobretudo diante da presença de falhas de mercado. Aqui se alinha a Santos (2000) que diz 

que “mesmo na ausência de falhas de mercado, como externalidades, monopólios naturais ou 

bens públicos, o pressuposto abrangente de que as forças de livre mercado são capazes de 

garantir a eficiente coordenação intertemporal da alocação de recursos não é sustentável”. 

Assim, nesta Tese se defende que o Estado deve exercer o papel de tutor dos interesses gerais 

da sociedade por meio da regulamentação dos mercados para que se tente evitar falhas e 

distorções. 

 

2.4.1.3. A Regulação Econômica dos Transportes: a Contestabilidade dos Mercados de 
TPUO 
 

Button (1991) afirma que, em geral, os transportes sempre foram regulados, e o que importa é 

a definição da natureza e da intensidade dos regulamentos, se devem ser mais ou menos 

estritos à luz da realidade enfrentada. Cowie (2009) diz que a contestabilidade normalmente é 

introduzida em serviços de ônibus por meio de um sistema regulamentado, o que constitui o 

que geralmente é conhecido como competição de Demsetz. 

 

Especificamente em relação aos transportes, Clarke (1997) menciona como propósitos da 

regulação: 

- assegurar a provisão de serviços necessários; 

- assegurar que os operadores não persigam injustamente seus próprios interesses em 

detrimento de usuários, quer em colusão com outros operadores, quer em situação de 

monopólio, ou em detrimento de outros competidores desejosos de participar do mercado, 

através de práticas predatórias ou comportamento anticompetitivo; 

- salvaguardar os empregos dos trabalhadores ou seus termos e condições; 

- controlar riscos gerados pela provisão dos transportes. 

 

Tradicionalmente, no Brasil o TPUO tem sido prestado pela iniciativa privada, através de 

exclusividade de linhas, sem competição, o que tem caracterizado, em muitos casos, a prática 

de monopólio, tendo sido erguidas fortes barreiras à entrada de novos prestadores de serviços 

nos mercados. Essa exclusividade tem sido criticada, sendo alegado que o TPUO tem 

características de um mercado contestável, mas que entretanto vem sendo regulamentado 

como monopólio natural (ARAGÃO et al., 2004). 
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O fato de os serviços de TPUO apresentarem características de um mercado contestável 

(LANGRIDGE; SEALEY, 2000; GOMIDE; ORRICO FILHO, 2004) implica dizer que a 

competitividade não necessariamente se daria no dia-a-dia do mercado, nas ruas, mas sim em 

determinados momentos em que a entrada no mercado fosse permitida, momentos esses que 

deveriam se suceder em intervalos de tempo o mais curto possíveis. A Teoria dos Mercados 

Contestáveis (BAUMOL; PANZAR; WILLIG, 1988) diz que, sob determinados 

condicionantes, um monopólio pode apresentar resultados semelhantes a um mercado 

concorrencial, desde que possa haver contestação do monopólio. É como se houvesse uma 

substituição de competição real, e seus efeitos em quantidades produzidas, custos, e preços de 

infraestruturas e de serviços públicos, por uma competição virtual. Essa substituição tem 

como fundamento a expectativa de que um mercado perfeitamente contestável resulta em uma 

produção economicamente eficiente, porquanto a potencial ameaça de competição real gerada 

pelos sucessivos momentos de entrada no mercado faria com que os produtores se 

comportassem como se estivessem em um mercado de concorrência perfeita. 

 

Em um mercado contestável, a ameaça de entrada de potenciais entrantes nos mercados faz 

com que o produtor monopolista incumbente procure ser tecnicamente eficiente e pratique 

preços equivalentes a seus custos médios. Em outras palavras, o equilíbrio de mercado é 

atingido pela pressão dos potenciais entrantes exercem sobre os incumbentes, e essa pressão 

força os incumbentes a serem mais eficientes. Caso os incumbentes não sejam eficientes, a 

contestabilidade agiria e atrairia potenciais entrantes para o mercado. 

 

Johnson et al. (1996) citam como pressupostos da contestabilidade de um mercado o seguinte: 

reduzidos custos de entrada e saída do mercado; baixos, ou inexistentes, sunk costs; igualdade 

de disponibilidade dos mesmos produtos e tecnologia a incumbentes e potenciais entrantes. Se 

se analisarem as características de serviços de TPUO de fato se observará a aderência a esses 

pressupostos, o que reforça a crença na caracterização desses serviços como contestáveis, 

porquanto o mercado de ônibus urbanos apresenta baixíssimos sunk costs (os veículos, que 

correspondem aos ativos dos serviços, têm relativo baixo custo, são depreciáveis, e há um 

mercado interessado na compra de veículos usados), potenciais entrantes podem adquirir os 

mesmos veículos e mesma tecnologia empregada pelos incumbentes, e a entrada nos 

mercados implica apenas os custos incorridos nos procedimentos licitatórios, enquanto a saída 

dos mercados apresenta baixíssimo custo. 
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Isso posto, saliente-se que a premissa básica para a manutenção ao longo do tempo da 

contestabilidade de um mercado de TPUO é a realização de rodadas sucessivas de 

procedimentos licitatórios competitivos para a delegação dos serviços, porquanto dessa 

maneira a necessária pressão mantenedora da contestabilidade estaria exercida 

(BRASILEIRO et al., 2001). Com isso, a competição pelo mercado se daria nas licitações e, 

vencidos os prazos dos contratos decorrentes das licitações anteriores, licitações subsequentes 

seriam conduzidas, nas quais os incumbentes seriam submetidos a testes de mercado por meio 

da pressão de potenciais entrantes nas sucessivas rodadas de licitações. Essa pressão faria com 

que os incumbentes tivessem que estar sempre procurando inovar e aperfeiçoar seus serviços, 

por conta de especificações de serviços impostas nas sucessivas licitações, sob risco de não 

sobreviverem como empresas. 

 

Por fim, em adição à argumentação econômica baseada na contestabilidade do TPUO, e como 

argumentação jurídica para reforço da necessidade de realização de licitações, convém 

mencionar que a legislação brasileira impõe que toda concessão ou permissão pressupõe a 

prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, que satisfaça condições de 

“regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua 

prestação e modicidade das tarifas” (SÁ, 2004, p. 5). 

 

2.4.2. Fundamentos Teoria dos Leilões 
 

Leilões são considerados jogos de informação incompleta (FIANI, 2006). Por sua vez, jogos 

de informação incompleta correspondem a situações estratégicas nas quais os jogadores têm 

incertezas acerca de algum aspecto do jogo (e.g. incertezas sobre o conjunto de estratégias 

disponíveis, incertezas sobre as recompensas, incertezas sobre como os jogadores rivais veem 

o jogo e demais jogadores) (KRISHNA, 2010). 

 

Porque um leilão corresponde a um jogo, nesta Tese o estudo da Teoria dos Leilões será 

precedido por alguns comentários acerca da Teoria dos Jogos (Game Theory). Antes disso, 

porém, serão apresentadas duas subseções, uma primeira subseção contendo uma explicação 

sobre os termos empregados nesta Tese, a fim de que se evite confusão e se uniformize o 

entendimento em relação ao que se está referindo, e uma segunda subseção contendo uma 

discussão sobre os motivos econômicos de se realizar um leilão (ou seja, uma licitação, 
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porquanto os dois termos são considerados sinônimos nesta Tese). Após isso, serão 

apresentados alguns elementos da Teoria dos Leilões que se empregarão no capítulo seguinte, 

quando do desenvolvimento do modelo de análise que se aplicará ao estudo de caso desta 

Tese. 

 

2.4.2.1. Uma Explicação Terminológica 
 

De pronto cabem algumas considerações terminológicas. De uma forma geral e mais ampla 

que a maneira definida na CF/1988, procedimentos licitatórios públicos, ou simplesmente 

licitações, são espécies de um gênero, os procedimentos de aquisição pública. Nesta Tese, 

referir-se-á ao gênero aquisição pública através do termo em inglês procurement, 

(procurement aqui é considerado como sinônimo de aquisição), podendo as duas 

denominações serem usadas ou referidas de forma intercambiável. 

 

Posto isso, convém esclarecer desde já que nesta Tese será observada a classificação 

apresentada em Bajari e Tadelis (2011) e em Dimitri et al. (2011a), que considera o gênero 

dos procedimentos de procurement como constituído por duas espécies: os procedimentos de 

aquisição por meio de negociações (negotiations), e os procedimentos de aquisição por meio 

de procedimentos licitatórios (competitive tendering - CT ou competitive bidding). Como a 

realidade brasileira afasta a possibilidade de aquisições por meio de negotiations, nesta Tese 

as situações de procurement discutidas corresponderão apenas a casos de competitive 

tendering. Assim, licitações, procedimentos licitatórios, procurement, competitive tendering, 

CT, e competitive bidding são termos sinônimos e que nesta Tese podem ser empregados ou 

referidos de forma intercambiável. 

 

Salienta-se que nesta Tese o termo tender é considerado sinônimo de oferta, assim 

competitive tendering é sinônimo de oferta competitiva. De modo geral, uma tender pode ser 

feita por meio de um preço (como é o caso, por exemplo, de uma licitação do tipo menor 

preço para a construção de uma estrada, ou de uma licitação do tipo menor oferta de tarifa 

para contratação da prestação de serviços de TPUO), por meio de um critério técnico (como é 

o caso de uma licitação do tipo melhor técnica para contratação de serviços de elaboração de 

projetos de engenharia), ou ainda por meio de uma combinação de preço e critério técnico 

(como é o caso de uma licitação do tipo técnica e preço para contratação de serviços de 
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elaboração de projetos de engenharia, ou de uma licitação para contratação de serviços de 

TPUO do tipo menor oferta de tarifa conjugado com melhor técnica). Assim, a tender 

escolhida para uma licitação define o tipo da licitação, de forma que se a tender for um preço, 

estar-se-á diante de uma licitação do tipo preço, se a tender for um critério técnico, estar-se-á 

diante de uma licitação do tipo técnica, e se a tender for uma combinação de preço e técnica, 

estar-se-á diante de uma licitação do tipo técnica e preço. 

 

Repete-se que, por imposição constitucional, processos de procurement por meio de 

negociações estão afastados na realidade brasileira e por essa razão não serão tratados nesta 

Tese. É dizer, aqui não se discutirá qual o mecanismo de aquisição mais apropriado e 

adequado para conduzir contratações de TPUO, se negociações ou se licitações: serão focadas 

apenas as licitações. Por essa razão, uma subespécie de negotiation que vem ganhando corpo 

em alguns países na contratação de serviços de transporte coletivo por ônibus, os contratos 

negociados diretamente entre o Poder Público e empresas privadas com base em qualidade de 

serviço e performance (os assim chamados Performance-Based Contracts - PBCs), aqui não 

serão tratados. 

 

O que se procurará discutir nesta Tese são práticas adequadas a serem adotadas em licitações 

públicas, a fim de que se obtenham contratações que beneficiem os próprios princípios 

constitucionais, sobretudo a competitividade e a economicidade. Destaca-se que, nesta Tese, o 

atingimento da competitividade é aferido pelos reflexos que a disputa licitatória tem na 

modicidade tarifária para o usuário de um serviço de TPUO que será possível ser obtida 

através de uma licitação, modicidade traduzida por tarifas o mais baixas possíveis para 

determinado padrão mínimo de qualidade estabelecido para o provimento dos serviços em 

edital da licitação. 

 

Em relação às suas subespécies, convém dizer que os procedimentos de procurement por 

meio de competitive tendering podem ser conduzidos basicamente sob dois formatos, ou por 

combinações desses dois formatos: as licitações de envelopes fechados, por meio de propostas 

estáticas escritas (sealed-bid tendering ou sealed-bidding), e as licitações no formato de 

leilões (auctions), através de lances dinâmicos, orais ou eletrônicos (dynamic auctions), que 

se sucedem até que se obtenha o vencedor da disputa. Algumas terminologias consideram que 

apenas licitações por meio de dynamic auctions correspondem a auctions, todavia aqui 

auctions terá um significado mais amplo, abarcando tanto as propostas escritas dos sealed-bid 
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tendering quanto os lances dos dynamic auctions. Essa decisão terminológica foi tomada, 

porquanto aqui o termo auction pode ser usado para situações em que o Poder Público exerce 

tanto o papel de comprador (quando estará interessado em pagar o menor preço possível por 

uma compra, quer de serviços, quer de objetos), quanto o papel de vendedor (quando estará 

interessado em arrecadar o maior preço possível por uma venda, quer de serviços, quer de 

objetos). Saliente-se, todavia, que em serviços de TPUO usualmente o Poder Público estará 

agindo como comprador do fornecimento de serviços a serem prestados por empresas 

privadas. Dessa forma, licitações, procedimentos licitatórios, competitive tendering, CT, 

competitive bidding, leilões, auctions, procurement, e procurement auctions são termos 

intercambiáveis ao longo deste texto. 

 

Os termos proponente e licitante (bidder) podem ser usados para se referir à empresa privada 

que participa de um auction, enquanto o termo contratado pode ser empregado para se referir 

ao licitante que eventualmente tenha vencido uma licitação e venha a executar os serviços 

mediante a assinatura de um contrato. O sujeito que adquire os serviços, no caso desta Tese, o 

Poder Público, pode ser denominado como Administração, comprador, leiloeiro, contratante 

ou adquirente (procurer). 

 

Apenas para adiantar uma discussão, mas sem entrar em maiores detalhes, e para que se evite 

confusão conceitual, ressalva-se que, a despeito de não se abordarem caso de negotiations 

neste trabalho, se um procurement eventualmente fosse conduzido por meio de uma 

negociação, isso não implicaria necessariamente dizer que se estaria diante de um sistema 

desregulamentado, em absoluto. Um mecanismo de aquisição por meio de negociação apenas 

indica que não seria realizada uma licitação, mas nada impediria que, durante a execução 

contratual, a prestação dos serviços estivesse submetida a regulação estatal. Ou seja, neste 

parágrafo o que se quer afirmar é que não é a forma de contratação que caracteriza se um 

mercado é ou não é regulamentado. Mais adiante se abordará a questão da regulação da 

prestação dos serviços de TPUO. 

 

Os termos competição e competitividade são empregados como sinônimos neste Tese, e 

significam o grau de disputa atingido quando se pretende licitar um objeto. 

 

Edital são os termos de uma licitação, no qual constam não apenas as regras a serem seguidas 

pelos licitantes para participarem da disputa, mas também o projeto básico e as especificações 
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de serviços, com a maneira como os serviços serão executados após a assinatura do contrato 

decorrente da licitação, incluindo-se os níveis mínimos de serviços a serem observados e os 

indicadores de desempenho a serem atingidos pelos contratados. 

 

2.4.2.2. Por que Licitar? 
 

De início, salienta-se que o racional subjacente às discussões conduzidas nesta subseção foca 

o caso das aquisições públicas, porquanto o TPUO, objeto desta Tese, é considerado serviço 

público no Brasil. 

 

Uma licitação não deveria ser realizada apenas para o atendimento a uma formalidade 

jurídica, mas sim, e talvez essa seja uma das principais razões de ser de uma licitação, para 

que se escolha uma empresa produtora que apresente eficiência interna, ou seja, uma empresa 

produtora que tenha eficiência produtiva (KENNEDY, 1996a). Nesse sentido, Domberger et 

al. (1986) citam que a competitividade inerente a procedimentos de competitive tendering 

resulta em ganhos de eficiência interna. Por conta disso, convém salientar que os motivos 

econômicos para a condução de licitações são tão ou mais importantes que os motivos 

jurídicos, estes de alguma forma derivando daqueles. 

 

Destaque-se que uma empresa tem eficiência interna (ou produtiva) se produz determinado 

produto utilizando uma combinação de insumos que tenham os menores custos possíveis para 

determinado padrão do produto. Assim, através da licitação, de um processo que se supõe 

competitivo, se busca contratar uma empresa produtora que apresente menor custo de 

produção para determinado nível de serviço especificado no edital da licitação (KENNEDY, 

1996a; HENSHER, 2007). Caso essa não fosse a principal razão de uma licitação, todo o 

procedimento licitatório não passaria de um exercício de cosmetologia, para puro atendimento 

formal a uma exigência legal.  

 

Kennedy (1996a) apresenta um resumo de como se processam os leilões (i.e. licitações) 

públicos. O primeiro passo em um processo licitatório é o desenvolvimento, por parte da 

Administração Pública, do edital (ou termos) da licitação, que conterá definição de 

especificações que indiquem quantidades e qualidade do produto/serviço a ser fornecido pela 

empresa vencedora da licitação. O edital também deverá conter o critério definidor do 
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vencedor da licitação. Usualmente as empresas que disputam uma licitação apresentam suas 

propostas em envelopes fechados, a serem abertos em uma data previamente agendada no 

edital da licitação. Após abertas as propostas, é escolhido o vencedor da licitação, que 

assinará um contrato com a Administração Pública. 

 

Kennedy (1996a) diz que as preocupações da Administração Pública com o provimento dos 

serviços não devem se extinguir com a conclusão da licitação, e adiciona que durante a 

execução dos contratos é necessário que a Administração Pública monitore o vencedor da 

licitação, a fim de fazer com que o vencedor produza as quantidades do produto licitado com 

a qualidade especificada no edital da licitação. Esse enforcement por parte da Administração 

Pública é essencial para que a finalidade da licitação, de estimular a eficiência interna da 

empresa produtora, seja atingido, pois na ausência dessa atitude da Administração Pública a 

empresa sempre procurará aumentar seu lucro através do não provimento do produto nos 

níveis de qualidade especificados em edital. 

 

McAfee e McMillan (1987) respondem o porque de realizar leilões analisando a questão a 

partir do problema da assimetria de informações que, em concordância com Hayek (1945), 

afirmam estar sempre presentes em quaisquer atividades econômicas. Hayek (1945) dizia, ao 

discutir a natureza do problema econômico enfrentado pela sociedade, qual seja, a maneira de 

fazer melhor uso dos meios disponíveis, que a assimetria de informações é uma característica 

peculiar do problema econômico, e que a assimetria decorre do fato de que o conhecimento 

das circunstâncias para a solução de determinado problema econômico nunca existe de forma 

concentrada ou integrada, mas sim através de fragmentos de informação dispersos, 

incompletos e frequentemente contraditórios, que cada indivíduo, separadamente, possui. Por 

conta disso, dizia Hayek (1945) que o "problema econômico da sociedade não é meramente 

um problema de como alocar determinados recursos (...) mas sim um problema de como 

garantir, para a sociedade como um todo, o melhor uso de recursos conhecidos apenas por 

alguns membros da sociedade, para propósitos cuja importância relativa apenas esses 

membros conhecem" (HAYEK, 1945, p. 519-520, tradução nossa). 

 

Assim, McAfee e McMillan (1987), ao dizerem que as assimetrias de informação têm 

influência determinante no sistema de formação preços, afirmam que o estudo dos leilões 

provê uma maneira de atacar o problema da formação de preços, de descobrir como os preços 

são formados e estabelecidos, e de modelar o comportamento estratégico dos agentes 
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envolvidos nessa formação quando se encontram diante de informação incompleta. Krishna 

(2010) diz que leilões são empregados precisamente porque o procurer não tem certeza sobre 

os valores que os licitantes atribuem ao objeto que está sendo vendido (ou comprado), ou seja, 

o máximo valor que cada licitante deseja pagar (ou cobrar) pelo objeto. Assim, o estudo dos 

leilões (a Auction Theory) procura contornar as incertezas inerentes à formação de preços em 

ambientes naturalmente caracterizados por assimetria de informação, incertezas que se 

traduzem no receio de vendedores de se depararem com curvas de demanda descendentes e de 

compradores de se depararem com curvas de oferta crescentes. Dito de outra forma, leilões 

são mecanismos para estabelecer preços de produtos e serviços cuja formação de preços 

contém incertezas, seja no lado da oferta, seja no lado da demanda, em um determinado 

momento. 

 

Hensher (2007) menciona que, entre diferentes práticas públicas desenvolvidas a fim de 

aumentar a competitividade em contratações no setor de transportes, licitações públicas têm 

sido uma política de intervenção muito difundida. Todavia, Hensher (2007) diz que licitações 

não conseguem inserir nas contratações delas decorrentes adequados níveis de qualidade de 

serviços, razão pela qual sugere preferir outra forma de contratação, os PBCs. 

 

Bajari e Tadelis (2011) citam como razões para a adoção de licitações: estimulo e promoção 

da competitividade; possibilidade de participação de licitantes de diversos lugares; 

possibilidade de atingimento do verdadeiro valor de mercado do objeto em disputa; 

possibilidade de transparência processual, o que pode prevenir a corrupção; isonomia e iguais 

chances de participação a interessados qualificados para a contratação que se pretende 

realizar. Bajari e Tadelis (2011) dizem que esses fatores são, inclusive, um dos motivos de o 

porque nos EUA a Federal Acquisition Regulations (FAR) defender o emprego de CT nas 

aquisições do setor público norte-americano. 

 

Por sua vez, Chong et al. (2014) citam como razões para preferências da realização de leilões 

sobre negociações: a assunção de que leilões permitem descobrir fornecedores com o menor 

preço a um nível de qualidade predeterminado; leilões são vistos como uma maneira de evitar 

favorecimento e garantir igual oportunidade a potenciais fornecedores; prevenir práticas 

colusivas e corrupção. 

 



 

 

89 
 

 

Bajari e Tadelis (2011) dizem que a adoção ou não de procedimentos de CT se enquadra no 

que se denomina de problema da aquisição (procurement problem). Explicam os autores que 

mercadorias manufaturadas, tais como computadores, automóveis, entre outras, têm 

características padronizadas e tipicamente são adquiridas por meio de preços que se podem 

previamente definir. Outros produtos, como serviços de consultoria, serviços em geral, 

softwares, entre outros, são desenvolvidos para atingir uma especificação pré-

determinada/solicitada pelo procurer, são produtos feitos por encomenda, portanto, para os 

quais não se tem, a priori, um preço/valor de mercado. Bajari e Tadelis (2011) dizem que é 

exatamente nessa segunda situação que surge o que denominam de problema da aquisição 

(procurement problem), que corresponde ao impasse que o procurer enfrenta em face do 

objeto que deseja adquirir: qual tipo de mecanismo de aquisição adotar? Bajari e Tadelis 

(2011) dizem que muitos casos têm sido solucionados por meio de procedimentos de CT, 

todavia mencionam que certas situações não apresentam resultados satisfatórios se 

contratados por meio de CT, pois nessas situações procedimentos de CT levariam a perdas de 

eficiência. Por conta disso, Bajari e Tadelis (2011) dizem que, nesses casos, a solução seria a 

adoção de negociações. 

 

Com a ressalva de que mecanismos de aquisição por meio de negotiations fogem ao escopo 

desta Tese, convém dizer que, de alguma forma, Bajari e Tadelis (2011), que focam 

procurements de um prisma genérico, alinham-se a Hensher (2007), que advoga o emprego de 

PBCs para os processos de procurement quando da contratação de serviços de TPUO. Na 

verdade, Bajari e Tadelis (2011) entendem que a solução para o procurement problem, ou 

seja, a escolha do mecanismo de aquisição, passa pela definição do mecanismo de pagamento 

e da forma de contrato a adotar, se contrato de preço máximo (fixed-price contract) ou se 

contrato com remuneração do custo de produção (cost-plus contract). 

 

Nesse sentido, Bajari e Tadelis (2011) defendem que se se está diante de objetos em que a 

possibilidade de alterações contratuais ex post processo de aquisição (quer por motivos de 

erros de projeto básico, quer por condições imprevistas, quer por alteração de requerimentos 

regulatórios) é pequena, dever-se-ia adotar fixed-price contracts, para os quais procurements 

do tipo CT seriam mais adequados. São situações em que se depara com o que os autores 

chamam de objetos simples, fáceis de projetar, em relação aos quais se tem poucas dúvidas do 

que se precisa produzir e que, por isso, devem ser desenvolvidos projetos com elevado nível 

de completude, a fim de evitar necessidade de alterações contratuais ex post processo de 
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aquisição. Para o caso oposto, em que são enfrentados objetos com elevadas possibilidades de 

alterações contratuais ex post processo de aquisição, dever-se-iam adotar cost-plus contracts, 

para os quais procurements do tipo negotiations, com proponentes qualificados e de boa 

reputação, seriam mais adequados. São situações em que se depara com o que Bajari e Tadelis 

(2011) chamam de objetos complexos, difíceis de projetar, na medida em que apresentam 

escopo elevado para surpresas durante a execução contratual. Chong et al. (2014) também 

entendem que leilões seriam mais indicados para objetos simples, enquanto objetos mais 

complexos seriam mais adequadamente contratados por meio de negociações. 
 

Hensher (2007) salienta que, porque aquisições por meio de CT procuram selecionar o menor 

preço possível dentre os licitantes, um de seus efeitos colaterais é a potencial perda de 

qualidade no provimento dos serviços, porquanto os contratados procurarão reduzir seus 

custos operacionais para obterem lucro, inclusive por meio de descumprimento contratual dos 

padrões de qualidade contratados. 

 

Boitani e Cambini (2006), após analisarem resultados de procedimentos licitatórios para a 

contratação de serviços de transportes urbanos por ônibus em algumas cidades italianas, e 

diante da pouca quantidade de participantes, da vitória quase frequente dos incumbentes nas 

licitações, advogam que se condições políticas em favor de procedimentos licitatórios mais 

efetivos não forem estabelecidas, dever-se-iam considerar outras formas de contratação dos 

serviços. 

 

Yvrande-Billon (2005), ao analisar a experiência francesa de contratação de transportes 

urbanos por ônibus, relata fracassos nos resultados obtidos, que não conduziram a melhor 

performance dos operadores, e atribui esse fracasso à falta de expertise das autoridades 

públicas e práticas colusivas entre os incumbentes. 

 

Saliente-se, todavia, que Boitani e Cambini (2006) concordam com Yvrande-Billon (2005) 

quando afirmam que experiências negativas não necessariamente devem levar à conclusão de 

que procedimentos licitatórios não são mecanismos adequados para a contratação de serviços 

de transportes urbanos por ônibus, pois os resultados negativos podem ser decorrentes de falta 

de aderência a determinadas condições. 
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Por sua vez, Domberger et al. (1986, 1987) referiram experiências em que procedimentos de 

competitive tendering conseguiram reduzir custos sem provocarem sacrifícios na qualidade de 

serviço. Em adição, Domberger et al. (1995) citam casos em que procedimentos de 

competitive tendering não apenas reduziram custos, como também aumentaram níveis de 

qualidade de serviço. É verdade que Domberger et al. (1986, 1987, 1995) não analisaram 

procedimentos de competitive tendering de serviços de transporte coletivos por ônibus, e sim 

serviços de coleta de lixo, de coleta de resíduos hospitalares, e de limpeza, mas seus achados 

não podem ser negligenciados. 

 

Em relação a sistemas de transporte urbano de passageiros por ônibus em duas cidades 

polonesas, Wolanski (2013) cita que a introdução de mecanismos de competitive tendering 

para a delegação dos serviços aumentou a percepção, por parte dos usuários, da qualidade dos 

serviços, e que essa percepção é tão maior quanto maior o enforcement (fiscalização) exercido 

pelo Poder Público. Nesse mesmo sentido, Beck (2009) diz que, por conta do estabelecimento 

de requerimentos de qualidade cada vez mais exigentes, os procedimentos de competitive 

tendering realizados para a contratação de serviços de transporte urbano de passageiros por 

ônibus em diversas cidades da Alemanha têm aumentado consideravelmente a qualidade dos 

serviços, inclusive com aderência a requisitos ambientais sustentáveis. 

 

A esse respeito, ainda que sem relacionar o fato ao mecanismo de aquisição, Kennedy (1996a) 

menciona, ao apresentar motivos para a adoção de mecanismos de competitive tendering, que 

uma eventual queda da qualidade dos níveis de serviço pode mais sugerir falta de 

monitoramento e enforcement por parte do Poder Público, bem como falta de execução de 

penalidades contratuais às empresas prestadoras de serviços por conta de inadimplemento 

contratual. Assim, Kennedy (1996a) indica que, tomados os adequados procedimentos, 

procedimentos de competitive tendering não conduzem à redução de qualidade na prestação 

de serviços. 

 

Assim, neste Tese se alinha com o entendimento de que procedimentos de competitive 

tendering podem conduzir a contratações que apresentem maior eficiência interna, desde que 

o Poder Público seja capaz de adequadamente especificar e monitorar os serviços providos 

pelas empresas particulares vencedoras das disputas licitatórias, bem como coloque em 

prática instrumentos para coibir arranjos colusivos entre os interessados nos leilões, desde 

adequada modelagem dos leilões a politicas antitruste. 
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2.4.2.3. Uma Breve Introdução à Teoria dos Jogos 
 

A Teoria dos Jogos é uma ferramenta analítica para ajudar na compreensão de fenômenos que 

ocorrem quando tomadores de decisão interagem (OSBORNE; RUBINSTEIN, 1994). Um 

jogo é uma situação de interação estratégica, que ocorre quando os participantes dessa 

interação reconhecem a interdependência mútua de suas decisões (FIANI, 2006). Por sua vez, 

uma situação estratégica é aquela em que os participantes sabem que suas decisões têm 

interdependência mútua. Uma atividade competitiva, na qual jogadores disputam algo entre si, 

de acordo com regras pré-estabelecidas, é um exemplo de um jogo (OSBORNE, 2003). 

 

Gibbons (1996) diz que a Teoria dos Jogos tem sido usada cada vez mais em economia, já 

tendo sido aplicada em outras disciplinas, tais como organização industrial, bem como tem 

sido usada em aplicações contabilidade, finanças, direito, marketing, ciência política, 

sociologia, ciência do comportamento. A Teoria dos Jogos é aplicada através de modelos de 

jogos, que permitem o estudo de implicações de racionalidade, interesse próprio, equilíbrio, 

tanto em interações em mercado modeladas como jogos (e.g. em situações diante de contratos 

incompletos) quanto em interações não mercadológicas (e.g. relações entre patrão e 

empregado, entre um organismo regulador e uma empresa regulada) (GIBBONS, 1996). 

 

Fiani (2006) diz que uma condição básica para o funcionamento da Teoria dos Jogos é que a 

decisão dos jogadores sejam racionais, ou seja, a decisão de cada jogador é feita no sentido de 

que cada um deseja ver sua opção preferida vitoriosa. Para compreender o jogo é necessário 

partir de um modelo, que é uma representação simplificada de um objeto de estudo. Assim, o 

passo inicial na Teoria dos Jogos é definir esse modelo e, para que a escolha seja bem 

sucedida, é fundamental saber bem escolher e destacar os elementos que realmente importam 

para o entendimento da lógica da situação, pois uma escolha errada pode levar a conclusões 

equivocadas. Para esse entendimento deve-se partir de dados objetivos da situação, e evitar 

analisar as subjetividades dos indivíduos envolvidos. Na definição do modelo de um jogo 

deve ser levada em conta a forma como as interações entre os jogadores ocorrem (e.g. se se 

tratam de interações simultâneas ou sucessivas, se há prévio conhecimento das ações de um 

participante por outro participante). 
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Aqui cabe uma consideração: a racionalidade não está ligada aos objetivos dos jogadores, 

sejam eles egoístas ou altruístas, mas sim à coerência entre os meios e os fins dos jogadores 

para atingir seus fins. Por exemplo, perder também pode ser racional, desde que perder seja o 

objetivo do jogador. Não só se é racional para ganhar, ou para acumular bens. Se doar é o 

objetivo, ser-se-á racional ao se desenvolverem os melhores meios para que a doação ocorra. 

Assim, o que importa nas análises da Teoria dos Jogos é considerar que os jogadores farão o 

melhor possível para se atingir os objetivos traçados. Fiani (2006) diz que um agente racional 

é aquele que: incide a lógica em premissas para chegar obter suas conclusões; leva em conta 

apenas premissas justificadas a partir de julgamentos racionais; emprega evidências empíricas 

de forma imparcial no juízo de valor sobre fatos concretos. 

 

Gibbons (1996) categoriza os jogos em quatro tipos: jogos estáticos; jogos dinâmicos; jogos 

de informação completa; jogos de informação incompleta (ou jogos Bayesianos). O autor diz 

que a cada tipo de jogo corresponde um tipo de solução. Assim, um jogo de estático de 

informação completa é solucionado através de um equilíbrio de Nash; um jogo de dinâmico 

de informação completa, através de um equilíbrio de subjogo perfeito de Nash (indução 

regressa); um jogo de estático de informação incompleta, através de um equilíbrio de Nash 

Bayesiano; um jogo de dinâmico de informação incompleta, através de um equilíbrio perfeito 

Bayesiano (ou sequencial). De alguma forma, essa tipologia segue uma gradação de 

complexidade, sendo os jogos estáticos de informação completa os mais simples e os jogos 

dinâmicos de informação incompleta os mais complexos. À medida que o grau de 

complexidade de um jogo aumenta, os conceitos dos equilíbrios que solucionam os jogos vai 

se sofisticando, de forma que se se aplica um equilíbrio de um jogo mais simples a um jogo 

mais complexo, obtém-se uma solução não plausível; todavia, se se aplicam equilíbrios mais 

sofisticados a jogos mais simples se chega a solução plausível. 

 

Uma informação é completa quando não há informação privativa (ou privada) por parte de 

quaisquer dos jogadores, de forma que a temporalidade dos eventos, os movimentos dos 

jogadores, e as recompensas dos jogos são de conhecimento comum de todos os jogadores 

(GIBBONS, 1996). Caso haja alguma informação privada (assimetria de informação), a 

informação é considerada incompleta. Dessa forma, leilões podem ser considerados jogos de 

informação privada. 
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Como leilões correspondem a jogos de informação incompleta, os jogos que mais interessam 

nesta Tese são os jogos estáticos e os jogos dinâmicos de informação incompleta, 

respectivamente exemplificados por um leilão do tipo sealed-bid tendering e por uma 

dynamic auction. 

 

Fiani (2006) apresenta um resumo dos principais acontecimentos que podem ser considerados 

como constituintes do fio condutor do desenvolvimento da Teoria dos Jogos, a saber: 

 

- em 1838, Antoine Cournot (1801-1877) publica Recherches sur les Príncipes 

Mathématiques de La Théorie dês Richesses, no qual apresentou o modelo de duopólio de 

Cournot, em que duas empresas produzindo um bem homogêneo decidem a quantidade que 

cada uma produz, sabendo que a quantidade produzida pela outra empresa afeta seus lucros. 

Cournot derivou uma solução na qual as empresas decidem produzir quantidades compatíveis 

entre si. O modelo de Cournot é um precursor da análise de equilíbrio em jogos não-

cooperativos; 

- Ernst Zermelo (1871-1953) divulga seu método que diz que em um jogo de xadrez sempre 

haverá uma solução, o que significa dizer que um jogador tem sempre uma estratégia vitoriosa 

não importando o que o outro faça. Seu método antecipou a técnica de solução conhecida 

como indução reversa; 

- Félix Borel (1871-1956) afirma que os problemas de probabilidade e análise propostos em 

relação à guerra e às especulações econômicas e financeiras não são isentos de analogia 

àqueles que dizem respeito aos jogos que dependem da habilidade do jogador (jogos 

estratégicos). Borel foi o primeiro a conceituar estratégia, por ele chamada método do jogo 

(“é um código que determina para cada circunstância possível – supostamente finita em 

número - exatamente o que a pessoa vai fazer”); 

- em 1928 John Von Neumann (1903-1957) apresenta uma solução de jogos de soma zero que 

pode ser feita por meio de ferramentas matemáticas; 

- em 1944 John Von Neumann e Oskar Morgenstern (1902-1977) publicam The Theory of 

Games and Economic Behaviour, que traz uma análise do equilíbrio em jogos não-

cooperativos de soma zero (no qual o ganho de um jogador necessariamente representa a 

perda de outro). A obra também incluiu representação em forma extensiva de jogos 

sucessivos, bem como discutiu cooperação e formação de coalizão entre jogadores; 

- em 1951, John Nash (1928-2015) apresenta o artigo Non-Cooperative Games, que trata de 

equilíbrio em jogos não-cooperativos. Nash foi mais além que Neumann (Neumann abordou 
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apenas os jogos de soma zero, pure rivalries = zero-sum), tendo apresentado um modelo mais 

abrangente, e inclui jogos de ganhos mútuos, porém não-cooperativos. Equilíbrio de Nash é o 

que resulta de uma situação em que cada jogador adota a estratégia que é sua melhor resposta 

às estratégias adotadas pelos adversários (FIANI, 2006). Todavia, há situações em que, 

mesmo quando os jogadores procuram essa melhor resposta, pode ocorrer do resultado final 

para todos os jogadores ser insatisfatório. Assim, nem sempre a busca de cada indivíduo pelo 

melhor para si resulta no melhor para todos, incluindo para o próprio indivíduo; 

- John Harsanyi (1920-2000) publica Games With Incomplete Information Played By 

“Bayesian” Players, Parts I, II, III, com o ponto de vista de que muitas vezes alguns 

jogadores têm informação privilegiada sobre um elemento importante do jogo (informação 

assimétrica). Harsanyi desenvolveu um modelo para tratar de situações de informação 

incompleta, de assimetria de informações produzindo incertezas, e mostrou que o conceito de 

Equilíbrio de Nash poderia ser estendido para os modelos de informação incompleta; 

- em 1965, Reinhard Selten (1930-) refinou a noção de equilíbrio, levando a uma noção de 

equilíbrio mais restritiva que o equilíbrio de Nash. Sua contribuição é conhecida como 

equilíbrio perfeito em subjogos: “uma determinada estratégia, para ser considerada em 

equilíbrio perfeito em subjogos, tem de ser ótima considerando-se todos os possíveis 

desdobramentos do processo de interação estratégica” (FIANI, 2006, p. 37). A contribuição 

de Selten se aplica a jogos que envolvem compromissos e ameaças, e permite ver quais 

compromissos e ameaças são plausíveis ou não; 

- desdobramentos dos estudos de Robert Aumann (1930-): se as relações entre indivíduos ou 

organizações têm uma boa chance de durar por tempo indeterminado, e caso não haja grande 

pressa em obter ganhos de curto prazo, a cooperação deve ser estabelecida, mesmo em 

situações como o dilema do prisioneiro. Ou seja, mesmo que o desrespeito a um contrato traga 

ganhos significativos, e desde que as empresas envolvidas tenham a expectativa de que a 

relação seja longa e não estejam impacientes pela realização desses ganhos (e.g. a empresa 

não esteja endividada e ansiosa por cobrir suas dívidas), há boa chance da cooperação ser 

estabelecida e a empresa abrir mão do desrespeito ao contrato. Aumann estudou cartéis, que é 

uma situação análoga à do dilema do prisioneiro. A formulação de Aumann ajuda a entender 

que, mesmos em situações como a do dilema do prisioneiro, ou do exemplo do cartel, e da 

não obediência por parte de um ou de todos os seu integrantes para baixarem a quantidade 

produzida para aumentar o preço para todos (pois assim essas empresas venderiam mais por 

produzirem mais e mais lucro teriam, o que poderia significar o fiasco do cartel, mas pode não 

ser), o cartel pode ser bem-sucedido; 
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- em 1960, Thomas Schelling (1921-), em plena na Guerra Fria, publicou o The Strategy of 

Conflict, com uma aplicação a situações de cooperação e de conflito, cuja ideia central é que 

uma das formas de se deter uma ameaça é tornar a resposta a ela imprevisível, tanto para o 

inimigo quanto para quem está sendo ameaçado. Sem a previsão, “estará sendo criado, para o 

inimigo, um risco que pode ser suficientemente forte para detê-lo” (FIANI, 2006, p. 38). 

Outra colaboração de Schelling é ideia de ponto focal, que “é um elemento que se destaca no 

contexto e que permite aos indivíduos coordenarem suas decisões, de forma a promover um 

resultado melhor para todos, mesmo quando não há a possibilidade de comunicação” (FIANI, 

2006, p. 38-39). 

 

2.4.2.4. Elementos da Teoria dos Leilões 
 

A Teoria dos Leilões trata das maneiras mais apropriadas de modelar os leilões - o que, no 

final das contas, corresponde ao núcleo desta Tese - porquanto das modelagens pode resultar 

maior ou menor competitividade nas disputas licitatórias. 

 

Como já mencionado, a Auction Theory procura contornar as incertezas na formação de 

preços em ambientes caracterizados por inerentes assimetrias de informação, bem como 

ajudar na escolha do melhor mecanismo de aquisição, quer do ponto de vista de um 

monopolista, para a venda um produto, quer do ponto de vista de um monopsonista, para a 

compra um produto (McAFEE; McMILLAN, 1987). Após dizerem que a Auction Theory tem 

tanto aplicações teóricas quanto aplicações práticas, McAfee e McMillan (1987) mencionam 

outras questões endereçadas pela Auction Theory, dentre as quais podem ser destacadas: deve 

ou não o procurer estabelecer um preço de reserva; deve ou não o procurer fornecer 

informação sobre o produto em venda/compra; quais medidas o procurer deve tomar para 

evitar comportamento colusivo entre os licitantes.  

 

Os processos licitatórios que têm sido conduzidos para as delegações de serviços de TPUO no 

Brasil, quer na modalidade concessão, quer na modalidade permissão, constituem ou um 

leilão natural (natural auction) ou um leilão de procurement (procurement auction). Para fins 

desta Tese, como anteriormente já definido, ambas situações serão chamadas de leilões. Nos 

leilões naturais, o procurer é um vendedor e os licitantes são compradores que têm valorações 

(valores) do objeto em disputa. Por outro lado, em um leilão de procurement, o procurer é um 
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comprador e os licitantes são vendedores que têm custos de produção para fornecer o objeto 

em disputa (KLEMPERER, 1999, 2004a). 

 

Assim, estendendo esses conceitos ao caso de leilões para delegação de serviços de TPUO, 

um exemplo de leilão natural corresponde a uma delegação na qual vence a disputa o licitante 

que ofertar o maior valor pelo direito de operar os serviços (ou seja, vence o leilão quem 

propor pagar o maior valor de outorga), enquanto um exemplo de leilão de procurement 

corresponde a uma delegação em que é considerado o vencedor da disputa o licitante que 

propor realizar os serviços pela menor tarifa. Ou seja, no caso de um leilão natural, o procurer 

faz as vezes de um monopolista vendendo um objeto para um entre os diversos licitantes, 

enquanto no caso de um leilão de procurement, o procurer faz as vezes de um monopsonista 

comprando um serviço de um entre vários licitantes (KENNEDY, 1996a). Repete-se que, de 

um ponto de vista teórico, os dois exemplos constituem leilões e formalmente não diferem 

entre si, apenas há inversão de sinais de algumas de suas variáveis (McAFEE; McMILLAN, 

1987), o que significa que a Auction Theory é aplicável às duas situações. Repete-se também 

que, como os serviços de TPUO têm sido escrutinados na maior parte dos casos apenas pela 

Teoria da Regulação Econômica, convém que agora se joguem as luzes da Auction Theory 

sobre o setor, a fim de se obter respostas a questões não resolvidas pela Teoria da Regulação 

Econômica. 

 

A importância da verificação da competitividade em leilões por meio de parâmetros tais como 

dissuasão à entrada em mercados, comportamento predatório de licitantes, preços de reserva, 

colusão, estrutura de mercado, procedimentos dos leilões, tem sido destacada por Klemperer 

(2005), que justifica essa importância apontando que os leilões em geral não têm sido 

submetidos a políticas antitruste e a políticas de análise de competitividade. Citado autor 

salienta que essa ausência de escrutínio poderia ser decorrente do pensamento dominante de 

que políticas antitruste poderiam seguramente ignorar análises de contratos derivados de 

procedimentos licitatórios. Klemperer (2005) aponta que esse pensamento é alimentado por 

três falácias - a falácia dos consultores, a falácia da academia, e a falácia dos reguladores - 

cada qual mais interessada em proteger os interesses de seus perpetradores. Froeb e Shor 

(2005) também têm dado ênfase à necessidade de escrutínio de práticas antitruste em 

contratações oriundas de leilões. 
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Um leilão corresponde a um procedimento que objetiva vender ou comprar um objeto, e se 

diferencia de outras formas de transações (e.g. mecanismos) por necessariamente apresentar 

duas características: ser universal (i.e. um leilão pode ser empregado para vender ou comprar 

qualquer objeto, porquanto o formato do leilão independe de qualquer detalhe específico do 

objeto a leiloar), e ser anônimo (i.e. o vencedor do leilão é determinado independentemente 

do nome do licitante) (KRISHNA, 2010). 

 

Deve-se salientar que a Auction Theory é ligada à Game Theory e que a modelagem dos 

leilões se beneficia do conhecimento da modelagem dos jogos. Leilões são considerados jogos 

simultâneos com informação incompleta (i.e. informação imperfeita), também denominados 

como jogos Bayesianos (FIANI, 2006). Entretanto, dadas certas circunstâncias (e.g. a 

renovação de contratos de serviços de TPUO através de procedimentos licitatórios 

sucessivamente repetidos dentro de curtos intervalos de tempo, ou um procedimento 

licitatório objetivando a delegação de muitas linhas de serviços de TPUO agregadas em lotes 

não disputados simultaneamente, ou ainda a delegação individual de várias linhas de serviços 

de TPUO de forma sequencial, praticamente ao mesmo tempo) também poderia ser adequado 

considerar estratégias que surgem dos leilões a partir de uma perspectiva de jogos repetidos 

(e.g. pacotes de jogos simultâneos com informação imperfeita sequencialmente repetidos ao 

longo do tempo). 

 

2.4.2.4.1. Tipos de Leilões 
 

Existem muitos tipos de leilões, e cada um é definido pelas regras que se aplicam a cada jogo. 

Assim, os leilões podem ser tipificados segundo várias dimensões de análise (McAFEE; 

McMILLAN, 1987; KENNEDY, 1996a; KLEMPERER, 1999, 2004a; FROEB; SHOR, 2005; 

FIANI, 2006; KRISHNA, 2010): 

 

Com respeito ao número de objetos em disputa, os leilões podem ser: 

- de objeto único: há apenas uma indivisível unidade do objeto que está sendo leiloado (e.g. 

uma linha de um sistema de TPUO sendo leiloada isoladamente, como ocorre em Londres, cf. 

KENNEDY, 1996a); 

- de objetos múltiplos: há uma multiplicidade de objetos relacionados entre si sendo leiloados. 

Nesse caso, não é necessário que os objetos sejam idênticos, pois eles podem ser objetos 
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substitutos (e.g. diferentes linhas de um mesmo sistema de TPUO agrupadas em diferentes 

lotes, licitados separadamente em um mesmo leilão) ou objetos complementares (e.g. quando 

adquirir um objeto pode trazer maior valor ao procurer se o procurer já tiver adquirido 

previamente um objeto similar). 

 

No que tange aos indivíduos autorizados a participarem da disputa, os leilões podem ser: 

- aberto: qualquer licitante pode participar da disputa; 

-  restrito (ou fechado): apenas licitantes pré-qualificados podem participar da disputa. 

 

No que diz respeito ao critério definidor do vencedor da disputa, os leilões podem ser: 

- de primeiro-preço: o vencedor da disputa é o licitante que apresenta a maior oferta, quando o 

procurer atua como vendedor (ou a menor oferta, quando o procurer atua como comprador), 

e o valor a ser pago pelo licitante (no caso de venda), ou o valor a ser recebido pelo licitante 

(no caso de compra), é o valor ofertado pelo licitante; 

- de segundo-preço (também chamado de Leilão de Vickrey): o vencedor da disputa é o 

licitante que apresenta a maior oferta, quando o procurer atua como vendedor (ou a menor 

oferta, quando o procurer atua como comprador), e o valor a ser pago pelo licitante (no caso 

de venda), ou o valor a ser recebido pelo licitante (no caso de compra), é o valor ofertado pelo 

licitante classificado em segundo lugar. 

 

No que se refere ao método de apresentação das propostas, os leilões podem ser: 

- de envelopes fechados: os licitantes apresentam ofertas por escrito, em envelopes fechados; 

- oral: os licitantes apresentam ofertas por meio de lances orais; 

- eletrônico: os licitantes apresentam ofertas por meio de lances digitais, através de sistemas 

de computador ligados à internet. 

 

No que tange as regras de valoração das ofertas, os leilões podem ser: 

- de preços ascendentes: o procurer determina um valor inicial baixo e vai aumentando o 

valor até que apenas um licitante permaneça na disputa; 

- de preços descendentes: o procurer determina um valor inicial alto e vai baixando o valor; o 

primeiro licitante que mostrar interesse no valor ofertado pelo procurer é o vencedor.  

 

No que se relaciona com o estoque de informações do licitante acerca do valor do objeto em 

disputa, os leilões podem ser: 
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- de valor privado independente (private value): cada licitante conhece apenas a valoração que 

confere ao objeto em disputa, e ignora a valoração dos outros licitantes, pois os valores que os 

outros licitantes conferem ao objeto não afetam a valoração que cada licitante faz do objeto. 

As valorações de todos os licitantes têm distribuições de informação independentes e 

idênticas; 

- de valor comum (common value): o objeto sob disputa tem o mesmo valor para todos os 

licitantes, mas há incertezas na definição desse valor, e cada licitante tem suas próprias 

informações privadas e valorações acerca da valoração do objeto. 

 

Há um amplo leque de possibilidades de misturar os tipos de leilões acima mencionados para 

fins de definição do formato de um leilão, possibilidades que aumentam em número quando 

se está a formatar um leilão de objetos múltiplos. Por exemplo, um leilão que objetive a 

delegação de apenas uma linha de um sistema de TPUO pode ser formatado como um leilão 

restrito, de segundo-preço, com envelopes fechados, e de objeto único. Nesse caso, as ofertas 

seriam simultaneamente anunciadas e os licitantes poderiam ter tido valoração privada 

independente do objeto sendo leiloado. 

 

Há também alguns formatos específicos que adquirem denominações particulares, e.g. leilão 

inglês (English Auction, um leilão aberto ascendente, de primeiro-preço); leilão holandês 

(Dutch Auction, um leilão aberto descendente, de primeiro-preço); leilão japonês (Japanese 

Auction, um leilão oral, de lances simultâneos). 

 

2.4.2.4.2. Equivalência de Leilões 
 

Pode ser mostrado (cf. KLEMPERER, 1999, 2004a; KRISHNA, 2010) que, considerando-se 

ambientes com valores privados ou com valores comuns e com apenas dois licitantes, leilões 

de segundo-preço com envelopes fechados e leilões ascendentes são equivalentes, por isso 

essas duas espécies geralmente são igualmente denominadas de leilões de segundo-preço. Em 

adição, também pode ser mostrado que leilões de primeiro-preço de envelopes fechados e 

leilões descendentes são equivalentes, por isso geralmente são igualmente denominados de 

leilões de primeiro-preço. 
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2.4.2.4.3. Receita x Eficiência 
 

A Auction Theory procura indicar quais tipos de leilões são mais apropriados para 

determinadas situações. Nessa indicação, usualmente o olhar da Auction Theory foca dois 

aspectos, não necessariamente convergentes, a receita e a eficiência. Assim, baseado em um 

desses dois critérios, escolhidos conforme o contexto em que se estiver exigir, é definido, pelo 

menos teoricamente, qual o tipo de leilão mais indicado para determinada situação. 

 

Considere-se um leilão de venda de um ativo público, por exemplo. Se nessa situação o que 

levou à decisão de vender o ativo foi a necessidade de o Poder Público obter a maior valor 

possível pelo ativo, a receita será olhar que se deverá imprimir à Auction Theory no uso de 

seus racionais a fim de comparar qual, dentre diversos tipos de leilão, pode conduzir ao maior 

valor obtido coma venda do ativo público, ou seja, o Poder Público deveria perseguir um 

leilão ótimo. Ou seja, um leilão ótimo maximiza a receita esperada do procurer (em caso de 

leilão de venda) (MENEZES; MONTEIRO, 2005). Assim, em um leilão de venda, sob a 

perspectiva do procurer, o farol a iluminar as decisão é a receita, ou seja, o valor esperado 

para a venda do ativo. 

 

Por outro lado, considere-se o exemplo de uma delegação de serviços de TPUO, no qual o 

foco maior é a defesa dos interesses dos usuários dos serviços, como sói acontecer, ou deveria 

ser a tônica, no caso brasileiro, até mesmo por causa do status de direito social adquirido 

pelos transportes após a Emenda Constitucional 90/2015. Nessa situação, não seria a receita 

por uma eventual outorga pela delegação dos serviços o que deveria estar na mente do Poder 

Público, mas sim como prover os serviços para os usuários com uma qualidade definida e 

pelo menor preço possível, ou seja, estar-se-ia diante de uma situação em que o leilão deveria 

buscar no mercado o provedor que executasse os serviços pelas menores tarifas possíveis. Em 

outras palavras, estar-se-ia em uma situação em que o foco do Poder Público seria a provisão 

dos serviços de forma mais eficiente, ou seja, o Poder Público deveria perseguir um leilão 

eficiente. Assim, nesse cenário, a eficiência será olhar que se deverá imprimir à Auction 

Theory no uso de seus racionais a fim de comparar qual, dentre diversos tipos de leilão, pode 

conduzir ao melhoramento das condições para a sociedade, e esse é exatamente o olhar que 

será priorizado no método de análise desenvolvido no Capítulo 3 desta Tese. 
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2.4.2.4.4. Ambiente de Informações: Estrutura de Valores e Distribuições de Valores 
 

As informações disponíveis para os envolvidos em um leilão constituem um fundamental 

aspecto no desenvolvimento e desfecho da disputa, sobretudo diante das incertezas inerentes 

aos leilões. Assim, convém iniciar esta subseção dizendo que o ambiente das informações 

disponíveis para os licitantes é constituído de uma estrutura de valores e de uma distribuição 

estatística de valores e de sinais (informações) (KRISHNA, 2010). 

 

Considere-se um leilão de venda, i.e. uma situação em que o procurer atua como vendedor. 

No início deste Capítulo 2 foi feita uma descrição de como se processa a dinâmica de um 

leilão. Naquela ocasião foi mencionado que tanto o procurer quanto os licitantes fazem 

valorações do objeto em disputa no leilão. Essa valoração do objeto depende do grau, do 

estoque de informações que se tem a respeito do objeto, o que constitui a estrutura de valores 

dos licitantes. 

 

Se a valoração que cada licitante faz do objeto independe do valor que demais licitantes 

conferem ao objeto, e só depende da utilidade que o próprio licitante tem do objeto, diz-se que 

se está diante de valores privados (private values). Por outo lado, se no momento do leilão o 

valor do objeto é desconhecido de cada licitante, e cada licitante dispõe apenas de uma 

estimativa ou de um sinal (e.g. uma estimativa feita por um consultor, ou um resultado de um 

teste) correlacionado ao valor do objeto, e a estimativa que cada licitante faz do objeto não 

depende apenas de si próprio, pois as sinalizações de valores que demais licitantes podem 

fazer do objeto (e.g. estimativas ou testes) interferem na valoração que o licitante faz do 

objeto, e ainda se no momento ex post leilão o objeto terá o mesmo valor, independente de 

qual licitante tenha vencido o leilão, diz-se que se está diante de valores comuns (common 

values). 

 

Em adição, Albano et al. (2011b) dizem que private values dizem respeito à eficiência dos 

licitantes em realizar cada tarefa especificada nos termos de referência dos leilões, ou seja, as 

tarefas que serão realizadas pelo vencedor do leilão durante a execução contratual, enquanto 

common values dizem respeito à habilidade dos licitantes em corretamente estimar tanto as 

diferentes tarefas necessárias à execução contratual quanto a composição da demanda. 
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Saliente-se que, independente de qual tipo de valor os licitantes estejam enfrentando, se 

privado ou se comum, o procurer não sabe, ex ante leilão, o valor que cada licitante atribui ao 

objeto em leilão. Essa incerteza, que tanto o procurer quanto os licitantes têm acerca do valor 

do objeto, é uma característica inerente dos leilões (KRISHNA, 2010). 

 

Krishna (2010) cita como exemplo de private values a venda de uma obra de arte. Nessa 

situação, cada licitante atribui diferentes valores ao objeto, tendo como base apenas quanta 

utilidade teria pelo fato de possuir a obra de arte, encarando o objeto como algo para consumo 

próprio. Nesse caso, Krishna (2010) diz que a assunção de private values é razoável. Todavia, 

para casos em que o licitante pretende revender o objeto, e atribui um valor ao objeto com 

base no valor que o objeto pode obter no mercado de revenda, Krishna (2010) diz que a 

assunção de private values não mais se sustenta, porquanto o licitante não sabe quanto poderá 

obter com a revenda. Essa situação ilustra o que seja common values. 

 

Tome-se outro exemplo dado por Krishna (2010): a venda de um lote de terra com uma 

desconhecida quantidade de petróleo em seu subsolo. Cada licitante pode ter estimativas 

diferentes da quantidade de petróleo que pode extrair do lote, resultantes de uma sinalização 

eventualmente oriunda de testes conduzidos pelo próprio licitante. Nesse caso, todavia, 

sinalizações oriundas de eventuais testes feitos por demais licitantes interessam a cada 

licitante, e o valor final do lote de terra é derivado da quantidade de vendas futuras do 

petróleo que se vier a extrair do subsolo. Assim, no momento ex post leilão, o valor final do 

lote é, em uma aproximação inicial, igual para todos os licitantes, mas desconhecido dos 

licitantes no momento ex ante leilão, porquanto não se sabe a verdadeira quantidade de 

petróleo que se poderá extrair do subsolo, nem tampouco o valor do petróleo no momento da 

sua extração. Nessa situação, a assunção de que se está diante de common values é razoável. 

 

Sob o ponto de vista teórico, e com base no ambiente de valores que se estiver inserido, a 

Auction Theory indica quais tipos de leilões conduzem a melhores resultados, quer do ponto 

de vista da eficiência, beneficiando a sociedade, quer do ponto de vista da receita, 

beneficiando o procurer, bem como as estratégias mais adequadas para os licitantes. 

 

Todavia, a escolha do tipo de leilão que conduz a melhores resultados para o procurer 

depende não apenas da estrutura de valores dos licitantes, mas também do tipo das 

distribuições das quais os valores ou as sinalizações que os licitantes atribuem ao objeto 
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leiloado são extraídos. Saliente-se que, quando se está diante de common values, e porque os 

licitantes não sabem os valores que os objetos terão para si no momento ex post leilão, as 

informações de cada licitante, obtidas por si mesmo e a partir de seus concorrentes, 

correspondem a sinais, ou seja, os licitantes podem obter apenas sinalizações dos valores que 

seus concorrentes pensam em atribuir ao objeto. 

 

Nesse sentido, Krishna (2010) atenta para a necessidade de não se confundir a estrutura de 

valores ou de sinais, respectivamente se se estiver em ambiente de private values ou common 

values, com as propriedades estatísticas das distribuições desses valores ou sinais. Enquanto 

os valores ou sinais dizem respeito às informações dos licitantes acerca do objeto leiloado, as 

propriedades estatísticas das distribuições dos valores ou sinais, ou seja, das informações dos 

licitantes, dizem respeito às maneiras como os valores ou sinais observados pelos licitantes 

são distribuídos. 

 

Saliente-se que de acordo com as suas distribuições, os valores, ou os sinais, podem ser: 

simétricos (symmetric values); assimétricos (asymmetric values); independentes (independent 

values); afiliados ou correlacionados (affiliated values ou correlated values). Quando os 

valores ou sinais dos licitantes têm as mesmas distribuições estatísticas, diz-se que os valores 

ou sinais são simétricos. Por outro lado, se as distribuições dos valores ou sinais tiverem 

diferentes distribuições estatísticas, diz-se que os valores ou sinais assimétricos. Quando os 

valores ou sinais de cada licitante não são influenciados pelas distribuições de valores ou 

sinais de demais licitantes, diz-se que os valores ou sinais são independentes. Por outro lado, 

se os valores ou sinais de cada licitante são influenciados pelas distribuições de valores ou 

sinais de demais licitantes, ou seja, se os valores ou sinais dos licitantes não forem 

estatisticamente independentes (KRISHNA, 2010), diz-se que os valores ou sinais são 

afiliados ou correlacionados. 

 

Para ilustrar as diferenças entre estruturas de valores e distribuição de valores, Krishna (2010) 

menciona dois exemplos: um ambiente de common values no qual o valor de um licitante 

depende dos sinais observados de outros licitantes, mas esses sinais são estatisticamente 

independentes (ou seja, nesse exemplo os valores são comuns, interdependentes, mas os sinais 

são independentes); um ambiente de private values no qual o valor de um licitante depende 

apenas de seu próprio sinal, mas os sinais são correlacionados (ou seja, nesse exemplo os 

valores são independentes, mas os sinais são dependentes). 
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2.4.2.4.5. Winner's Curse 
 

O winner's curse ocorre quando um licitante estima no momento ex ante licitação um valor 

para o objeto em disputa acima do seu verdadeiro valor de mercado (em caso de leilão de 

venda), de forma que faz uma oferta inadequada aos seus interesses. Todavia, apenas no 

momento ex post licitação o licitante, diante das informações obtidas no curso do 

procedimento licitatório (e.g. conhecimento dos valores ofertados pelos seus concorrentes) 

reconhece o equívoco e o prejuízo acarretado. O winner's curse é especialmente preocupante 

em presença de common values, em que as incertezas quanto aos custos de produção são 

significativas. Kagel e Levin (1986) dizem que em ambientes de common values os licitantes 

são suscetíveis a falhas de julgamento que afetam os mercados resultantes dos leilões. 

 

Menezes e Monteiro (2005) dizem que o winner's curse é um fenômeno usualmente associado 

a leilões em que há presença de common values e se caracteriza pelo fato de o vencedor da 

licitação (se se considerar um leilão de venda) ter uma tendência em sobre-estimar o objeto 

leiloado. Em decorrência dessa possibilidade de sobre-estimação, Menezes e Monteiro (2005) 

dizem que os licitantes, diante de um ambiente em que há common values, e para fugirem do 

winner's curse, tendem a fazer propostas mais cautelosas, para não incorrerem, em caso de 

vitória na disputa, em prejuízos no momento ex post licitação. 

 

Froeb e Shor (2005) denominam o fazimento de propostas mais cautelosas de winner's curse 

correction (correção da maldição do vencedor), que corresponde a uma redução da oferta do 

licitante (no caso de um leilão de venda) para compensar qualquer estimativa muito otimista 

que o licitante tenha feito do objeto em disputa. Quão cautelosos são os licitantes, segundo os 

autores, irá depender do tipo do leilão e por isso esse fato terá implicações na modelagem do 

leilão e na economicidade do procurer. 

 

Albano et al. (2011c) também dizem que, em ambientes com presença de common values, a 

empresa vencedora de um procurement (considerando que o procurer atua como comprador) 

pode ter más notícias por ter subestimado, no momento ex ante licitação, os custos reais para 

adimplir a contratação. Essa eventual subestimativa é denominada de winner's curse. Assim, 
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para se prevenir do winner's curse, os licitantes precisam ajustar suas propostas para cima (ou 

para baixo, em caso de o procurer atuar como vendedor) (ALBANO et al., 2011c) 

 

Por sua vez, Krishna (2010) diz que, em ambientes em que há common values, a falha de um 

licitante em prever e em internalizar em sua proposta a possibilidade de ocorrência de 

winner's curse resulta em uma possibilidade de vitória com oferta de preço menor (em caso de 

leilão de compra), ou maior (em caso de leilão de venda) que o verdadeiro valor do objeto 

disputado. 

 

2.4.2.4.6. Preços de Reserva e Taxas para Participar de Leilões 
 

Krishna (2010) diz que tanto preços de reserva (reserve price) quanto taxas para participar de 

leilões (entry fees) têm por finalidade excluir dos leilões licitantes tanto com baixos valores 

estimados (caso se trate de leilão de venda, ou seja, natural auction) quanto com elevados 

valores estimados (caso se trate de leilão de compra, ou seja, procurement auction). 

 

Klemperer (2004a), Menezes e Monteiro (2005) e Krishna (2010) definem reserve price como 

o valor mínimo que um licitante é requerido a pagar por um objeto em um natural auction ou 

valor máximo que o licitante é requerido a cobrar por seus serviços em um procurement 

auction. 

 

Menezes e Monteiro (2005) definem um entry fee como um valor que os licitantes devem 

pagar ao procurer para poderem participar do leilão. Em adição, Krishna (2010) define entry 

fee como um valor fixo e não reembolsável que os licitantes devem pagar ao procurer 

previamente à realização do leilão a fim de que lhes seja permitido submeter propostas, ou 

seja, uma entry fee é o preço pela admissão no ambiente em que o leilão está sendo 

conduzido. 

 

Menezes e Monteiro (2005) dizem que os reserve prices e os entry fees devem ser de 

conhecimento de todos os licitantes, e que o procurer deve se comprometer a não vender 

abaixo do reserve price, em caso de leilão de venda, ou a não comprar acima do reserve price, 

em caso de procurement auction. 

 



 

 

107 
 

 

Menezes e Monteiro (2005) também mencionam que reserve prices e entry fees geram dois 

efeitos opostos: podem reduzir incentivos à participação de licitantes em leilões, mas podem 

aumentar a receita do procurer (em caso de leilão de venda), porquanto o procurer arrecada 

receita extra tanto por meio do entry fee cobrado, como por meio dos efeitos impostos pelo 

reserve price no comportamento dos licitantes, que ofertam propostas mais agressivas. A 

esses efeitos opostos Albano et al. (2011c) denominam princípio da exclusão (exclusion 

principle). 

 

Se se está diante de private values, e se os valores são simetricamente distribuídos, sempre 

será vantajoso para o procurer estabelecer um reserve price. Essa é uma outra maneira de 

encarar o princípio da exclusão. Todavia, diante de common values e sinais afiliados, o 

princípio da exclusão não é válido, todavia essa falha do princípio não decorre do fato de 

existirem common values ou de qualquer assimetria entre os licitantes, mas sim do fato de as 

informações dos licitantes não mais serem estatisticamente independentes, ou seja, resulta do 

fato de as informações ou sinais serem afiliados (KRISHNA, 2010). 

 

Krishna (2010) diz que, apesar de aumentar a receita do procurer, reserve prices e entry fees 

não necessariamente podem melhor a eficiência de um leilão, em absoluto, podem até mesmo 

tornar o leilão ineficiente, no sentido de o objeto leiloado não ser vendido, ou comprado, e 

permanecer nas mãos do procurer (seria o caso de um procurement auction fracassado). 

 

Se se está diante de private values, e os valores provêm de distribuição simétrica, e não há 

reserve price, tanto leilões de primeiro-preço quanto leilões de segundo-preço alocam o 

objeto leiloado de forma eficiente, porquanto o objeto termina nas mãos do licitante que têm a 

maior valoração do objeto. Todavia, se um reserve price é estabelecido, há uma probabilidade 

positiva de o objeto permanecer nas mãos do procurer, em caso de nenhum licitante ofertar 

acima (no caso de leilão de venda), ou abaixo (no caso de leilão de compra), do reserve price 

(KRISHNA, 2010). 

 

Se se está diante de common values, e de sinais afiliados, em um leilão de segundo-preço os 

benefícios de um reserve price não mais sobrepujam as perdas potenciais de um leilão 

fracassado, ou seja, de não haver a venda, ou a compra (KRISHNA, 2010). 
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Destaque-se que, quando se está diante de common values, e se se tratar de leilão de venda, o 

reserve price deveria ser mais baixo do que seria diante de private values (em private values o 

reserve price iguala a valoração que o procurer faz do objeto), ou mais alto, se se tratar de 

leilão de compra, para compensar a tendência dos licitantes em fazerem o winner's curse 

correction em suas propostas (ALBANO et al., 2011c). Caso contrário, correr-se-ia o risco de 

o leilão resultar fracassado e o objeto restar nas mãos do procurer, ou seja, o leilão poderia ser 

ineficiente no sentido de a venda, ou a compra, não ser realizada. 

 

2.4.2.4.7. Teorema da Equivalência da Receita 
 

A importância de uma adequada modelagem de um leilão é salientada por Klemperer (1999, 

2004a, 2004b), que destaca o Teorema da Equivalência da Receita - cujos fundamentos foram 

estabelecidos por Vickrey (1961). Esse teorema aponta que em qualquer leilão, desde que o 

objeto leiloado seja sempre conferido ao licitante com o maior sinal, e que qualquer licitante 

que proponha o menor sinal factível tenha expectativa de excedente zero, o vendedor pode 

esperar igual lucro médio de qualquer tipo de leilão, e os compradores são indiferentes ao 

formato do leilão. 

 

O Teorema da Equivalência da Receita (Revenue Equivalence Principle - REP) tem tamanha 

importância, que todos os aspectos da Teoria dos Leilões que lidam com private values 

derivam das comparações desses valores com análises da receita. Assim, a análise de 

performance de diferentes tipos de leilões (e.g. leilão de primeiro-preço, leilão de segundo-

preço), que corresponde a uma das principais finalidades da Teoria dos Leilões, evolui a partir 

dessas comparações (KRISHNA, 2010), bem como da análise da eficiência do tipo de leilão. 

Saliente-se que, a despeito de ser um aspecto bastante influente, a receita não é o único 

aspecto a ser observado na análise de performance de leilões, por exemplo, como já 

mencionado, eficiência, colusão, dissuasão à entrada são todos aspectos também muito 

importantes. 

 

Saliente-se que o REP não tem validade para ambientes com common values, para os quais a 

expectativa de receita para o procurer decresce do leilão inglês, para leilões de segundo-

preço, para o leilão holandês, e para leilões de primeiro-preço (MILGROM; WEBER, 1982). 

Todavia, tal qual em private values, em common values o estabelecimento de um reserve 
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price aumenta a expectativa de receita para o procurer. A divulgação pelo procurer do 

máximo de informação sobre o verdadeiro valor do objeto leiloado também aumenta 

expectativa de receita para o procurer. 

 

Em termos teóricos, podem ser extraídas as seguintes conclusões a partir de Krishna (2010): 

 

- ambiente de private values com distribuições de valores independentes: o REP é válido; 

- ambiente de private values com distribuições de valores idênticas (simétricas): o REP é 

válido; 

- ambiente de private values com distribuições de valores assimétricas: o REP não é válido; 

- ambiente de private values com distribuições de valores afiliados: não há conclusão se o 

REP é válido ou não; 

- ambiente de common values com distribuições de sinais independentes e simétricas: o REP é 

válido. 

 

2.4.2.4.8. Aversão ao Risco 
 

Considerando um leilão de venda, Klemperer (2004a) diz que uma situação em que os 

licitantes são aversos ao risco e o procurer é neutro ao risco afeta os resultados do REP da 

seguinte forma: 

 

- em leilões de primeiro-preço a aversão ao risco faz com que os licitantes façam propostas 

mais agressivas, porquanto um pequeno incremento na proposta de um licitante incrementa 

levemente sua probabilidade de vencer o leilão às custas de reduzir levemente o valor da 

vitória, de forma que seria preferível a um licitante averso ao risco que o nível corrente da 

disputa fosse ótimo para um licitante neutro ao risco; 

- em leilões de segundo-preço a aversão ao risco não tem nenhum efeito na estratégia ótima 

de um licitante, ou seja, a estratégia ótima do licitante continua a ser propor o verdadeiro 

valor que atribui ao objeto leiloado. 

 

Ou seja, diante de licitantes aversos ao risco, leilões de primeiro-preço de envelopes fechados 

conduzem a preços mais elevados que leilões de segundo preço de envelopes fechados se se 

tratar de natural auction, ou a preços menores, se se tratar de procurement auction. Apesar 
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disso, licitantes aversos ao risco preferem os leilões de primeiro-preço de envelopes fechados 

aos de segundo-preço de envelopes fechados, pois aqueles são menos arriscados que estes. 

 

Por outro lado, Klemperer (2004a) diz que em uma situação em que os licitantes são neutros 

ao risco e o procurer é averso ao risco, o procurer preferirá um leilão de primeiro-preço a um 

leilão de segundo-preço. 

 

2.4.2.4.9. Restrições Orçamentárias 
 

Klemperer (2004a) diz que o REP pode na prática falhar em situações nas quais os licitantes 

enfrentam restrições orçamentárias, e que nessas situações leilões de primeiro-preço são mais 

rentáveis para o procurer que leilões de segundo-preço. 

 

2.4.2.4.10. Colusão 
 

Grimm et al. (2011) definem colusão como um acordo, implícito ou explícito, entre potenciais 

competidores a fim de dividirem uma contratação (e.g. contratação de fornecimento de 

serviços) de forma cooperativa, no qual são propostos preços superiores ao que efetivamente 

cada empresa proporia caso não estivesse cooperando e tendo de efetivamente competir pela 

contratação. Stigler (1964) diz que os lucros combinados de um conjunto de firmas em uma 

indústria são maximizados quando as firmas agem como um monopólio. 

 

A colusão resulta em um formação de cartel entre os fornecedores. Esse cartel colusivo 

também pode ser chamado de bidding ring (KOVASIC et al., 2011), e tem seu surgimento 

dado por forças similares àquelas que governam a formação de cartel em mercados 

oligopolísticos (ALBANO et al., 2011a). Assim, colusão é uma conduta adotada por um 

grupo de empresas que objetivam reproduzir um ambiente de mercado em que há domínio de 

apenas uma única empresa (monopolística) (ALBANO et al., 2011a). 

 

Porter (2005) diz que uma colusão inclui circunstâncias nas quais as empresas atuam em 

uníssono ou para elevarem preços cobrados a consumidores, ou para baixarem preços que 

pagam para adquirirem produtos, ou para inibirem a competitividade. Essas ações podem ser 

explícita ou implicitamente coordenadas e geralmente são sorrateiras, furtivas, porquanto ou 
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são ilegais sob o ponto de vista da legislação antitruste, ou porque os agentes colusivos 

desejam manter suas ações fora da percepção de suas vítimas. 

 

Por sua vez, Krishna (2010) aponta que o comportamento colusivo entre licitantes se 

assemelha a um cartel, assim muitos dos aspectos aplicáveis aos cartéis também são 

aplicáveis à colusão. Como já mencionado, o compromisso resultante de uma colusão é 

denominado aliança licitatória (bidding-ring). A partir disso, duas questões surgem: da 

perspectiva da aliança, o que fazer para que o os licitantes sejam fieis a seu compromisso 

colusivo; da perspectiva do procurer, ou das instituições de controle do Estado, o que fazer 

para combater a aliança e estimular a competitividade. Esta Tese foca na segunda questão, 

porquanto um de objetivos específicos desta Tese é discutir o tipo de leilão mais apropriado 

para o procurer em processos de delegação de TPUO. 

 

Leilões de segundo-preço são mais suscetíveis à colusão que leilões de primeiro-preço devido 

a seu frágil mecanismo interno de coerção entre os licitantes (ROBINSON, 1985). De fato, o 

mecanismo de segundo-preço dá confiança aos licitantes que desejam cooperar entre si, 

porquanto licitantes, que não teriam chances de vencer caso propusessem suas reais 

valorações do objeto em disputa, são desencorajados a trair a aliança (e.g. são desencorajados 

a propor um valor maior que os valores de seus parceiros de aliança). Caso traíssem a aliança, 

esses licitantes não venceriam o leilão por conta do condicionante do mecanismo de escolha 

do vencedor em leilões de segundo-preço. Por outro lado, em leilões de primeiro-preço esse 

modo de coerção não produz efeitos, pois um licitante poderia vencer o leilão ao propor sua 

própria valoração do objeto e qualquer outro licitante poderia propor um valor maior ainda e 

assim vencer a disputa, o que romperia os laços da (indesejável sob o ponto de vista do 

procurer) aliança. Apesar disso, em leilões de primeiro-preço alguma espécie de esforço 

coercitivo por parte dos membros da aliança ainda poderia ocorrer (KRISHNA, 2010), o que 

poderia se dar, por exemplo, ou através de coerção física ou pelo estímulo dado por leilões 

repetidos/sequenciais nos quais os licitantes poderiam desejar se acomodar em alianças em 

prol de seu próprio benefício ao longo do tempo. 

 

Krishna (2010) também afirma que o comportamento e os lucros de licitantes que não fazem 

parte de um bidding ring não são afetados pela presença da aliança em leilões de segundo-

preço, mas em leilões de primeiro-preço essa afirmação não necessariamente é verdadeira. 

Porque os ganhos dos licitantes não participantes do bidding ring não são afetados pela 
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aliança em leilões de segundo-preço, eventuais ganhos advêm para o cartel às custas de perdas 

para o procurer. Isso poderia explicar porque em leilões de segundo-preço os ganhos oriundos 

de uma colusão aumentam quando o tamanho da aliança aumenta. Salienta-se que a 

imposição de um preço de reserva poderia mitigar esse efeito. 

 

Salienta-se que a coordenação entre todos os potenciais competidores sob um mesmo acordo é 

uma condição fundamental para a colusão, de forma tal que a garantia de que cada empresa 

fique com uma "fatia do bolo" da contratação funciona como um incentivo para a sua 

aderência ao cartel. A coordenação irá, portanto, decidir como dividir e como alocar cada 

parte da contratação (no caso em debate, cada lote de um sistema de TPUO) entre os 

potenciais agentes colusivos. Grim et al. (2011) dizem que uma colusão explícita ocorre 

quando as empesas se comunicam e definem como "dividir o bolo" antes do procedimento 

licitatório ocorrer. Por sua vez, a colusão implícita ocorre quando as empresas não precisam 

se comunicar, e "dividem o bolo" apenas baseado nas próprias características das empresas e 

da modelagem da contratação. 

 

Ao tratar de colusão de grupos empresariais ligados aos transportes, van Driel (2000) diz que 

altos níveis de risco e de incertezas estimulam as empresas a colidirem, mas as relações 

sociais entre os executivos das empresas, sua identificação e confiança mútuas, e suas visões 

sobre a forma apropriada de competição determinam a implementação de uma colusão 

sustentável ao longo do tempo. 

 

Em relação às preocupações com comportamentos colusivos de empresas participantes de 

licitações, Albano et al. (2011a) dizem que um ambiente competitivo não é o cenário 

preferido das empresas, que procurarão coordenar suas ações para suavizar a competição por 

preço e aumentar seus lucros. Para mitigar essa situação, Carpineti et al. (2011) dizem que um 

procurer, a fim de alcançar sucesso em seus leilões, deveria promover a competitividade e 

deter o comportamento colusivo tanto entre os potenciais interessados nos leilões como entre 

os próprios licitantes. Para tanto, o desenho dos leilões deveria inserir elementos que 

refletissem essas preocupações, a fim de que os leilões fossem eficientes. 

 

Nesse sentido, Albano et al. (2011a) dizem que o número de licitantes afeta a colusão de duas 

maneiras: quanto maior o número de licitantes em um mercado maior será a dificuldade de 

coordenação entre eles, o que dificulta comportamento colusivos; quanto maior o número de 
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empresas que colidem, menor será a "fatia do bolo", ou seja, menor será a parcela do objeto 

leiloado, que a cada empresa cabe. Em adição, Albano et al. (2011a) dizem que 

intrinsicamente relacionado ao número de participantes está a questão das barreiras à entrada, 

e que a entrada de novos competidores em um mercado é provavelmente a maior força que 

coíbe comportamentos colusivos, por essa razão é fundamental que os leilões atraiam o maior 

número possível de potenciais licitantes. 

 

Albano et al. (2011a) também dizem que um importante instrumento para prevenir colusão é 

uma vigoroso enforcement ex post leilão. Citados autores dizem que potenciais licitantes 

sempre se sentem à vontade para entrarem em arranjos colusivos se os ganhos esperados com 

a colusão forem maiores que as eventuais perdas decorrentes de um enforcement antitruste. 

Por sua vez, Porter (2005) diz que em qualquer mercado, as empresas têm incentivos para 

coordenar suas decisões e aumentar seus lucros ou pela restrição da produção ou pelo 

aumento dos preços. Por conta disso, Albano et al. (2011a) indicam que, ainda que o 

enforcement de políticas antitrust não esteja sob a competência, o procurer deveria sempre 

reportar suspeitos comportamentos colusivos dos licitantes às autoridades responsáveis pelo 

enforcement da legislação antitruste, bem como processar empresas condenadas pela 

formação de cartel em seus leilões. 

 

Nesse sentido, Porter (2005) salienta que a detecção e o combate à colusão são um clássico 

problema antitruste. Apenas como exemplo, Porter e Zona (1993) citam que entre 1982 e 

1988 mais da metade dos casos criminais investigados na divisão antitruste do Departamento 

de Justiça dos Estados Unidos envolviam situações de bidding ring em mercados precedidos 

de leilões, incluindo procedimentos de competitive tendering para contratação para 

provimento de public utilities. 

 

Nesse mesmo sentido, e porque usualmente órgãos de defesa da concorrência têm 

competência para atuar nas empresas quando executam seus contratos, enquanto os 

personagens responsáveis pela elaboração dos editais atuam apenas nos procedimentos 

diretamente relacionados aos leilões, Kovasic et al. (2011) enfatizam a importância de o 

próprio elaborador de um edital de licitação, ou seja, o procurer, em vez de esperar pela ação 

de órgãos de defesa da concorrência (ou seja, os órgãos responsáveis pelo enforcement 

antitruste), tomar precauções na modelagem das licitações para evitar arranjos colusivos entre 

os potenciais participantes. 
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Outra alternativa a essa situação é a solução empregada no Reino Unido e mencionada por 

Smith (2004), denominada regulação concorrente (competition concurrency), na qual o 

próprio procurer, que usualmente tem como função estabelecer a competição para o mercado 

(uma ação, portanto, no momento ex ante licitação), também poder aplicar os regulamentos 

usualmente de competência exclusiva de instituições responsáveis pelo enforcement da 

legislação relacionada à manutenção da competição, ou seja, das instituições responsáveis 

pelo enforcement antitruste (uma ação, portanto, no momento ex post licitação). 

 

Dentre as estratégias que autoridades responsáveis pelo enforcement poderiam fazer uso para 

detectarem comportamentos colusivos entre incumbentes, Porter (2005) cita: identificar 

membros dissidentes ou ex-funcionários dos cartel e, por meio deles, identificar o cartel; 

identificar membros desertores que não mais praticam os preços coordenados pelo cartel e, 

por meio deles, identificar o cartel; estimular a entrada de novas empresas no mercado; tornar 

difícil a conciliação de interesses díspares dos membros do cartel; identificar avisos prévios 

de um dos membros do cartel, e.g. um aviso de aumento de preços, e, por meio disso, 

identificar ao cartel. 

 

Por fim, convém mencionar alguns remédios indicados por Kovacic et al. (2011) para serem 

lavados em conta na modelagem de leilões a fim de inibir a formação de bidding rings, a 

saber: 

 

- se a colusão é uma de suas preocupações, o procurer deveria adotar leilões de primeiro-

preço e envelopes fechados ao invés de dynamic auctions; 

- o procurer deveria estabelecer uma política agressiva de reserve price em seus leilões; 

- o procurer deveria manter registro de o máximo de informação relativa ao processamento 

dos leilões, inclusive todas as ofertas, e não apenas das ofertas vencedoras dos leilões; 

- no momento ex ante leilão o procurer deveria fazer com que os potenciais interessados no 

leilão soubessem que todos os registros acima mencionados serão disponibilizados para 

autoridades responsáveis pelo enforcement antitruste; 

- sempre que possível, o procurer deveria permitir que os licitantes submetessem múltiplas 

propostas, algumas sob identidades disfarçadas; 

- sempre que possível, o procurer deveria realizar leilões em intervalos de tempo irregulares. 
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2.4.2.4.11. Subcontratação 
 

Como se pode inferir do próprio nome, uma subcontratação ocorre quando uma empresa em 

vez de realizar por si mesma uma tarefa ou serviço para a qual foi contratada, contrata 

terceiros para a execução da tarefa. Assim, surge uma nova relação, e a execução da tarefa 

que envolvia dois personagens, a contratante e a contratada, passa a envolver três 

personagens, a contratante, a contratada, e a subcontratada. 

 

Carpineti et al. (2011) dizem que a subcontratação é um importante fator na modelagem dos 

leilões, porquanto facilita a participação de pequenas empresas. Todavia, ressalte-se que essa 

participação pode não ocorrer no momento ex ante leilão, mas sim no momento ex post leilão, 

durante a execução contratual, com o leilão já tendo vencedor, de forma tal que 

eventualmente, em caso de modelagem inadequada, em vez de facilitar a participação de 

pequenas empresas, a subcontratação pode terminar por comprometer a competitividade, na 

medida em que, tendo por garantida a execução de parte de uma contratação por meio de 

arranjos colusivos com grandes empresas, essas pequenas empresas terminam por não 

participarem do leilão. Nesse sentido, a permissão de participação de consórcios pode ser 

mais benéfica à competitividade, na medida em que várias pequenas empresas que, 

isoladamente, não teriam chances de participar de um leilão, podem unir esforços para 

participarem coletivamente, como se uma só empresa fossem, e enfrentarem grandes 

empresas no leilão. 

 

Para mitigar esses riscos, Carpineti et al. (2011) dizem que a regulação e o desenho do teto 

permitido para uma subcontratação, bem como o momento em que a subcontratação deve ser 

decidida, se ex ante ou ex post leilão, tem importância fundamental na modelagem de um 

leilão. Ou seja, o procurer há de definir durante o desenvolvimento do edital do leilão qual 

fração da contratação poderá ser subcontratada, bem como deve definir se os licitantes devem 

informar já antes do leilão se pretendem subcontratar, ou se a subcontratação pode ser 

decidida pelo vencedor do leilão apenas durante a execução contratual. Carpineti et al. (2011) 

e Kovacic et al. (2011) ressaltam a importância de monitoramento da subcontratação por parte 

do procurer, sobretudo quando a decisão pela subcontratação é feita ex post leilão, pois nessa 

situação pode ocorrer colusão entre os participantes do leilão, ou seja, o vencedor poderá 

subcontratar os derrotados, ou até mesmo subcontratar pequenas empresas que não 
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participaram do leilão e assim não exerceram pressão competitiva sobre o vencedor da 

disputa. 

 

2.4.2.4.12. Barreiras à Entrada 
 

Após propor tentar resolver as controvérsias do conceito de barreiras à entrada existentes na 

literatura econômica, e após exibirem sete diferentes definições de barreiras à entrada feitas 

por sete autores, McAfee et al. (2004) propuseram duas definições para barreiras à entrada: 

uma barreira econômica à entrada é um custo que um novo entrante deve incorrer e que 

incumbentes ou não têm ou não tiveram de incorrer; uma barreira antitruste à entrada é um 

custo que retarda a entrada e que assim reduz o bem-estar social relativo à imediata mas 

igualmente custosa entrada. McAfee et al. (2004) adicionam que toda barreira econômica é 

uma barreira antitruste, mas muitas barreiras antitruste não são barreiras à entrada. McAfee et 

al. (2004) também destacam a importância de estabelecer duas categorias gerais de barreiras à 

entrada: barreira à entrada principal, um custo que constitui uma barreira à entrada em si 

mesmo; barreira à entrada auxiliar, um custo que não constitui uma barreira à entrada em si 

mesmo, mas que reforça outras barreiras à entrada eventualmente presentes. 

 

Assim, barreiras à entrada podem ser interpretadas como determinados aspectos, legais ou não 

legais, de um mercado que não configuram dificuldades a incumbentes para se manterem no 

mercado, mas que prejudicam sobremaneira o acesso de potenciais entrantes nesse mercado. 

 

Como exemplos de elementos que eventualmente podem constituir barreiras à entrada, 

Demsetz (1982) e McAfee et al. (2004) citam: economias de escala; lealdade de 

consumidores a marcas incumbentes; custos de capital; custos enterrados (sunk costs); riscos; 

reputação; comportamento agressivo de incumbentes; práticas de preços predatórios; gastos 

com publicidade; direitos de uso (copyrights); proteção a marcas registradas (trademark 

protections); patentes; exigências técnicas; exigências legais. Em adição, mencione-se van 

Driel (2000), que diz que estruturas de custo não apenas influenciam o risco, mas são também 

um importante componente de barreiras à entrada. 

 

Convém citar algumas barreiras à entrada enfrentadas por Blundred (1991) ao tentar operar 

sua companhia de transporte de passageiros por ônibus na cidade de Oxford, no Reino Unido: 
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- barreiras à entrada gerais: financeiras (alto custo financeiro para novos entrantes); 

patrimoniais (localização e aquisição de adequadas propriedades, e.g. garagens; elevados 

custos de aluguel para novos entrantes; obtenção de permissões legais para operação dos 

sistemas); recursos humanos (recrutamento e treinamento de equipes; escassez de mão de 

obra e de equipes de gerenciamento capacitadas); 

- barreias à entrada específicas: licença para o operador; veículos; treinamento de motoristas; 

dominação do mercado por empresas com subsídios cruzados; tarifas. 

 

Porter (2005) diz que barreiras legais à entrada de novas empresas em mercados terminam por 

favorecer o surgimento de comportamento colusivo entre os incumbentes, que preferem 

coordenar suas estratégias de sobrevivência no mercado a se arriscarem disputarem entre si o 

mercado. 

 

McAfee et al. (2004) dizem que a presença de barreiras à entrada têm constituído um assunto 

central de contenciosos em inúmeros processos antitruste. Nesse sentido, Demsetz (1982) diz 

que a noção de barreiras à entrada desempenha um importante papel tanto na teoria 

econômica quanto em litígios antitruste. Assim, da mesma forma que no combate a 

comportamentos colusivos, um procurer deveria, em vez de esperar pela ação de órgãos de 

defesa da concorrência (ou seja, os órgãos responsáveis pelo enforcement antitruste), tomar 

precauções na modelagem das licitações para evitar barreiras à entrada e assim permitir que 

entrantes disputem em igualdade de condições com incumbentes. 

 

2.4.2.4.13. Incentivos para a entrada 
 

Ao discorrer sobre a importância de atrair licitantes para os leilões, Klemperer (1999, 2004a) 

salienta que o número de licitantes depende do mecanismo de venda (ou de compra) de um 

leilão. Em leilões de primeiro-preço e de segundo-preço com valores privados que satisfazem 

às assunções do Teorema da Equivalência da Receita, se um preço de reserva é estabelecido e 

fixado em valor igual à valoração que o procurer dá ao objeto em disputa, é provável que o 

procurer consiga maximizar sua receita, e os licitantes terão maior assertividade sobre sua 

decisão de participar ou não do leilão. Como definir um preço de reserva ótimo não é uma 

tarefa simples e fácil de ser atingida, e porque tem sido provado que um leilão ascendente sem 
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preço de reserva e com N + 1 licitantes é mais rentável que qualquer leilão de primeiro-preço 

ou de segundo-preço com N licitantes, é mais interessante para o procurer despender mais 

esforços em atrair um maior número de licitantes que desenvolver uma tarefa mais complexa 

e dispendiosa de tentar fixar um mecanismo de leilão apropriado. Klemperer (1999, 2004a) 

também reassegura que, na presença de suas assunções, o Teorema da Equivalência da 

Receita é válido independentemente de os licitantes conhecerem ou não de forma antecipada o 

número de oponentes que enfrentarão no leilão. 

 

Em relação à questão da atração de interessados nas licitações, e em alinhamento ao que 

Albano et al. (2011c) dizem, adicione-se que o estímulo do procurer à participação de 

empresas em processos licitatórios é uma dimensão fundamental dos processos de 

procurement, e que se uma alta participação em si já é algo desejável, o resultado das 

licitações será afetado pelas características individuais das empresas participantes na disputa 

licitatória. Assim, ao modelar uma licitação, o procurer enfrenta o desafio não apenas de 

atrair o maior número de participantes na licitação, mas também de atrair para a disputa 

licitatória empresas qualificadas e eficientes no adimplemento da futura contratação. Além 

disso, em mercados em que há no momento ex ante licitação um número considerável de 

fortes empresas incumbentes, como usualmente ocorre nos mercados de TPUO, resta ao 

procurer o desafio de modelar uma licitação de forma que consiga atrair potenciais novos 

entrantes qualificados, entre os quais pequenas e médias empresas, capazes de desafiar os 

incumbentes. Por conta disso, sempre que possível, nos parâmetros do modelo no Capítulo 3 

também serão feitos comentários sobre detalhes da modelagem da licitação que podem atrair 

uma maior participação de empresas interessadas na disputa. 

 

Quanto à questão da atratividade de empresas para participarem de uma licitação, Albano et 

al. (2011c) listam alguns requisitos adotados na modelagem das licitações que podem ampliar 

ou reduzir a entrada e a participação de potenciais empresas (entrantes e incumbentes) que 

tenham as características adequadas ao adimplemento da contratação, dentre os quais se 

destacam: reserve price (propostas mínimas ou máximas admitidas na licitação, a depender se 

o procurer age, respectivamente, como vendedor ou comprador), custos para participar da 

licitação, taxas para participar da licitação, garantias financeiras. 
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A seguir, são resumidas algumas sugestões feitas por Albano et al. (2001c) para o estímulo à 

participação tanto de incumbentes quanto de potenciais entrantes em leilões, considerando o 

caso de um procurement auction (i.e. situações em que o procurer atua como comprador): 

 

- leilões de envelopes fechados tendem a favorecer maior participação que dynamic auctions 

quando os potenciais licitantes são heterogêneos em relação a suas características e a seus 

graus de informação acerca do objeto leiloado; 

- reserve prices e entry costs tipicamente reduzem o número de licitantes esperados em um 

leilão, mas geralmente aumentam a intensidade da competitividade pelo preço entre as 

empresas que decidem participar do leilão. Todavia, o procurer deveria adotar políticas 

efetivas para reduzir entry fees, porquanto esses custos podem comprometer a participação de 

pequenas empresas, reduzindo assim a competitividade em leilões, com reflexos nos preços 

contratados, sobretudo em leilões são repetidos ao longo do tempo; 

- em muitas circunstâncias, quanto maior o número de contratos e lotes em que um objeto for 

dividido, maior será a participação em um leilão; 

- em ambientes de common values o procurer deveria estabelecer maiores reserve prices que 

em ambientes com private values; 

- quando há suspeitas de comportamentos colusivos entre potenciais licitantes, o procurer 

deveria estabelecer menores reserve prices que em cenários nos quais não há suspeitas de 

colusão; 

- um fraco compromisso do procurer em respeitar o reserve price por ele estabelecido induz 

baixa participação e eleva o valor esperado para a contratação. 

 

2.4.2.5. Metodologia Básica da Auction Theory e Alguns Resultados Previstos de sua 
Aplicação 
 

De início, convém resumir a metodologia básica da Auction Theory, conforme mencionado 

por Krishna (2010):  

 

- identificação do ambiente de informações, formado por uma estrutura de valores e por uma 

distribuição de valores ou sinais para os licitantes; 

- seleção dos tipos de leilão a testar para a situação que se estiver enfrentando; 

- cada tipo de leilão considerado constitui um jogo de informação incompleta entre os 

licitantes; 
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- mantendo o ambiente de informações fixo, é verificado se existe um equilíbrio de Nash 

Bayesiano para cada jogo; 

- se só for obtido um equilíbrio entre os diversos jogos, é selecionado o tipo de leilão que 

resultou no equilíbrio; 

- se houver mais de um equilíbrio entre os diversos jogos, usualmente é escolhido um critério 

(e.g. simetria, perfeição, dominância) para a seleção do tipo de leilão, desde que o critério seja 

uniformemente aplicado a todos os tipos de leilão que resultaram em equilíbrio; 

- a partir do critério escolhido, é avaliada a performance de cada tipo de leilão relativa à 

receita e à eficiência; 

- seleção do tipo de leilão que resulte em maior receita ou melhor eficiência, conforme se 

deseje priorizar receita ou eficiência. 

 

Destaca-se que equilíbrio de Nash Bayesiano é uma situação na qual a estratégia de cada 

jogador é uma função de suas próprias informações e que maximiza sua recompensa esperada 

diante das estratégias dos outros jogadores e diante das crenças sobre as informações dos 

outros jogadores (KLEMPERER, 2004a). 

 

Baseado nessa metodologia, adiante são apresentadas recomendações da Auction Theory para 

determinadas situações. Salienta-se que, para fins de simplificação, os racionais apresentados 

são aplicáveis aos casos de objetos unitários leiloados. 

 

Se se considerar um leilão de venda (para um leilão de compra o racional é o mesmo, apenas 

com a inversão dos sinais), e se se considerar um ambiente de private values, com valores 

oriundos de uma distribuição conhecida e comum a todos os licitantes, e se todos os agentes 

envolvidos (procurer e licitantes) forem neutros ao risco, racionais (ou seja, os licitantes 

buscam ou desejam que suas opções sejam vitoriosas, para tanto empregam meios adequados 

aos objetivos almejados, cf. FIANI, 2006), e simétricos (ou seja, a proposta ótima para 

qualquer licitante com o mesmo valor é igual, cf. KENNEDY, 1996a), Riley e Samuelson 

(1981) dizem que a receita esperada do procurer será a mesma, independente de se ter 

adotado um leilão de primeiro-preço e envelopes fechados, um leilão de segundo-preço e 

envelopes fechados, um leilão inglês, ou um leilão holandês, e o resultado do leilão será a 

vitória do licitante com a maior valoração do objeto, que é a proposta ótima para a situação. 

Nessa situação, a receita esperada do procurer cresce à medida que o número de licitantes 

cresce, ou seja, conforme diz Kennedy (1996a), a receita esperada aumenta com o aumento da 
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competitividade. Em adição, Myerson (1981) diz que se o procurer estabelecer um reserve 

price a receita esperada do procurer é incrementada. Krishna (2010) diz que, se um procurer 

deseja maximizar sua receita, deve estabelecer um reserve price que exceda o valor que 

atribui ao objeto. 

 

Todavia, se os private values são obtidos de uma distribuição assimétrica de valores, os 

resultados acima não mais se sustentam. Por exemplo, Maskin e Riley (1985) dizem que um 

leilão de primeiro preço e envelope fechado propicia receita inferior a um leilão inglês se os 

valores forem extraídos de distribuições diferentes e tiverem mesmos suportes, mas se os 

valores forem extraídos de distribuições iguais com diferentes suportes um leilão de primeiro 

preço obtém receita superior que um leilão inglês. 

 

Por sua vez, Wilson (1977) diz que, em um leilão de envelopes fechados em ambiente de 

common values, cujo critério definidor do vencedor é a proposta de maior valor, no qual os 

licitantes fazem propostas com base apenas em suas informações, e considerando ainda que os 

valores são distribuídos de forma idêntica e são independentes, então, ainda que nenhum 

licitante saiba o verdadeiro valor do objeto, à medida que o número de licitantes aumenta, a 

maior oferta provavelmente corresponderá ao verdadeiro valor do objeto leiloado. 

 

Adicione-se que, em ambiente de common values, se os sinais oriundos de uma distribuição 

forem independentes e igualmente distribuídos, e se se considerar um leilão de envelope 

fechado, o licitante com o maior sinal vence o leilão, mas pode ser vítima do winner's curse. 

Kennedy (1996a) diz que esse licitante é vítima do winner's curse porque falha em reconhecer 

que o sinal no qual baseou sua oferta no leilão é uma estimativa tendenciosa do verdadeiro 

valor do objeto leiloado, o que o leva a ser o licitante a propor a maior oferta e, assim, ter uma 

expectativa de um excedente negativo. 

 

Deve-se salientar que o sucesso de um leilão depende da adequada interpretação do ambiente, 

inclusive da estrutura de mercado, no qual o objeto está sendo disputado, por isso o contexto 

exerce um papel fundamental. Nesse sentido, convém mencionar que "o desenho dos leilões 

não é uma questão de 'um tamanho serve para todos'" (KLEMPERER, 2004a, p. 4, tradução 

nossa), porquanto "um bom desenho dos leilões importa enormemente" (KLEMPERER, 

2004a, x, tradução nossa). Assim, é muito importante ser cauteloso e tomar todas as ações 
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necessárias para interpretar e adaptar a teoria a cada caso específico que se estiver a enfrentar 

em um desenho ou em uma modelagem de um leilão (FIANI, 2006). 

 

Klemperer (1999, 2003b, 2004a) tem argumentado que além de ter suas implicações sobre os 

leilões, a Teoria dos Leilões (Auction Theory) tem igualmente ajudado e se beneficiado de 

outras disciplinas da Economia. Citado autor tem destacado que técnicas teóricas sobre os 

leilões têm contribuído para situações que aparentemente não têm quaisquer conexões com 

leilões (e.g. sistemas de litigação, choques financeiros, comércio eletrônico, fixação de preços 

em oligopólios), inclusive em situações que envolvem problemas não monetários e 

financeiros de alocação (e.g. filas, guerras de atrito). O fluxo inverso dessas interações entre 

outras disciplinas da Economia e a Teoria dos Leilões também tem ocorrido (KLEMPERER, 

1999, 2003b, 2004a), especialmente na área da Organização Industrial (e.g. dissuasão à 

entrada em mercados, colusão, análise de mérito de fusões, alterações de estruturas de 

mercado). 

 

Por conta disso, Klemperer (1999, 2003b, 2004a) tem dito que essas interações têm se 

constituído como os aspectos mais importantes na modelagem prática dos leilões, e dado 

respostas mais adequadas a casos concretos (resultados empíricos) que as próprias respostas 

dadas pelos recentes avanços teóricos oriundos da Teoria dos Leilões (e.g. efeitos da aversão 

ao risco, complementariedades, assimetrias). 

 

Os próximos parágrafos irão focar nas lições da Teoria dos Leilões e de outras disciplinas da 

Economia, especificamente da Organização Industrial, e suas contribuições para a modelagem 

prática dos leilões, o que constituirá o fio condutor do método de análise desenvolvido no 

Capítulo 3, e da aplicação desse método no Capítulo 5 ao estudo de caso selecionado e 

apresentado no Capítulo 4 desta Tese. 

 

Repete-se que os racionais apresentados nesta seção são relativos à situação em que o 

procurer atua como vendedor; caso se enfrente uma situação em que o procurer atue como 

comprador, basta que se invertam os sinais para que se compreenda o racional. 

 

Klemperer (1999, 2004a) indica que a solução para o problema da modelagem de um leilão 

ótimo (i.e. um leilão que maximize a receita esperada do procurer) seria mais facilmente 

atingida se se adotasse a lógica subjacente ao conflito entre receita marginal e custo marginal. 
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Assim, após citar progressos feitos por Bulow e Roberts (1989), Klemperer (1999, 2004a) 

indica que o processamento de um leilão ótimo deveria ser iluminado pelos seguintes 

princípios: a) em um leilão ótimo os objetos em disputa devem ser atribuídos aos licitantes 

com maiores receitas marginais, da mesma forma que um monopolista impõe preços que 

propiciem maiores receitas marginais; b) da mesma forma que um monopolista procura 

vender um objeto a um preço acima do limite no qual a receita marginal se iguala ao custo 

marginal, um procurer não deveria vender um objeto por um preço abaixo de um limite 

definido pelo valor do licitante cuja receita marginal igualasse o valor que o vendedor tem 

para reter o objeto; esse limite assim se constituiria em um preço de reserva ótimo 

(KRISHNA, 2010). 

 

Assim, Klemperer (1999, 2004a) afirma que, quando licitantes com maiores sinais têm 

maiores receitas marginais, e levando em conta as assunções do Teorema da Equivalência da 

Receita, qualquer formato padrão de leilão é ótimo se o procurer impuser um preço de reserva 

ótimo. Citado autor também salienta que o preço de reserva é superior ao custo do procurer e 

que, na medida em que o número de licitantes aumenta, o preço de reserva ótimo tende a se 

igualar ao verdadeiro valor que o procurer atribui ao objeto. Por conta disso, é fundamental 

ser estabelecido esse preço de reserva (salienta-se que o racional aqui empregado considera o 

procurer como um vendedor). 

 

Krishna (2010) lista efeitos do estabelecimento de preços de reserva: a) não fazem diferença 

para o comportamento dos licitantes tanto em leilões de primeiro-preço quanto em leilões de 

segundo-preço; b) beneficia (aumenta, no caso de uma venda) a receita esperada do procurer; 

c) se o preço de reserva for fixado acima da valoração que o procurer confere ao objeto a ser 

leiloado, a receita do procurer tende a ser maximizada; d) o preço de reserva ótimo não 

depende do número de licitantes; e) pode contribuir para o objetivo do procurer de excluir da 

disputa licitantes ineficientes; f) o estabelecimento de uma taxa para participar do leilão (entry 

fee) replica o efeito da exclusão de um preço de reserva; g) pode reduzir a eficiência do leilão, 

tanto em um leilão de primeiro-preço quanto em um leilão de segundo-preço, porquanto o 

objeto sendo leiloado não será vendido caso nenhuma das ofertas dos licitantes ultrapasse o 

preço de reserva (situação que corresponde a um leilão fracassado), o que implica o objeto 

permanecer nas mãos do procurer; h) problemas relacionados a questões de compromisso e 

de confiança surgem quando se estabelece um preço de reserva em um leilão inicial de uma 

série de leilões sequenciais/sucessivos, por isso esse limite não deve ter sinalização de 
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redução de valor em futuros nos leilões, sob risco de afetar o comportamento atual dos 

licitantes, que poderiam ser induzidos a ofertar preços menores no leilão inicial. 

 

Da mesma forma que os resultados da Teoria dos Leilões podem ser entendidos a partir do 

Teorema da Equivalência da Receita, os resultados da Teoria dos Leilões podem ser afetados 

pelo relaxamento de alguma das assunções do teorema: a) independência das valorações dos 

licitantes (os valores dos licitantes são independentemente distribuídos, i.e. a premissa de a 

valoração de um licitante para o objeto em leilão não afetar a valoração de outro); b) os 

licitantes apresentarem neutralidade ao risco (i.e. os licitantes procurarem maximizar seus 

lucros esperados); c) não haver nenhuma restrição orçamentária (i.e. os licitantes poderem 

pagar os valores que propõem no leilão); d) simetria (i.e. as valorações de todos licitantes 

terem a mesma distribuição) (KRISHNA, 2010). 

 

Fiani (2006) diz que um desafio a se enfrentar quando se modela um leilão é que se garanta 

que a utilidade do procurer seja maximizada, quer pela obtenção do maior preço possível pelo 

objeto que está sendo leiloado (no caso de um leilão de venda), quer se obtendo o menor 

preço possível pela compra. 

 

Klemperer (2003a, 2004a) argumenta que os aspectos fundamentais para a modelagem prática 

dos leilões são os aspectos econômicos elementares relacionados ao relaxamento das 

assunções implícitas e semi-implícitas do Teorema da Equivalência da Receita sobre a 

dissuasão entrada em mercados e a colusão. Assim, esta subseção abarcará esses e outros 

tópicos complementares que têm se constituídos em tópicos basilares para uma adequada 

modelagem prática dos leilões. 

 

Klemperer (2003b, 2004a), ao dar um exemplo de que alguns aspectos trazidos de outras 

áreas da Economia têm trazido mais contribuições para a modelagem dos leilões do que 

alguns aspectos da própria Auction Theory, e que resultados empíricos são mais importantes 

que resultados puramente teóricos da Auction Theory, aponta que resultados práticos do 

emprego de leilões ascendentes e de leilões de segundo-preço, que a Auction Theory 

considera como modelos de leilões com potencialidade de aumentar a atratividade de 

licitantes para as disputas, têm demonstrado que esses dois tipos de leilões são mais propensos 

a gerar colusão e comportamento predatório dos licitantes que leilões do tipo de primeiro-

preço. 
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Assim, Klemperer (2004a), em favor de uma modelagem prática para os leilões, e baseado em 

experiência acumulada em vários leilões, argumenta que seria importante remover as 

assunções de que os licitantes fazem ofertas de forma independente e de que o número de 

licitantes não é afetado pelo desenho/modelagem do leilão. Por conta disso, os parágrafos 

seguintes serão focados em situações em que as assunções do Teorema da Equivalência da 

Receita podem não ser mantidas. 

 

Quando se relaxa a assunção relativa à neutralidade ao risco (i.e. os licitantes se tornam 

aversos ao risco), o Teorema da Equivalência da Receita não mais é válido e "a receita 

esperada em um leilão de primeiro-preço é maior que aquela esperada em um leilão de 

segundo-preço" (KRISHNA, 2010, p. 38, tradução nossa), o que significa que leilões de 

primeiro-preço tendem a resultar em ofertas maiores quando a aversão ao risco dos licitantes é 

considerada (repete-se, no racional ora apresentado, se está considerando uma situação em 

que o procurer atua como vendedor). Portanto, quando enfrentar uma situação em que há 

potenciais licitantes interessados em um leilão que apresentem aversão ao risco, um procurer 

com neutralidade ao risco deveria adotar um leilão de primeiro-preço em vez de um leilão de 

segundo-preço. Da mesma forma, quando o procurer tem aversão ao risco, ele deveria 

preferir adotar leilões de primeiro-preço a leilões de segundo-preço de envelopes fechados e à 

sua contraparte oral, os leilões ascendentes (e.g. English Auction) (KLEMPERER, 1999, 

2004a). 

 

Quando se considera licitantes enfrentando restrições orçamentárias (dinheiro ou crédito), 

geralmente leilões de primeiro-preço resultam em maior receita para o procurer que leilões de 

segundo-preço (CHE; GALE, 1998). 

 

Quando se levam em conta assimetrias entre as valorações que os licitantes têm do objeto sob 

disputa, leilões de primeiro-preço podem trazer expectativas de maior receita para o procurer 

que leilões de segundo-preço, todavia leilões de primeiro-preço, mesmo em situações em que 

ao vencedor do leilão é permitida a revenda do objeto leiloado, conduzem a alocações mais 

ineficientes que leilões de segundo-preço (KLEMPERER, 1999, 2004a; KRISHNA, 2010). 

Em adição, salienta-se que licitantes mais fortes (i.e. licitantes com maior avaliação do valor 

do objeto em disputa) preferem leilões de segundo-preço, enquanto licitantes mais fracos (i.e. 
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licitantes com menor avaliação do valor do objeto em disputa) preferem leilões de primeiro-

preço (MASKIN; RILEY, 2000). 

 

Quando a assunção da independência das valorações dos licitantes é relaxada, e considerando 

que os sinais dos licitantes são simétricos, a receita esperada em English Auctions supera a 

receita esperada em leilões de envelopes fechados de segundo-preço, que por sua vez supera a 

receita esperada em leilões de envelopes fechados de primeiro-preço. Em adição, os três tipos 

de leilões citados são igualmente eficientes quando a assunção da independência das 

valorações dos licitantes é relaxada (KRISHNA, 2010). 

 

Leilões do tipo de envelopes fechados geralmente atraem mais licitantes comprometidos e 

surtem melhor efeito em desencorajar colusão entre licitantes que leilões de preços 

ascendentes, pois estes são mais sensíveis à colusão, a comportamento predatório e a 

dissuasão à entrada que aqueles (KLEMPERER, 2004a). Apesar disso, se a informação 

disponível é afiliada, o leilão de preços ascendentes parece ser mais rentável para o procurer 

(Milgrom and Weber, 1982). 

 

Klemperer (1999, 2004a) e Fiani (2006) argumentam que leilões de preços ascendentes em 

ambientes com valores privados, e também em ambientes com valores comuns e no máximo 

dois licitantes, a estratégia ótima dos licitantes é ofertar no leilão o verdadeiro valor da 

valoração que fazem do objeto em disputa. 

 

2.5. CONCLUSÃO DO CAPÍTULO 
 

Ao longo deste capítulo foram tratados os pressupostos que caracterizam os serviços de 

TPUO no Brasil como serviço público e direito social. Uma das principais consequências 

dessa caracterização é a necessidade de que, quando realizados por particulares, a contratação 

desses serviços deve ser precedida de procedimento licitatório que privilegie a eficiência e a 

prestação adequada dos serviços. Também foi dito que uma licitação nada mais é que um 

leilão, a despeito de o entendimento corriqueiro de que um leilão só se configura se se estiver 

a vender um objeto, situação que corresponde a uma natural auction. Todavia, foi mostrado 

que um procedimento licitatório para a contratação de serviços públicos, tais como o TPUO, 

também constitui um leilão, denominado procurement auction, e que todos os racionais 
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aplicáveis ao caso de uma venda são igualmente aplicáveis ao caso de uma compra, com a 

ressalva de que sejam invertidos dos sinais dos racionais em relação ao caso de uma venda. 

 

Em seguida, foram exibidos os fundamentos da Teoria da Regulação Econômica e da Teoria 

dos Leilões, aquela dirigida às preocupações com os mercados antes e depois da realização de 

um leilão, esta direcionada a enfrentar problemas dos mecanismos empregados no momento 

da escolha das empresas que proverão os serviços, ou seja, durante os leilões. Em outras 

palavras, a Teoria da Regulação Econômica explica bem a compreensão ex ante e ex post 

leilões de um mercado, bem como apresenta um conjunto de dificuldades da transição desses 

dois momentos, que é o procurement. Todavia, o êxito de se atingir os objetivos ex post vai 

depender muito de como procurement foi modelado. A Teoria dos Leilões apresenta 

elementos que resolve essa transição, todavia falha em identificar e aplicar algumas 

características do mercado ex ante, tal qual mostrado por Klemperer (2004a), o que implica 

dizer que o muito das vezes aprendizados de resultados empíricos e de outras áreas da 

Economia, tais como a Organização Industrial, podem contribuir com a Auction Theory na 

modelagem adequada dos leilões. 

 

Esta Tese foca no problema dessa transição e procura contribuir, sem a pretensão de esgotar o 

assunto, com a sua solução, através da adjunção da Teoria da Regulação Econômica com a 

Auction Theory, por meio da construção de um método de análise baseado em parâmetros 

influenciados por ambas teorias. 

 

O Capítulo 3 trata da construção desse método a partir dos seguintes parâmetros: 

 

- Tipo de Procedimento de Procurement Adotado; 

- Requisitos para a Participação na Licitação; 

- Divisão do Objeto em Lote; 

- Participação de Consórcios (Joint Bidding); 

- Flexibilidade às Operadoras no Nível Operacional; 

- Equilíbrio entre os Lotes de uma Licitação; 

- Prazo Contratual; 

- Garagens; 

- Possibilidade de Transferência da Delegação sem Prévia Licitação. 
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Com o método, esta Tese também pretende contribuir para o entendimento dos motivos que 

fazem com que o mercado de serviços de TPUO se caracterize por cartelização, e porque não 

se consegue inserir a competitividade nem no processo licitatório nem no dia a dia do 

mercado ex post leilões, se afastando assim dos anseios que a categorização de serviço 

público imprime ao TPUO. 
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3. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS: CONSTRUÇÃO DO MÉTODO DE 
ANÁLISE 
 

Neste capítulo é apresentado o processo construtivo de um método de análise que pode ser 

empregado por órgão da Administração Pública que têm a função de Poder Concedente 

quando da modelagem de licitações para a delegação de serviços de TPUO. Apesar de não ser 

o propósito desta Tese, o método pode eventualmente ser empregado por outros atores, tais 

como órgãos de controle interno, órgãos de controle externo, e órgãos de defesa da 

concorrência. 

 

Para o alcance desse objetivo, duas perspectivas são abordadas e eventualmente fundidas: a) 

pressupostos da Teoria da Regulação Econômica que tratam da manutenção de um ambiente 

contestavelmente competitivo na execução de serviços delegados de TPUO, com indicação de 

alguns parâmetros que servem como balizadores dessa boa prática; b) pressupostos da Auction 

Theory que tratam da adequada maneira de modelar licitações, com aplicação para o caso da 

delegação de serviços de TPUO, com indicação de alguns parâmetros que servem como 

balizadores dessa boa prática.  

 

Destaca-se que o princípio basilar que determinará a eleição de uma parâmetro de análise para 

ser incluído no método é a busca pela competitividade. Essa busca não é um fim em si 

mesmo, em absoluto. Antes, a busca pela competitividade é justificada, porquanto do seu 

comprometimento pode resultar contratação de empresa ineficiente e a preços mais elevados 

(ALBANO et al., 2011a; DIMITRI et al., 2011a), o que certamente conduz à inadequada 

prestação dos serviços.  

 

Todavia, há de se mencionar que apenas a busca pela eficiência econômica pode não garantir 

o adequado acesso de parcelas da população aos benefícios dos serviços delegados operados 

por particulares, o que pode contribuir  para a exclusão social (SILVA; MORAIS; SANTOS, 

2004). Assim, também devem ser levadas em consideração preocupações sociais, sobretudo 

em áreas com presença de usuários menos favorecidos, até mesmo por conta do artigo 3o, 

inciso IV da Lei Federal 9.074/1995 (BRASIL, 1995b), a saber: 

 
Art. 3o Na aplicação dos arts. 42, 43 e 44 da Lei no 8.987, de 1995, serão observadas 

pelo poder concedente as seguintes determinações: 
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(...) 

IV - atendimento abrangente ao mercado, sem exclusão das populações de baixa 

renda e das áreas de baixa densidade populacional inclusive as rurais. 

 

Nesse sentido, a Teoria da Regulação Econômica "procura manter um ambiente de 

competição em mercados que, por si só, afastam-se substancialmente do modelo de livre 

concorrência, através de falhas de mercado" (ROLIM, 2007, p. 79). Na busca pela 

manutenção desse ambiente de competição, o Estado pode aplicar remédios para mitigar as 

falhas de mercado e reprimir abusos por parte dos provedores dos serviços (CLARKE, 1997), 

dentre os quais podem ser mencionados: definição das condições de entrada no mercado; 

forma de contratação; forma de remuneração das empresas; definição de tipos e quantidades 

de serviço; indicadores de desempenho e da qualidade; forma de incentivo à redução dos 

custos; política de preços (ORRICO FILHO; BRASILEIRO; FORTES, 1998; ARAGÃO et 

al, 2004). 

 

Por sua vez, a Auction Theory modela os problemas de decisão que coletivamente desafiam os 

concorrentes em uma licitação. Lembra-se o que McAfee e McMillan (1987) consideram 

como campos de atuação da Auction Theory: 

 

- situações em que a Administração Pública contrata a produção de bens e serviços, como é o 

caso do TPUO; 

- situações em que do lado da Administração Pública há monopsônio; 

- situações em que do lado dos licitantes há oligopólio, porquanto haver muitos licitantes a 

ponto de prevalecer a concorrência perfeita não é uma situação usual. 

 

Como dito acima, alguns dos remédios prescritos pela Teoria da Regulação Econômica serão 

fundidos com pressupostos da Auction Theory, tais como tamanho e diversificação de lotes, 

participação de consórcios, condições de habilitação, propriedade de garagens, prazos 

contratuais, para a construção do método de análise, repete-se, sempre tendo a busca pela 

competitividade como um princípio basilar. 

 

Cabe lembrar que o método que se propõe não tem a pretensão de exaurir todos os aspectos da 

Teoria da Regulação Econômica e da Auction Theory relacionados à prestação do de serviços 

públicos de TPUO. O escopo do trabalho procura apresentar contribuições que têm a ver com 
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a realidade institucional e constitucional brasileira, e que possam também ser empregadas por 

países que têm tradição similar, de considerar o TPUO como serviço público.  

 

No capítulo 5 o aparato teórico acima descrito será aplicado sobre um caso prático 

selecionado para análise correspondente a duas licitações para a delegação de um sistema de 

TPUO em uma Região Metropolitana brasileira. Na ocasião, além da incidência do método 

sobre o caso selecionado, será feita uma comparação entre o que o método previa que 

aconteceria diante das características dos editais com os efetivos resultados das licitações, a 

fim de ser verificada a aderência do método com resultados de caso concreto. 

 

Além desses comentários iniciais, este capítulo é composto por duas seções. Na primeira 

seção são mostrados os fundamentos e justificativas para o método de análise desenvolvido 

nesta tese, através de comentários gerais, seguidos de comentários específicos para cada um 

dos nove parâmetros escolhidos para o método. Em uma seção mais curta, apresenta-se um 

quadro que resume os critérios de aplicação de cada um dos parâmetros do método. 

 

3.1. OS PARÂMETROS DO MÉTODO DE ANÁLISE 
 

De início, convém mencionar que uma análise como a que se propõe neste Tese deve ser 

encarada de forma sistêmica, porquanto muitos parâmetros de aplicação simultânea estão 

envolvidos e até mesmo pequenos desvios de princípios adequados em um único parâmetro 

podem levar a situações fáticas tecnicamente indesejadas. É sempre importante ter em mente 

que o desenho do leilão importa (KLEMPERER, 2004a).  

 

Análises isoladas podem levar a conclusões equivocadas. Por exemplo, em tese uma licitação 

do tipo menor tarifa seria mais competitiva que uma do tipo melhor técnica com menor tarifa. 

Por sua vez, licitar pacotes de lotes em licitações sucessivas pode resultar em maior 

competitividade que licitar todos os lotes simultaneamente em apenas uma licitação. 

Entretanto, essas virtudes podem não ter o efeito desejado diante de outras características do 

edital que não favorecem a competitividade. Assim, uma vantagem em diferenciar os 

momentos de disputa pode cair por terra e favorecer eventual conluio quando, por exemplo, é 

liberada a formação de consórcios sem restrição da quantidade de participantes. 
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Por conta disso, apesar de cada parâmetro do método adiante desenvolvido funcionar como 

um tópico que se sustenta por si próprio, quando da aplicação do método é fundamental que 

se leve em conta seus parâmetros, onde pertinente, de forma conjunta, para evitar conclusões 

equivocadas que se distanciem dos pressupostos do método. 

 

Destaca-se que foge do escopo desta Tese discussões sobre a Teoria dos Contratos, razão pela 

qual não será discutido qual a estrutura de pagamento mais adequada, se contratos do tipo 

fixed-price contract with economic price adjustment (preço fixo com cláusula de 

reajustamento), se contratos do tipo cost-reimbursement ou cost-plus (remuneração pelo custo 

do serviço, ou ainda se contratos do tipo incentive contracts (contratos com incentivos).  

 

Também foge ao escopo da Tese a discussão sobre qual a espécie mais adequada de 

procurement a adotar, se negociações ou processos tipo CT, porquanto a realidade brasileira 

considera o TPUO como serviço público e, por conta dessa caracterização, quando esse 

serviço é prestado por empresas particulares há de haver licitação prévia ao início da 

execução dos serviços, ou seja, há imposição do emprego de procedimentos de CT. 

 

No desenvolvimento do método de análise foi tomando como assunção basilar a busca pela 

ampliação da competitividade, pois dentre outros motivos, seu comprometimento pode 

resultar em contratação de empresa ineficiente e a preços mais elevados (DIMITRI et al., 

2011a; ALBANO et al., 2011a). Dessa forma, no método desenvolvido foi considerado que 

questões tais como tamanho de lotes, participação de consórcios, condições de habilitação, 

propriedade de garagens, prazos contratuais, entre outras, são fundamentais para a 

manutenção de um ambiente contestável entre os incumbentes (SANTOS, 2000). 

 

Nesse sentido, quaisquer características de um edital de uma licitação que funcionem como 

barreira à entrada nas licitações, ou que possam favorecer eventual conluio entre os potenciais 

participantes na disputa, serão consideradas nocivas à competitividade. Ressalta-se que no 

desenvolvimento do método são levados em conta pressupostos da Teoria da Regulação 

Econômica e da Auction Theory. 

 

Salienta-se que uma decisão tomada neste Tese para o desenvolvimento desse método de 

análise foi não incluir como parâmetro de análise quaisquer elementos da Teoria da 

Regulação Econômica ou da Auction Theory, mas apenas aqueles que aqui se consideraram 
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como fundamentais, a fim de que se dispusesse de um método de aplicação prática, sem a 

necessidade de um rol de informações extremamente extenuante. Os parâmetros escolhidos 

foram categorizados como fundamentais, porquanto têm espectro mais amplo, e os seus 

atendimentos, por si só, já repercutirão sobre outros aspectos não considerados no método.  

 

Como justificativa para a escolha, cite-se Klemperer (2004a), que tem defendido que o que 

realmente importa na modelagem de uma licitação, seja ela do tipo sealed-bid tendering ou do 

tipo dynamic auction, é a sua robustez contra colusão e a sua atratividade à entrada na disputa. 

Assim, Klemperer (2004a) diz que um procurer deveria focar nas mesmas preocupações que 

qualquer regulador de determinada indústria reconheceria como importantes, tais como a 

necessidade de desencorajar comportamentos colusivos, a necessidade de reduzir barreiras à 

entrada, o comportamento predatório de licitantes, a análise da estrutura de mercado ex ante 

licitação, o estabelecimento de reserve price adequado. Apesar de estar fora do alcance da 

ação de um procurer, porquanto usualmente realizada por instituição específica, Klemperer 

(2004a) também entende a necessidade do desenvolvimento de políticas antitrust. Klemperer 

(2004a) adiciona que parte da literatura específica da Auction Theory (e.g. efeitos da aversão 

ao risco dos licitantes; correlação de informação; limitações orçamentárias; 

complementariedades) tem importância apenas de segunda ordem para a modelagem das 

licitações. Assim, nesta Tese foi decidido incorporar no método de análise as questões da 

Auction Theory que Klemperer (2004a) entende serem fundamentais para a modelagem das 

licitações. 

 

Milgrom (2004) tem entendimento alinhado ao de Klemperer (2004a), e diz que para 

procurers modeladores de licitação no mundo real, a lição a ser aprendida é que a literatura 

específica da Auction Theory pode ser útil, mas ela precisa ser suplementada por 

experimentos para testar a aplicabilidade de suas proposições chave e por julgamentos 

práticos, temperados pela experiência. Milgrom (2004) também considera que dentre as 

chaves para o sucesso de um procurement estão o encorajamento aos potenciais licitantes a 

participarem da licitação, a redução dos custos que os licitantes têm de ter para participarem 

das licitações, a garantia de que o processo licitatório é íntegro, e a garantia de que o vencedor 

da disputa irá adimplir a contratação conforme propôs. 
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Em adição, mencione-se que, sempre que possível, foram escolhidos parâmetros que também 

se alinhassem com parâmetros focados no combate a práticas anticompetitivas (parâmetros 

22M, 22N, 22O) presentes do modelo desenvolvido por Rolim (2007; 2009). 

 

Assim, abaixo são relacionados os parâmetros elegidos para formarem o método de análise 

desenvolvido nesta Tese:  

 

- Tipo de Procedimento de Procurement Adotado; 

- Requisitos para a Participação na Licitação; 

- Divisão do Objeto em Lote; 

- Participação de Consórcios (Joint Bidding); 

- Flexibilidade às Operadoras no Nível Operacional; 

- Equilíbrio entre os Lotes de uma Licitação; 

- Prazo Contratual; 

- Garagens; 

- Possibilidade de Transferência da Delegação sem Prévia Licitação. 

 

Nas subseções adiante são tratados individualmente cada um dos parâmetros do método de 

análise. O foco das discussões tratadas serão as características de cada um dos parâmetros do 

método que podem trazer incrementos à competitividade das licitações e, por conseguinte, 

aumento da  eficiência e da economicidade das contratações decorrentes das disputas 

licitatórias. Essas características são fundamentais para uma adequada modelagem de um 

procedimento licitatório. Sempre que possível, preocupações relativas a formas de atrair 

maior participação de empresas em licitações, bem como preocupações acerca de 

comportamento colusivo de empresas participantes de licitações, serão incorporados. 

 

Em relação à questão da atração de interessados nas licitações, mencione-se que o estímulo do 

procurer à participação de empresas em processos licitatórios é uma dimensão fundamental 

dos processos de procurement, e que se uma alta participação em si já é algo desejável, o 

resultado das licitações será afetado pelas características individuais das empresas 

participantes na disputa licitatória. Assim, ao modelar uma licitação, o procurer enfrenta o 

desafio não apenas de atrair o maior número de participantes na licitação, mas também de 

atrair para a disputa licitatória empresas qualificadas e eficientes no adimplemento da futura 

contratação. Além disso, em mercados em que há no momento ex ante licitação um número 
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considerável de fortes empresas incumbentes, como usualmente ocorre nos mercados de 

TPUO, resta ao procurer o desafio de modelar uma licitação de forma que consiga atrair 

potenciais novos entrantes qualificados, entre os quais pequenas e médias empresas, capazes 

de desafiar os incumbentes (ALBANO et al., 2011c). Por conta disso, sempre que possível, 

nos parâmetros também serão feitos comentários sobre detalhes da modelagem da licitação 

que podem atrair uma maior participação de empresas interessadas na disputa, uma das 

maiores preocupações que um procurer deve ter na modelagem (KLEMPERER, 2004a).  

 

Em relação às preocupações com comportamentos colusivos de empresas participantes de 

licitações, Albano et al. (2011a) dizem que um ambiente competitivo não é o cenário 

preferido das empresas, que preferirão coordenar suas ações para suavizar a competição por 

preço e aumentar seus lucros. Por sua vez, Kovasic et al. (2011) enfatizam a importância de 

os próprios elaboradores de editais de licitação, em vez de esperarem pela ação de órgãos de 

defesa da concorrência, tomarem precauções na modelagem das licitações para evitar arranjos 

colusivos entre os potenciais participantes. A propósito, colusão aqui pode ser definida  como 

uma conduta adotada por um grupo de empresas com o objetivo de reproduzir ou de se 

aproximar de uma situação de mercado dominado por uma única empresa (ALBANO et al. 

2011b). Assim, nota-se a importância de uma adequada modelagem para que se mitigue a 

possibilidade de colusão entre potenciais licitantes. Por conta disso, sempre que possível, nos 

parâmetros também serão feitos comentários sobre detalhes da modelagem da licitação que 

podem mitigar comportamentos colusivos de empresas interessadas na disputa, outra das 

maiores preocupações que um procurer deve ter na modelagem (KLEMPERER, 2004a). 

 

3.1.1. Tipo de Procedimento de Procurement Adotado 
 

Os procedimentos de procurement para a contratação de empresas privadas para prestação de 

serviços de TPUO são considerados leilões no qual o procurer (leiloeiro) é um comprador e 

os licitantes são vendedores que têm um custo de fornecimento do objeto em disputa 

(KLEMPERER, 1999). 

 

Partindo do pressuposto que processos de procurement por meio de negotiations estão 

afastados na realidade brasileira, resta a discussão se o tipo de competitive tendering mais 

adequado para o caso seriam licitações do tipo sealed-bid tendering (envelopes fechados), ou 
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seriam licitações do tipo dynamic auctions (leilões dinâmicos), presenciais ou por meio de 

sistemas ligados à internet, respectivamente através de lances orais ou eletrônicos. 

 

Nesse sentido, salienta-se que os custos de produção de um contrato têm duas dimensões, 

private values (valores privados) e common values (valores comuns) (KRISHNA, 2010). 

Enquanto os common values dizem respeito à capacidade de a empresa identificar e mensurar 

as diferentes tarefas para a execução do contrato (e.g. conhecimento da composição da 

demanda), os private values dizem respeito à eficiência da empresa em realizar cada tarefa 

exigida pela contratação (e.g. redução de custos de produção) (ALBANO et al.,2011b). Em 

outras palavras, é como se os common values correspondessem à identificação dos fatores 

externos à empresa para a produção do serviço, enquanto os private values correspondem a 

fatores internos da empresa na produção dos serviços. 

 

É fundamental conhecer o grau de incertezas relativo aos componentes dos custos de 

produção, porquanto a escolha do formato de competitive tendering em uma licitação - se um 

tipo sealed-bid tendering ou se um tipo dynamic auctions - vai depender dos graus de 

incerteza presentes nos componentes dos custos de produção (nos private values e nos 

common values) (ALBANO et al., 2011b). 

 

Albano et al. (2011b) dizem que diante de situações em que preponderam incertezas em 

relação aos common values dever-se-ia empregar dynamic auctions, pois nesses casos a 

dinâmica dos lances ajudaria a gerar informação aos concorrentes para mitigar as incertezas, 

enquanto que as licitações do tipo sealed-bid tendering seriam apropriadas diante de 

incertezas em relação a private values. 

 

Kagel e Levin (2002) citam que licitações do tipo sealed-bid tendering, diante de incertezas 

relativas a common values, em que riscos de demanda são assumidos pelos concorrentes, não 

conduzem a resultados eficientes, e que a magnitude do winner’s curse aumenta com o 

aumento da quantidade de participantes. Por outro lado, Kagel e Levin (2002) dizem que em 

geral a redução da quantidade de participantes reduz a competitividade. 

 

Cite-se que Milgrom e Weber (1982) indicam que diante de affiliated information 

(informações associadas), ou seja, situações em que há incumbentes no mercado interessados 

na licitação, o comprador dos serviços (que no caso do TPUO é a Administração Pública) se 
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beneficia mais de um procedimento do tipo dynamic auctions que de um procedimento do 

tipo sealed-bid tendering. 

 

Por sua vez, Klemperer (2004a) relata fiascos em licitações em que havia incertezas em 

relação a common values e nas quais foram empregados dynamic auctions do tipo 

simultaneous ascending auctions modelados de forma inadequada, e menciona casos de 

extremo sucesso (tanto sob o viés da competitividade quanto da economicidade) em que 

simultaneous ascending auctions modelados de forma diversa tiveram imenso sucesso. Ou 

seja, Klemperer (2004a) mostrou que os detalhes da modelagem de um procurement 

importam e são fundamentais para um resultado bem sucedido. 

 

Talvez o caso de sucesso mais exemplar do emprego bem sucedido de uma simultaneous 

ascending auction tenha sido a outorga (delegação) do uso de espectros de 3G (terceira 

geração) de telefonia celular ocorrida no Reino Unido. Foi estabelecido que venceria cada lote 

em que a disputa foi dividida o licitante que ofertasse o maior valor (de outorga) pelo direito 

de explorar os serviços (nesse caso o procurer atuou como vendedor). Foi feita uma 

modelagem similar à de um leilão padrão para venda de uma obra de arte, com a diferença de 

que vários objetos (lotes) estavam sendo vendidos simultaneamente, com ofertas para cada 

lote ascendendo de forma independente, e nenhum dos lotes seria vendido até que nenhum 

licitante mais desejasse fazer mais ofertas para quaisquer dos lotes (KLEMPERER, 2004a). 

 

Após cerca de 150 rodadas de disputa de um leilão adequadamente planejado, entre os dias 6 

de março e 27 de abril de 2000, o Governo Britânico arrecadou, por conta da modelagem 

adequada de seu leilão, cerca de vinte e dois bilhões de libras esterlinas - à época equivalentes 

a trinta e quatro bilhões de dólares norte-americanos - correspondentes a 2,5% do PIB 

britânico (até então o leilão que mais tinha arrecadado na história) (KLEMPERER, 2004a). 

Além da modelagem do leilão, Klemperer (2004a) cita como fatores de sucesso o fato de o 

leilão britânico ter sido o primeiro leilão do mundo para o espectro de 3G, assim não era claro 

qual potencial entrante poderia entrar na disputa, o que dificultou colusão, e o fato de o 

planejamento para o leilão ter começado em 1997, com muita antecedência, o que deixou 

muito tempo para a realização de estratégias de marketing para divulgar o leilão e atrair a 

atenção de um maior número de interessados na disputa. Para ilustrar a significativa 

competitividade alcançada, Klemperer (2004a) diz que nove potenciais entrantes disputaram 
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de forma intensa o leilão contra os quatro incumbentes que operavam o sistema no momento 

ex ante leilão. 

 

Benefícios desse tipo de leilão também foram colhidos pelo US Federal Communications 

Commission (FCC) ao delegar o uso de espectros 3G de telefonia celular em diversos locais 

dos Estados Unidos, ainda que nesse caso não tenha havido muito tempo para a realização de 

ações de marketing (MILGROM, 2004; KLEMPERER, 2004a). 

 

Na verdade, Paul Klemperer, um dos principais modeladores do leilão dos espectros de 3G no 

Reino Unido, tinha desejado adotar uma solução híbrida, composta de uma etapa inicial de 

dynamic auctions seguida de outra com sealed-bid tendering, à qual denominou de Anglo-

Dutch Auction (Leilão Anglo-Holandês). Nesse modelo, licitantes com pouca experiência 

podem captar, durante a dinâmica da primeira fase do procedimento, informações produzidas 

por licitantes mais experientes, o que amplia a atratividade e a competitividade da disputa 

(ALBANO et al., 2011b). Por sua vez, a segunda fase tem duplo propósito: inibir possível 

comportamento colusivo, e propiciar a potenciais entrantes chances concretas de vitória no 

enfrentamento de incumbentes caso cheguem na segunda fase (ALBANO et al., 2011c). 

 

Milgrom (2004) diz que a modelagem da Anglo-Dutch Auction de Klemperer é composta por 

uma fase em que há um leilão do tipo inglês (Anglo) seguida de uma fase em que há um leilão 

holandês (Dutch), e explica seu funcionamento da seguinte forma: a fase Anglo envolve a 

subida gradual das ofertas pelos licitantes até que o número de licitantes restantes seja igual 

ao número de lotes mais um; após isso, é iniciada a fase Dutch, na qual os licitantes que 

sobreviveram à fase Anglo apresentam propostas fechadas pelos lotes, com a limitação de que 

cada proposta não pode ser menor que a última proposta obtida na fase Anglo; vence a disputa 

que apresentar a maior oferta na fase Dutch. 

 

Albano et al. (2011c) e Klemperer (2004a) explicam o porque o Anglo-Dutch Auction 

terminou por ser descartada no leilão dos espectros de 3G no Reino Unido: inicialmente 

foram previstas quatro licenças (lotes) e havia quatro incumbentes; Paul Klemperer propôs 

inserir um estágio final com um sealed-bid tendering após a fase do simultaneous ascending 

auction; a ideia era permitir que as cinco maiores propostas remanescentes da primeira fase 

participassem da segunda fase, disputando os quatro lotes; quando foi decidido adicionar um 

quinto lote, em uma modelagem em que um licitante não poderia vencer mais de uma licença, 
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as licenças não poderiam ser divididas, e uma das licenças necessariamente seria vencida por 

um novo entrante, dificultando assim colusão tácita, achou-se que não mais fazia sentido 

manter a Anglo-Dutch Auction e se optou por uma simultaneous ascending auction. Adicione-

se que, segundo Klemperer (2004a), a ideia por trás da inclusão da segunda fase era induzir 

alguma incerteza sobre quais dos cinco finalistas venceriam os quatro lotes em disputa, o que 

aumentaria a competitividade, por dar chances a potenciais entrantes de vencerem o leilão, 

enquanto a primeira fase mitigaria as perdas de eficiência de um leilão conduzido com uma só 

fase de sealed-bid tendering. Klemperer (2004a) diz que o Anglo-Dutch Auction funcionou 

extremamente bem em experimentos de laboratório. 

 

Milgrom (2004) diz que a principal vantagem da Anglo-Dutch Auction é sua capacidade de 

atrair mais interessados na licitação, e que uma outra importante vantagem da Anglo-Dutch 

Auction é a redução da possibilidade/facilidade de ocorrência de conluio. Ainda segundo 

Milgrom (2004) a Anglo-Dutch Auction é especialmente indicada como um mecanismo para 

promover a competitividade em ambientes em que há assimetrias, em que no momento ex 

ante licitação as potenciais empresas licitantes apresentam diferenças significativas (e.g. 

diferenças de porte, diferença de acesso a informações fundamentais à disputa). (Essa é a 

situação oposta a ambientes simétricos, nos quais ex ante licitação as potenciais licitantes não 

apresentam diferenças.) Como usualmente sistemas de TPUO apresentam forte assimetria, 

porquanto as operadoras incumbentes ex ante licitação têm larga vantagens sobre potenciais 

entrantes, sobretudo maior conhecimento sobre o real funcionamento do sistema, considera-se 

que uma Anglo-Dutch Auction seria uma solução indicada para licitações de serviços de 

TPUO. 

 

Em oposição ao caso britânico, como acima mencionado, Klemperer (2004a) cita outros 

países (e.g. Suíça) em que licitações com o mesmo objeto (delegação do uso de espectros 3G 

de telefonia celular) resultaram em tremendos fiascos por conta de uma modelagem 

inadequada da licitação, apesar do emprego de simultaneous ascending auctions. A esse 

respeito, abaixo no Quadro 1, adaptado de Klemperer (2004a), são mostrados valores 

arrecadados per capita em licitações para delegação do uso de espectros 3G de telefonia 

celular de vários países europeus. 

 
Quadro 1 - Receita per capita em euros obtida em licitações para delegação do uso de espectros 3G 

de telefonia celular em vários países europeus 
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País Valor arrecadado per capita (€) Ano da licitação 
Áustria 100 2000 
Alemanha 615 2000 
Bélgica 45 2001 
Dinamarca 95 2001 
Grécia 45 2001 
Holanda 170 2000 
Itália 240 2000 
Reino Unido 650 2000 
Suíça 20 2000 

Fonte: Klemperer (2004a) 
 

Do Quadro 1 pode ser visto a enorme diferença entre o valor per capita arrecadado entre o 

Reino Unido (€ 650) e a Suíça (€ 20), a Grécia (€ 45), a Bélgica (€ 45). Klemperer (2004a) 

atribui essas diferenças ao desenho dos dynamic auctions usados em cada país. 

 

Um dado histórico: o leilão britânico para delegação do uso de espectros de 3G de telefonia 

celular causou tanto impacto pelo seu sucesso que a Rainha da Inglaterra concedeu como 

comenda a Ken Binmore - um dos modeladores da licitação (o outro principal modelador foi 

Paul Klemperer) - o título de Commander of the British Empire (Comandante do Império 

Britânico) (MILGROM, 2004). 

 

Destaque-se que nas licitações para a delegação do uso de espectros de 3G de telefonia celular 

acima mencionadas o Poder Público agiu como vendedor, porquanto o critério definidor dos 

vencedores adotado foi o maior pagamento pelo direito de operar os sistemas sob licitação. 

Ou seja, vencia a licitação quem pagasse ao Poder Público o maior valor pela outorga dos 

sistemas. Assim, a parte dinâmica da licitação correspondeu a um simultaneous ascending 

auction (leilão simultâneo ascendente). Em licitações para a delegação de serviços de TPUO 

em que o critério definidor do vencedor da licitação seja ou menor preço da tarifa ou o menor 

preço que o Poder Público deverá pagar aos operadores para fornecerem o serviços, o Poder 

Público age como comprador. Nesse cenário os sinais da licitação devem ser invertidos, e a 

parte dinâmica da licitação deve corresponder a uma simultaneous descending auction (leilão 

simultâneo descendente). Todavia, todo o racional usado para o caso de venda é aplicado ao 

caso de compra, desde que, claro, sejam invertidos os sinais. 

 

Em adição, cite-se que Kennedy (2006a, 2006b) diz que em Londres têm sido desenvolvidas 

licitações do tipo sealed-bid tendering desde os anos 1980s que levaram a redução de custos e 

aumento de competitividade, o que leva a crer que a adoção desse tipo de procurement 
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associado a simultaneous ascending auction, efetivamente pode trazer benefícios à 

modelagem de um procurement para serviços de TPUO. 

 

Até aqui os comentários feitos foram direcionados aos formatos de procurements que os 

caracterizam sob o ponto de vista da maneira como os licitantes apresentam suas ofertas, se 

através de lances, orais ou eletrônicos (dynamic auction), ou se através de propostas escritas 

em envelopes fechados (sealed-bid tendering), ou por combinação de ambos (Anglo-Dutch 

Auction). 

 

Como visto no Capítulo 2, os procurements também têm outros formatos que os caracterizam. 

Assim, convém aqui fazer comentários acerca de mais dois aspectos: os formatos baseados 

nos critérios de determinação do preço do vencedor de um procurement, e os formatos 

baseados nos momentos em que os procurements devem ocorrer. 

 

Esses dois aspectos serão comentados abaixo tendo em mente uma situação de procurement 

na qual o procurer atua como comprador. O racional para cenários em que o procurer atua 

como vendedor é o mesmo, apenas com a inversão dos sinais. 

 

De acordo com os critérios de determinação do preço do vencedor, um procurement 

usualmente pode ser formatado sob duas regras: procurements de menor preço (1st price-bid), 

ou procurements do segundo menor preço (2nd price-bid ou Vickrey Auction). No 1st price-bid 

vence o procurement o licitante que apresentar o menor preço, seja quando forem exauridas as 

possibilidades de lances menores, no caso de uma dynamic auction, seja em envelopes 

fechados, caso tenha se adotado um sealed-bid tendering, ou seja em uma combinação de 

ambos, no caso de uma Anglo-Dutch Auction. No Vickrey Auction também vence o 

procurement o licitante que apresentar o menor preço, todavia o procurer pagará ao licitante 

vencedor não o menor preço, mas o segundo menor preço obtido na disputa (um preço, assim, 

ofertado pelo licitante classificado na disputa em segundo lugar), ou seja, o vencedor receberá 

o valor proposto pelo licitante runner-up. 

 

O Vickrey Auction tem sido analisado teoricamente e sido considerado como possuidor de 

destacadas propriedades relacionadas à eficiência. Todavia, quando aplicado na prática, o 

Vickrey Auction tem apresentado diversos problemas na sua implementação, por isso 

usualmente não é indicado como solução para procurements (DIMITRI et al., 2011b). 
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Klemperer (2004a) diz que em termos teóricos o Vickrey Auction pode apresentar resultados 

satisfatórios se se estiver em ambientes de private values, mas que diante de common values 

nem mesmo em termos teóricos o Vickrey Auction apresenta resultados satisfatórios. Saliente-

se que em serviços de TPUO há presença de common values (KENNEDY, 2006a, 2006b), 

razão pela qual não se aponta como prática adequada, neste método de análise, o emprego de 

Vickrey Auctions. Além dessa inadequação teórica para a adoção de Vickrey Auction diante de 

common values, citem-se algumas consequências práticas negativas do emprego desse tipo de 

procurement: é exposto ao risco de haver colusão, sendo difícil de evitar o surgimento de 

comportamentos colusivos entre os licitantes; o procurer pagar um preço mais alto pela 

contratação; resultar em licitantes mais eficientes, com baixos custos de produção, receberem 

pela contratação um preço menor que licitantes com maiores custos de produção, o que seria 

injusto; o aumento do número de licitantes poder efetivamente aumentar o preço pago pelo 

procurer pela contratação (KLEMPERER, 2004a; DIMITRI et al., 2011b). 

 

Far-se-á aqui uma exceção ao racional aqui considerado de o procurer agir como comprador, 

apenas para citar um caso real ocorrido na Nova Zelândia que Klemperer (2004a) menciona 

como exemplo insucesso, do ponto de vista do procurer, resultante do emprego de Vickrey 

Auction. No procurement não foi estabelecido um reserve price mínimo adequado, e o 

vencedor da disputa ofertou um valor de sete milhões de dólares neozelandeses, enquanto o 

runner-up ofertou cinco mil dólares neozelandeses. Assim, o vencedor assinou um contrato 

por cinco mil dólares neozelandeses, ainda que tenha proposto realizar a compra por sete 

milhões de dólares neozelandeses. Obviamente, a licitação foi um gigantesco fiasco para o 

procurer! Destaca-se que para um procurement em que o procurer age como comprador, 

basta inverter o sinal do racional do exemplo dado. 

 

Assim, pelos problemas acima expostos, repete-se, não se aponta como prática adequada, 

neste método de análise, o emprego de Vickrey Auctions, sendo a adoção de 1st price-bid a 

formatação aqui indicada. 

 

De acordo com os critérios de determinação dos momentos em que devem ocorrer, os 

procurements usualmente podem ser formatados sob duas regras: procurements simultâneos 

(simultaneous auctions), ou procurements sequenciais (sequential auctions). Nos simultâneos, 

caso haja divisão do objeto em lotes, os licitantes vencedores de todos os lotes são, como o 
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próprio nome diz, escolhidos simultaneamente, no mesmo momento. Nos sequenciais, as 

ofertas para os lotes seguintes só são feitas após ter sido decidido quem venceu o lote anterior. 

 

Procurements sequenciais são propensos a possibilitar comportamento colusivo de licitantes 

através de bidding ring, sobretudo porque quando a disputa seguinte se iniciar, os licitantes 

interessados já disporão de informações relevantes (e.g. preços ofertados) obtidas na disputa 

anterior. Albano et al. (2011a) citam dois fatos que facilitam a ocorrência de colusão em 

procurements sequenciais: a possibilidade de punição de membros do bidding ring à defecção 

de outros membros do bidding ring, e a possibilidade de escolha entre os membros do bidding 

ring da ordem de alocação das licitações entre seus membros. 

 

Licitações sequenciais permitem que membros de um bidding ring tenham capacidade de 

identificar de forma rápida a ocorrência de deserção de um de seus membros, o que lhes 

permite reagir de forma rápida ainda dentro da própria licitação em curso, punindo os 

desertores. Essa possibilidade faz com que os potenciais desertores percebam que seus ganhos 

de curto prazo são ameaçados caso desertem o que, em última instância, faz com os potenciais 

desertores desistam da defecção. 

 

Licitações sequenciais também permitem que membros de um bidding ring ao perceberem a 

existência de um membro maverick - assim denominado por ter a propensão a abandonar o 

cartel, ou porque ganham mais com a defecção ou porque ganham menos ficando no cartel 

(ALBANO et al. 2011a) - escolham a sequência da ordem de alocação (vitórias) nas licitações 

sequenciais, alocando o membro maverick com a última licitação da sequência. Se os 

membros do cartel forem assimétricos e o maverick for mais fraco que os demais, essa 

alocação suaviza a agressividade do maverick, inibindo sua defecção e facilitando assim a 

colusão. 

 

Quanto aos pontos de vista acima, ressalva-se que o GEIPOT (1999) entende que, em 

sistemas de TPUO com muitos lotes, licitações sequenciais poderiam ser adequadamente 

conduzidas, sob a argumentação de que "o escalonamento temporal dos diversos momentos 

de competição deverá permitir a todos os atores, públicos e privados, a experiência e a 

extração de conhecimentos que conduzam ao aprimoramento sistemático de suas atuações” 

(GEIPOT, 1999, p. 43). Além disso, o GEIPOT (1999) argumenta que em cada momento de 

licitação devem ser postos em disputas lotes de distintos tamanhos, pequenos, médios, e 
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grandes. Dessa forma, todos os lotes não deveriam ser licitados em um mesmo momento, mas 

sim através de uma programação de licitações a ocorrerem ao longo um tempo relativamente 

largo. Findo os prazos contratuais de cada lotes - que deveriam variar de acordo com os seus 

tamanhos, novo programa de licitações deveria se repetir.  

 

De alguma forma os pressupostos de Kennedy (2006a, 2006b) para o equivalente londrino do 

brasileiro TPUO se alinham às disposições do GEIPOT (1999), porquanto anualmente em 

Londres há uma quantidade significativa de licitações para renovação de cerca de 5% dos 

contratos. Como o sistema londrino não é licitado por lotes, mas sim por linhas, pode-se usar 

o mesmo raciocínio do GEIPOT para Londres, considerando o mesmo racional dos lotes para 

o caso das linhas, com a ressalva de que sequenciais são os blocos de licitações que 

acontecem ano após ano, e não as licitações no mesmo ano, para as quais um racional de 

simultaneidade poderia ser mais adequado. 

 

Assim, pelos motivos acima expostos, e apesar das ressalvas dadas pelo GEIPOT (1999) e do 

exemplo dado por Kennedy (2006a, 2006b), não se considera prática adequada o emprego de 

licitações sequenciais no método ora desenvolvido, sobretudo porque a realidade das 

licitações para TPUO brasileiras até o momento não tem se caracterizado por uma divisão dos 

sistemas em número grande de pequenos lotes, cenário no qual se poderia pensar em adotar os 

racionais de GEIPOT (1999) e Kennedy (2006a, 2006b). 

 

Convém aqui também invocar um alerta mencionado por Albano et al. (2011b): há de se 

evitar que em leilões ocorra o que se denomina jump bidding, ou seja, um licitante ofertar na 

rodada seguinte um valor muito superior (em cenários em que o procurer atua como 

vendedor), ou muito inferior (em cenários em que o procurer atua como comprador) ao que 

deu na rodada anterior, pois isso pode desencorajar outros licitantes a apresentarem melhores 

propostas na fase do simultaneous ascending auction, ou do simultaneous descending auction, 

conforme o caso. Uma maneira de coibir jump bidding é estabelecer no edital do leilão um 

limite superior e um limite inferior para uma proposta ser considerada válida, ou seja, os 

incrementos ou decréscimos de preços ofertados obedecerem a certos limites em cada rodada 

de ofertas. 

 

Outro maneira de coibir jump bidding é a permissão no edital do leilão que quaisquer 

licitantes apresentem ofertas na rodada seguinte menor que a maior oferta até então existente, 
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desde que maior que sua última oferta (em cenários em que o procurer atua como vendedor), 

ou maior que a menor oferta até então existente, desde que menor que sua última oferta (em 

cenários em que o procurer atua como comprador), de forma que o licitante ainda esteja na 

disputa, ainda que como runner-up (segundo colocado) e não como front-runner (líder da 

disputa). Assim, caso o líder desista por achar que exagerou no jump bidding, o até então 

runner-up ocuparia a liderança da disputa. 

 

O estabelecimento de ambos limites também procura evitar a situação oposta ao jump 

bidding, que é a tentativa de os licitantes esconderem informações dos rivais através de 

acréscimos, ou de diminuições de suas ofertas (conforme se tratar, respectivamente, de leilão 

de venda ou de compra) de forma muito lenta, o que pode ocorrer quando o ritmo da 

sequência das ofertas ao longo do tempo depende apenas da ação dos licitantes. Como 

consequência, pouca informação relevante poderia ser extraída da disputa, prejudicando assim 

uma das virtudes de um simultaneous ascending auction, ou do simultaneous descending 

auction, conforme o caso, que é justamente permitir que licitantes com pouca experiência 

possam captar, durante a dinâmica do procedimento, informações produzidas por 

concorrentes mais experientes, o que ampliaria a atratividade e a competitividade da disputa 

(ALBANO et al., 2011b). 

 

Por conta disso, convém que o edital da licitação estabeleça um ritmo temporal aleatório, por 

meio de dispositivos eletrônicos, com que as propostas devem ser feitas na fase dinâmica do 

Anglo-Dutch Auction. A adoção de aleatoriedade dada por dispositivos eletrônicos tem por 

objetivo tornar incerto aos licitantes o momento em que não se pode mais apresentar oferta, e 

com isso não permitir que o procedimento seja lento nem permitir que não se aproveite a 

possibilidade de troca de informações durante a disputa, o que prejudicaria a competitividade. 

 

Dessa forma, e diante das considerações dos autores acima citados, nesta Tese será 

considerada como prática adequada para a contratação da prestação de serviços de TPUO por 

empresas particulares a adoção de procedimentos de CT do tipo Anglo-Dutch Auction, com a 

necessária inversão de sinais, por conta do tipo mais adequado para a contratação de serviços 

de TPUO ser ou menor preço da tarifa a ser cobrada aos usuários ou o menor valor da 

remuneração que o Poder Público deverá pagar aos operadores para fornecerem o serviços 

(assim, o procurer atua como comprador), com mecanismos para coibir jump bidding (tanto 

por meio do estabelecimento no edital da licitação de um limite superior e de um limite 
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inferior para uma proposta ser considerada válida, quanto pela permissão no edital da licitação 

que as ofertas na fase dinâmica não necessariamente devem colocar o licitante na liderança da 

disputa), e que o edital da licitação estabeleça um ritmo temporal aleatório, por meio de 

dispositivos eletrônicos, com que as propostas devem ser feitas na fase dinâmica do Anglo-

Dutch Auction. A fase da dynamic auction corresponderá a uma simultaneous descending 

auction e na fase do sealed-bid tendering vence quem ofertar o menor valor. 

 

Saliente-se que a Anglo-Dutch Auction, nos termos formulados por Klemperer (2004a) em si 

já é um procurement de simultâneo de menor preço, razão pela qual não se fará a ressalva de 

que a prática adequada aqui considerada consiste em uma Anglo-Dutch Auction simultâneo de 

menor preço, para evitar redundância. 

 

Essa sugestão também aponta para a necessidade de reforma de legislação, porquanto a Lei 

Federal 8.987/1995 (BRASIL, 1995a), que trata dos processos de licitação para a delegação 

de serviços públicos, não elenca quaisquer procedimentos assemelhados aos de um Anglo-

Dutch Auction dentre as possibilidades legais de modalidades de licitação por ela autorizada. 

 

3.1.2. Requisitos para a Participação na Licitação 
 

No Brasil é usual que em procedimentos do tipo competitive tendering, quer sealed-bid 

tendering ou dynamic auctions, as disputas sejam abertas apenas a empresas qualificadas, a 

fim de garantir adequada execução contratual. Para o escrutínio dessa qualificação são 

exigidos determinados documentos das empresas interessadas na licitação. 

 

O artigo 27 da Lei Federal 8.666/1993 elenca uma relação de documentos que o Poder 

Público, ao lançar uma edital para uma licitação, pode exigir que as empresas interessadas em 

participar da licitação apresentem em suas propostas para fins de sua habilitação e 

qualificação na disputa, a saber: 

 
Art. 27.  Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, 

exclusivamente, documentação relativa a: 

I - habilitação jurídica; 

II - qualificação técnica; 

III - qualificação econômico-financeira; 
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IV – regularidade fiscal e trabalhista; 

V – cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7o da Constituição Federal. 

(BRASIL, 1993). 

 

O detalhamento dessa documentação é dado nos artigos 28 a 31 da mesma Lei Federal 

8.666/1993: 

 
Art. 28.  A documentação relativa à habilitação jurídica, conforme o caso, consistirá 

em: 

I - cédula de identidade; 

II - registro comercial, no caso de empresa individual; 

III - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 

em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, 

acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; 

IV - inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de diretoria em exercício; 

V - 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. 

Art. 29.  A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista, conforme o 

caso, consistirá em:  

I - prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro Geral de 

Contribuintes (CGC); 

II - prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

III - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do 

domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

IV - prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 

encargos sociais instituídos por lei.  

V – prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da 

Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1o de 

maio de 1943. 

Art. 30.  A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á a: 

I - registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

II - comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível 

em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, e indicação das 

instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a 
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realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos 

membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; 

III - comprovação, fornecida pelo órgão licitante, de que recebeu os documentos, e, 

quando exigido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das 

condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

IV - prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. 

§ 1o A comprovação de aptidão referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso 

das licitações pertinentes a obras e serviços, será feita por atestados fornecidos por 

pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas 

entidades profissionais competentes, limitadas as exigências a:  

I - capacitação técnico-profissional: comprovação do licitante de possuir em seu 

quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nível 

superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de 

atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de 

características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior 

relevância e valor significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de 

quantidades mínimas ou prazos máximos;   

II - (Vetado) 

a) (Vetado).  

b) (Vetado).  

§ 2o As parcelas de maior relevância técnica e de valor significativo, mencionadas 

no parágrafo anterior, serão definidas no instrumento convocatório.  

§ 3 o Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou 

atestados de obras ou serviços similares de complexidade tecnológica e operacional 

equivalente ou superior. 

§ 4 o Nas licitações para fornecimento de bens, a comprovação de aptidão, quando 

for o caso, será feita através de atestados fornecidos por pessoa jurídica de direito 

público ou privado. 

§ 5o É vedada a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com 

limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras 

não previstas nesta Lei, que inibam a participação na licitação. 

§ 6o As exigências mínimas relativas a instalações de canteiros, máquinas, 

equipamentos e pessoal técnico especializado, considerados essenciais para o 

cumprimento do objeto da licitação, serão atendidas mediante a apresentação de 

relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, sob as penas 

cabíveis, vedada as exigências de propriedade e de localização prévia. 

§ 7o (Vetado).  

I - (Vetado).  

II - (Vetado).  

§ 8o No caso de obras, serviços e compras de grande vulto, de alta complexidade 
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técnica, poderá a Administração exigir dos licitantes a metodologia de execução, 

cuja avaliação, para efeito de sua aceitação ou não, antecederá sempre à análise dos 

preços e será efetuada exclusivamente por critérios objetivos. 

§ 9o Entende-se por licitação de alta complexidade técnica aquela que envolva alta 

especialização, como fator de extrema relevância para garantir a execução do objeto 

a ser contratado, ou que possa comprometer a continuidade da prestação de serviços 

públicos essenciais. 

§ 10.  Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovação da 

capacitação técnico-profissional de que trata o inciso I do § 1o deste artigo deverão 

participar da obra ou serviço objeto da licitação, admitindo-se a substituição por 

profissionais de experiência equivalente ou superior, desde que aprovada pela 

administração 

§ 11. (Vetado).  

§ 12. (Vetado).  

Art. 31.  A documentação relativa à qualificação econômico-financeira limitar-se-á 

a: 

I - balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 

da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 

podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 

(três) meses da data de apresentação da proposta; 

II - certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física; 

III - garantia, nas mesmas modalidades e critérios previstos no "caput" e § 1o do art. 

56 desta Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da 

contratação. 

§ 1o A exigência de índices limitar-se-á à demonstração da capacidade financeira do 

licitante com vistas aos compromissos que terá que assumir caso lhe seja adjudicado 

o contrato, vedada a exigência de valores mínimos de faturamento anterior, índices 

de rentabilidade ou lucratividade. 

§ 2o A Administração, nas compras para entrega futura e na execução de obras e 

serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a exigência 

de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo, ou ainda as garantias previstas 

no § 1o do art. 56 desta Lei, como dado objetivo de comprovação da qualificação 

econômico-financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao adimplemento do 

contrato a ser ulteriormente celebrado. 

§ 3o O capital mínimo ou o valor do patrimônio líquido a que se refere o parágrafo 

anterior não poderá exceder a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, 

devendo a comprovação ser feita relativamente à data da apresentação da proposta, 

na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais. 
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§ 4o Poderá ser exigida, ainda, a relação dos compromissos assumidos pelo licitante 

que importem diminuição da capacidade operativa ou absorção de disponibilidade 

financeira, calculada esta em função do patrimônio líquido atualizado e sua 

capacidade de rotação. 

§ 5o A comprovação de boa situação financeira da empresa será feita de forma 

objetiva, através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente 

justificados no processo administrativo da licitação que tenha dado início ao certame 

licitatório, vedada a exigência de índices e valores não usualmente adotados para 

correta avaliação de situação financeira suficiente ao cumprimento das obrigações 

decorrentes da licitação.  

§ 6º (Vetado). (BRASIL, 1993). 

 

No artigo 33 da Lei Federal 8.666/1993 são dadas condições de habilitação específica para o 

caso de documentos a serem apresentados por empresas reunidas sob a forma de consórcios. 

 
Art. 33. Quando permitida na licitação a participação de empresas em consórcio, 

observar-se-ão as seguintes normas: 

I - comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, 

subscrito pelos consorciados; 

II - indicação da empresa responsável pelo consórcio que deverá atender às 

condições de liderança, obrigatoriamente fixadas no edital; 

III - apresentação dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 desta Lei por parte de 

cada consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos 

quantitativos de cada consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-

financeira, o somatório dos valores de cada consorciado, na proporção de sua 

respectiva participação, podendo a Administração estabelecer, para o consórcio, um 

acréscimo de até 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para licitante 

individual, inexigível este acréscimo para os consórcios compostos, em sua 

totalidade, por micro e pequenas empresas assim definidas em lei; 

IV - impedimento de participação de empresa consorciada, na mesma licitação, 

através de mais de um consórcio ou isoladamente; 

V - responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, 

tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato. 

§ 1o No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, 

obrigatoriamente, à empresa brasileira, observado o disposto no inciso II deste 

artigo. 

§ 2o O licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebração do contrato, 

a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso referido no 

inciso I deste artigo. (BRASIL, 1993). 
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Cada um desses grupos de documentos tem uma finalidade específica. Assim, em termos 

gerais, a habilitação jurídica procura averiguar se a empresa existe de forma legal, a 

qualificação técnica procura verificar se a empresa dispõe de expertise técnico para adimplir a 

execução do contrato, a qualificação econômico-financeira procura averiguar se a empresa 

tem suporte financeiro para executar o contrato, e a regularidade fiscal e trabalhista procura 

verificar se a empresa tem algum débito fiscal ou trabalhista. 

 

Destaca-se que toda essa documentação tem de estar válida não apenas durante o 

procedimento licitatório, mas também durante toda a execução do contrato, como estabelece o 

artigo 55, inciso XIII da Lei Federal 8.666/1993. 

 
Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: 

(...) 

XIII - a obrigação do contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em 

compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação. (BRASIL, 1993). 

 

O Poder Público também pode exigir do vencedor da licitação recolhimento de garantia de 

execução da contratação, como estabelecido no artigo 56 da Lei Federal 8.666/1993. Ainda 

que essa exigência não diga respeito às condições de habilitação, mas sim à execução 

contratual, convém citá-la aqui, pelo motivo adiante comentado. 

 
Art. 56. A critério da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no 

instrumento convocatório, poderá ser exigida prestação de garantia nas contratações 

de obras, serviços e compras. 

§ 1o Caberá ao contratado optar por uma das seguintes modalidades de garantia:  

I - caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido 

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de 

liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos 

seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;  

II - seguro-garantia;  

III - fiança bancária.  

§ 2o A garantia a que se refere o caput deste artigo não excederá a cinco por cento do 

valor do contrato e terá seu valor atualizado nas mesmas condições daquele, 

ressalvado o previsto no parágrafo 3o deste artigo. 

§ 3o Para obras, serviços e fornecimentos de grande vulto envolvendo alta 
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complexidade técnica e riscos financeiros consideráveis, demonstrados através de 

parecer tecnicamente aprovado pela autoridade competente, o limite de garantia 

previsto no parágrafo anterior poderá ser elevado para até dez por cento do valor do 

contrato.  

§ 4o A garantia prestada pelo contratado será liberada ou restituída após a execução 

do contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 

§ 5o Nos casos de contratos que importem na entrega de bens pela Administração, 

dos quais o contratado ficará depositário, ao valor da garantia deverá ser acrescido o 

valor desses bens. (BRASIL, 1993). 

 

Saliente-se que o artigo 48, §2o da Lei Federal 8.666/1993 possibilita a cobrança de garantia 

adicional de execução contratual quando os preços ofertados por determinado licitantes são 

considerados como manifestamente inexequíveis. 

 
Art. 48.  Serão desclassificadas: 

I - as propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da licitação; 

II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com preços 

manifestamente inexeqüiveis, assim considerados aqueles que não venham a ter 

demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos 

dos insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de 

produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato, condições 

estas necessariamente especificadas no ato convocatório da licitação.  

§ 1º Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se 

manifestamente inexeqüíveis, no caso de licitações de menor preço para obras e 

serviços de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta 

por cento) do menor dos seguintes valores: 

a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinqüenta por 

cento) do valor orçado pela administração, ou  

b) valor orçado pela administração.  

§ 2º Dos licitantes classificados na forma do parágrafo anterior cujo valor global da 

proposta for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as 

alíneas "a" e "b", será exigida, para a assinatura do contrato, prestação de garantia 

adicional, dentre as modalidades previstas no § 1º do art. 56, igual a diferença entre 

o valor resultante do parágrafo anterior e o valor da correspondente proposta. 

 

Saliente-se que nem sempre a aplicação da legislação acima listada é direta, oriunda de seu 

texto escrito, mas da interpretação a ela conferida quer por doutrinadores quer pela 

jurisprudência, sobretudo aquela oriunda dos Tribunais de Contas. 
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No Quadro 2 é apresentado o resultado de uma pesquisa feita por Carpineti et al. (2011) em 

que podem ser vistas a quantidade de categorias de documentos exigidos para fins de 

habilitação em processos de procurement em diversos países. 

 

Quadro 2 - Resultado de pesquisa feita em países europeus e nos EUA sobre a quantidade de 
categorias de documentos exigidos em processos de procurement 

Número de categorias 
de documentos exigidos 

Número 
de países 

Países pesquisados (Instituição) 

1 1 Malta (Dep. of Contracts of Malta) 
2 2 Suécia (Statskontoret); Estados Unidos (ABA) 
3 4 Grécia (M. of D. of Greece); Irlanda (Irish Dpt. of Finance); 

Austrália (ASMR) 
4 6 Itália (Consip); Áustria (BBG); França (MINEFI); 

Dinamarca (SKI); Grécia (ESPA); Estados Unidos (GSA) 
5 3 Polônia (PPO of Poland); Eslováquia (OPP of Slovakia); 

Espanha (MINHAC) 
6 3 Chipre (PPD of Cyprus); Hungria (PPC of Hungary); 

Alemanha (BESCHA) 
9 2 Turquia (PPA of Turkey); Brasil (Federal Gov. of Brazil) 

Fonte: Adaptado de Carpineti et al. (2011) 

 

Do Quadro 2 pode ser observado que no Brasil, a despeito de se tratar de discricionariedade 

conferida à Administração pela legislação a definição da quantidade de documentos a serem 

exigidos das empresas participantes de procedimentos licitatórios, a relação de documentos 

exigidos, que abarcam qualificações técnica, econômica e legal exigidos, é mais extensa que a 

média dos países europeus. Isso talvez seja um indicativo que no Brasil há de se pensar em 

reforma legislativa para reduzir a quantidade de documentos e assim aumentar a 

competitividade. Salienta-se que esse é um posicionamento um tanto quanto arriscado, 

porquanto exigir poucos documentos pode implicar maior risco de inadimplência contratual. 

 

Dentre as disputas doutrinárias acerca das exigências de habilitação na legislação brasileira, 

aqui se faz destaque a três dos dispositivos da Lei Federal 8.666/1993, bem como a uma 

exigência da fase de contratação: a aplicação do artigo 30, §2o, II (capacidade técnica 

operacional); a aplicação do artigo 31, III (exigência de garantia de participação em licitação), 

e aplicação do artigo 31, §2o (exigência de capital social mínimo); aplicação do artigo 56, §2o 

(exigência de garantia de execução contratual). Essas referências são feitas aqui, porquanto a 

inadequada imposição dessas exigências pode criar barreiras a potenciais entrantes e assim 

comprometer a competitividade de uma disputa licitatória. 
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Em relação à capacidade técnica operacional, Rolim e Santos (2008) analisaram a 

interpretação vigente acerca do artigo 30, II e concluíram que: 

 
Exigências de qualificação técnico-operacional, feitas por meio de atestados em 

nome das empresas concorrentes, que demonstrem realização anterior de serviços, 

inclusive com quantidades mínimas, não são adequadas e devem ser evitadas. Além 

de inadequadas do ponto de vista teleológico, efetivamente têm contribuído para 

elevar barreiras à entrada de novos provedores de serviços, bem como prejudicado a 

economicidade dos contratos públicos. A melhor maneira de se exigirem requisitos 

técnico-operacionais é por meio do que dispõe o parágrafo 6º do artigo 30 da 

8.666/1993, ou seja, por meio de declaração de atendimento a requisitos 

operacionais previamente estabelecidos em edital de licitação. (ROLIM; SANTOS, 

2008, p. 99). 

 

Quanto à garantia de participação em licitação, à exigência de capital social mínimo, e à 

exigência de garantia de execução contratual, entende-se que os percentuais máximos dados 

pelo artigo 31, III, pelo artigo 31, §2o, e pelo artigo 56, §2o  devem incidir sobre o valor dos 

investimentos que os operadores terão de fazer durante a execução contratual, e não sobre o 

valor do contrato. Essa base de incidência, a despeito de não explicitada na legislação, se 

justifica pois geralmente os contratos de serviços de TPUO têm valores correspondentes ao 

valor a ser arrecadado durante a sua vigência, e não faria sentido incidir o percentual das 

garantias sobre uma obrigação de receber, mas sim sobre uma obrigação de dar, ou seja, a 

incidência deveria se dar sobre os compromissos que as operadoras têm com os investimentos 

necessários ao fornecimento dos serviços. 

 

Como os valores dos contratos estimados em relação às receitas é bem maior que os valores 

relativos aos investimentos, caso não haja a incidência adequada estar-se-á a criar elevada 

barreira à participação nas licitações. 

 

A solução conferida pelo artigo 48, §2o da Lei Federal 8.666/1993 traz prática adequada na 

medida em que licitantes que ofertem preços muito baixos têm de fornecer garantia adicional 

àquela instituída pelo artigo 56, §2o da Lei Federal 8.666/1993 a fim de que o Poder Público 

não fique refém de uma má execução contratual por parte do fornecedor de serviços. 
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Em relação à questão da atração de interessados para participarem de uma licitação, Albano et 

al. (2011c) listam alguns requisitos adotados na modelagem das licitações que podem ampliar 

ou reduzir a entrada e a participação de potenciais empresas (entrantes e incumbentes) que 

tenham as características adequadas ao adimplemento da contratação, dentre os quais se 

destacam: reserve price, entry costs (custos para participar da licitação), e garantias 

financeiras. 

 

A decisão de o Poder Público lançar uma licitação deve decorrer da comparação do preço 

máximo (no caso do Poder Público estar comprando serviço), ou do preço mínimo (caso o 

Poder Público esteja a vender um produto) admitido em uma licitação, ou seja, do reserve 

price, com seu custo de oportunidade. Considere-se o caso de compra de serviço pelo Poder 

Público. Se o reserve price for superior ao custo de oportunidade do Poder Público, quer 

porque seria mais barato o próprio Poder Público executar os serviços, quer porque o Poder 

Público poderia renegociar diretamente a execução do serviço com uma empresa incumbente, 

ainda que essa empresa não fosse tão eficiente, não haveria sentido em licitar. Por outro lado, 

se o reserve price fosse menor que o custo de oportunidade, seria mais adequado licitar, ainda 

que não se soubesse ex ante licitação se o vencedor da licitação seria uma empresa mais 

eficiente que o incumbente. Todavia, nesse caso, o Poder Público esperaria que os private 

values dos custos de produção do vencedor da licitação fossem menores que seu custo de 

oportunidade (ALBANO et al., 2011c). 

 

Em adição, Albano et al. (2011c) dizem que quando um reserve price é estabelecido em um 

edital de licitação é possível que o número de participantes da licitação seja inferior ao que 

seria se o reserve price não tivesse sido estabelecido. Todavia, na presença do reserve price, 

usualmente os licitantes disputam o objeto de forma mais agressiva, de forma tal que se o 

procurer age como comprador de serviços (como ocorre em uma delegação de serviços de 

TPUO em que o critério definidor do vencedor da licitação é a menor tarifa a ser cobrada pelo 

operador, ou o menor valor de remuneração que o Poder Público deve pagar ao operador 

pelos serviços) a tendência é que os licitantes ofertem preços abaixo desse teto, aumentando 

assim a economicidade obtida pelo procurer. Esse fenômeno é denominado de princípio da 

exclusão (KRISHNA, 2010). Se por outro lado o procurer age como vendedor, o reserve 

price corresponde a um preço mínimo, e seu estabelecimento pode levar aos licitantes 

ofertarem preços acima desse piso, aumentando a receita do procurer. 
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Todavia, diante de casos em que os common values nos custos de produção dos potenciais 

licitantes são significativos (e.g. incertezas acerca da demanda), pode haver aumento no 

número de participantes em uma licitação mesmo com estabelecimento de reserve price. 

Klemperer (2004a) diz que o estabelecimento de reserve price é mais desejável ainda em 

contextos de common values. Isso ocorre porque empresas inexperientes, que não 

participariam da licitação por receio de serem vítimas do winner's curse, se sentiriam mais 

confiante a participar da disputa diante da sinalização que o procurer faz acerca dos custos 

para executar os serviços quando divulga um reserve price (ALBANO et al., 2011c). 

 

Klemperer (2004a) diz que o estabelecimento de baixos valores para um reserve price é uma 

prática inadequada, pois tem levado a diversos fiascos onde adotado, a exemplo das licenças 

para delegação do uso de espectros 3G de telefonia celular na Suíça (o reserve price adotado 

na licitação da Suíça foi equivalente a um trinta avos dos reserve prices fixados em licitações 

similares na Alemanha e no Reino Unido). Por sua vez, o estabelecimento de um reserve 

price é um dos poucos instrumentos que o procurer dispõe para mitigar os efeitos de um 

cartel colusivo (KRISHNA, 2010). 

 

Como guidelines (orientações) para a obtenção de um valor ótimo para o reserve price, desde 

que não se esteja diante de situações que envolvam limitações políticas, temporais, licitações 

sequenciais, subcontratação (pois nesses casos a maneira de estabelecer um reserve price 

ótimo ainda é desconhecida), Albano et al. (2011c) mencionam (considerando que o procurer 

age como comprador de serviços): 

 

- definir um reserve price ótimo abaixo do custo de oportunidade do procurer quando houver 

predomínio de private values nos custos de produção dos potenciais licitantes; 

- definir um reserve price ótimo similar ao custo de oportunidade do procurer quando houver 

predomínio de common values nos custos de produção dos potenciais licitantes; 

- quando há suspeita de que os potenciais licitantes podem desenvolver comportamento 

colusivo, o reserve price ótimo deveria ser fixado em um valor abaixo de um cenário sem 

suspeita de colusão. 

 

Por fim, lembre-se que Kennedy (1996a) considera que serviços de TPUO contêm tanto 

private quanto common values, porquanto em licitações para delegação de serviços de TPUO 
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é esperado que o estabelecimento de reserve price aumente a participação de potenciais 

licitantes. 

 

Milgrom (2004) indica que o reserve price ótimo - que maximiza a economicidade (quer 

aumentando a receita, no caso de procurer atuar como vendedor, quer diminuindo a despesa, 

no caso do procurer atuar como comprador) - deve coincidir com o valor estimado do objeto 

pelo procurer, pois caso o procurer fixe o reserve price abaixo do valor estimado (caso se 

trate de compra), ou fixe o reserve price acima do valor estimado (caso se trate de venda), 

estar-se-á a bloquear a eficiência da licitação e a desencorajar a participação na disputa, 

reduzindo assim a economicidade. 

 

Assim, por conta da presença de common values em serviços de TPUO (e.g. incertezas sobre 

a demanda de passageiros) o reserve price ótimo tende a ser similar ao custo de oportunidade 

do procurer. Saliente-se que mercados de TPUO têm apresentado pouca substituição de 

incumbentes em licitações (ROLIM et al., 2009; 2011), o que pode sugerir comportamento 

colusivo, razão pela qual uma prática adequada seria fixar o reserve price ótimo abaixo do 

custo de oportunidade do procurer. Assim, por conta dessas características, e como 

usualmente em serviços de TPUO o procurer atua como comprador de serviços, aqui será 

considerada prática adequada a fixação de um reserve price próximo ou igual ao custo de 

oportunidade do procurer. 

 

Saliente-se também que no caso de licitações para delegação de serviços de TPUO, o custo de 

oportunidade do procurer corresponde ao valor estimativo ou da tarifa a ser cobrada aos 

usuários ou da máxima remuneração que o Poder Público se propõe a pagar ao operador pela 

execução dos serviços, a depender da estrutura tarifária projetada. 

 

Entry costs correspondem a despesas que o potencial licitante tem para participar de uma 

licitação, tal como despesas para elaborar suas propostas, levantamentos de campo para ter 

ideia do valor de uma contratação (e.g. levantamento de demanda em sistema de TPUO). Em 

geral, os entry costs, tal qual os reserve prices, diminuem a participação de potenciais 

interessados em uma licitação. Em adição, entry costs diminuem a capacidade dos potenciais 

licitantes em estimar o número de adversários que terão na disputa, mas permitem aos 

licitantes que efetivamente participam estimarem o nível de eficiência (private values) e de 

agressividade de seus concorrentes (ALBANO et al., 2011c). 
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Assim, entry costs reduzem a participação de potenciais licitantes, reduzindo a 

competitividade. Para contornar esse efeito, o procurer deve incluir no edital de licitação o 

máximo de informação disponível e crível, sobretudo quando há common values envolvidos 

(e.g. incerteza quanto à demanda em um sistema de TPUO), para que o maior número de 

empresas tenha menores entry costs e possa participar da disputa, ampliando assim a 

competitividade. Além disso, um cenário em que todas as licitações tivessem elevados entry 

costs, que pequenas e médias empresas não pudessem arcar, estimularia essas empresas a 

desistirem do mercado, o que comprometeria a competitividade nas futuras licitações no 

mercado em questão. 

 

Garantias financeiras correspondem a depósitos que os procurers impõem aos seus 

fornecedores com o propósito de verificar a sanidade financeira e o grau de compromisso 

dessas empresas em adimplir a contratação. No caso brasileiro, essas garantias correspondem 

às já citadas situações previstas no artigo 30, §2o, II, no artigo 31, III, no artigo 31, §2o, no 

artigo 56, §2o, e no artigo 48, §2o da Lei Federal 8.666/1993 (BRASIL, 1993). Albano et al. 

(2011c) todavia alertam que essas garantias podem reduzir a participação de pequenas e 

médias empresas em licitações, reduzindo assim a competitividade. Assim, a adoção dessas 

garantias, com exceção daquela instituída no artigo 48, §2o da Lei Federal 8.666/1993 (que 

procura garantir ao Poder Público que uma empresa com preço muito baixo adimplirá a 

contratação), deve ser feita com muita parcimônia. 

 

Em relação à questão de combate a comportamentos colusivos, Ausubel e Cramton (2011) 

dizem que a adoção de reserve price é um bom instrumento. À uma porque, ao limitar o valor 

da oferta dos licitantes, reduz o incentivo à colusão. À duas porque garante que o preço pago 

pelo procurer (em caso de compra de serviços, como ocorre com o TPUO) não seja 

extremamente alto, mesmo em situações com pouca competitividade. Assim, a adoção de 

reserve price limita, de alguma forma, os ganhos das empresas que atuam de forma colusiva. 

Claro está, todavia, que o estabelecimento um reserve price não deve ser uma desculpa para 

que se deixe de ter preocupações sobre comportamentos colusivos, isso seria um desvio de 

adequadas práticas. Em outras palavra, um reserve price não é uma garantia para que não haja 

colusão, Assim, a adoção de reserve price é uma condição necessária, mas não suficiente, 

para impedir comportamentos colusivos, visto que outros fatores podem favorecer o 

surgimento de colusão. 
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Dessa forma, e diante das considerações dos autores acima citados, e assumindo que 

usualmente em contratações de TPUO o procurer atua como comprador de serviços, nesta 

Tese será considerada como prática adequada para a contratação da prestação de serviços de 

TPUO por empresas particulares a adoção de requisitos de participação que: 

 

- exigir garantia de participação em licitação, capital social mínimo, e garantia de execução 

contratual com parcimônia e fazer ao percentual instituído por lei para essas garantias incidir 

sobre o valor dos investimentos propostos pela licitante; 

- não exigir atestado para fins de comprovação técnico-operacional, mas sim relacionar os 

equipamentos e pessoal mínimo necessários para o adimplemento contratual e fazer com que 

os licitantes se comprometam, por meio de declaração, a atender os requisitos operacionais 

previamente estabelecidos em edital de licitação, sob risco de serem penalizados durante a 

execução contratual; 

- estabelecimento de reserve price ótimo próximo ou igual ao custo de oportunidade do 

procurer; 

- incluir no edital de licitação o máximo de informação disponível e crível, para que o maior 

número de empresas tenha menores entry costs e possa participar da disputa; 

- diante das evidências que a legislação brasileira permite a exigência de uma maior 

quantidade de categorias de documentos exigidos para fins de habilitação em comparação a 

outros países, exigir apenas aqueles que sejam estritamente necessários à verificação da saúde 

institucional dos licitantes. 

 

3.1.3. Divisão do Objeto em Lotes 
 

Carpineti et al. (2011) citam que a decisão de se dividir uma contratação em lotes é crucial 

porque dela resultam várias consequências para a competitividade, tanto no curto quanto no 

longo prazo. Dentre as razões para a divisão de uma contratação lotes citados autores 

mencionam: promover tanto a participação licitações correntes como em futuros 

procedimentos licitatórios, pois a existência de mais lotes implica o aumento da probabilidade 

de conferir a contratação a mais de uma empresa fornecedora e com isso aumentar o potencial 

de gerenciar competição em licitações ao longo do tempo, ou seja, aumentam as chances de se 

dispor de mais empresas incumbentes interessadas em participar em futuras licitações, o que 
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favorece a manutenção de um ambiente competitivo; otimizar custos de transporte na 

presença de relevante dispersão geográfica de potenciais empresas fornecedoras; facilitar a 

participação de pequenas e médias empresas, e com isso aumentar a competitividade, 

inclusive com um aumento da pressão competitiva sobre grandes empresas. 

 

Em adição, Carpineti et al. (2011) citam como estratégias mais comuns a se empregar ao 

decidir o número e os tipo de lotes a observação da a estrutura de mercado ex ante licitação e 

a escolha de um número de lotes inferior à quantidade de empresas que se imagina 

participarão da licitação, com o propósito de impedir arranjos colusivos entre as empresas. 

 

Em termos jurídicos, o artigo 23, parágrafo 1o da Lei Federal 8.666/1993 também impõe a 

divisão de um objeto contratual em lotes a fim de aumentar a competitividade, quando 

estabelece que um objeto contratual deve ser dividido em tantas parcelas quantas se 

justificarem técnica e economicamente. 

 
Art. 23. As modalidades de licitação a que se referem os incisos I a III do artigo 

anterior serão determinadas em função dos seguintes limites, tendo em vista o valor 

estimado da contratação: 

(...) 

§ 1o As obras, serviços e compras efetuadas pela Administração serão divididas em 

tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, 

procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos 

disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da economia 

de escala. (BRASIL, 1993, grifos nossos) 

 

Nesta seção são consideradas boas práticas os pressupostos oriundos da Teoria da Regulação 

Econômica sugeridos por estudo do GEIPOT (1999) ao dimensionar a quantidade e 

dimensões de lotes para licitações de concessão de sistemas urbanos de ônibus, a saber: 

 

- o tamanho do lote guarda forte relação com a construção de uma ambiente contestavelmente 

competitivo; 

- a formação de lotes de distintos tamanhos e complexidades deveria ser priorizada;  

-  a busca de menores tarifas em conjunto com melhor eficiência alocativa dos serviços; 

- a variação no tamanho dos lotes contribui para assegurar a contestabilidade do mercado; 
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- o privilégio ao agrupamento de serviços, a fim de serem obtidos benefícios por conta do 

agrupamento de itinerários na mesma área geográfica/lote; 

- divisão dos lotes em função da quantidade de veículos e da complexidade tecnológico- 

operacional das linhas envolvidas; 

- a complexidade tecnológica veicular e de operação cresce com o tamanho do lote. 

 

No Quadro 3 é reproduzida uma tabela do estudo do GEIPOT (1999) na qual os tamanhos dos 

lotes são categorizados em função da quantidade de veículos e da complexidade tecnológico-

operacional. 

 
Quadro 3 - Tamanhos dos lotes em função da quantidade de veículos e da complexidade tecnológico-

operacional 
Tamanho do Lote Quantidade Estimada 

de Veículos 
Complexidade Tecnológico-Operacional 

Pequeno até 15 veículos serviços triviais de pequena ou média 
envergadura 

Médio de 16 a 30 veículos serviços triviais e de grande envergadura 
Grande mais de 30 veículos serviços complexos e de grande envergadura 
Fonte: GEIPOT (1999) 

 
 

Do Quadro 3 pode ser notado que já a partir de uma frota com 16 veículos um lote deixaria de 

ser considerado pequeno e, a partir de uma frota com 31 veículos, um lote passaria a ser 

considerado grande. 

 

Nash e Wolanski (2010) lembram que lotes grandes constituem barreiras à entrada de 

pequenos operadores, o que tem repercussão negativa na competitividade. 

 

Gibson (2010) cita que em Wellington, Nova Zelândia, estava sendo estudada a possibilidade 

de ampliar de 60 para 86 a quantidade de ônibus para a caracterização de um lote como 

grande. 

 

Uma outra categorização de tamanhos de lotes pode ser obtida em Henry (1999) que, na 

pesquisa "OnibuCad - Cadastragem das empresas de ônibus urbano no Brasil", sobre o ônibus 

urbano brasileiro e que buscou produzir uma base de dados sobre o setor, apresenta uma 

tipologia composta por 8 classes de unidades operacionais, de A a H. Essas classes foram 

atribuídas em função do tamanho da frota da empresa, das lógicas gerenciais da empresa, e da 

tendência de estabilização ou de evolução da empresa. O Quadro 4 apresenta essas classes: 
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Quadro 4 - Classificação do porte de empresas de ônibus 
Classe Frota (no de ônibus) Tamanho da empresa 

A acima de 350 megaempresa 
B 200-349 empresa hegemonizante 
C 135-199 empresa modernizante/grande porte 
D 76-134 empresa evolutiva/em crescimento 
E 46-75 empresa tradicional/médio porte 
F 20-45 operadora familiar 
G 11-19 operadora artesanal 
H até 10 operadora individual 

                 Fonte: Henry (1999, p. 241-246; 249) 
 

Apesar dos intervalos de categorização mencionados em GEIPOT (1999), em Gibson (2010) e 

em Henry (1999) não serem exatamente os mesmo, e ainda que se considere os limites dados 

em GEIPOT (1999) como baixos, e que se considere os valores de Henry (1999), os mais 

elásticos, como adequados, uma frota com mais de 135 veículos seria suficiente para 

caracterizar uma empresa como grande, o que por sua vez permitiria caracterizar um lote com 

frota superior a 135 veículos como um lote grande. 

 

Cabe aqui trazer à colação um excerto de outra parte do estudo do GEIPOT (1999) sobre a 

defesa da diversificação dos tamanhos dos lotes: 

 
A formação de lotes de distintos tamanhos e complexidades, ainda em atenção às 

prescrições estratégicas do modelo licitatório, visa estabelecer um leque de 

alternativas capaz de despertar o interesse e atrair a atenção dos diferentes tipos de 

possíveis pretendentes à operação, em que se incluem, evidentemente, os atuais 

operadores do sistema (...).(GEIPOT, 1999, p. 48). 

 

Em adição ao estudo do GEIPOT (1999), citem-se os achados de Amaral et al. (2009) que, ao 

compararem os resultados de contratações de transporte urbanos por ônibus em Londres e em 

licitações em diversas cidades da França, concluíram que, dentre outros motivos, os tamanhos 

dos lotes influíram na competitividade obtida através das licitações. Ou seja, esses autores são 

alinhados ao que estudo do GEIPOT apontou. Segundo os autores, em Londres foram obtidos 

melhores resultados que na França em termos de eficiência e competitividade, pois em 

Londres as disputas abarcaram lotes de pequeno porte enquanto na França lotes de grande 

porte. 
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Percebe-se, portanto, a importância de variar os tamanhos dos lotes quando da delegação de 

serviços de TPUO a fim de que a competitividade seja estimulada. 

 

Em oposição, em um cenário em que não há lotes pequenos ou médios, barreiras à entrada são 

estabelecidas, dificultando o acesso de pequenas e médias empresas ao mercado. Essas 

barreiras à entrada, como já dito, têm forte comprometimento na competitividade de uma 

licitação para delegação de serviços de TPUO e na eficiência da prestação dos serviços, pois 

efetivamente trazem consequências inadequadas como demonstrado por Amaral et al. (2009). 

 

A esse respeito, Brasileiro et al. (1999a, 1999b) mencionam que a existência e predomínio de 

grandes empresas concentrando mercado tem sido uma característica dos sistemas urbanos 

por ônibus nas grandes cidades brasileiras. Assim, da experiência brasileira decorre que, como 

há concentração empresarial, as áreas e número de linhas operadas por uma mesma empresa 

têm sido grandes. 

 

Caso essa realidade histórica brasileira, de mercados concentrados com grandes empresas - 

realidade que tem se perpetuado desde antes da necessidade constitucional de realização de 

licitação para a delegação de serviços públicos imposta pelo artigo 175 da Constituição 

Federal do Brasil de 1988 (CF/1988) (BRASIL, 1988) - for internalizada por meio de adoção 

de lotes grandes no desenho de licitações para a delegação do TPUO que eventualmente se 

venha realizar, e na medida em que maiores áreas impõem restrições de habilitação e de 

capacidade técnica, empresas pequenas e médias podem não ser capazes de atender essas 

exigências e serem excluídas das disputas, o que resultará em baixa competitividade nos 

certames licitatórios. 

 

Assim, e diante desse cenário, para sobreviverem, empresas pequenas e médias teriam que 

participar nas licitações conjuntamente a empresas grandes, sob a forma de consórcios, única 

chance para empresas pequenas e médias vencerem as disputas, o que também provocaria 

redução da competitividade. 

 

Reforça-se que o fato de que a possibilidade de licitar sob a forma de consórcio estabelecida 

em editais de licitações não elimina a barreira à entrada acima mencionada, pois mesmo que 

eventualmente uma pequena ou média empresa seja vencedora através de um consórcio, a 
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pressão sobre ela exercida durante o contrato por suas parceiras consorciadas, principalmente 

as de grande porte, pode excluí-las do consórcio. 

 

Uma situação diferente ocorreria, todavia, quando a essa pequena ou média empresa é dada a 

oportunidade de vencer um lote pequeno, posto em disputa em igualdade de condições com 

quaisquer interessados, grandes, médios, ou pequenos, em um procedimento licitatório que 

tivesse sido modelado com o estabelecimento de lotes de diferentes dimensões. Caso 

vitoriosa, nesse cenário de lotes com dimensões distintas, uma pequena empresa seria a única 

responsável pelo seu lote, e a sua manutenção ou não na prestação dos serviços dependeria 

apenas da sua relação com a Administração, e não com terceiros. 

 

Em oposição ao estabelecimento de pequena quantidade de lotes com grandes dimensões, 

cite-se o Plano de Outorga relativo ao transporte interestadual elaborado pela Agência 

Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), aprovado pelo Tribunal de Contas da União 

(TCU) através do Acórdão 2.903/2012-Plenário (TCU, 2012). Nesse plano, a ANTT dividiu 

seu sistema em 60 lotes e, apesar de cada lote poder ter como vitorioso apenas um operador, 

as linhas desses lotes poderiam ser operadas por mais de um operador, notadamente aquelas 

cuja extensão abarcassem mais de um lote (linhas interlotes). Essa prática é tecnicamente 

adequada, na medida em que estimula a competição em mercados (linhas) mais atrativas. 

Salienta-se que a ANTT posteriormente terminou por revogar a licitação, a legislação federal 

foi alterada de forma a que a delegação não mais necessitasse ser realizada por meio de 

permissões, mas apenas por meio de autorizações. Os fatos que levaram a essa mudança de 

rota por parte da ANTT fogem ao escopo desta Tese. Todavia, isso não anula a pertinência da 

análise feita pelo TCU e de sua importância técnica como referência. 

 

Não se argumente que uma pequena quantidade de lotes grandes em um sistema traga 

vantagens à competitividade, através de pretensas vantagens não justificadas por uma 

adequada regulação, tais como: 

 

- formação de lotes financeiramente sustentáveis; 

- facilidade de implementação de ajustes operacionais e financeiros nos lotes; 

- atração de empresários nacionais e internacionais, de porte necessário para a complexidade 

do sistema; 
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- possibilidade de formação de lotes de tal forma que as linhas tronco-alimentadoras possam 

ser operadas juntamente com a maior parte das linhas alimentadoras, principalmente as que 

são seccionadas nos terminais e que esse arranjo facilitaria, por exemplo, a implantação de 

quadros de horários sincronizados entre linhas alimentadora e troncal; 

- contratação de empresas com estrutura gerencial estabelecidas no contrato que exige gestão 

tecnologicamente moderna, investimentos maiores, veículos mais modernos com ar 

condicionado e câmbio automático, sistemas operacionais, de manutenção e administrativos, 

com destaque para a gestão de pessoal, mais efetivos, para produzir os resultados exigidos 

com o menor custo possível. 

 

Não se argumente também que empresas de pequeno porte não têm capacidade de adimplir a 

execução de serviços de TPUO com qualidade. Esse parece ser um equívoco fundamental, 

pois não necessariamente o fato de uma empresa ser pequena implica seus serviços serem de 

má qualidade. Pelo contrário, em geral empresas pequenas são mais flexíveis e inovadoras, 

além de poderem até às vezes ser mais eficientes que empresas grandes, ainda que não 

consigam explorar economias de escala (DIMITRI et al.,2011b). O porte de uma empresa em 

nada tem a ver com a qualidade dos serviços, havendo inclusive empresas grandes que 

eventualmente não prestem serviços com adequada qualidade. Além disso, uma eventual 

divisão em lotes em que empresas de porte menor pudessem participar não excluiria a 

possibilidade de empresas grandes também participarem da disputa por um lote pequeno, ou 

seja, qualquer empresa poderia competir pelo direito de "ganhar" o lote. 

 

Também não se argumente que uma pequena quantidade de lotes ajuda a obtenção de um 

ponto de equilíbrio, evitando-se assim uma redução do tamanho dos lotes a ponto de 

comprometer a autoridade do órgão gestor se se abrir o sistema para uma maior quantidade de 

lotes que comprometesse a qualidade da prestação dos serviços exigida em edital. 

 

Em adição, convém mencionar que o foco da Poder Público ao levar adiante uma licitação 

para a contratação de serviços de TPUO deve ser em obter preços mais baixos (ou seja, tarifas 

mais baixas, para fins desta Tese) e alocação eficiente (ou seja, contratar empresas que 

tenham os custos de produção mais baixos para determinado padrão de oferta de serviço 

desejada). Assim, a Administração Pública deveria ter em mente a busca por uma contratação 

de empresas com menor custo operacional, com garantia de que esses menores custos sejam 

transferidos para a tarifa, por meio da competitividade. Caso contrário, de não transferência 
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dos ganhos de produtividade à tarifa, haveria contratação de empresa com preços 

superestimados/superfaturados, o que comprometeria o princípio da modicidade tarifária, 

imposto pelo artigo 6o, parágrafo 1o da Lei Federal 8.987/1995, a saber: 

 
Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao 

pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas 

pertinentes e no respectivo contrato. 

§ 1 o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, 

eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e 

modicidade das tarifas (BRASIL, 1995a, grifo nossos). 

 

Um outro aspecto que convém ser abordado deriva da Auction Theory quando, a fim de 

mitigar as possibilidades de conluio, estabelece prescrições básicas em situações em que se 

está diante do problema da divisão de um objeto em lotes e que há permissão de formação de 

consórcios, a saber (GRIMM et al., 2011): 

 

- a quantidade de lotes deveria ser inferior à quantidade de participantes esperados;  

- as quantidade de combinações resultantes das diversas possibilidades de arranjos entre os 

potenciais interessados deve ser menor que a quantidade de lotes; 

- quando há impossibilidade de se estabelecer quantidade de lotes menor que a quantidade de 

potenciais interessados (e.g. por limitações geográficas ou técnicas), deve-se aumentar 

substancialmente a quantidade de lotes (o que implica haver lotes menores), de tal forma que 

firmas pequenas fiquem em posição de poder enfrentar firmas grandes; nesse caso, e com a 

finalidade de mitigar as possibilidades de conluio, o aumento da quantidade de lotes dificulta 

coordenação entre os interessados, o que pode beneficiar a competitividade. 

 

As prescrições acima são condições necessárias, mas não suficientes, porquanto mesmo diante 

de situações em que a quantidade de lotes é menor que a quantidade de empresas interessadas 

ou disponíveis para licitar pode haver conluio, especialmente em procurements do tipo CT 

(e.g. através de esquemas de rotação, subcontratação, acordos multimercados). Todavia, certo 

é que, pela análise econômica (GRIMM et al., 2011), se a quantidade de lotes ou parcelas é 

maior que a quantidade de empresas as chances de conluio são fortes. Grimm et al. (2011) 

também mencionam que a habilidade de fornecedores de serviços em sustentar arranjos 

colusivos não é positivamente afetada por um alto número de lotes. 
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Claro está que não se deveria dimensionar lotes pequenos apenas para abrir a possibilidade de 

empresas pequenas participarem. Não seria essa a motivação ideal para a modelagem de uma 

licitação, mas sim a busca, como já dito, de menores tarifas (pelo aumento da 

competitividade) e melhor eficiência alocativa (viabilização para que empresas com menores 

custos de produção tenham chance de vencer o certame). Nesse sentido, dever-se-iam projetar 

pequenos lotes caso eles propiciassem a possibilidade de obtenção de tarifas menores e 

eficiência alocativa. 

 

Lembra-se que cada caso é uma caso, e condições locais e estruturas de mercado específicas 

têm influência significativa nas soluções adequadas para uma situação específica. 

 

Cite-se que uma outra regra básica para ampliar a competitividade, independente de haver 

quantidade de lotes inferior à quantidade de empresas, é a necessidade de atrair a maior 

participação de potenciais interessados na disputa. Assim, ainda que se argumentasse que ao 

se dividir um sistema em número de inferior à quantidade de empresas incumbentes (portanto, 

empresas que operavam o sistema ex ante licitação) poder-se-ia estar a criar questões sociais - 

porquanto na prática tal modelagem poderia corresponder a decretar o fechamento de 

empresas locais que não vencessem a licitação, com consequente desemprego dos seus 

funcionários - o aumento substancial da quantidade de lotes (o que implicaria haver lotes 

menores) poderia contornar essa situação, de tal forma que não só firmas pequenas poderiam 

ficar em posição de enfrentar firmas grandes sem necessidade de se consorciarem com 

empresas maiores, mas também haveria atração a empresas que até então não operavam no 

sistema, inclusive atração de empresas de transporte de passageiros que operassem outros 

modos rodoviários que não aqueles considerados como serviço público, a exemplo de 

empresas de fretamento. Assim, essa solução traria potencialidade de incremento da 

competitividade. 

 

Ainda sobre a importância de atrair pequenas e médias empresas às licitações, Milgrom 

(2004), ao tratar da questão da divisão de um objeto em lotes, cita que cenários em que há 

abertura à participação de pequenas e médias empresas através da modelagem de uma 

licitação com muitos lotes, são benéficos à economicidade resultante da contratação. Todavia, 

ainda que se divida um objeto em muitos lotes, mas os termos da licitação não sejam 

favoráveis à participação de pequenas e médias empresas, apenas um pequeno número de 

empresas grandes participarão da disputa, pois as pequenas e médias empresas não arriscarão 
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ter o prejuízo dos entry costs de uma disputa de ante mão já perdida. Assim, nesse caso, a 

divisão em lotes favorecerá a acomodação das grandes empresas, através de comportamento 

colusivo, e o procurer terá a economicidade prejudicada. 

 

Não se argumente, todavia, que o aumento do número de lotes cria dificuldades de 

gerenciamento dos sistemas pelo Poder Concedente. A sistema londrino equivalente ao 

brasileiro TPUO não é organizado em lotes, mas sim em linhas, o que requer uma gestão de 

uma quantidade elevadíssima de contratos, mas ainda assim não parece que em Londres haja 

falta de competitividade ou problemas agudos de gestão do seu sistema (AMARAL et al., 

2009; KENEDDY, 1996a, 1996b). 

 

Um exemplo de como o aumento e diversificação da quantidade de lotes pode ser encontrado 

no já mencionado leilão para delegação do uso de espectros 3G de telefonia celular em que, 

após cerca de 150 rodadas de disputa, o equivalente a mais de 34 bilhões de dólares norte-

americanos foram arrecadados pelo Governo Britânico. Klemperer (2004a) diz que um dos 

fatores cruciais para o sucesso do leilão foi a modelagem da divisão do objeto em lotes. Para 

atrair o interesse de um maior número de participantes, além dos quatro incumbentes que já 

operavam o sistema no momento ex ante licitação, a parte do sistema que seria licitada foi 

dividida em cinco licenças (cinco lotes, portanto), e uma das mais valiosas licenças foi 

reservada para potenciais entrantes, ou seja, não podia ser vencido por incumbentes. O 

resultado dessa modelagem foi que o governo do Reino Unido obteve a maior outorga em um 

leilão até aquele momento, um recorde de cerca de 34 bilhões de dólares norte-americanos. 

Klemperer (2004a) e Albano et al. (2011c) dizem que a presença de novos entrantes foi 

considerada uma das características de sucesso no leilão britânico, pois certamente aumentou 

a competitividade da disputa, com positivos reflexos na economicidade da contratação. 

 

Claro está que a solução dada no caso britânico acima citado no momento não pode ser 

adotada no Brasil, pois a Lei 8.987/1995 (BRASIL, 1995a) não permite a exclusão de 

incumbentes em partes de um sistema que se pretende delegar. Todavia, o exemplo é 

ilustrativo tanto da importância da modelagem de uma licitação e da adequada divisão do 

objeto em lotes para que se amplie a competitividade e a modicidade tarifária, quanto da 

necessidade de que esse tipo de solução seja incorporado ao arcabouço jurídico brasileiro por 

meio de reforma legislativa. 
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Outro exemplo, dessa vez oriundo dos transportes, é dado por Wolanski (2009) que, ao 

analisar o aumento da eficiência das operadoras na prestação de serviços de transporte urbano 

de passageiros por ônibus em diversas cidades na Polônia após a introdução de mecanismos 

de competitive tendering para a contratação da prestação de serviços, afirma que a modelagem 

da licitação é um elemento chave para estimular a competitividade entre os operadores, e que 

nessa modelagem dever-se-ia procurar estabelecer sistemas compostos por pequenos lotes. 

 

Em relação a estratégias de como atrair maior número de empresas a participarem em uma 

licitação e, em consequência, aumentar a competitividade, Albano et al. (2011c) dizem que 

quanto maior o número de lotes (ou seja, quanto menores forem os lotes), maior é o número 

esperado de empresas participantes na licitação (licitantes), pois quanto menores os lotes mais 

empresas pequenas e médias estariam aptas, técnica e economicamente, a adimplir a execução 

dos serviços. Todavia, os mesmos autores dizem que há exceções a essa regra geral, em que o 

aumento do número de lotes não aumenta a participação, a saber: 

 

- situações em que os custos de produção têm um componente comum a todas as empresas 

fornecedoras, porém desconhecido pelas empresas no momento ex ante licitação. Nessas 

situações, as empresas incumbentes ex ante licitação dispõem de vantagens competitivas 

sobre potenciais entrantes por já disporem de informações sobre como os serviços são 

efetivamente executados no mercado, o que mitiga a incerteza dos incumbentes sobre o 

componente comum dos custos de produção. Por conta disso, empresas incumbentes têm 

posição facilitada para licitar de forma mais acurada que potenciais entrantes, de forma que os 

entrantes, especialmente as pequenas empresas, podem se sentir desencorajados a entrar na 

licitação, ainda que o objeto da licitação tenha sido dividido em um grande número de lotes; 

- situações em que o número de empresas aptas a executar os serviços é limitada, de forma 

que aumentar o número de lotes acima de certo limite pode não aumentar a participação, mas 

sim conduzir à colusão. 

 

Para mitigar o primeiro aspecto, Albano et al. (2011c) dizem que é essencial que os 

elaboradores dos termos da licitações (ou seja, do edital da licitação) divulguem o máximo de 

informação possível sobre o funcionamento efetivo do mercado, por exemplo, com dados 

realísticos sobre a demanda, de forma que haja um nivelamento de informações entre 

empresas incumbentes e potenciais entrantes. 
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Quanto ao segundo ponto, é de fundamental importância que os elaboradores dos editais 

tenham conhecimento da estrutura de mercado para adequadamente fazerem a divisão dos 

lotes levando em conta as potencialidades e capacidades dos potenciais entrantes no mercado. 

 

Por fim, convém lembrar que o procurer usualmente está diante de um grupo heterogêneo de 

potenciais empresas fornecedoras dos serviços, onde há muitas empresas pequenas, algumas 

empresas médias, e um número menor de empresas grandes. Além disso, o procurer 

usualmente não sabe exatamente, no momento anterior à elaboração do edital, qual tipo de 

potencial fornecedor é mais eficiente, nem conhece o potencial de complementariedades 

positivas (e.g. economias de escala) que eventualmente existam entre os potenciais lotes a 

serem projetados na modelagem da licitação. Destaque-se que uma complementariedade 

positiva ocorre quando o custo para executar mais de um lote é menor que a soma dos custos 

individuais para executar cada lote isoladamente (DIMITRI et al. 2011b). 

 

Assim, quando se está diante de uma situação em que há expectativa da existência de 

complementariedades positivas em grandes empresas, dever-se-ia permitir que um licitante 

fizesse oferta para mais de um lote (package bidding ou combinatorial bidding). Caso 

contrário, ou seja, em uma situação em que houvesse complementariedades positivas e que 

não se permitisse package bidding, se estaria diante de uma tensão natural paradoxal entre 

agregar (to bundle) lotes (com o estabelecimento de lotes grandes, o que permitiria a grandes 

empresas explorarem suas economias de escala, mas prejudicaria a participação de pequenas e 

médias empresas) e fragmentar lotes (com o estabelecimento de lotes pequenos, o que 

favoreceria a participação de empresas pequenas, visto que essas empresas tendem a ser mais 

flexíveis e inovadoras, e às vezes são mais efetivas que as grandes empresas, mesmo sem 

explorar economias de escala, mas poderia prejudicar as grandes empresas) (DIMITRI et al. 

2011b). Em quaisquer das duas situações extremas haveria comprometimento da 

competitividade e da eficiência da contratação, por favorecimento respectivamente a grandes 

ou pequenas empresas. 

 

Dimitri et al. (2011b) dizem que a flexibilidade conferida por package bidding permite que o 

mercado escolha de forma endógena a alocação ótima de contratos e de escala de 

fornecimento, ao mesmo tempo encorajando a participação de potenciais entrantes pequenos e 

permitindo a exploração de economias de escala por grandes empresas. Assim, o procurer 

poderia reduzir o tamanho dos lotes e maximizar o número de participantes na licitação, sem 
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impedir a habilidade de grandes empresas licitar em um vários lotes (caso considerassem que 

dispunham de complementariedades positivas). Essa solução, segundo os autores, permitiria 

que todos os tipos de empresas (grandes, médias, pequenas) expressassem suas vantagens 

competitivas e que o mercado efetivamente decidisse quem deveria vencer as disputas 

licitatórias. 

 

Ou seja, Dimitri et al. (2011b) entendem que package bidding deveria ser permitido em 

situações em que há complementariedades positivas, desde que: as economias proporcionadas 

aos licitantes pelas complementariedades fossem internalizadas em suas propostas; fossem 

projetados muitos lotes. Em adição, a redução do tamanho dos lotes encorajaria a participação 

de pequenas e médias empresas, todavia sem impedir que grandes empresas participassem da 

disputas e, caso vitoriosas, explorassem suas economias de escala. Saliente-se que essa 

solução contribuiria com o aumento da competitividade e, por conseguinte, com a busca da 

modicidade tarifária estabelecida na Lei Federal 8.987/1995 (BRASIL, 1995a). 

 

Por fim, saliente-se que se um procurer, ao atuar como comprador, estiver diante de uma 

situação em que há mais de um lote em disputa, e que a um licitante seja possível apresentar 

propostas para mais de um lote, o procurer não deveria declarar o vencedor de cada lote até 

que observasse qual a combinação entre as propostas vencedoras proporcionaria a melhor 

economicidade, ou seja, qual a combinação das propostas em que resultasse uma contratação 

com menor valor total , considerada a soma das melhores propostas de todos os lotes. Para um 

procurer que atua como vendedor, basta inverter os sinais do racional neste parágrafo 

desenvolvido. 

 

Assim, e diante das considerações dos autores acima citados, nesta Tese será considerada 

como prática adequada para a contratação da prestação de serviços de TPUO por empresas 

particulares a divisão de um sistema de TPUO em uma quantidade de lotes tal que: a 

quantidade de lotes seja inferior à quantidade de participantes esperados; a quantidade de 

combinações resultantes das diversas possibilidades de arranjos entre os potenciais 

interessados seja menor que a quantidade de lotes; diante da impossibilidade de se estabelecer 

quantidade de lotes menor que a quantidade de potenciais interessados, dever-se-ia aumentar 

substancialmente a quantidade de lotes; seja estabelecido package bidding (quando houver 

complementariedades positivas e as economias proporcionadas aos licitantes pelas 

complementariedades fossem internalizadas em suas propostas) e muitos lotes pequenos; 
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sejam formados lotes de distintos tamanhos e complexidades; a divisão dos lotes seja feita em 

função da quantidade de veículos e da complexidade tecnológico- operacional das linhas 

envolvidas. 

 

Também seria adequada uma sugestão de reforma legislativa, a fim de que quando um sistema 

de TPUO  fosse dividido em lotes o Poder Público pudesse reservar parte do sistema (lote) 

para potenciais entrantes, excluindo da participação no lote operadores incumbentes, nos 

moldes do que foi feito na licitação para delegação dos espectros 3G de telefonia celular no 

Reino Unido. Essa prática teria como objetivo aumentar a competitividade não apenas na 

disputa licitatória corrente, mas em licitações futuras, pois no cenário futuro haveria mais 

incumbentes que no cenário passado. 

 

Salienta-se que essa questão da divisão do objeto em pequena quantidade de lotes deve ser 

lida em associação com a questão da participação de consórcios e do número de empresas 

autorizado a se consorciarem. Assim, a seção seguinte, "Da Participação de Consórcios (Joint 

Bidding)", complementa as prescrições que se defende nesta Tese, porquanto corresponde a 

assunto que não pode ser analisado de forma dissociada do problema da divisão do objeto em 

lotes. 

 

3.1.4. Participação de Consórcios (Joint Bidding) 
 

Nesta Tese não se pretende defender a impossibilidade da participação de empresas sob a 

forma de consórcios, em absoluto. A questão da participação de consórcios deve ser analisada 

caso a caso, pois ora os consórcios podem estimular a competitividade, ora podem prejudicar 

a competitividade. 

 

É a estrutura de mercado ex ante licitação quem lançará luzes sobre a pertinência ou não da 

permissão de participação de consórcios, bem como da limitação ou não do número de 

empresas que podem se consorciar. 

 

A esse respeito, convém lembrar que a questão da limitação da quantidade de empresas que 

podem se consorciar deve ser lido em conjunto com o problema da divisão do objeto em 

pequena quantidade de lotes acima tratado. 
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Lembra-se que a Teoria dos Leilões (GRIMM et al., 2011) estabelece algumas prescrições 

básicas para a modelagem de licitações, que devem ser levadas em conta em situações em que 

o objeto contratual é dividido em lotes e em que há possibilidade de formação de consórcios, 

a fim de mitigar as possibilidades de conluio. Uma dessas prescrições básicas estabelece que a 

quantidade de lotes deveria ser inferior à quantidade de participantes esperados. Entretanto, 

essa regra é uma condição necessária, mas não suficiente, porquanto mesmo diante de 

situações em que a quantidade de lotes é menor que a quantidade de empresas disponíveis 

para licitar pode haver conluio (e.g. através de esquemas de rotação, subcontratação, acordos 

multimercados). Todavia, certo é que, pela análise econômica, se a quantidade de lotes ou 

parcelas é maior que a quantidade de empresas as chances de conluio são fortes. 

 

Para aqueles casos em que há impossibilidade de se estabelecer quantidade de lotes menor 

que a quantidade de empresas interessadas (e.g. por limitações geográficas ou técnicas), uma 

das recomendações da análise econômica (GRIMM et al., 2011), para mitigar as 

oportunidades de conluio, é aumentar a quantidade de lotes (o que implica haver lotes 

menores), de tal forma que firmas pequenas fiquem em posição de poder enfrentar firmas 

grandes. A teoria (GRIMM et al., 2011) diz que, nesses casos, e com a finalidade de mitigar 

as possibilidades de conluio, o aumento da quantidade de lotes dificulta coordenação entre os 

interessados, o que pode beneficiar a competitividade. 

 

Reforça-se que para a manutenção de um ambiente competitivo, as regras acima são 

condições necessárias, porém não suficientes, pois diante da eventual ocorrência de 

conluio (através, e.g., de esquemas de rotação, de subcontratação, de acordos multimercados) 

a competitividade ainda pode restar comprometida, mesmo em situações em que a quantidade 

de lotes é menor que a quantidade de potenciais empresas interessadas em licitar. 

 

Uma outra regra básica da análise econômica (ALBANO et al., 2011c), independente de 

haver quantidade de lotes inferior à quantidade de empresas, é a necessidade de maximizar a 

participação de quantidade maior possível de empresas tanto incumbentes quanto não 

incumbentes, sob risco de a competitividade restar bastante comprometida, se não anulada. 

 

Dessa forma, em contratação da prestação de serviços de TPUO por empresas particulares a 

de um sistema de TPUO a possibilidade de participação de consórcios, bem como a definição 
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da quantidade de empresas que podem se consorciar, deve também seguir os mesmos 

pressupostos que se deve observar quando da divisão do sistema em lotes. 

 

3.1.5. Flexibilidade às Operadoras no Nível Operacional 
 

Santos, Contreras-Montoya, e Orrico Filho (2001) entendem que em processos licitatórios 

para a delegação de serviços de transporte por ônibus similares ao que aqui se denomina 

TPUO cabe ao Poder Público tarefas relativas a definições estratégicas (e.g. planejamento, 

política tarifária, projeto de redes de serviços, padrões mínimos de operação), enquanto às 

empresas operadoras (vencedoras das licitações, portanto) cabem definições operacionais (e.g. 

escala de pessoal, definição de quadro de horários, definição de modelos de veículos, tarefas 

de manutenção) para que se consiga minimizar custos de produção e maximizar a captação de 

passageiros. Quanto às definições táticas (e.g. tecnologia veicular, frequências, itinerários, 

horários), Santos e Orrico Filho (1998) entendem que tanto o Poder Público quanto os 

operadores podem estar à frente, a depender respectivamente da menor ou maior flexibilidade 

da política regulatória adotada. 

 

A falta de flexibilidade em nível operacional também beneficia as empresas incumbentes, que 

já têm maior conhecimento de como são correntemente fiscalizadas pelo órgão gestor da 

Administração Pública, durante a execução contratual no momento ex ante licitação para a 

delegação do TPUO. Por conta disso, a competitividade também resta prejudicada se não 

houver flexibilização em nível operacional.  

 

Em adição, mencione-se que durante a execução contratual , com a finalidade de mitigar essa 

assimetria de informações entre empresas incumbentes e potenciais operadores interessados 

em participar de futuras licitações, e como remédio para contribuir com a manutenção da 

contestabilidade no mercado, deve haver mecanismos que permitam a Administração 

conhecer a quantidade produzida pelos incumbentes (ORRICO FILHO; BRASILEIRO; 

FORTES, 1998) e que essa informação seja repercutida nos editais de licitação.  

 

Portanto, no método será considerada prática adequada que os editais para delegação de 

serviços de TPUO deixem flexibilidade aos operadores para as definições operacionais, 

ficando a cargo do Poder Público as definições estratégicas. 
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3.1.6. Equilíbrio entre os Lotes de uma Licitação 
 

Como maneira de averiguar se um sistema de TPUO tem sua eventual divisão em lotes feita 

de maneira adequada, sob o ponto de vista da ampliação da competitividade, convém que se 

observe se há equilíbrio entre os custos de produção entre os lotes que compõem um objeto 

contratual (e.g. um sistema de TPUO). Caso não haja o equilíbrio, estar-se-á diante de uma 

situação em que os usuários de um lote estão a subsidiar os custos dos usuários de outro lote. 

Nesse sentido, convém dizer que subsídios cruzados são indesejáveis (RANCI, 2005), pois 

diante de subsídios alguns usuários pagam pelo uso dos serviços de outros usuários. 

 

Repete-se que aqui a busca pela competitividade não é vista não como um fim em si mesma, 

como anteriormente já mencionado, mas sim como um meio de buscar de menores tarifas e 

melhor eficiência alocativa. Saliente-se que a busca por menores tarifas também está 

internalizada no conceito da modicidade tarifária, imposta pela Lei Federal 8.987/1995 

(BRASIL, 1995a). 

 

Em termos esquemáticos, suponha-se que um sistema de TPUO está prestes a ser licitado. 

Suponha-se também que o projeto básico desenvolvido para o sistema dividiu a contratação 

em cinco lotes, conforme Figura 1, de forma tal que cada lote será operado ex post licitação 

por uma empresa fornecedora dos serviços. 

 
Figura 1 - Tarifa x custos de produção estimados para os lotes do sistema de TPUO projetado 

 
 

Para fins didáticos, considere uma estrutura tarifária simples, projetada para o momento ex 

post licitação, de forma que ao Poder Público corresponderia arrecadar o produto da tarifa 
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cobrada aos usuários pelo número de usuários transportados, e pagar às empresas operadoras 

(que teriam vencido os lotes da licitação) um valor correspondente ao produto do que aqui se 

denomina ilustrativamente de "pgto operador" pelo número de usuários transportados. O 

"pgto operador" corresponderia a um valor proposto pelo operador na licitação equivalente a 

seus custos de produção acrescidos de suas despesas indiretas (lucro, tributos, etc). Na ótica 

do Poder Público o "pgto operador" corresponderia ao custo de produção para o sistema ser 

operado. A diferença entre a tarifa e o "pgto operador" ficaria para o Poder Público arcar com 

outras despesas do sistema ou para investir em melhorias estruturais do sistema. 

 

Na Figura 1 pode ser visto que os usuários dos cinco lotes pagariam a mesma tarifa, R$ 2,00, 

independente do lote em que estivessem a se deslocar, enquanto cada empresa fornecedora 

dos serviços receberia um valor em torno de R$ 1,60, que corresponderia, sob a ótima do 

Poder Público, aos custos de produção. Como esses custos de produção seriam similares, 

poder-se-ia afirmar que haveria isonomia no pagamento das tarifas pelos usuários dos 

distintos lotes em que o sistema foi dividido.  

 

Assim, no método de análise será considerada prática adequada que os editais para delegação 

de serviços de TPUO ao eventualmente dividirem o sistema, ou seja, o objeto da contratação 

em lotes, tenham projetos básicos desenvolvidos que tenham divido o sistema em tantos lotes 

quantos necessário até que resulte em uma situação em que os custos de produção dos lotes 

sejam similares. Claro está que nessa divisão há de serem levados em conta os pressupostos 

de demais parâmetros do método. 

 

3.1.7. Prazo Contratual 
 

Em sistemas de transporte urbano por ônibus a competitividade decorre do estabelecimento de 

um ambiente de contestabilidade no mercado (e.g. GEIPOT, 1999; ROLIM, 2009). Nesse 

sentido, Augustin e Walter (2010) e Gibson (2010) dizem que prazos longos podem atrair 

mais interessados em uma licitação. Entretanto, prazos longos comprometem tanto a 

contestabilidade de mercado quanto a presença de novos potenciais interessados que não os 

incumbentes em futuras licitações. 
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Assim, em sistemas de ônibus urbanos dever-se-ia procurar estimular a competitividade pelo 

mercado, e não necessariamente a competitividade no mercado. Em outras palavras, a 

competitividade através da contestabilidade de mercado ocorre de maneiras diferentes porém 

complementares: no momento da entrada nos mercados (i.e. através das licitações), e através 

da possibilidade de tanto os operadores incumbentes quanto novas empresas de fora do 

sistema terem chances de vencer as licitações, que por sua vez deveriam se suceder em 

frequentes rodadas sucessivas em curtos intervalos de tempo (SANTOS et al., 2001; ROLIM, 

2009). Esse tipo de mercado é chamado de contestável, e as licitações sucessivas que nele 

devem ocorrer, como condição de assegurar a competitividade, são denominadas licitações do 

tipo Chadwick-Demsetz (GEIPOT, 1999). Essas licitações têm por características: 

 
- circunscreve a competição entre empresas à disputa pelo direito de operar com 

exclusividade, ao invés de reforçar o procedimento usual de concorrência no 

mercado; 

- possibilita que a competição se processe com o máximo de pretendentes ao direito 

de operar, reduzindo-se ao máximo as barreiras à entrada; 

- a competição se dá entre propostas definidas pecuniariamente pelos pretendentes 

que, assim, declaram-se plenamente satisfeitos com a rentabilidade que suas 

propostas lhes darão, em face de suas expectativas de custo; 

- a exclusividade na prestação do serviço é concedida de modo absolutamente 

temporário, o que configura a necessidade clara de posterior licitação e conforme o 

ciclo licita-opera-licita. (GEIPOT, 1999, p. 44). 

 

Dessa forma, dever-se-iam fixar prazos contratuais o mais curtos possíveis, para que os ciclos 

licitatórios se repetissem com determinada frequência. 

 

Em adição, mencione-se que  

 
(...) as preocupações do operador com a melhoria da eficiência e com a redução de 

custos serão tanto maior quanto menor for os prazos contratual, e quanto maior for o 

enforcement (fiscalização, controle, análise de desempenho) da regulamentação. De 

outra forma, quanto maiores os prazos e menor o enforcement, menor é a 

competitividade e maior a tendência à cartelização, com conseqüentes maiores riscos 

para o sistema (Santos et al., 2001). 
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Prazos contratuais têm tido recomendação para durar algo em torno de cinco anos, podendo 

chegar em torno de sete anos após prorrogações contratuais condicionadas ao atendimento, 

pelos operadores, a índices de desempenho (EUROPEAN COMMISSION, 2001; HENSHER; 

WALLIS, 2005; GEIPOT, 1999; ROLIM, 2009; ROLIM E BRASILEIRO, 2009). A 

experiência sueca aponta prazos entre três e cinco anos (ALEXANDERSSON et al., 1998). 

Nash e Wolanski (2010) citam oito anos como prazo ótimo para contratos de ônibus (podendo 

até ser menor, entre dois e três anos, diante da existência de um mercado de segunda mão para 

os veículos). Tukiainen (2008a) calculou em 4,78 anos a duração média de contratos em 

Helsinki. Tukiainen (2008b) menciona prazos médios de cinco anos para contratos em 

Londres. Cox e Love (1991a, 1991b) indicam prazos máximos de cinco anos, incluindo 

eventuais renovações, em licitações conduzidas nos EUA. Wolanski (2008), ao analisar 

prazos contratuais de sistemas de transporte urbano de passageiros por ônibus em diversas 

cidades polonesas, indica que seria adequado o estabelecimento de prazos não maiores que 

oito anos em caso de emprego de veículos novos, e até três anos caso de empreguem veículos 

usados. Beck (2009) e Augustin e Walter (2010) apontam prazos contratuais entre seis e oito 

anos em sistemas de transporte urbano de passageiros por ônibus em diversas cidades da 

Alemanha. 

 

Veja-se também o que o estudo do GEIPOT (1999) diz acerca da importância dos prazos 

contratuais sobre a competitividade, e dos problemas causados por prazos longos: 

 
A duração do contrato, associada aos critérios de uma possível prorrogação do 

mesmo, tem forte influência sobra a competitividade no mercado de contratos de 

operação. Longos prazos de contrato atuam certamente no sentido de coibir a 

formação de desafiantes futuros aos existentes operadores, pelo fato de que 

restringe-se assim o número de momentos de disputa, ou seja, de rodadas de 

licitação. 

 

Cabe salientar que a essência competitiva das tecnologias regulatórias baseadas em 

licitações está centrada, por um lado, na existência de licitações sucessivas separadas 

por períodos de operação concedida em regime de exclusividade. Por outro lado, a 

existência de uma licitação ao final desse período de exclusividade funciona como 

um fator de estimulação da empresa operadora com vistas a ampliar a sua eficiência 

produtiva, mediante a adoção de novos métodos de gestão, de mais treinamento e 

capacitação de pessoal, de maior aprendizado relativo à demanda e aos fornecedores 

e à própria engenharia de produção do serviço. Desse modo, quanto mais numerosos 
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esses momentos de ameaça competitiva aos incumbentes, mais provável será que 

esses se empenhem na busca de maior produtividade e qualidade na produção dos 

serviços concedidos. (GEIPOT, 1999, p. 50-51). 

 

Na situação oposta, ao tratar de prazos curtos demais, o GEIPOT (1999) diz que um fator 

importante em contratos de operação, como é o caso dos que decorrem da licitação ora sob 

estudo, é que não necessariamente há uma vinculação entre os prazos dos contratos e a vida 

útil dos veículos usados na prestação dos serviços (GEIPOT, 1999). Esse fato ocorre, pois 

ainda que esses ativos: 

 
(...) se caracterizem como custo fixo, são facilmente deslocados de uma a outra área, 

para servirem em outros contratos de operação, em serviços comerciais de transporte 

de passageiros ou colocados em mercados ativos de segunda mão (GEIPOT, 1999, 

p. 51). 
 

Entretanto, há que se levar em conta que há custos irrecuperáveis que devem ser considerados 

na definição dos prazos contratuais, a exemplo daqueles envolvidos com a melhoria da 

produtividade e da qualidade dos serviços (e.g. treinamento e capacitação de pessoal) 

(GEIPOT, 1999). Por conta disso, o GEIPOT (1999) diz que: 

 
A definição do tempo de contrato, em cada caso, deve se ater aos objetivos 

de melhoria de desempenho, economicidade, abertura de mercado, transferência de 

produtividade e redução de imprevisibilidade. Por outro lado, esses objetivos 

repercutem diferenciadamente em cada conjunto de serviços licitados em função da 

tecnologia veicular e da quantidade de veículos necessários à produção. (GEIPOT, 

1999, p. 51). 

 

Percebe-se, portanto, que essas premissas devem ser analisadas de forma sistêmica, inclusive 

com a questão da quantidade de lotes em que um sistema de TPUO é dividido. 

 

Considerando-se que é uma prática adequada a divisão de lotes em dimensões diversificadas, 

como anteriormente mencionado, poder-se-iam estabelecer prazos distintos para os distintos 

lotes. Reforça-se, em decorrência da já feita defesa pela diversificação do tamanho dos lotes, 

que haja diversificação dos prazos contratuais, o que levaria a situações futuras em que não 

necessariamente todo o sistema fosse licitado de uma só vez. Acresce-se que essa é 

exatamente a solução que a autoridade responsável pelos transportes públicos em Londres tem 
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estabelecido, onde a cada ano cerca de 5% dos contratos são renovados (KENNEDY, 1996a, 

1996b). 

 

A esse respeito, veja-se como o GEIPOT (1999) se pronuncia: 

 
No que se refere ao objetivo de melhoria contínua de desempenho operacional, 

operações mais complexas, como, por exemplo, corredores troncais e mesmo 

operações conjugadas tronco-alimentação, requererão investimentos em treinamento 

e aumento de produtividade, cujo prazo de maturação é mais elevado do que ocorre 

em operações triviais. Daí, tal objetivo induz, e muito especialmente no caso de lotes 

correspondentes a serviços complexos, à fixação de prazos maiores que os 

ordinariamente prescritos para os serviços de operação convencional. (GEIPOT, 

1999, p. 51). 

 

Assim, pode ser visto que há soluções que apontam para a diversificação do tamanho e da 

quantidade de lotes e, em consequência, para prazos contratuais variáveis de acordo com as 

características de cada lote. 

 

Baseado nas premissas acima, em seu estudo o GEIPOT (1999) sugeriu uma tabela de prazos 

contratuais (note-se que o estudo defende a não prorrogação dos contratos), abaixo 

reproduzida como Quadro 5: 

 
Quadro 5 - Prazos sugeridos pelo GEIPOT (1999) 

Lote Prazo Improrrogável Classificação Frota correspondente 
Pequenos Até 15 veículos 3 anos 
Médios 15 a 30 veículos 4 anos 
Grandes Mais de 30 veículos 5 anos 

 

Claro está que o Quadro 5 foi desenvolvido para a realidade de 1999, mas suas premissas 

poderiam muito bem em 2013 terem sido adotadas e terem sido estabelecidos prazos nela 

baseados. Todavia, o que a tabela aponta é que os prazos de 15 anos fixado nas licitações ora 

sob análise, com possibilidade de prorrogação de mais 5 anos, destoam dos pressupostos 

adotados no citado estudo. 

 

Quanto à possibilidade de prorrogação contratual, diz o GEIPOT (1999): 
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É importante então deixar claro que a prorrogação de contrato deve ser tratada não 

como artifício para suprimir a competição, mas, tão somente, para possibilitar a 

internalização de possíveis ganhos reais decorrentes do aprendizado da parte do 

operador. Visa também possibilitar que os organismos gestores disponham de tempo 

para extração de ensinamentos e formação da cultura licitatória. 

 

(...) o desempenho do operador ao longo do contrato deverá constituir-se como 

elemento básico para tomada de decisão pública referente à prorrogação. Isso 

significa que o operador deverá ser instado através da implementação de processo 

avaliatório sistemático a aprimorar seu desempenho de modo a credenciar-se como 

candidato a uma possível prorrogação. Em função das finalidades de serviços de 

qualidade produzidos em regime de eficiência, esse mecanismo de avaliação deve 

estar lastreado em aferições de qualidade e transferência social de ganhos de 

produtividade. (GEIPOT, 1999, p. 52). 

 

Assim, nesta Tese se alinha com o ponto de vista de que os prazos contratuais devem ser 

curtos o suficiente para que novas disputas licitatórias, que caracterizam os momentos de 

entrada no mercado, se sucedam o mais rápido possível, para que a característica de 

contestabilidade seja permanentemente buscada. 

 

Não se argumente em defesa de prazos longos que, se por um lado prazos curtos produzem 

maior contestabilidade pela sucessão de licitações, por outro produzem também insegurança 

ao operador para incorporar maior produtividade ao sistema e oferecer preços menores, além 

de produzirem menor interesse para operadores externos. Também não se argumente que se 

por um lado prazos curtos produzem maior flexibilidade ao Poder Concedente (a 

Administração Pública) de poder incorporar mudanças a cada licitação, por outro dificultam o 

operador de agregar melhorias/inovações tecnológicas e desenvolverem ações gerenciais que 

dependam de maior tempo para maturação. Também não se deveria argumentar que, como a 

previsibilidade do sistema é alta, não necessitando da incorporação de tantas mudanças 

futuras, poder-se-iam adotar prazos mais longos. Todas as argumentações a favor de prazos 

mais longos terminam por comprometer a competitividade e a economicidade e modicidade 

tarifária dos serviços. 

 

Assim, no método será considerada prática adequada que os editais para delegação de 

serviços de TPUO estabeleçam prazo contratuais curtos, para que novas rodadas de licitação 

se sucedam e a contestabilidade do mercado seja mantida. 
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3.1.8. Garagens 
 

A falta de disponibilidade de locais adequados para garagens pode ser uma fortíssima barreira 

à entrada de novos operadores em sistemas do tipo de TPUO (BLUNDRED, 1991; 

NORDSTRAND, 2005; GIBSON, 2010; NASH; WOLANSKI, 2010; ARBUCKLE, 2013; 

ROLIM et al., 2013), pois esses ativos são altamente valorizados em áreas urbanas, sobretudo 

naquelas que apresentam elevado grau de adensamento. A exigência de propriedade de 

garagens termina por beneficiar operadores incumbentes, que assim participam de uma 

licitação para delegação de serviços de TPUO com enorme vantagem competitiva sobre 

potenciais entrantes. 

 

Em outras palavras, a eventual exigência de propriedade de garagens para que uma empresa 

esteja apta a assinar um contrato com o Poder Público para fornecer serviços de TPUO 

restringe a competitividade, com efeitos na modicidade tarifária e na eficiência da 

contratação. 

 

Essa situação se agrava se se está diante de uma modelagem de licitação que tenha 

estabelecido com grandes lotes, que exigem por conseguinte grande frota e assim grande áreas 

para as garagens. 

 

Saliente-se também que essa barreira à entrada não é novidade nos transportes urbanos 

brasileiros, como Orrico Filho et al. (1998) mostraram através de estudo sobre a 

competitividade de nove sistemas brasileiros (oito urbanos e um intermunicipal), nos quais 

houve a exigência de posse de garagens no mercado local em que os serviços são prestados. 

 

Uma solução para essa barreira à entrada seria o próprio Poder Público ser proprietário dessas 

garagens e conceder esses ativos aos operadores que venham a vencer as licitações pelo 

período de vigência das contratações, após o que os operadores retornariam os ativos ao Poder 

Público em adequado estado de conservação. Caso se insista na necessidade de as empresas 

serem proprietárias das garagens, ou que seja impossível ao Poder Público ter propriedade das 

garagens, a modelagem da licitação com grande número de lotes pequenos constituiria uma 

maneira de contornar a barreira à entrada criada pela necessidade de posse de garagens. 
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3.1.9. Possibilidade de Transferência da Delegação sem Prévia Licitação 
 

Uma eventual transferência de uma delegação - independente de sua modalidade, se 

concessão ou permissão - de um operador incumbente para outro operador, sem a realização 

de licitação, constitui comprometimento da competitividade. 

 

Aqui, alinha-se com o entendimento de Amaral (2002) que diz que se para uma subconcessão 

é necessária prévia licitação, por conta do parágrafo 1o do artigo 26 da Lei Federal 

8.987/1995, com muito mais razão para a transferência da própria concessão a prévia licitação 

também o é. 

 
Art. 26. É admitida a subconcessão, nos termos previstos no contrato de concessão, 

desde que expressamente autorizada pelo poder concedente. 

§ 1o A outorga de subconcessão será sempre precedida de concorrência (BRASIL, 

1995a, grifos nossos). 

 

Em outras palavras, se para uma cessão parcial (que se obtém na subconcessão) é necessária 

prévia licitação, para a cessão total (transferência da concessão) a prévia licitação deve ser 

requerida.  

 

Saliente-se que referido autor entende inclusive que, caso a transferência não possa trazer 

condições mais vantajosas que a contratação vigente, haveria inviabilidade de ocorrência da 

própria transferência. Nessa hipótese a concessão deveria ser extinta e realizada licitação para 

uma nova concessão (AMARAL, 2002). 

 

Lembra-se que o caput do art. 175 da CF/1988 impõe a necessidade de prévia licitação à 

prestação de serviços públicos de forma indireta.  

 

A interpretação de que é necessária prévia licitação para a transferência da concessão (cessão 

total da concessão) resulta da interpretação conforme à Constituição, e deve ser feita para que 

seja permitida a conciliação do disposto no caput do art. 27 da Lei Federal 8.987/1995 com o 

presente no caput do art. 175 da CF/1988. Do contrário, estar-se-ia diante de aplicação 

inconstitucional da Lei 8.987/1995.  
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Art. 27. A transferência de concessão ou do controle societário da concessionária 

sem prévia anuência do poder concedente implicará a caducidade da concessão. 

§ 1 o Para fins de obtenção da anuência de que trata o caput deste artigo, o 

pretendente deverá; 

I - atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade 

jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço; e 

II - comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor (BRASIL, 

1995a). 

 
Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços 

públicos (BRASIL, 1988, grifos nossos). 
 

Deve ser lembrado que, como da transferência da concessão surge novo personagem na 

relação jurídico-contratual com a Administração, nova licitação se impõe. Também deve ser 

dito que, se para a subconcessão (cessão parcial) há necessidade de licitação, para a 

transferência da concessão (cessão total) a prévia licitação também se impõe. 

 

Assim, no método proposto será considerada prática adequada a realização de licitação tanto 

quando o operador desejar transferir a delegação quanto quando desejar realizar subdelegação 

(e.g. subconcessão). 

 

3.2. QUADRO RESUMO DO MODELO 
 

O Quadro 6 apresenta um resumo do método de análise aqui desenvolvido. 

 

Quadro 6 - Resumo do método de análise 
Parâmetro Prática considerada adequada 

Tipo de Procedimento de 
Procurement Adotado 

Na contratação da prestação de serviços de TPUO por empresas 
particulares adotar de procedimentos de procurement do tipo Anglo-
Dutch Auction, com a necessária inversão de sinais, por conta do tipo 
mais adequado para a contratação de serviços de TPUO ser ou menor 
preço da tarifa a ser cobrada aos usuários ou o menor valor da 
remuneração que o Poder Público deverá pagar aos operadores para 
fornecerem o serviços (pois, nesses casos, o procurer atua como 
comprador). Adotem-se também mecanismos para coibir jump bidding 
(tanto por meio do estabelecimento no edital da licitação de um limite 
superior e de um limite inferior para uma proposta ser considerada 
válida, quanto pela permissão no edital da licitação que as ofertas na fase 
dinâmica não necessariamente devem colocar o licitante na liderança da 
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Parâmetro Prática considerada adequada 

disputa), e que o edital da licitação estabeleça um ritmo temporal 
aleatório, por meio de dispositivos eletrônicos, com que as propostas 
devem ser feitas na fase dinâmica do Anglo-Dutch Auction. A fase da 
dynamic auction corresponderá a uma simultaneous descending auction 
e na fase do sealed-bid tendering vence quem ofertar o menor valor. 

Requisitos para a Participação na 
Licitação 

Assumindo que usualmente em contratações de TPUO o procurer atua 
como comprador de serviços, nesta Tese será considerada como prática 
adequada para a contratação da prestação de serviços de TPUO por 
empresas particulares a adoção de requisitos de participação que: 
- exigir garantia de participação em licitação, capital social mínimo, e 
garantia de execução contratual com parcimônia e fazer ao percentual 
instituído por lei para essas garantias incidir sobre o valor dos 
investimentos propostos pela licitante; 
- não exigir atestado para fins de comprovação técnico-operacional, mas 
sim relacionar os equipamentos e pessoal mínimo necessários para o 
adimplemento contratual e fazer com que os licitantes se comprometam, 
por meio de declaração, a atender os requisitos operacionais previamente 
estabelecidos em edital de licitação, sob risco de serem penalizados 
durante a execução contratual; 
- estabelecimento de reserve price ótimo próximo ou igual ao custo de 
oportunidade do procurer; 
- incluir no edital de licitação o máximo de informação disponível e 
crível, para que o maior número de empresas tenha menores entry costs e 
possa participar da disputa; 
- diante das evidências que a legislação brasileira permite a exigência de 
uma maior quantidade de categorias de documentos exigidos para fins de 
habilitação em comparação a outros países, exigir apenas aqueles que 
sejam estritamente necessários à verificação da saúde institucional dos 
licitantes. 

Divisão do Objeto em Lotes A contratação da prestação de serviços de TPUO por empresas 
particulares a divisão de um sistema de TPUO em uma quantidade de 
lotes tal que: a quantidade de lotes seja inferior à quantidade de 
participantes esperados; a quantidade de combinações resultantes das 
diversas possibilidades de arranjos entre os potenciais interessados seja 
menor que a quantidade de lotes; diante da impossibilidade de se 
estabelecer quantidade de lotes menor que a quantidade de potenciais 
interessados, dever-se-ia aumentar substancialmente a quantidade de 
lotes; seja estabelecido package bidding (quando houver 
complementariedades positivas e as economias proporcionadas aos 
licitantes pelas complementariedades fossem internalizadas em suas 
propostas) e muitos lotes pequenos; sejam formados lotes de distintos 
tamanhos e complexidades; a divisão dos lotes seja feita em função da 
quantidade de veículos e da complexidade tecnológico- operacional das 
linhas envolvidas. 

Participação de Consórcios (Joint 
Bidding) 

Seguir os mesmos racionais que se deve observar quando da divisão do 
sistema em lotes. 

Flexibilidade às Operadoras no 
Nível Operacional 

O edital para delegação de serviços de TPUO deixe flexibilidade aos 
operadores para as definições operacionais, ficando a cargo do Poder 
Público as definições estratégicas 

Equilíbrio entre os Lotes de uma 
Licitação 

Projeto básico desenvolvido para a licitação divida o sistema em tantos 
lotes quantos necessários, até que resulte em uma situação em que os 
custos de produção dos lotes sejam similares em todos os lotes. 

Prazo Contratual Os editais para delegação de serviços de TPUO estabelecerem prazo 
contratuais curtos, para que novas rodadas de licitação se sucedam e a 
contestabilidade do mercado seja mantida. 

Garagens O próprio Poder Público ser proprietário das garagens e conceder esses 
ativos aos operadores que venham a vencer as licitações pelo período de 
vigência das contratações, após o que os operadores retornariam os 
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Parâmetro Prática considerada adequada 

ativos ao Poder Público em adequado estado de conservação. Caso seja 
impossível ao Poder Público ter propriedade das garagens, dever-se-ia 
modelar a licitação com lotes grande número de lotes pequenos. 

Possibilidade de Transferência da 
Delegação sem Prévia Licitação 

A realização de licitação tanto quando o operador desejar transferir a 
delegação quanto quando desejar realizar subdelegação (e.g. 
subconcessão). 

 

Convém lembrar que uma análise como a que se propõe neste Tese deve ser encarada de 

forma sistêmica, porquanto muitos parâmetros de aplicação simultânea estão envolvidos e até 

mesmo pequenos desvios de princípios adequados em um único parâmetro podem levar a 

situações fáticas tecnicamente indesejadas. Assim, análises isoladas baseadas em parâmetros 

isolados do Quadro 6 podem levar a conclusões equivocadas.  

 

Salienta-se que a aplicação do método corresponde a apenas uma contribuição metodológica 

feita nesta Tese, e que não se tem a pretensão de esgotar o assunto no escopo deste estudo. 

Dessa forma, a simples aplicação do método na elaboração de um edital para delegação de 

sistemas de TPUO não é garantia de que o procedimento licitatório estará livre de 

inadequações tanto sob o ponto de vista da Teoria da Regulação Econômica quanto do ponto 

de vista da Auction Theory. 
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4. O TRANSPORTE PÚBLICO URBANO POR ÔNIBUS (TPUO) NA REGIÃO 
METROPOLITANA DO RECIFE (RMR) 
 

Neste capítulo será apresentado o estudo de caso desta Tese, qual seja, os serviços de 

transporte público urbano por ônibus (TPUO) do Sistema Transporte Público de Passageiros 

da Região Metropolitana do Recife (STPP/RMR), no Nordeste Brasileiro, e as recentes 

licitações conduzidas pelo Grande Recife Consórcio de Transportes (CTM) - um consórcio 

público formado por Recife e Olinda, duas principais cidades da Região Metropolitana do 

Recife (RMR), e pelo Governo do Estado de Pernambuco - para a delegação daqueles 

serviços. Saliente-se que essas licitações eram aguardadas há muito (SÁ, 2009), pois os 

serviços vinham sendo operados sem a existência de contratos, realizados apenas através de 

ordens de serviço, estando, portanto, não apenas em desacordo com os ditames 

constitucionais, mas também em falta com adequados parâmetros da Teoria da Regulação 

Econômica. Além disso, a execução dos serviços, além de carecer de contratos, não havia sido 

precedida de procedimentos licitatórios de espécie alguma, nunca tendo sido precedida de 

adequadas práticas sugeridas pela Teoria dos Leilões. 

 

Salienta-se que a primeira tentativa para a delegação dos serviços foi feita através do edital da 

Concorrência 01/2013 (CC 01/2013), cuja sessão inicial ocorreu em 16 de abril de 2013. 

Todavia, essa licitação resultou deserta, pois não houve comparecimento de qualquer 

interessado proponente na sessão. Naquela ocasião estavam em disputa, de uma só vez, sete 

dos oito lotes em que o STPP/RMR foi dividido. Salienta-se que o oitavo lote já havia sido 

delegado anteriormente, simultaneamente à privatização da Companhia de Transportes 

Urbanos de Recife (CTU) - uma antiga empresa pública municipal de Recife - e seu contrato 

ainda estava vigente quando do lançamento da Concorrência 01/2013. Essa delegação anterior 

foge ao escopo deste trabalho. 

 

Com o fracasso da Concorrência 01/2013, o CTM alterou algumas condições da contratação, 

tendo lançado a Concorrência 02/2013, abarcando apenas os dois lotes em que se localizavam 

os corredores de Bus Rapid Transit (BRT) projetados, cuja sessão inicial foi marcada para o 

dia 30 de julho de 2013 (CTM, 2013a, 2013n). Os cinco lotes restantes foram licitados 

posteriormente através da Concorrência 03/2013, cuja data de sessão inicial havia sido 

agendada para 17 de janeiro de 2014 (CTM, 2013e). 
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Esta capítulo está organizado em dividido em duas seções. Na primeira seção é feita uma 

resenha histórica sobre os transportes por ônibus em Recife e em sua Região Metropolitana. 

Na segunda seção, é inicialmente feita uma caracterização da RMR e do STPP/RMR, para em 

seguida ser exibida a estrutura de mercado no momento ex ante Concorrências 01/2013, 

02/2013 e 03/2013. Após isso, também compõem a segunda seção uma apresentação de 

características dos Editais das Concorrências 02/2013 e 03/2013 que têm importância para os 

aspectos discutidos nesta Tese, bem como uma descrição das características dos sete lotes em 

que o STPP/RMR foi dividido para fins das Concorrências 02/2013 e 03/2013 

 

4.1. OS TRANSPORTES POR ÔNIBUS EM RECIFE E EM SUA REGIÃO 
METROPOLITANA (RMR) 
 

Como dito anteriormente, o processo de implementação do transporte urbano no país coincide 

com a solidificação da Primeira República, notadamente a partir da última década do século 

XIX e início do século XX. Seja pelo crescimento populacional e a urbanização, seja pela 

sofisticação da economia (passando para industrial em alguns centros), seja pela influência de 

imigrantes, a verdade é que começou a haver uma forte demanda por uma eficiência nos 

serviços prestados pelo setor público, e o transporte foi um dos primeiros a receber este 

impacto (LIMA NETO et al., 2001). 

 

Em Recife, é a partir do começo da primeira década do século XX que o desenvolvimento de 

um sistema de transporte coletivo por ônibus, de forma estruturada, começa a ganhar forma. 

Há registros que já em 1903 começou a operar a linha entre Recife e Goiana, cidade da Zona 

da Mata Norte do Estado de Pernambuco (LIMA NETO et al., 2001). Com a crescente 

desvalorização dos bondes, o serviço de ônibus ganha cada vez mais força na capital 

pernambucana; a partir dos anos 1930, pós crise mundial, os investimentos governamentais se 

voltam para o modo rodoviário, fortalecendo sua lógica urbana e, ao mesmo tempo, 

estabelecendo o declínio gradual do uso dos bondes e trens elétricos na Região Metropolitana 

do Recife (BEST, 2011). 

 

A década de 1940 marcou de vez a superação do modo bonde pelo modo rodoviário com base 

nos ônibus. Em Pernambuco foi criada a Pernambuco Autoviária, empresa local de ônibus 

com contrato de concessão de dez anos que, apesar de curto, marcou uma época, ao oferecer 

serviços de reputada qualidade e de possuir veículos de alta tecnologia para a época (BEST, 
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2011). Sobre isso, é importante entender que a constituição da companhia Pernambuco 

Autoviária representou um marco nacional no transporte coletivo urbano e o método de 

trabalho da empresa serviu de exemplo para o resto país, ao estabelecer um moderno centro 

de controle operacional das rodas e dos veículos, através de linhas de rádio (LIMA NETO et 

al., 2001). 

 

Foi no governo do prefeito José do Rego Maciel (1953-1955) que houve uma intervenção da 

prefeitura a fim de ordenar a oferta do sistema privado de transportes da cidade. A partir da 

consultoria do engenheiro paulista Mario Nigro, foram propostas alternativas de melhoria do 

transporte no Recife. O texto sugeria ações, tais como: 

 
A eliminação total dos VPPs no prazo de três anos; a inovação tecnológica com a 

instalação de infraestrutura para a operação de ônibus elétricos; a criação de uma 

autarquia para exercer a coordenação e a unificação da operação do transporte 

público, como forma de garantir a eficiência do sistema; e o monopólio do 

transporte pelo poder público, ao considerar este serviço, a exemplo da saúde e da 

educação, como sendo um problema social, diferentemente de um negócio. 

(TEIXEIRA, 2009, p.118). 

 

Apesar do sucesso, a companhia Pernambuco Autoviária foi extinta em 1954 por problemas 

relacionados à manutenção e renovação da frota, nos padrões de excelência pelos quais ficou 

conhecida. Além disso, a constante concorrência de pequenos operadores coletivos começou a 

se estabelecer de maneira sistemática. Por conta disso, a Prefeitura do Recife se viu obrigada a 

regulamentar tal operação, determinando fusões entre operadores e estabelecendo regras mais 

rígidas quanto ao tipo de veículo a ser utilizado (LIMA NETO et al., 2001). A partir de 1959, 

na gestão do então prefeito Pelópidas da Silveira (1955-1959), foi criada a Companhia de 

Transportes Urbanos de Recife (CTU), que passou a controlar também as linhas de trólebus 

(ônibus elétricos), que gradativamente buscavam substituir o sistema de trilhos. É importante 

notar que a nova autarquia municipal adquiriu sessenta e cinco veículos novos do tipo 

trólebus, e passou a acumular atribuições de operadora pública e gestora dos serviços antes 

feitos pelas transportadoras particulares (LIMA NETO et al., 2001). 

 

A partir do Golpe Militar em 1964 e do estabelecimento do seu governo, como já 

mencionado, o planejamento urbano passou a ser uma questão estratégica de desenvolvimento 

nacional, dentro da lógica centralizadora e tecnocrata típica do regime. Primeiro, o conceito 
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de regiões metropolitanas passou a ser implementado com o intuito de aglomerar interesses 

urbanos comuns às cidades que formavam as adjacências dos principais centros urbanos do 

país naquela época, a saber, as capitais. Assim, a partir dos anos 1970, foram criadas as 

primeiras nove regiões metropolitanas brasileiras. Esse modelo facilitava o recebimento e a 

gestão de recursos com destinações variadas, como saneamento, habitação e transporte 

público, entre outros. Assim, a criação subsequente de agências metropolitanas de gestão do 

transporte público foi um passo natural: surgem as Empresas Metropolitanas de Transportes 

Urbanos (EMTUs) (MEIRA, 2013). 

 

Meira (2013) destaca ainda que as EMTUs eram o braço metropolitano da Empresa Brasileira 

de Transporte Urbano (EBTU), e serviam para por em prática a política nacional de 

transportes planejada, ganhando apoio financeiro do Governo Federal e apoio técnico e 

tecnológico tanto da EBTU quanto do GEIPOT. Lima Neto et al. (2001) ressaltam que o 

estabelecimento dessas agências era o eixo central da política de transporte nacional do 

regime militar, e que havia uma crença em homogeneizar necessidades e demandas nas várias 

regiões metropolitanas sem ponderar suas vocações e peculiaridades. Dessa forma, segundo 

esses autores, em muitas regiões metropolitanas sequer o projeto chegou a ser implementado, 

e em muitas em que houve a criação do modelo, o sistema não durava: “O caso mais evidente 

de insucesso foi a criação em 1979 e extinção em 1980 da EMTU em São Paulo, que teve 

apenas 18 meses de existência” (LIMA NETO et al., 2001). 

 

 Meira (2013) pontua alguns fatores que levaram ao ocaso da experiência das EMTUs: 

 

- as deficiências da legislação que dificultavam ou não previam a plena integração dos modos; 

- oposição de vários municípios em estabelecer os necessários acordos com as agências 

metropolitanas;  

- não entendimento do papel legal da região metropolitana como nível administrativo 

intermediário, ocasionando sua consequente subordinação aos governos estaduais;  

- evidente conflito pela gestão dos recursos financeiros vindos do Governo Federal; 

- implantação autoritária das regiões metropolitanas; 

- uma espécie de autorregulamentação das empresas e suas regras, o que dificultava o 

rearranjo institucional das concessionárias no plano metropolitano. 

 

Na contramão desse retumbante fracasso das EMTUs no país, a agência da Região 
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Metropolitana do Recife foi um caso sui generis. Em 1972, na gestão do então prefeito 

Augusto Lucena (1971-1975), foi realizado de maneira pioneira o primeiro estudo brasileiro 

de transportes urbanos, que visava a racionalização do sistema de transportes, considerando os 

diversos modos existentes, seus eventuais integrações e suas peculiaridades. De acordo com 

Brasileiro e Santos (1999), muitos outros estudos e planos viriam depois, desenvolvidos pelo 

GEIPOT, com o intuito de dar forma e capacitar a futura EMTU/Recife com o conhecimento 

técnico necessário, para que essa realizasse as melhorias pensadas para o sistema de 

transportes da Região Metropolitana da capital de Pernambuco. 

 

Assim, em 1979, sob decreto do então governador Marco Maciel, é criada a Empresa 

Metropolitana de Transportes urbanos do Recife por meio da Lei Estadual 7.832, de abril de 

1979. Ramalho (2009) lembra que, alguns meses mais tarde da criação da EMTU/Recife, foi 

criado, através da Lei Estadual 8.043/1979, o Sistema de Transporte Público de Passageiros 

(STPP/RMR), delegando à EMTU/Recife funções de supervisão, coordenação e controle dos 

serviços de transporte e operação do sistema. Assim, a criação da agência no Recife visava 

racionalizar o sistema de transporte da RMR, eliminando superposição de órgãos e evitando 

conflitos jurisdicionais, políticos e econômicos relacionados ao transporte público. 

 

Dessa forma, o sucesso da EMTU/Recife é devido a um conjunto de fatores, onde o principal 

talvez tenha sido o de ter um forte papel na organização de um sistema metropolitano de 

transporte público que integrava ônibus e metrô: 

 
Até a criação da EMTU, o sistema de transporte de Recife era gerido pelo 

Departamento de Fiscalização e Permissões – DFP da Prefeitura, que, por sua vez, 

delegava suas funções à Companhia de Transporte Urbano – CTU. As linhas 

intermunicipais na RMR “eram precariamente controladas pelo Departamento de 

Terminais Rodoviários – DETERPE, vinculado à Secretaria de Transportes do 

Estado, que geria também as linhas intermunicipais de características rodoviárias” 

(Travassos, 1996, p. 64). Os sistemas de transporte intramunicipais eram geridos 

pelas próprias prefeituras, que não necessariamente possuíam estrutura para exercer 

essas atribuições e, muitas vezes, acabavam limitando-se apenas a conceder 

autorizações, permissões ou até concessões para a operação dos serviços prestados 

no seu território (BEST, 2011, p. 131). 

 

Já nas crises econômicas dos anos 1980 o colapso financeiro nos serviços de transporte 
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público se manifestava no aumento progressivo dos custos operacionais, integralmente 

repassados para as tarifas, que, por sua vez, eram aumentadas de maneira desproporcional ao 

aumento salarial (BEST, 2011). Com isso, foi criada a Câmara de Compensação Tarifária 

(CCT) na EMTU/Recife, de grande relevância na época, uma vez que se tratava de um 

instrumento criado para redistribuir os custos operacionais sem aumentar a tarifa 

(BRASILEIRO; SANTOS, 1999). 

 

Com a abertura política no final da década de 1980, a representação social do conselho de 

administração da EMTU/Recife passa a ser mais ampla e recebe as presenças de 

representantes da indústria, do empresariado de transportes urbanos, da sociedade civil e de 

representante políticos metropolitanos. Já no final da década de 1980, através do Decreto 

Estadual no 13.931 de 1989, foi criado o Conselho Metropolitano de Transportes Urbanos 

(CMTU). O CMTU, uma instância da EMTU/Recife de caráter deliberativo, além da 

atribuição da gestão metropolitana de transportes públicos de passageiros, tinha como 

principais funções “definir as políticas, as diretrizes e as principais ações do sistema de 

transportes da RMR” (RAMALHO, 2009). As evoluções de diferentes presenças no conselho 

deliberativo da EMTU/Recife mostrou uma mudança de um quadro mais técnico no seu 

começo para um de caráter mais político, com enraizamentos e ligações com grupos 

econômicos. De acordo com Best (2011), inaugura-se um novo modelo de governança a partir 

dessa pluralidade de representação e de instâncias que foram implementadas na EMTU/Recife 

ao longo do tempo: 

 
“A partir desse momento inaugura-se uma nova era na gestão metropolitana do 

transporte público coletivo: as decisões sobre o transporte coletivo, inclusive sobre o 

aumento tarifário das passagens, passariam a ser tomadas por um órgão colegiado 

composto por representantes do Governo do Estado e dos municípios 

metropolitanos, dirigentes de organismos públicos e privados ligados ao transporte, 

parlamentares e usuários. Embora fortemente tutelada pelo Estado, esta seria a 

primeira instância de multi-level governance para o transporte público coletivo na 

RMR” (BEST, 2011, p. 147). 

 

Os anos 1990 e 2000 seriam testemunha de grande mudança na gestão do STPP/RMR, uma 

vez que, a partir de variações na política municipal, a EMTU/Recife foi, pouco a pouco, sendo 

substituída por um modelo de consórcio que dava mais segurança ao sistema, uma vez que 

dependeria pouco de interferências diretas do executivo ou do legislativo. Assim, a partir de 
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2001, numa parceria entre o Governo do Estado de Pernambuco e a Prefeitura do Recife, 

começa-se "a buscar alternativas para repactuar a gestão do transporte público na RMR". 

(Best, 2011, p. 153). 

 

É importante notar que durante quase três décadas de existência a EMTU/Recife se 

consolidou como uma experiência exitosa na gestão do sistema de transporte público coletivo 

metropolitano da RMR. Isto demonstrava que, de um lado, os sucessivos governos estaduais 

entendiam a necessidade de incluir os municípios na gestão de um serviço público de alcance 

metropolitano; e, de outro, a relevância cada vez maior das articulações intermunicipais nos 

processos de mobilidade urbana. Nesse sentido a EMTU/Recife foi capaz de se adequar à 

necessidade de diluir a centralidade da sua gestão, instituindo uma forma de gestão “mediante 

um intenso processo de negociação entre atores relevantes.” (BRASILEIRO et al., 1997). 

 

É a partir deste cenário que surge o Grande Recife Consórcio de Transporte Metropolitano 

(CTM), empresa pública configurada como multifederativa que substituiu a EMTU/Recife. A 

partir disso, passou a haver o princípio do compartilhamento de poder, onde todos os 

municípios da RMR e o Governo do Estado podem ser sócios do Consórcio. Esse modelo de 

gestão, implementado através do Consórcio, além de ter trazido inúmeras vantagens em 

relação ao modelo anterior, tornou-se experiência pioneira no Brasil, especialmente por 

almejar um novo arranjo de gestão compartilhada do serviço de transporte público coletivo da 

RMR. 

 

No seu escopo de atuação, o Consórcio tem como principais funções: 

 

- planejar e gerir o Sistema de Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana do 

Recife (STTP/RMR), assegurando a qualidade e a universalidade dos serviços;  

- contratar os serviços de transportes, através de licitação pública; 

 - regulamentar as atividades concedidas;  

- fiscalizar e atualizar os contratos de concessão. 

 

Do ponto de vista de sua estrutura institucional, a substituição da EMTU/Recife pelo Grande 

Recife Consórcio de Transportes acarretou: 

 

- fortalecimento da gestão metropolitana; 
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- melhoria na qualidade e a eficiência do órgão Gestor, com a reestruturação da empresa ; 

- integração do planejamento, da operação e dos recursos financeiros do Estado e dos 

Municípios; 

- fortalecimento do papel dos municípios na gestão do STPP/RMR, através de uma instituição 

sólida, fundamentada na Lei 11.107/2005. 

 

 Já do ponto de vista operacional, conseguiu-se viabilizar: 

 

- implantação mais rápida do Sistema Estrutural Integrado (SEI), com maior prioridade para o 

transporte e com ações conjuntas do Estado e dos municípios; 

- maiores investimentos em infraestrutura e tecnologia; 

- maior integração operacional e tarifária entre redes municipais e metropolitana; 

- eliminação da competição do transporte clandestino; 

- maior sustentabilidade financeira com responsabilidade social; 

- melhoria na eficiência e qualidade dos serviços de transporte na RMR. 

 

Por fim, no campo das políticas contratuais, o Consórcio e seu modelo participativo de gestão 

observou uma transição do modelo de Permissão para Concessão, através de licitação pública, 

objetivando: 

 

- cumprimento da obrigação de licitação estabelecida na Constituição Federal; 

- menor custo de remuneração para concorrer no mercado – maior competitividade; 

- incentivos a melhores práticas gerenciais – melhor serviço para os usuários. 

 

A estrutura organizacional do Consórcio compreende a Assembleia Geral dos Acionistas, a 

Diretoria do Consórcio, o Conselho Fiscal e o Corpo Técnico. O Contrato Social do CTM 

trata da organização e do funcionamento de cada um desses órgãos, estabelecendo sua 

composição, bem como as suas atribuições (BEST, 2011). Um dos seus principais ganhos foi 

exatamente o de impulsionar a estruturação e racionalização do sistema de transporte público 

coletivo na RMR, “estimulando a organização e regularização dos sistemas municipais de 

transporte nos municípios metropolitanos da região" (Best, 2001, p. 192). Também, com a 

criação do CTM, o tema do transporte público é introduzido na agenda dos prefeitos da RMR 

de forma permanente e sendo pautada numa discussão coletiva e participativa, o que, até 

então, era exclusividade da EMTU/Recife e longe de ser uma preocupação de fato para esses 
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gestores. 

 

Por fim, apesar de inúmeros ganhos, percebem-se algumas fragilidades no sistema, 

especialmente no que tange ao arranjo participativo, que continua sofrendo com a ausência 

dos demais municípios da RMR. O argumento relativo à autonomia municipal no arranjo 

consorciado é, todavia, uma das principais limitações que constrange esse processo. A 

despeito de ser verificado que os municípios veem mais vantagens que desvantagens no novo 

arranjo de gestão compartilhada, a adesão das cidades metropolitanas ao CTM tem sido lenta 

e gradual. 

 

4.2. CARACTERIZAÇÃO DA RMR E DO STPP/RMR, DA ESTRUTURA DE 
MERCADO EX ANTE LICITAÇÕES, DOS EDITAIS DAS LICITAÇÕES, E DOS 
LOTES EM QUE O STPP/RMR FOI DIVIDIDO 
 

Esta seção é iniciada com uma apresentação de algumas características da RMR e do 

STPP/RMR de interesse para os fins desta Tese. Após isso, é mostrada a estrutura de mercado 

das empresas incumbentes ex ante Concorrências 01/2013, 02/2013 e 03/2013. Em seguida, 

são exibidas algumas características dos editais das Concorrências 01/2013, 02/2013 e 

03/2013 de interesse para as análises feitas neste Tese. Por fim, são exibidas características 

dos sete lotes em que o STPP/RMR foi dividido para fins das Concorrências 01/2013, 

02/2013 e 03/2013 (licitações conduzidas pelo CTM ao longo do ano de 2013 para a 

delegação, na modalidade concessão, das linhas do STPP/RMR). 

 

Salienta-se que análises e críticas dos editais e de seus anexos, incluindo críticas aos projetos 

básicos desenvolvidos para o STPP/RMR e empregados nas licitações, bem como 

comentários acerca da estrutura de mercado ex ante licitações, além de repercussões dos 

resultados das licitações na estrutura de mercado ex post licitações, serão desenvolvidos no 

Capítulo 5. 

 

4.2.1. Caracterização da RMR e do STPP/RMR 
 

Abaixo são apresentadas duas subseções, a primeira com algumas características da RMR, 

apresentando dados sobre municípios integrantes, população, modos de transporte, e a 

segunda com algumas características do STPP/RMR, exibindo dados sobre elementos 
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institucionais, concepção, infraestrutura, instalações e equipamentos, estrutura operacional, e 

estrutura tarifária. 

 

4.2.1.1. Características da RMR 

 

Tanto o anexo 01 do edital das Concorrência 02/2013 quanto o anexo 01 do edital da 

Concorrência 03/2013 assim descrevem a RMR, que foi instituída pela Lei Complementar 

14/1973, sendo posteriormente redefinida pela Lei Complementar Estadual 10/1994 (CTM, 

2013b, CTM, 2013f): 

 
A RMR está localizada na zona da mata e litoral de Pernambuco ocupando uma área 

de 2.768 krn2, correspondente a aproximadamente 2,8% da área total do Estado. 

Com uma população de 3.688.428 habitantes (Censo IBGE 2010) é a quinta maior 

área metropolitana do Brasil no tocante à população, ficando abaixo de São Paulo, 

Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre (CTM, 2013b, p. 4; CTM, 2013f, p. 

4). 

 

A Figura 2 exibe um mapa do Brasil, com destaque para o mapa do Estado de Pernambuco, 

bem como para o posicionamento da RMR dentro do Estado de Pernambuco. 

 
Figura 2 - Mapa do Brasil, destaque para Pernambuco e a RMR 

 

 

 

 

 

 

Fonte: MAPA (201-?c, 201-?b) 
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Fazem parte da RMR quatorze municípios: Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo 

Agostinho, Camaragibe, Igarassu, Ipojuca, Ilha de Itamaracá, Itapissuma, Jaboatão dos 

Guararapes, Moreno, Olinda, Paulista, Recife e São Lourenço da Mata. 

 

A Figura 3 mostra a distribuição desses quatorze municípios pelo território da RMR. 

 
Figura 3 - A RMR e seus quatorze municípios 

 
                                         Fonte: MAPA (201-?a) 
 

Em relação à população da RMR, tanto o anexo 01 do edital das Concorrência 02/2013 

(CTM, 2013b) quanto o anexo 01 do edital da Concorrência 03/2013 (CTM, 2013f) dizem 

que a maioria dos municípios da RMR têm tendência de crescimento populacional maior que 

Recife, a capital do estado e maior cidade da RMR, o que caracteriza cada vez mais Recife 

como uma "cidade metropolitana". O censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) indicou que 78% da população da RMR estava concentrada em 4 

municípios, a saber Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Paulista, municípios que se 

caracterizam por grande conurbação, cujos limites territoriais não podem ser fisicamente 

percebido por seus habitantes, por conta da inexistência de interstícios e por conta da 

homogeneidade na ocupação do solo (CTM, 2013b, 2013f). 

 

O Quadro 7 apresenta alguns dados populacionais da RMR. 
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Quadro 7 - Dados populacionais da RMR 
Município População em 2010 

(habitantes) 
Área (km2) Densidade 

(hab/km2) 
Abreu e Lima 94.429 130,26 724,93 
Araçoiaba 18.156 92,28 196,75 
Cabo de Santo Agostinho 185.025 446,58 414,32 
Camaragibe 144.466 51,19 2.822,15 
Igarassu 102.021 305,56 333,88 
Ipojuca 80.637 532,64 151,39 
Itamaracá 21.884 66,68 328,19 
Itapissuma 23.769 74,24 320,16 
Jaboatão dos Guararapes 644.620 258,57 2.493,02 
Moreno 56.696 196,07 289,16 
Olinda 377.779 41,66 9.068,15 
Paulista 300.466 97,36 3.086,13 
Recife 1.537.704 218,50 7.037,55 
São Lourenço da Mata 102.895 262,16 392,49 
Total 3.690.547 2.773,75 1.330,53 
Fonte: Elaborado a partir de dados constantes dos editais das Concorrências 02/2013 e 03/2013 (CTM, 
2013a, 2013e). 
 

Recife, a capital de Estado de Pernambuco e sua maior cidade, tinha em 2010 uma população 

estimada de 1.537.704 habitantes sobre uma área de 218,50km2 (7.037,55 habitantes/km2). 

Por sua vez, a RMR contém 14 municípios e tinha uma população total em 2010 de 3.690.547 

habitantes sobre uma área de 2.773,75 km2 (1.330,53 habitantes/km2)(IBGE, 2010). Naquele 

ano, a frota total de Recife (incluindo todos os modos de transporte por rodas) correspondia a 

543.631 veículos, enquanto a frota total de veículos da RMR era de 998.865 veículos. Em 

2010, a frota em Recife teve um crescimento de 9,12% (DENATRAN, 2012). 

 

A última pesquisa domiciliar disponível antes da publicação dos editais das licitações 

indicava que 45,93% dos deslocamentos se davam por modos coletivos, diante de 30,33% de 

transporte motorizado particular (dos quais, 90,08% formados por deslocamentos por 

automóveis particulares), e de 23,74% de deslocamentos a pé. Desse total, 74% de 

deslocamentos tinham como motivos demandas pendulares casa/trabalho/casa e 

casa/estudo/casa (CTM, 2013b; CTM, 2013f). 

 

Dados dos editais das Concorrências 02/2013 e 03/2013 mostram a evolução no número de 

passageiros de 2011 a 2014 dos sete lotes em disputa nas duas licitações: 468.048.298 (2011); 

474.763.208 (2012); 476.035.342 (2013, estimativa); 497.782.670 (2014, estimativa). 

 

4.2.1.2. Características do STPP/RMR 
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Sob o ponto de vista institucional, o STPP/RMR é gerenciado coletivamente pela Prefeitura 

do Município de Recife, pela Prefeitura do Município de Olinda, e pelo governo do Estado de 

Pernambuco, através do CTM, uma empresa pública, constituída sob forma de consórcio 

público. O CTM gerencia as linhas intramunicipais em Recife e em Olinda, bem como as 

linhas intermunicipais na RMR. As linhas intramunicipais de demais municípios da RMR, 

quando existentes, são gerenciadas pelos próprios municípios, mas há casos em que esses 

municípios delegam parte da gestão dessas linhas ao CTM (CTM, 2013b; CTM, 2013f). 

 

O CTM atua como poder concedente e como órgão gestor do STPP/RMR, sendo as funções 

regulatórias exercidas pelo Conselho Superior de Transportes Metropolitano (CSTM), 

instalado no âmbito da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de 

Pernambuco (ARPE) (CTM, 2013b; CTM, 2013f). 

 

As linhas de ônibus que compunham o STPP/RMR antes da realização das Concorrências 

01/2013, 02/2013 e 03/2013 eram operadas por dezessete empresas privadas, através de 

ordens de serviço conferidas pelo CTM, ainda que não tivesse havido quaisquer 

procedimentos licitatórios para a delegação da operação dos serviços conduzidos pelo CTM, 

ou pelas instituições que o antecederam, a essas empresas privadas. Além das linhas de ônibus 

operadas por empresas privadas, o STPP/RMR tinha, por meio de Convênio de Cooperação 

Técnica e Financeira para Operacionalização, integração com duas linhas de trens de 

superfície (metrô, eletrificado, e trens de subúrbio, a diesel), operados pela Superintendência 

de Trens Urbanos do Recife (METROREC), uma sociedade de economia mista federal 

subordinada à Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU), por sua vez vinculada ao 

Ministério das Cidades (CTM, 2013b; CTM, 2013f). Salienta-se que esta Tese não abarca 

análises que envolvam essas linhas de trens de superfície. 

 

O STPP/RMR foi concebido e é constituído por dois subsistemas: o Sistema Estrutural 

Integrado (SEI) e o Sistema Complementar. 

 

O SEI é um sistema tronco-alimentador, constituído por linhas troncais (radiais, perimetrais, e 

interterminais), linhas alimentadoras, e linhas circulares, que permite que os usuários do 

sistema realizem integrações em terminais integrados fechados, com pagamento de uma única 

tarifa por sentido de deslocamento, ainda que o embarque nos veículos tenha sido feito fora 



 

 

200 
 

 

desses terminais integrados. Salienta-se que as duas linhas de metrô operadas pelo 

METROREC têm integração física, operacional e tarifária com o SEI. 

 

O Sistema Complementar é formado por linhas convencionais (radiais, transversais, 

diametrais e circulares), em sua maioria rádio-concêntricas que convergem para o Centro de 

Recife, nas quais os usuários pagam tarifas em cada embarque realizado (CTM, 2013b; CTM, 

2013f).  

 

A despeito do seu título, no momento em que esta Tese foi escrita o Sistema Complementar 

correspondia à maior parte do STPP/RMR, com o SEI correspondendo a 47% do total de 

usuários. A meta do CTM é que no futuro as linhas do Sistema Complementar migrem 

progressivamente para o SEI e venham a corresponder a apenas 30% do sistema (CTM, 

2013b; CTM, 2013f).  

 

A infraestrutura do STPP/RMR é constituída pelo sistema viário da RMR e seus corredores de 

tráfego, por terminais integrados fechados, por estações específicas para BRTs, por terminais 

de subúrbio ou miniterminais abertos, por pontos de parada abertos, e por abrigos abertos. 

 

Os corredores de tráfego fazem ligações de bairros e municípios com o Centro de Recife. As 

linhas do SEI utilizavam, ex ante licitações, onze corredores estruturais, sendo sete corredores 

radiais (cinco corredores para ônibus e dois para metrô), e quatro corredores perimetrais para 

ônibus, além de fazer uso de vias locais. Estavam projetados, para entrar em operação ex post 

licitações, dois corredores com linhas de BRT, que fariam uso de três corredores estruturais 

que atendem o SEI (dois radiais e um perimetral), mas não acessam os terminais integrados 

fechados, dispondo de estações específicas. Por sua vez, as linhas do Sistema Complementar 

utilizavam vias locais e secundárias do sistema viário da RMR, bem como corredores de 

tráfego complementares (não estruturais) (CTM, 2013b; CTM, 2013f). 

 

Nos terminais integrados fechados o acesso dos usuários pode ser feito ou através das linhas 

que operam nos terminais, ou pelo pagamento de tarifas nas bilheterias do terminal, ou por 

bilhetagem eletrônica. O acesso aos BRTs é feito através das suas estações específicas, com 

pagamento nas bilheterias do terminal, ou por bilhetagem eletrônica, com ou sem integração 

tarifária. Nos terminais de subúrbio ou miniterminais abertos, nos pontos de parada abertos, e 
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nos abrigos abertos a tarifa é cobrada dentro dos veículos ou paga por bilhetes eletrônicos, 

com ou sem integração tarifária (CTM, 2013b; CTM, 2013f). 

 

Em termos operacionais, os veículos do SEI têm comunicação visual própria, diferenciada dos 

veículos do Sistema Complementar, além de possuírem forma de integração específicas, 

dentro dos terminais integrados. Por sua vez, o Sistema Complementar se caracteriza por 

atender aos usuários, geralmente de forma direta, por meio de pares de origem e destino. No 

Sistema Complementar estão incluídas as linhas que não fazem parte do SEI, através de 

serviços convencionais, complementares, especiais, opcionais e locais. Dentre esses serviços, 

convém ressaltar os serviços complementares, com veículos de pequeno porte ou micro-

ônibus, operados por pessoas físicas, através de delegações na modalidade permissão licitadas 

em 2003, em substituição ao transporte alternativo que até então operava de forma 

clandestina. O sistema complementar é formado por linhas interbairros, alimentadoras ou 

intermunicipais (CTM, 2013b; CTM, 2013f). 

 

No momento ex ante licitações havia 393 linhas de ônibus no STPP/RMR, com 2.814 

veículos em operação, responsáveis por 26.295 viagens por dia, e duas linhas de metrô, com 

dezenove unidades de trens a transportar em média 270.000 passageiros por dia. O SEI 

abarcava 125 linhas de ônibus e as duas linhas de metrô, com 10.964 viagens por dia, em 853 

veículos em operação. Os dois modos, ônibus e metrô, transportavam 2,27 milhões de 

passageiros por dia (CTM, 2013b; CTM, 2013f). 

 

A fixação das tarifas cobradas aos usuários compete ao CSTM, a partir de proposta do CTM 

com base nos custos do STPP/RMR, da quantidade de passageiros pagantes, de eventuais 

subsídios. 

 

Por sua vez, a estrutura tarifária para os ônibus ex ante licitações era formada por quatro 

níveis de tarifas, de acordo com as distâncias percorridas em cada linha a saber, com os 

seguintes valores (CTM, 2013b; CTM, 2013f): 

 

- Tarifa A (1° anel tarifário: linhas com extensão máxima de 32km, considerados os percursos 

de ida-volta): R$ 2,15; 

- Tarifa B (2° anel tarifário: linhas com extensão acima de 32km, considerados os percursos 

de ida-volta): R$ 3,25; 
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- Tarifa D (tarifa transitória relativa a futuras substituições de linhas diretas do Sistema 

Complementar para o SEI): R$ 2,65; 

- Tarifa G (linhas locais com extensão máxima de 16km): R$ 1,40. 

 

A tarifa para o metrô é definida pela CBUT e no momento da licitação estava fixada em R$ 

1,60. 

 

4.2.2. Estrutura de Mercado Ex Ante Licitações 
 

No momento ex ante Concorrências 01/2013, 02/2013 e 03/2013 a estrutura de mercado era 

constituída por dezessete empresas incumbentes a operar 393 linhas. Os sete lotes em disputa 

nas Concorrências 02/2013 e 03/2013 continham 380 linhas. O projeto básico da licitação dá a 

entender que essa redução no número de linhas para o momento ex post licitações decorreu de 

uma otimização nos fluxos das linhas do STPP/RMR (CTM, 2013b, 2013c, 2013d, 2013f, 

2013g, 2013h, 2013i, 2013j, 2013k). 

 

Eram estas as dezessete empresas incumbentes (CTM, 2013o) a operar o STPP/RMR no 

momento ex ante licitações: Auto Viação Cruzeiro Ltda (AVC); Borborema Imperial 

Transportes Ltda (BOA); Rodoviária Caxangá Ltda (CAX); Cidade Alta Transporte e 

Turismo Ltda (CDA); Empresa Metropolitana S/A (EME); Transportadora Globo Ltda 

(GLO); Transportadora Itamaracá Ltda (ITA); Empresa Pedrosa Ltda (PED); Rodotur 

Turismo (ROD); Rodolinda Transportes e Turismo Ltda (ROL); Rodoviária Metropolitana 

Ltda (RME); Auto Viação São Judas Tadeu (SJT); Empresa São Paulo Ltda (SPA); Auto 

Viação Santa Cruz (STA); Transportes Coletivos Ltda - Transcol (TRC); Viação Mirim Ltda 

(VML); Expresso Vera Cruz Ltda (VRC). Todas essas empresas poderiam vir a disputar as 

concorrências. 

 

Lembra-se que no momento ex ante Concorrências 01/2013, 02/2013 e 03/2013 havia uma 

décima oitava empresa a operar no STPP/RMR, a Cidade do Recife Transporte S/A (CRT) 

(CTM, 2013o). A CRT operava ex ante licitação, e ainda opera no momento em que esta Tese 

é escrita, o oitavo lote em que o STPP/RMR foi dividido. Esse lote já havia sido delegado em 

2000 (CTM, 2013o), quando da privatização da empresa pública Companhia de Transportes 

Urbanos de Recife (CTU), e já dispunha de contrato vigente quando da realização das 
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Concorrências 01/2013, 02/2013 e 03/2013. Todavia, a CRT estava impedida de disputar as 

Concorrências 01/2013, 02/2013 e 03/2013 por conta do artigo 5o, parágrafo 1o da Lei 

Estadual de Pernambuco 14.474/2011 que estabelecia que um concorrente não podia vencer 

uma quantidade de linhas que, somadas, ultrapassassem 20% do total de linhas do 

STPP/RMR (PERNAMBUCO, 2011). 

 

Convém salientar que as dezessete empresas incumbentes podem ser consideradas como doze 

potenciais licitantes, porquanto nove das dezessete empresas pertencem a quatro grupos 

empresariais, a saber:  

 

- Grupo 1 (G1): formado pelas empresas CDA e ROD; 

- Grupo 2 (G2): formado pelas empresas CAX, EME e RME (e também CRT); 

- Grupo 3 (G3): formado pelas empresas ROL e SPA; 

- Grupo 4 (G4): formado pelas empresas AVC e VRC.  

 

Destaque-se que a CRT, empresa operadora do oitavo lote, anteriormente delegado e não 

integrante das Concorrências 02/2013 e 03/2013, também pertence ao grupo G2, formado 

pelas empresas CAX, EME, e RME. 

 

A percepção dos grupos empresariais foi possível através de consulta ao site da Junta 

Comercial de Pernambuco (JUCEPE), bem como do próprio CTM (2013o), tendo sido levado 

em conta laços de parentesco na consideração do que constitui um grupo empresarial. 

Adicione-se que a denominação dos grupos empresariais como G1, G2, G3 e G4 tem apenas 

finalidade didática. 

 

Na Figura 4 é exibida uma distribuição, no momento ex ante licitações, das 393 linhas 

operadas por cada empresa incumbente em relação a cada lote projetado para fins das 

Concorrências 01/2013, 02/2013 e 03/2013 (salienta-se que os lotes não existiam ex ante 

licitações), onde podem ser vistas suas localizações relativas ao território do STPP/RMR. Na 

figura, após a sigla de cada empresa, são apresentados entre parêntesis, respectivamente, o 

número de linhas operados ex ante licitações pela empresa no lote projetado, o número do lote 

projetado que se localiza mais próximo da garagem da empresa (informação importante para a 

análise feita adiante no Capítulo 5), e o eventual grupo empresarial do qual a empresa faz 

parte. 
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Figura 4 - Distribuição ex ante licitação das linhas operadas por cada empresa incumbente em relação 
ao território do STPP/RMR e a cada lote projetado 

BOA(6/7);CAX(3/6/G2); 
EME(7/3/G2);STA(3/3); 
VRC(29/4/G4) 

AVC(8/4/G4); 
BOA(31/7);SJT(12/4) 

BOA(16/7);CAX(3/6/G2); 
EME(32/3/G2); 
STA(8/3);VML(4/3); 
VRC(4/4/G4) 

CAX(2/6/G2); 
CDA(1/1/G1); ITA(1/1); 
RME(34/2/G2);TRC(1/5) 

GLO(16/5);ITA(4/1); 
PED(15/5); 
SPA(2/6/G3);TRC(12/5) 

CAX(4/6/G2); 
CDA(29/1/G1); 
ITA(39/1);ROD(9/1/G1) 

CAX(35/6/G2);GLO(3/5); 
ITA(1/1);PED(1/5); 
ROD(1/1/G1); 
ROL(1/1/G3); 
SPA(16/6/G3) 

é  
NORTE 

 
Fonte: Adaptação de figura constante dos editais das Concorrências 02/2013 e 03/2013 (CTM, 2013a, 
2013e). 
 

Da Figura 4 pode ser visto que as empresas pertencentes a um mesmo grupo empresarial 

tinham atuação ex ante licitações (quando não havia contratos, mas apenas ordens de serviços 

para linhas avulsas) relativamente concentrada em determinadas áreas do território do 

STPP/RMR. Também pode ser observado que, em geral, as empresas tinham atuação ex ante 

licitações em áreas correspondentes a lotes projetados próximos às suas respectivas garagens. 

Assim: 

 

- as empresas do grupo empresarial G1 tinham atuação basicamente localizada em linhas que 

vieram compor o lote 1, localizadas na área norte do STPP/RMR (com exceção de uma linha 

que veio a compor o lote 2 e uma linha que veio a compor o lote 6). CDA e ROD, empresas 

integrantes do G1, tinham suas garagens próximas ao projetado lote 1; 
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- as empresas do grupo empresarial G2 operavam a maior parte das linhas que vieram a 

compor os lotes 2, 3, 6 (e também do lote 8, anteriormente licitado e fora do escopo desta 

Tese), localizadas nas áreas centro-oeste e oeste do STPP/RMR. CAX, EME e RME, 

empresas integrantes do G2, tinham, respectivamente, suas garagens próximas aos projetados 

lotes 6, 3, e 2; 

- as empresas do grupo empresarial G3 tinham atuação basicamente localizada em linhas que 

vieram compor o lote 6, localizadas na área norte do STPP/RMR (com exceção de duas linhas 

que vieram a compor o lote 5). ROL e SPA, empresas integrantes do G3, tinham, 

respectivamente, suas garagens próximas aos projetados lotes 1 e 6; 

- as empresas do grupo empresarial G4 atuavam linhas que vieram compor os lotes 4 e 7, 

localizadas na área sul do STPP/RMR (com exceção de quatro linhas que vieram a compor o 

lote 3). AVC e VRC, empresas integrantes do G4, tinham suas garagens próximas ao 

projetado lote 4. 

 

Demais empresas, que não faziam parte de grupos empresariais, também tinham atuação ex 

ante licitações em linhas concentradas em determinadas áreas do território do STPP/RMR. 

Também pode ser observado que, em geral, as empresas tinham atuação ex ante licitações em 

áreas correspondentes a lotes projetados próximos às suas respectivas garagens. Assim:  

 

- a empresa BOA operava a maior parte das linhas que vieram a compor o lote 7 (com 

exceção de seis linhas que vieram a compor o lote 6), localizadas na área sul do STPP/RMR. 

BOA tinha sua garagem próxima ao projetado lote 7; 

-a empresa GLO tinha atuação concentrada nas linhas que vieram a compor o lote 5 (com 

exceção de três linhas que vieram a compor o lote 6), localizadas na área centro-oeste do 

STPP/RMR. GLO tinha sua garagem próxima ao projetado lote 5; 

- a empresa ITA operava a maior parte das linhas que vieram a compor o lote 1, localizadas na 

área norte do STPP/RMR (com exceção de uma linha que veio a compor o lote 2, quatro 

linhas que vieram a compor o lote 5, e uma linha que veio a compor o lote 6). ITA tinha sua 

garagem próxima ao projetado lote 1; 

- a empresa PED tinha atuação concentrada nas linhas que vieram a compor o lote 5 (com 

exceção de uma linha que veio a compor o lote 6), localizadas na área centro-oeste do 

STPP/RMR. PED tinha sua garagem próxima ao projetado lote 5; 
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- a empresa STA tinha atuação concentrada nas linhas que vieram a compor o lote 3, 

localizadas na área centro-oeste do STPP/RMR (com exceção de três linhas que vieram a 

compor o lote 4). STA tinha sua garagem próxima ao projetado lote 3; 

- a empresa SJT tinha atuação concentrada nas linhas que vieram a compor o lote 7, 

localizadas na área sul do STPP/RMR. SJT tinha sua garagem próxima ao projetado lote 4; 

- a empresa TRC tinha atuação concentrada nas linhas que vieram a compor o lote 5 (com 

exceção de uma linha que veio a compor o lote 2), localizadas na área centro-oeste do 

STPP/RMR. TRC tinha sua garagem próxima ao projetado lote 5; 

- a empresa VML tinha atuação concentrada nas linhas que vieram a compor o lote 3, 

localizadas na área oeste do STPP/RMR. VML tinha sua garagem próxima ao projetado lote 

3. 

 

Observa-se que as únicas exceções ao fato de que as empresas tinham atuação ex ante 

licitações em áreas correspondentes a lotes projetados próximos às suas respectivas garagens 

eram a empresa ROL - que atuava em linhas na área que veio a se constituir no lote 6, mas 

tinha garagem próxima à área que veio a constituir o lote 1 - e a empresa SJT - que atuava em 

linhas na área que veio a se constituir no lote 7, mas tinha garagem próxima à área que veio a 

constituir o lote 4. Todavia, convém observar, em relação à ROL, que os lotes 1 e 6 são 

contíguos, e em relação à SJT, que os lotes 4 e 7 são contíguos. Assim, como essas empresas 

podiam operar linhas próximas às franjas limítrofes entre as áreas correspondentes aos lotes 

vizinhos, o fato de operarem em área perto de um lote projetado e terem garagens próximo a 

outro lote projetado pode não comprometer a situação geral acima destacada. 

 

4.2.3. Características dos Editais das Concorrências 02/2013 e 03/2013 
 

Nesta seção serão apresentadas algumas características dos editais das Concorrências 02/2013 

e 03/2013 de importância para a abordagem desta Tese. Como a Concorrência 01/2013 

resultou deserta será feita referência a seu edital apenas nos pontos em que houve 

diferenciação em relação aos dois editais cujas licitações tiveram empresas participantes. 

 

De uma forma geral, os editais das Concorrências 02/2013 e 03/2013 apresentam a mesma 

estrutura e são compostos por um texto principal e por vinte anexos, a saber (CTM, 2013a, 

2013e): 
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- Anexo 01:  Caracterização do STPP/RMR; 

- Anexo 02: Caracterização dos Lotes de Linhas; 

- Anexo 03: Valor estimado da Garantia de Proposta e da Garantia de Desempenho para cada 

Lote de Linhas;  

- Anexo 04: Contrato de Concessão; 

- Anexo 05: Plano Operacional;  

- Anexo 06: Proposta Comercial; 

- Anexo 07: Minuta de declaração do licitante para utilização das credenciais de qualificação 

econômico-financeira de empresas pertencentes ao mesmo grupo controlador;  

- Anexo 08: Minuta de declaração de manutenção do Responsável Técnico e de 

disponibilidade de pessoal mínimo necessário à prestação dos serviços 

concedidos;  

- Anexo 09: Minuta de declaração de disponibilidade de frota;  

- Anexo 10: Minuta de declaração de disponibilidade de garagem; 

- Anexo 11: Minuta de declaração de inexistência de trabalho infantil; 

- Anexo 12: Minuta da carta-capa de documentação;  

- Anexo 13: Minuta de encerramento;  

- Anexo 14: Minuta de formatação de identificação dos envelopes; 

- Anexo 15: Regulamento dos Transportes Públicos de Passageiros da Região Metropolitana 

do Recife – RTPP/RMR; 

- Anexo 16: Manual de Operação dos Transportes Públicos de Passageiros da Região 

Metropolitana do Recife – STPP/RMR; 

- Anexo 17: Minuta de Declaração de Equivalência;  

- Anexo 18: Minuta de Declaração de inexistência de documento equivalente; 

- Anexo 19: Declaração de compromisso de Constituição de Consórcio; 

- Anexo 20: Plano de Contas. 

 

Reforça-se que esta Tese não pretende exaurir todos os aspectos relacionados com todos os 

conteúdos de um edital de licitação para a delegação de serviços públicos de transporte por 

ônibus. Assim, ao longo desta Tese são mencionados apenas os anexos de importância para a 

abordagem que se pretende desenvolver. 
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O Quadro 8 fornece as principais características dos editais das Concorrências 02/2013 e 

03/2013 (CTM, 2013a, 2013e). As análises desenvolvidas adiante no capítulo 5 serão 

baseadas nessas características.  

 
Quadro 8 - Características dos editais da licitação 

Característica Descrição 
Requisitos para a 
participação na licitação 
(condições de habilitação) 

habilitação jurídica (2); qualificação técnica (7); qualificação econômico-
financeira (5); regularidade fiscal (8); regularidade trabalhista (1); não 
prática de trabalho infantil (1); prestação de garantia de participação de 
R$ 10.000.000,00 (1); compromisso de formação de consórcio (1) 

Tipo de licitação first price sealed-bid tendering; envelope fechado, sendo vencedor o 
proponente que apresentar menor Preço de Remuneração do Operador 
(PRO), que é limitado a um valor teto fixado em edital (PROmáx) (obs: 
cada lote tem um PROmáx próprio) 

Quantidade de lotes 2 (na CC 02/2013) e 5 (na CC 03/2013) 
Consórcios é possível a formação de consórcios, com quantidade ilimitada de 

empresas, desde que no máximo 4 delas venham a ser operadores ativos 
do sistema em caso de vitória. Um mesma empresa não pode fazer parte 
de mais de um consórcio 

Flexibilidade para a 
concessionária no nível 
operacional 

o Poder Público estabelece tarefas relativas a definições estratégicas e 
operacionais (parâmetros técnicos e operacionais são previamente 
estabelecidos pelo CTM com relação a frota, frequências, períodos de 
funcionamento, fiscalização) 

Equilíbrio de remuneração 
para o operador entre os 
lotes da licitação 

cada lote apresenta um PRO próprio, distinto dos demais lotes 

Prazo contratual 15 anos, prorrogáveis por mais 5 anos, desde que os indicadores de 
desempenho fixados no edital sejam atendidos ao longo da execução 
contratual 

Garagens é exigido que cada licitante vencedor disponha de garagem própria 

Possibilidade de 
transferência da concessão 
sem prévia licitação 

os editais permitem que o concessionário operador transfira sua concessão 
para terceiros sem a realização de licitação prévia  

Tipo de contrato preço fixo com cláusula de reajustamento (fixed-price contract with 
economic price adjustment) por um número fixo de anos e por uma 
remuneração por meio de uma taxa, denominada PRO. O CTM pagará ao 
operador o PRO, que é um valor inferior à tarifa paga pelos passageiros. 
O contratado assume o risco da demanda, mas pode se beneficiar de 
reduções de custo em função de sua eficiência 

Maneira de definição da 
tarifa 

estabelecida pelo CTM, devendo abarcar o PRO do operador e as 
despesas do CTM na gestão do STPP/RMR 

Limitações à contratação cada proponente (empresa isolada ou consórcio de empresas) pode 
apresentar propostas para tantos lotes quanto desejar, porém só pode ser 
vitorioso em um lote, por conta de imposição legal que não permite que 
um operador detenha mais de 20% do sistema para evitar monopólio no 
sistema como um todo (lock-in) (Lei Estadual 14.474/2011) 

Cláusula de desclassificação 
de proposta por preços 
inexequíveis 

será aplicada a rotina fixada pelo art. 44, § 3º e 48, II da Lei Federal n.º 
8.666, de 1993, aplicável, mas apenas após ser dada oportunidade ao 
licitante demonstrar ser capaz de adimplir o objeto pelo valor ofertado em 
caso de oferta aparentemente inexequível 
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Característica Descrição 
Cláusula de reajuste reajuste anual com base na variação do Índice de Preços ao Consumidor 

(IPCA) 
Cláusula de revisão 
contratual 

revisão a cada 4 anos de vigência do contrato (em ano da revisão não 
ocorre reajuste) 

Cláusula de reequilíbrio 
econômico-financeiro 

o reequilíbrio pode ocorrer a qualquer momento da execução contratual, 
desde que haja algum fato extraordinário 

Riscos de demanda assumidos pela concessionária contratada 
Valor contratual estimado BRL 14,5 bilhões - para os 7 lotes nos 15 anos iniciais 
Aditivos como a licitação está modelada por lotes de linhas, e não por linhas 

isoladas, pode haver aditivos com criação e alteração de linhas dentro dos 
lotes sem precisar de licitação, respeitando dois limites: a) nenhum 
contratado pode operar em mais de 20% das linhas do STPP/RMR (limite 
imposto pela Lei Estadual 14.474/2011); b) limite de alteração 
quantitativa do valor do contrato de até 25% do valor do contrato (limite 
imposto pela Lei Federal 8.666/1993, art. 65, I, b), podendo ser 
ultrapassado apenas diante alterações qualitativas resultantes de situações 
imprevisíveis (Lei Federal 8.666/1993, art. 65, I, a) 

Avaliação de desempenho pagamentos integrais quinzenais por lote de linhas à concessionária ficam 
condicionados ao atendimento de 90% dos indicadores de qualidade: 
índice de cumprimento de viagens; índice de cumprimento de intervalos; 
índice de quebra; índice de satisfação dos usuários 

Riscos de demanda assumidos pelos operadores 

Fonte: Elaborado a partir de dados constantes dos editais das Concorrências 02/2013 e 03/2013 (CTM, 
2013a, 2013e). 
 

Por oportuno, listam-se no Quadro 9 as principais alterações feitas entre o edital da 

Concorrência 01/2013 e o edital das Concorrência 02/2013 e 03/2013. 

 
Quadro 9 - Principais alterações entre a CC 01/2013 e as CC 02/2013 e 03/2013 

Elemento Concorrência 01/2013 Concorrências 02/2013 e 03/2013 

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

o menor valor da tarifa do serviço 
público a ser prestado 

Quantidades de 
lotes em disputa 

7 dos 7 lotes em que o STPP/RMR foi 
dividido 

lotes 1 e 2 na  CC 02/2013 e lotes 3 a 7 
na CC 03/2013 

Limitação aos 
preços unitários e 
fatores de 
utilização dos 
insumos - 

Fixação expressa no edital de que os 
preços unitários e os fatores de 
utilização dos insumos propostos 
devem estar limitados aos valores 
indicados na planilha orçamentária do 
Anexo 06b, sob pena de 
desclassificação. Todavia, foi admitida 
uma variação superior ao que o Anexo 
06b estabelece em até 5% em relação 
ao fator de utilização de mão de obra. 
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Elemento Concorrência 01/2013 Concorrências 02/2013 e 03/2013 

Quantidade de 
empresas que 
podem se 
consorciar 

No máximo 3 empresas por consórcio Quantidade ilimitada de empresas por 
consórcio, com o máximo de quatro 
empresas como operadoras 

Qualificação 
técnica 

Exigência que o licitante vencedor 
possuísse, em seu quadro permanente 
de pessoal, engenheiros registrados no 
sistema CREA/CONFEA, que 
comprovassem a realização de 
atividades específicas listadas no edital 

Retirada a exigência de que o 
profissional fosse engenheiro, bastando 
que o profissional, de qualquer 
especialidade, devidamente registrado 
em seu órgão de classe, comprove deter 
qualificação técnica para as atividades 
listadas no edital 

Qualificação 
técnica: capacidade 
técnica-operacional 

A soma de atestados por período de 
um ano deve atingir pelos menos 50% 
dos passageiros previstos por ano para 
o lote em disputa 

A soma de atestados por período de um 
ano deve atingir pelos menos 40% dos 
passageiros previstos por ano para o 
lote em disputa 

Cláusulas relativas 
à não exigência de 
formação de SPE 

- 

Apresentação dos documentos relativos 
ao balanço patrimonial e demonstrações 
contábeis através do Sistema Público de 
Escrituração Digital (Sped), 
independente de as proponentes estarem 
obrigadas a utilizar o Sped no sistema 
eletrônico da Receita Federal do Brasil.  

Idade média 
máxima da frota  

3,5 anos para veículos leves, médios, 
pesados e alongados, e 5 anos para 
extrapesados (articulados e BRTs) 

5 anos no primeiro ano de contrato, 4,5 
no segundo ano de contrato, com 
redução anual de 0,5 ano na idade 
média até atingir 3,5 (idade média 
máxima que deverá perdurar até o final 
do contrato) para veículos leves, 
médios, pesados e alongados, e 8 anos 
para veículos extrapesados (articulados 
e BRTs) 

Fonte: Elaborado a partir de dados constantes dos editais das Concorrências 02/2013 e 03/2013 (CTM, 
2013a, 2013e). 
 

No Quadro 10 são apresentados valores estimativos para as contratações decorrentes das 

licitações e algumas exigências de capacidade financeira feitas nos editais das Concorrências 

02/2013 e 03/2013 às empresas interessadas nas licitações. 

 
Quadro 10 - Valores estimativos para as contratações decorrentes das licitações e algumas exigências 
de capacidade financeira (os valores da contratação são relativos às datas das sessões iniciais das CC 

02/2013 e 03/2013, respectivamente 30 de julho de 2013 e 17 de janeiro de 2014) 
Lote Valor estimativo da 

contratação (R$) 
PROmáx 

(R$) 
Garantia de 

proposta (R$) 
Garantia de desempenho 

operacional (R$) 
1 3.043.376.786,00 1,677 10.000.000,00 10.000.000,00 
2 1.249.840.611,00 1,409 10.000.000,00 10.000.000,00 
3 2.155.443.669,00 1,432 10.000.000,00 10.000.000,00 
4 1.720.170.654,00 1,483 10.000.000,00 10.000.000,00 
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Lote Valor estimativo da 
contratação (R$) 

PROmáx 
(R$) 

Garantia de 
proposta (R$) 

Garantia de desempenho 
operacional (R$) 

5 1.742.213.451,00 1,975 10.000.000,00 10.000.000,00 
6 2.022.429.991,00 1,699 10.000.000,00 10.000.000,00 
7 2.598.947.482,00 1,978 10.000.000,00 10.000.000,00 

Total 14.532.422.644,00 - - - 
Fonte: Elaborado a partir de dados constantes dos editais das Concorrências 02/2013 e 03/2013 (CTM, 
2013a, 2013c, 2013d, 2013e, 2013g, 2013h, 2013i, 2013j, 2013k). 
 

Destaque-se que o valor estimado para a contratação corresponde à projeção da receita de 

cada lote durante o prazo contratual estabelecido nos editais. 

 

A estrutura tarifária é assim projetada para funcionar ex post licitações (CTM, 2013b; CTM, 

2013): 

 

- o usuário paga uma tarifa determinada pelo Poder Público, que, de acordo com o item 2.6.1 

do Anexo 1 do edital, deve cobrir os seguintes gastos do CTM: 

 I - preço de remuneração ao operador (PRO); 

 II - manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos; 

 III - despesas com o gerenciamento da bilhetagem eletrônica; 

 (...) 

 V - despesas com a gestão do STPP/RMR; 

 VI - despesas com a gestão dos terminais de integração do SEI, estações de BRTs; 

 VII - gratuidades e abatimentos; 

- as empresas contratadas serão remuneradas de acordo com o PRO constante em suas 

propostas de preços apresentadas nas licitações, que deve necessariamente ser inferior a um 

preço de remuneração máximo ao operador (PROmáx), determinado nos editais das 

Concorrências 01/2013, 02/2013 e 03/2013, para cada lote projetado, calculado em função de 

uma planilha de custos; 

- como o STPP/RMR é composto parcialmente por um sistema integrado, no qual os 

passageiros trocam de ônibus dentro de terminais integrados sem pagar uma nova tarifa além 

daquela inicialmente paga no primeiro embarque feito, e como o CTM alega não dispor de 

tecnologia para contar o número de integrações entre os ônibus dentro desses terminais 

(CTM, 2013a, 2013e), o valor a ser pago aos operadores pelo CTM corresponde ao número de 

passageiros pagantes no primeiro embarque levando em conta os descontos impostos por 

legislação (número denominado Passageiros Equivalentes Catracados, PEC) somado a um 

número estimado de passageiros que fazem integração nos terminais (número denominado 
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Passageiros Integrados nos Terminais Fechados do SEI, PITF) - soma denominada Passageiro 

Equivalente Catracado com Integração (PTEI) - multiplicado pelo PRO do operador. Por sua 

vez, para cobrir o valor a ser pago aos operadores, o CTM coleta dos passageiros um valor 

resultante da multiplicação da tarifa paga pelo número de passageiros pagantes (PEC). O 

equilíbrio entre receitas e despesas do CTM vinha sendo obtido ex ante licitação. 

 

De forma resumida e aproximada, tem-se: 

 

R = PTEI x PRO (Equação 1) 

PTEI = PEC + PITF (Equação 2) 

Va = PEC x Tr (Equação 3) 

S = Va - R (Equação 4) 

 

Ou, de uma forma mais simples e esquemática, ter-se-ia um modo similar de entendimento: 

 

R = (Np + Ni) x PRO (Equação 5) 

Va = Np x Tr (Equação 6) 

S = Va - R (Equação 7) 

 

onde: 

 

R: remuneração da operadora; 

PTEI: Passageiro Equivalente Catracado com Integração; 

PRO: oferta do licitante na licitação, limitado a um PRO máximo (PROmax) fixado em edital; 

PEC: total de Passageiros Equivalentes Catracados; 

PITF: total de Passageiros Integrados nos Terminais Fechados do SEI; 

Va: valor arrecadado pelo CTM; 

Tr: tarifa paga pelos passageiros; 

S: saldo relativo à diferença entre a Tr e o PRO, em favor do CTM; 

Np: número de passageiros pagantes (desconsiderados os eventuais descontos); 

Ni: número de passageiros que trocam de ônibus dentro dos terminais integrados. 

 

As exatas definições de PEC, PTEI, e PITF para uma determinada linha j podem constam dos 

editais das Concorrências 02/2013 e 03/2013, a saber: 
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Passageiro Equivalente Catracado da linha j (PECj): é o total de Passageiros 

Transportados (PTj) por uma linha menos os Passageiros Gratuitos (PTGj), menos 

50% (cinquenta por cento) dos Passageiros Estudantes (PTEj) e menos 50% 

(cinquenta por cento) dos passageiros transportados aos domingos (PIDj), 

registrados na catraca, e seu valor é calculado através da seguinte expressão: 

 
PECj = PTCj – PTGj– PTEj/2-PIDj/2 

Onde: 

PTCj = é o total de passageiros transportados registrados na catraca da linha j; 

PTGj = é o total de passageiros com direito à gratuidade registrados na catraca da 

linha j; 

PTEj = é o total de passageiros que utilizam o passe estudantil registrados na catraca 

da linha j; 

PIDj =é o total de passageiros que utilizam o Sistema aos Domingos, registrados na 

catraca  e pagam meia passagem. 

Consideram-se passageiros com direito à gratuidade, aqueles indicados nos 

seguintes diplomas normativos: 

I – idosos acima de 65 anos, nos termos do § 2º do art. 230 da Constituição Federal 

de 1988 e do art. 39 da Lei Federal n.º 10.741, de 1º de outubro de 2003; 

II – agentes de inspeção do Ministério do Trabalho, quando no exercício de suas 

funções profissionais, nos termos do § 5º do art. 630 do Decreto-Lei n.º 5.452, de 1º 

de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho); 

III – carteiros e mensageiros da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos - ECT, 

quando no exercício de suas funções profissionais e devidamente uniformizados, nos 

termos do art. 9º do Decreto-Lei n.º 3.326/41 e do art. 51 do Decreto-Lei n.º 

5.405/43; 

IV – oficiais da Justiça do Trabalho, quando no exercício de suas funções 

profissionais, nos termos do art. 16 da Lei Federal n.º 4.192, de 24 de dezembro de 

1962;  

V – oficiais da Justiça Federal, quando no exercício de suas funções profissionais, 

nos termos do art. 43 da Lei Federal n.º 5.010, de 30 de maio de 1966; 

VI – usuários com deficiência física, auditiva, visual, mental e doentes renais em 

tratamento hemodiálico, observados os requisitos estabelecidos no Regulamento dos 

Serviços; 

VII – crianças até 6 (seis) anos;  

VIII – policiais militares, limitados a dois por veículo; e 

IX –beneficiários a que se referem à Lei Estadual 11.519 de 05 de janeiro de 1998 e 

alterações; à Lei Estadual 12.045 de 17 de julho de 2001 e alterações; à Lei Estadual 

12.115 de 03 de dezembro de 2001 e alterações. 
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Passageiro Equivalente Catracado com Integração (PTEIj): o número de 

Passageiros Equivalentes Catracados da linha j (PECj) de uma determinada Linha 

somado ao número de Passageiros Integrados que acessam a mesma Linha, no 

interior dos Terminais de Integração, sem pagamento de nova passagem, oriundos 

das outras Linhas do SEI. Enquanto não for possível identificar e contabilizar os 

Passageiros Integrados dos Terminais Fechados através de algum procedimento 

eletrônico, a quantificação será obtida por pesquisa, com periodicidade semestral, de 

embarque e desembarque nos terminais, com metodologia indicada pelo CTM. 

PTEIj=PECj + PITFj 

Onde: 

PTEIj = Total de Passageiros Equivalentes Catracados com Integração da linha j; 

PECj = Total de Passageiros Equivalentes Catracados da linha j; 

PITFi = Total de Passageiros Integrados nos Terminais Fechados do SEI da linha j. 

(CTM, 2013a, pp. 8-9, 2013e, pp. 8-9, grifos do autor). 

 

Segundo os estudos feitos pelo CTM que embasaram o projeto básico da licitação, o valor da 

tarifa será maior que o valor da remuneração das operadoras, estando este incluído naquele. 

Ou seja, do valor arrecadado com as tarifas, após a dedução da remuneração dos operadores, o 

CTM ficará com uma diferença de arrecadação, para custear despesas do sistema. 

 

Os equipamentos projetados para serem operados ex post licitações correspondem à frota e 

equipamentos de controle e segurança. A frota deverá ter idade média máxima de cinco anos 

no primeiro ano de contrato, quatro anos e meio no segundo ano de contrato, com redução 

anual de meio ano na idade média até atingir três anos e meio (idade média máxima que 

deverá perdurar até o final do contrato) para veículos leves, médios, pesados e alongados, e 

idade média máxima de oito anos para veículos extrapesados (articulados e BRTs). A frota 

deverá ter idade máxima por veículo de sete anos para veículos leves, médios, pesados e 

alongados, e dez anos para veículos extrapesados (articulados e BRTs). Com exceção dos 

veículos dos BRTs, todos os demais veículos devem ter catraca interna e validadores de 

bilhetagem eletrônica. Os veículos e os terminais de integração devem ter microcâmara de 

segurança interna (CTM, 2013b; CTM, 2013f). 

 

Em relação às instalações, as empresas vencedoras das licitações devem dispor de garagens  
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legalizadas junto a Prefeitura e órgãos responsáveis pelo meio ambiente e 

devidamente cadastradas no CTM, contendo layout, elementos e informações do 

tipo: áreas de escritório, oficina e pátio de estacionamento, tipo de pavimento, 

equipamentos existentes, com todas as características de acordo com as 

especificações estabelecidas no Contrato de Concessões, no Regulamento do 

STPP/RMR, no Manual de Operação do STPP/RMR e em normas complementares. 

Nestes instrumentos legais também estão contidos os cuidados necessários para 

evitar a poluição por ruídos, gases e dejetos na rede de esgotos. Não é permitido os 

veículos estacionarem do lado externo das garagens, obstruindo o sistema viário 

(CTM, 2013b, p. 28; CTM, 2013f, p. 28). 

 

4.2.4. Características dos Sete Lotes em que o STPP/RMR foi Dividido para fins das 
Concorrências 02/2013 e 03/2013 
 

As características individualizadas dos sete lotes em que o STPP/RMR foi dividido para fins 

das licitações constam dos volumes que constituem o anexo 2 dos editais das Concorrências 

02/2013 e 03/2013 (CTM, 2013c, 2013d, 2013g, 2013h, 2013i, 2013j, 2013k). 

 

Lembra-se que a primeira tentativa para licitar o sistema foi feita através da Concorrência 

01/2013, que todavia resultou deserta. Sete das oito áreas geográficas/lotes em que o 

STPP/RMR é dividido foram simultaneamente licitados. O oitavo lote já havia sido delegado 

anteriormente. Devido ao fracasso da Concorrência 01/2013, o CTM alterou cláusulas do 

edital bem como o desenho da disputa, que passou a ser dividida em duas licitações: a 

Concorrência 02/2013, formada pelos lotes 1 e 2, que correspondem às áreas que abarcam os 

dois corredores de Bus Rapid Transit (BRT) projetados (Corredor Note-Sul e Corredor Leste-

Oeste), e a Concorrência 03/2013, compreendendo os lotes de 3 a 7. 

 

Saliente-se que nas Concorrências 02/2013 e 03/2013 a numeração dos lotes foi alterada em 

relação ao edital da Concorrência 01/2013. Os lotes 1 e 2 da Concorrência 02/2013 

corresponderam, respectivamente, aos lotes 7 e 4 da Concorrência 01/2013. Os lotes 3, 4, 5, 6 

e 7 da Concorrência 03/2013 corresponderam, respectivamente, aos lotes 3, 2, 5, 6 e 1 da 

Concorrência 01/2013. 
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Para evitar confusão na referenciação aos lotes, cuja numeração sofreu alteração entre os 

editais das Concorrências 01/2013 (deserta), 02/2013, e 03/2013, o Quadro 11 mostra a 

equivalência entre essas numerações. 

 
Quadro 11 - Equivalência dos lotes entre as 3 licitações 

Lotes em disputa e suas equivalências entre as 3 licitações  
CC 02/2013 CC 03/2013 CC 01/2013 

1 - 7 
2 - 4 
- 3 3 
- 4 2 
- 5 5 
- 6 6 
- 7 1 

Fonte: Elaborado a partir de dados constantes dos editais das Concorrências 02/2013 e 03/2013 (CTM, 
2013a, 2013e). 
 

Salienta-se que porque a Concorrência 01/2013 resultou deserta, as características aqui 

apontadas e comentadas são referentes às Concorrências 02/2013 e 03/2013. 

 

A Figura 5 exibe a distribuição dos sete lotes projetados disputados nas Concorrências 

02/2013 e 03/2013, e também exibe o oitavo lote anteriormente delegado. Salienta-se que a 

área denominada "Centro" corresponde à região central de Recife e não corresponde a um lote 

específico, porquanto as linhas que nela trafegam têm origem nos demais lotes e neles foram 

inseridas para fins das licitações. 
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Figura 5 - Vista geral dos lotes em que o STPP/RMR foi dividido 

é  
NORTE 

 
Fonte: Adaptação de figura constante dos editais das Concorrências 02/2013 e 03/2013 (CTM, 2013a, 
2013e). 
 

O Quadro 12 exibe algumas informações dos sete lotes projetados para as disputas. Salienta-

se que há uma diferença nos números de linhas e frota ex post licitação (380 linhas e 2.593 

veículos) e ex ante licitação (393 linhas e 2.814 veículos). Esse fato ocorre porque o projeto 

básico dos editais das licitações alterou algumas linhas do STPP/RMR, implicando redução 

em seu número. Destaca-se que a quantidade da frota e o número de linhas indicados no 

Quadro 12 são referentes à situação ex post licitação, ou seja, ao sistema projetado que foi 

disputado. 

 
Quadro 12 - Informações dos lotes 

Lote Principais corredores 
abarcados pelo lote 

Número 
de 

linhas 

% de 
linhas 

Frota 
de 

ônibus 

No de 
viagens/

mês 
PTEI/ano 

1 

BR-101 (Norte); PE-15 
(Norte/Sul); Av. Getúlio Vargas; 
Av. Governador Carlos de Lima 
Cavalcanti; PE-01 

76 20% 497 61.332 120.993.899 

2 Av. Belmino Correia; PE-27; 
PE-05; Av. Caxangá 35 10% 204 28.125 59.139.218 
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Lote Principais corredores 
abarcados pelo lote 

Número 
de 

linhas 

% de 
linhas 

Frota 
de 

ônibus 

No de 
viagens/

mês 
PTEI/ano 

3 Av. José Rufino; Av. Abdias de 
Carvalho 70 18% 402 112.112 100.321.133 

4 Av. Mascarenhas de Morais; 
Estrada da Batalha 52 14% 313 82.896 77.322.001 

5 Av. Rosa e Silva; Av. Rui 
Barbosa; Av. Norte 43 11% 352 64.174 58.822.300 

6 Av. Beberibe; Av. Presidente 
Kennedy 50 13% 394 85.866 79.342.048 

7 

Av. Engº. Domingos Ferreira; 
Av. Visconde de Jequitinhonha; 
Av. Bernando Vieira de Melo; 
Av. Ayrton Senna; Estrada da 
Batalha; BR-101 Sul (Cabo e 
Ipojuca) 

54 14% 431 79.530 87.589.415 

Totais 380 100% 2.593 514.035 583.530.014 
Fonte: Elaborado a partir de dados constantes dos editais das Concorrências 02/2013 e 03/2013 (CTM, 
2013a, 2013c, 2013d, 2013e, 2013g, 2013h, 2013i, 2013j, 2013k). 
 

Salienta-se que os volumes que constituem o anexo 2 do edital da Concorrência 02/2013 

apresentam o número de viagens para os lotes 1 e 2 por mensal. Por sua vez, os volumes que 

constituem o anexo 2 do edital da Concorrência 03/2013 apresentam o número de viagens 

para os lotes 3 a 7 por dia útil. Assim, para fins de equalização, no Quadro 12 o número de 

viagens para os lote 3 a 7 é apresentado sob periodicidade mensal, tendo sido considerado um 

mês como tendo vinte e dois dias úteis. 
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5. APLICAÇÃO DO MÉTODO ÀS CONCORRÊNCIAS 01/2013, 02/2013 E 03/2013 
DO STPP/RMR: RESULTADOS E ANÁLISES 
 

Porque a Concorrência 01/2013 resultou deserta, este capítulo se restringirá a aplicar o 

método de análise aos editais e respectivos anexos das Concorrências 02/2013 e 03/2013, 

porquanto esses procedimentos licitatórios foram bem sucedidos no sentido de terem tido 

vencedores declarados. 

 

Assim, este capítulo trata de analisar o eventual comprometimento da competitividade 

detectado nos editais das Concorrências 02/2013 e 03/2013, licitações públicas para a 

delegação dos serviços de TPUO no STPP/RMR conduzidas pelo CTM, com base no método 

desenvolvido no capítulo 3 e na revisão bibliográfica feita no capítulo 2, levando em conta 

pressupostos tanto da Teoria da Regulação Econômica quanto da Teoria dos Leilões, e 

considerando as estruturas de mercado ex ante e ex post disputa. 

 

Como já dito, os serviços de TPUO no STPP/RMR vinham sendo operados sem a existência 

de contratos, realizados apenas através de ordens de serviço, estando, portanto, não apenas em 

desacordo com os ditames constitucionais, mas também em falta com adequados parâmetros 

da Teoria da Regulação Econômica. Em adição, lembre-se que além de carecer de contratos, a 

execução dos serviços não havia sido precedida de procedimentos licitatórios, nunca tendo 

sido precedida de adequadas práticas sugeridas pela Teoria dos Leilões. 

 

Neste capítulo são analisados não apenas os termos dos editais, quantidade de participantes, a 

estrutura de mercado ex ante, mas também a estrutura de mercado ex post licitações. Salienta-

se que as análises aqui desenvolvidas não estão restritas aos eventuais aspectos dos editais das 

licitações que ameaçaram a competitividade, sendo também especulada uma possível 

estrutura de mercado resultante da modelagem dos editais, que poderia ocorrer em virtude das 

próprias inconsistências observadas nos editais que favoreciam uma acomodação dos 

incumbentes. Após isso, serão mostrados os resultados das licitações e será feita uma 

comparação entre a possível estrutura de mercado especulada com os resultados reais das 

licitações. Essa comparação servirá para reforçar os pontos de vista acerca da restrição à 

competitividade estabelecida nos editais das licitações. 
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Uma ressalva quanto a aspectos jurídicos: este capítulo não se restringe a análises jurídicas 

puramente formais ou legalistas. Pelo contrário, entende-se a legislação como um limitador 

dentro do qual há várias opções, e um dos objetivos do capítulo é justamente apontar para 

dentre essas opções aquelas consideradas as mais adequadas, com base em pressupostos 

técnicos. Muitas opiniões e conclusões aqui desenvolvidas podem até mesmo se situar no 

campo da discricionariedade do administrador público. Todavia, aqui se alinha à visão mais 

moderna de discricionariedade, vista como um dever do administrador, e não um direito, de 

escolher entre as diversas soluções possíveis aquelas que mais apropriadamente fiquem 

adequadas aos princípios que devem reger a Administração Pública. 

 

O capítulo também critica aspectos em que a legislação não necessariamente está alinhada à 

técnica mais adequada, e nesse sentido eventualmente poderá ser feita extrapolação ao que o 

atual arcabouço jurídico brasileiro suporta, com sugestões de alterações legislativas para 

abarcar aspectos econômicos mais adequados à boa prática. 

 

Em síntese, aqui é considerado que na escolha de soluções a seus problemas, o administrador 

público não deveria apenas se ater a aspectos legais e formais, mas também a aspectos 

materiais e a aspectos técnicos, principalmente aqueles relacionados à Teoria da Regulação 

Econômica e à Teoria dos Leilões. Em outras palavras, disposições legais são condições 

necessárias, mas não suficientes, para a definição das soluções a adotar, pois outros 

pressupostos deveriam ser considerados, entre eles adequados aspectos técnicos. 

 

O autor destaca que as análises feitas neste capítulo são suas apenas e destaca que não tem a 

intenção de sugerir que os seus achados indicam que os editais das licitações violaram 

qualquer lei ou regra oficial. 

 

Este capítulo é composto, além desta introdução, de uma primeira seção, na qual será feita 

uma análise da aderência das características dos editais das Concorrências 02/2013 e 03/2013, 

mencionadas no capítulo 4, com o método de análise desenvolvido no capítulo 3, sendo dado 

ênfase nos nove parâmetros do método, sempre tendo a busca pela competitividade como foco 

principal das análise feita. Em uma segunda seção será feita uma especulação de uma 

estrutura de mercado para o momento ex post licitação, com base nas inconsistências e 

inadequações dos editais apontadas na primeira seção desta capítulo, que mostrará como a 

própria modelagem dos editais pode propiciar o surgimento de um cenário em que a estrutura 
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de mercado no momento ex post licitações reproduziria a estrutura de mercado do momento 

ex ante licitações, o que significaria o comprometimento da competitividade produzido pelos 

próprios termos dos editais das licitações. Após isso, em uma terceira seção, são apresentados 

os resultados reais das Concorrências 02/2013 e 03/2013, e serão feitos comentários sobre a 

real estrutura de mercado gerada no momento ex post licitações, sendo mostrado que 

efetivamente os resultados das licitações comprometeram os princípios da competitividade e 

da economicidade. Em uma última seção são apresentadas as considerações finais do capítulo. 

 

5.1. ANÁLISES E CRÍTICAS AO MODELO ADOTADO NO EDITAL  
 

Nas subseções seguintes são confrontadas características dos editais com os pressupostos 

considerados como práticas adequadas presentes no método de análise desenvolvido no 

capítulo 3, tomando sempre como assunção basilar a busca pela ampliação da 

competitividade. 

 

Antes porém de se discutir cada um dos parâmetros do método per se, cabe fazer um 

comentário sobre o arranjo institucional do CTM.  

 

O CTM é considerado como um consórcio público que seria regido, de acordo com o próprio 

CTM (2015a) e com os editais das Concorrências 02/2013 (CTM, 2013a) e 03/2013 (CTM, 

2013e), regido pela Lei Federal 11.107/2005 (BRASIL, 2005), a legislação nacional que rege 

as regras que envolvem consórcios públicos. 

 

O parágrafo 1o do artigo 1o da Lei Federal 11.107/2005 estabelece que um consórcio público 

será constituído ou como associação pública ou como pessoa jurídica de direito privado. 

 
Art. 1° Esta Lei dispõe sobre normas gerais para a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios contratarem consórcios públicos para a realização de 

objetivos de interesse comum e dá outras providências. 

§ 1° O consórcio público constituirá associação pública ou pessoa jurídica de 

direito privado. (BRASIL, 2005). 

 

Entretanto, a despeito de se declarar um consórcio público albergado pela Lei Federal 

11.107/2005, de fato o CTM foi constituído como uma empresa pública, não podendo, assim, 
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ser considerado tecnicamente um consórcio público, pois não se enquadra nas hipóteses 

previstas no art. 6o, incisos I e II da Lei Federal 11.107/2005. 

 
Art. 6° O consórcio público adquirirá personalidade jurídica: 

I – de direito público, no caso de constituir associação pública, mediante a 

vigência das leis de ratificação do protocolo de intenções; 

II – de direito privado, mediante o atendimento dos requisitos da legislação civil. 

(BRASIL, 2005). 

 

Ou seja, para ser configurado como consórcio público, o CTM deveria ter sido constituído 

como associação pública, com personalidade de direito público e natureza autárquica. No 

entanto, o CTM é constituído como empresa pública, o que afasta a sua caracterização como 

consórcio público. 

 

A esse respeito, veja-se o que diz o par. 1o do art. 1o da Lei Estadual de Pernambuco 

13.235/2007, que instituiu o CTM: 

 
§ 1° Fica autorizada a criação do Consórcio de Transportes da Região Metropolitana 

do Recife – CTM, sob a forma de Empresa Pública, nos termos previstos no 

Protocolo de Intenções mencionado no caput do presente artigo, pessoa jurídica de 

direito privado, multifederativa, com autonomia administrativa e financeira. 

(PERNAMBUCO, 2007, grifos nossos). 

 

Veja- se também o artigo 2o da Lei Municipal de Recife 17.360/2007: 

 
Art.2o Fica autorizada a criação do Consórcio de Transportes da Região 

Metropolitana do Recife - CTM, sob a forma de Empresa Pública, pessoa jurídica 

de direito privado, com autonomia administrativa e financeira, em conformidade 

com artigo o 70 da Lei Orgânica do Município do Recife e a Lei Municipal n° 

16.837, de 14 de janeiro de 2003. (RECIFE, 2003, grifos nossos).  

 

Veja-se ainda o artigo 2o da Lei Municipal de Olinda 5.553/2007: 

 
Art.2o Fica autorizada a criação do Consórcio de Transportes da Região 

Metropolitana do Recife - CTRM, sob a forma de empresa pública. (sic) 

(RAMALHO, 2009, grifos nossos).  
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Como reforço da ideia de que o CTM não é efetivamente um consórcio público, mas sim uma 

empresa pública, cite-se o inciso VIII do art. 4o da Lei Federal 11.107/2005 que estabelece 

que a escolha do representante legal do representante legal do consórcio público deverá ser 

eleito entre os chefes dos poderes executivos dos entes consorciados. Não é o que se observa 

na prática, na qual o dirigente máximo do consórcio é seu Diretor-Presidente, que não 

corresponde a quaisquer dos Chefes dos Poderes Executivos que estariam consorciados.  

 
Art. 4o São cláusulas necessárias do protocolo de intenções as que estabeleçam: 

(...) 

VIII – a forma de eleição e a duração do mandato do representante legal do 

consórcio público que, obrigatoriamente, deverá ser Chefe do Poder Executivo de 

ente da Federação consorciado. (BRASIL, 2005). 

 

A despeito da aparente inconsistência na formação institucional do CTM,  esta Tese não 

parece ser o local apropriado para tratar desse assunto, porquanto aqui a finalidade é analisar 

os termos do edital das Concorrências 02/2013 e 03/2013 promovidas pelo CTM, e não o 

próprio processo de formação do CTM. De toda forma, decidiu-se fazer o comentário acerca 

da estrutura institucional do CTM por fins didáticos, apenas. 

 

Retomando o propósito enunciado no parágrafo inicial desta seção, adiante são exibidas as 

análises dos processos concorrenciais em tela à luz dos parâmetros do método de análise 

desenvolvido no capítulo 3, explicitados nas subseções 3.1.1. a 3.1.9., e resumidos no Quadro 

6. 

 

5.1.1. Tipo de Procedimento de Procurement Adotado 
 

De início, lembra-se que, de acordo com a seção 3.1.1 e com o Quadro 6, o método de análise 

desenvolvido nesta Tese considera como prática adequada para este parâmetro que na 

contratação da prestação de serviços de TPUO por empresas particulares sejam adotados 

procedimentos de procurement do tipo Anglo-Dutch Auction, com a necessária inversão de 

sinais, por conta do tipo mais adequado para a contratação de serviços de TPUO ser ou menor 

preço da tarifa a ser cobrada aos usuários ou o menor valor da remuneração que o Poder 

Público deverá pagar aos operadores para fornecerem o serviços (pois, nesses casos, o 

procurer atua como comprador), com mecanismos para coibir jump bidding (tanto por meio 
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do estabelecimento no edital da licitação de um limite superior e de um limite inferior para 

uma proposta ser considerada válida, quanto pela permissão no edital da licitação que as 

ofertas na fase dinâmica não necessariamente devem colocar o licitante na liderança da 

disputa), e que o edital da licitação estabeleça um ritmo temporal aleatório, por meio de 

dispositivos eletrônicos, com que as propostas devem ser feitas na fase dinâmica do Anglo-

Dutch Auction. A fase da dynamic auction corresponderá a uma simultaneous descending 

auction e na fase do sealed-bid tendering vence quem ofertar o menor valor. 

 

Destaca-se que as Concorrências 02/2013 e 03/2013 podem ser consideradas leilões nas quais 

o procurer é um comprador e os licitantes são vendedores que têm um custo de fornecimento 

do objeto em disputa, conforme disposto em Klemperer (1999).  

 

Nas Concorrências 02/2013 (CTM, 2013a) e 03/2013 (CTM, 2013e) foi adotado um 

procurement do tipo sealed-bid tendering, em que os proponentes apresentavam suas 

propostas de preços em envelopes fechados. De forma resumida, após a abertura desses 

envelopes, e desde que seus documentos de habilitação estivessem de acordo com as 

exigências dos editais, a empresa que propusesse o menor PRO por PTEI no lote em que 

participasse, limitado a um PROmáx fixado em edital, seria a vencedora do lote. 

 

Sem se entrar no rito de julgamento dos documentos de habilitação das propostas dos 

licitantes, que não são objeto deste parâmetro de análise, o rito de julgamento dos preços das 

propostas dos licitantes foi estabelecido nos itens 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 e 8.5 dos editais das 

Concorrências 02/2013 (CTM, 2013a) e 03/2013 (CTM, 2013e), apresentados no Anexo A 

desta Tese. 

 

Com isso, os editais estabeleceram o tipo de licitação do menor preço, conforme possibilitado 

pela legislação, e uma maneira de definir esse preço também albergado pela legislação. 

Todavia, apesar de seguir a legislação, os editais não seguiram a solução técnica mais 

adequada à luz do método de análise proposto nesta Tese, porquanto não foi adotada um 

Anglo-Dutch Auction, composto por duas fases, uma de simultaneous descending auction 

seguida de outra de sealed-bid tendering. 

 

Como já discutido na seção 3.1.1. serviços de TPUO, que intrinsicamente carregam private 

values e common values em seus custos de produção dos serviços, não deveriam ser licitados 
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por meio de procurements do tipo sealed-bid tendering, porquanto esses procedimentos, 

diante de common values, não favorecem adequada atratividade às licitações, até mesmo por 

causa da ameaça do winner's curse, o que termina por comprometer a competitividade e, em 

decorrência, tanto a eficiência e da economicidade da contratação. 

 

Por fim, cite-se também que uma das mudanças entre os editais das Concorrência 02/2013 e 

03/2013 em relação ao edital da Concorrência 01/2013 (ver Quadro 3 na seção 4.2.3.) foi 

dividir a disputa em dois momentos licitatórios, fazendo com que as Concorrências 02/2013 e 

03/2013 funcionassem como dois procurements sequenciais, o que por si só já poderia ter 

prejudicado a competitividade (ALBANO et al., 2011a), conforme mencionado em 3.1.1.. 

 

Assim, pela não adoção de um Anglo-Dutch Auction, e a consequente não aderência à prática 

considerada como adequada no método de análise desta Tese, aqui é considerado que a 

modelagem dos editais das Concorrências 02/2013 e 03/2013 em relação ao parâmetro "tipo 

de procedimento de procurement adotado" foi inadequada sob o ponto de vista da Teoria da 

Regulação Econômica e da Auction Theory. Assim, a condução das Concorrências 02/2013 e 

03/2013, sob a luz do método de análise, configurou risco de comprometimento da 

competitividade e, em consequência, da eficiência e da economicidade da contratação. 

 

Acresça-se que, como o procurement do tipo Anglo-Dutch Auction não é previsto na 

legislação brasileira que trata da delegação de serviços públicos, especificamente a Lei 

Federal 8.987/1995 (BRASIL, 1995a), a análise desse parâmetro do método sugere uma 

necessidade de a legislação ser revista para ampliar as espécies de tipos de procurement 

permitidos, com a introdução de procedimentos do tipo Anglo-Dutch Auction. 

 

5.1.2. Requisitos para a Participação na Licitação 
 

De início, lembra-se que, de acordo com a seção 3.1.2 e com o Quadro 6, o método de análise 

desenvolvido nesta Tese considera como prática adequada para este parâmetro, assumindo 

que usualmente em contratações de TPUO o procurer atua como comprador de serviço, a 

adoção de requisitos de participação em licitações que: 
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- exija garantia de participação em licitação, capital social mínimo, e garantia de execução 

contratual com parcimônia, e que o percentual instituído por lei para essas garantias incida 

sobre o valor dos investimentos propostos pela licitante; 

- não exija atestado para fins de comprovação técnico-operacional, mas sim relacione os 

equipamentos e pessoal mínimo necessários para o adimplemento contratual e faça com que 

os licitantes se comprometam, por meio de declaração, a atender os requisitos operacionais 

previamente estabelecidos em edital de licitação, sob risco de serem penalizados durante a 

execução contratual; 

- estabeleça reserve price ótimo próximo ou igual ao custo de oportunidade do procurer; 

- inclua no edital de licitação o máximo de informação disponível e crível, para que o maior 

número de empresas tenha menores entry costs e possa participar da disputa; 

- diante das evidências de que a legislação brasileira permite a exigência de uma maior 

quantidade de categorias de documentos exigidos para fins de habilitação em comparação a 

outros países, exigir apenas aqueles que sejam estritamente necessários à verificação da saúde 

institucional dos licitantes. 

 

Em relação à quantidade de documentos exigidos dos potenciais licitantes para participarem e 

serem habilitados nas Concorrências 02/2013 e 03/2013, na primeira linha do Quadro 8 da 

seção 4.2.3. foi indicado que os editais exigiram oito categorias de requisitos de documentos 

de habilitação, com um total de vinte e seis documentos a apresentar. A despeito de se tratar 

de discricionariedade conferida à Administração pela legislação exigir tamanha quantidade de 

documentos, convém citar que em outros países é exigido rol de requisitos em quantidade 

inferior, em torno de quatro categorias (Carpineti et al., 2011). Por oportuno, cite-se que os 

documentos exigidos para habilitação acima mencionados constaram do item 7 de ambos 

editais das Concorrências 02/2013 (CTM, 2013a) e 03/2013 (CTM, 2013e), enquanto os itens 

4.1.5 e 4.1.6 de ambos editais apresentaram as condições que empresas estrangeiras e 

consórcios deveriam atender para participarem das licitações. Esses itens estão apresentados 

no Anexo B desta Tese. 

 

Assim, diante da quantidade de documentos de habilitação exigidos, pode ser interpretado que 

a aplicação da legislação brasileira pelos elaboradores dos editais das Concorrências 02/2013 

e 03/2013, notadamente a Lei Federal 8.987/1995 (BRASIL, 1995a), talvez tenha exigido 

demasiada quantidade de documentos de habilitação às empresas interessadas nas licitações, o 

que de alguma forma pode ter restringir a competitividade. 
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O item 7.5.2. de ambos editais das Concorrências 02/2013 e 03/2013 (ver Anexo B, e também 

o Quadro 10 na seção 4.2.3.), estabeleceu que o montante da garantia de proposta a ser 

apresentada por todos os licitantes, como condição de habilitação nas licitações, deveria ser de 

R$ 10.000.000,00, independentemente do lote que o licitante estivesse disputando. Ora, essa 

exigência não pareceu razoável nem proporcional, à uma porque o valor da garantia não 

correspondeu a um percentual incidido sobre o valor dos investimentos previstos em projeto 

básico para cada lote do sistema, à duas porque para lotes distintos, com valores estimativos 

de contratação distintos, foi exigida a mesma garantia de participação. Assim, nesse aspecto, 

os editais divergem do que o método de análise aqui desenvolvido preconiza como prática 

adequada, e a exigência de garantia de proposta, como feita, pode ter representado uma 

barreia à entrada nas licitações, com impacto negativo na competitividade. 

 

O item 11.1.1. de ambos editais das Concorrências 02/2013 e 03/2013 (ver Anexo B, e 

também o Quadro 10 na seção 4.2.3.), estabeleceu que o montante da garantia de desempenho 

operacional a ser apresentada pela empresa vencedora de cada lota das licitações, como 

condição para assinatura dos respectivos contratos de concessão, deveria ser de R$ 

10.000.000,00, independentemente do lote que o licitante tivesse vencido. Ora, essa exigência 

não pareceu razoável nem proporcional, à uma porque o valor da garantia não correspondeu a 

um percentual incidido sobre o valor dos investimentos previstos em projeto básico para cada 

lote do sistema, à duas porque para lotes distintos, com valores estimativos de contratação 

distintos, foi exigida a mesma garantia de participação. Assim, nesse aspecto, os editais 

divergem do que o método de análise aqui desenvolvido preconiza como prática adequada, e a 

exigência de garantia de proposta, como feita, pode ter representado uma barreia à entrada nas 

licitações, com impacto negativo na competitividade. 

 

Quanto aos outros critérios para este parâmetro do método de análise, o estabelecimento de 

reserve price ótimo próximo ou igual ao custo de oportunidade do procurer, e informação 

disponível e crível, para que o maior número de empresas tenha menores entry costs e possa 

participar da disputa, não há comentários a serem feitas aqui, pois os editais não pareceram 

divergir das práticas recomendadas no método. No Quadro 10 na seção 4.2.3. podem ser 

vistos os PROmáx admitidos para cada lote, que correspondem aos reserve prices das 

licitações. Esses PROmáx foram calculados pelo CTM com base em planilha de custos, 
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levando em conta insumos, equipamentos e pessoal para realizar os serviços. A análise dos 

itens dessa planilha foge do escopo desta Tese. 

 

Quanto às informações relativas ao funcionamento do STPP/RMR, os editais das 

Concorrências 02/2013 (CTM, 2013a) e 03/2013 (CTM, 2013e) exibiram vários anexos, 

listados na seção 4.2.3. Como estes anexos contêm informações relevantes para a preparação 

das propostas, este ponto de análise aqui é considerado como adequado. 

 

Assim, pela não adequação dos requisitos para a participação na licitação relativos à exigência 

de garantia de proposta e à exigência de garantia de desempenho operacional, e pela 

quantidade de documentos de habilitação exigidos dos licitantes, e a consequente não 

aderência à prática considerada como adequada no método de análise desta Tese, aqui é 

considerado que a modelagem dos editais das Concorrências 02/2013 e 03/2013 em relação ao 

parâmetro "requisitos para a Participação na Licitação" foi inadequada sob o ponto de vista da 

Teoria da Regulação Econômica e da Auction Theory. Assim, a condução das Concorrências 

02/2013 e 03/2013, sob a luz do método de análise, configurou risco de comprometimento da 

competitividade e, em consequência, da eficiência e da economicidade da contratação. 

 

5.1.3. Divisão do Objeto em Lotes 
 

De início, lembra-se que, de acordo com a seção 3.1.3 e com o Quadro 6, o método de análise 

desenvolvido nesta Tese considera como prática adequada para este parâmetro que na 

contratação da prestação de serviços de TPUO por empresas particulares a eventual divisão de 

um sistema de TPUO seja feita em uma quantidade de lotes tal que: a quantidade de lotes seja 

inferior à quantidade de participantes esperados; a quantidade de combinações resultantes das 

diversas possibilidades de arranjos entre os potenciais interessados seja menor que a 

quantidade de lotes; diante da impossibilidade de se estabelecer quantidade de lotes menor 

que a quantidade de potenciais interessados, dever-se-ia aumentar substancialmente a 

quantidade de lotes; seja estabelecido package bidding (quando houver complementariedades 

positivas e as economias proporcionadas aos licitantes pelas complementariedades fossem 

internalizadas em suas propostas) e muitos lotes pequenos; sejam formados lotes de distintos 

tamanhos e complexidades; a divisão dos lotes seja feita em função da quantidade de veículos 

e da complexidade tecnológico- operacional das linhas envolvidas. 
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Lembra-se também que para fins das Concorrências 02/2013 e 03/2013 o STPP/RMR foi 

dividido em 7 lotes, e inicialmente foi feita uma tentativa na Concorrência 01/2013 de licitar 

todos os lotes de uma única vez, em uma licitação do tipo 1st price-bid sealed-bid tendering, 

mas a licitação resultou deserta. Após isso, foi realizada a Concorrência 02/2013, na qual 

foram licitados simultaneamente, em licitação do tipo 1st price-bid sealed-bid tendering, 

apenas dois dos sete lotes em que o STPP/RMR foi dividido (correspondentes aos corredores 

Norte-Sul e Leste-Oeste dos de BRTs projetados). Na Concorrência 03/2013 estiveram em 

disputa simultânea, em licitação do tipo 1st price-bid sealed-bid tendering, os cinco lotes 

restantes. 

 

Nesta seção é feita crítica em relação a essa quantidade de sete lotes em que o sistema foi 

dividido, iniciando com uma referência a estudo resultante de convênio realizado entre a 

antecessora do CTM - a EMTU/Recife - o GEIPOT e a Fundação COPPETEC (GEIPOT, 

1999). Esse estudo sugeriu, a partir de pressupostos guiados pela busca da competitividade 

através da contestabilidade típica do mercado de ônibus urbano, com base nos dados da 

época, a divisão do sistema em 118 lotes. Independentemente de se entrar no mérito da 

pertinência do estudo do GEIPOT em dividir o sistema em 118 lotes, essa comparação é feita, 

pois esse estudo está alinhado com os critérios de boas práticas apontadas para o parâmetro 

"divisão do objeto em lotes" no método de análise desenvolvido nesta Tese. 

 

O Quadro 13 abaixo exibe uma comparação entre as prescrições do citado estudo (GEIPOT, 

1999) e a do projeto básico realizado para as Concorrências 02/2013 e 03/2013 que dividiu o 

STPP/RMR em sete lotes. 

 
Quadro 13 - Comparação entre as prescrições GEIPOT (1999) e as do projeto básico 

Tipo de 
Lotes 

Estudo GEIPOT (1999) Projeto Básico CCs 02 e 03/2013 (2012) 
Nº Linhas Frota Nº Lotes Nº Linhas Frota Nº Lotes 

Pequenos 169 862 66 0 0 0 
Médios 96 867 35 0 0 0 
Grandes 47 682 17 380 2.593 7 
Total 311 2.410 118 380 2.593 7 

Fonte: Elaborado a partir de dados constantes dos editais das Concorrências 02/2013 e 03/2013 (CTM, 
2013a, 2013e) e de GEIPOT (1999). 
 

Cabe salientar que a diferença na quantidade das linhas e da frota entre o estudo do GEIPOT e 

o projetos básico ocorre porque, enquanto o primeiro revela a situação pensada pelo GEIPOT 
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para ser implantada no sistema em 1999, em um momento significativamente ex ante 

licitações, o segundo corresponde ao que o CTM deseja chegar no momento ex post 

Concorrências 02/2013 e 03/2013. Todavia, a diferença da quantidade de lotes entre as duas 

situações constantes do Quadro 13 não compromete as considerações adiante feitas. 

 

Ao se observar o Quadro 13 em conjunto com o Quadro 12 da seção 4.2.4. é percebido que, 

enquanto o GEIPOT (1999) sugeriu a divisão em uma quantidade grande de lotes, bem como 

uma diversificação nos tamanhos dos lotes, com a implementação de lotes pequenos, médios, 

e grandes, o projeto básico dos editais das Concorrências 02 e 03/2013 dividiu o sistema em 

apenas sete lotes, todos podendo ser considerados grandes, independente do critério que se 

adote, quer o critério do Quadro 3 (seção 3.1.3), quer o critério do Quadro 4 (seção 3.1.3), e 

com características relativamente similares. Ou seja, as disposições do estudo do GEIPOT 

(1999), e a prática considerada adequada do método de análise construída na seção 3.1.3 e 

indicada no Quadro 6, de diferenciação de porte tanto por conta da quantidade de linhas como 

de frotas, não foram empregadas. 

 

Se se comparar as frotas de cada lote com o Quadro 4 da seção 3.1.3., percebe-se que só 

foram licitados nas Concorrências 02/2013 e 03/2013 lotes para serem operados, segundo 

classificação de Henry (1999), por empresas classificadas como megaempresas, que são as 

empresas que atingiram a último etapa do processo de concentração empresarial. Essas 

empresas têm, portanto, lógicas concentracionistas, quando não monopolizantes, que 

terminam por levar a situações ologopolistas (até mesmo incentivadas pelos poderes 

públicos). 

 

Adicione-se que, como não houve lotes pequenos ou médios na solução preconizada pelo 

Projeto Básico, barreiras à entrada foram estabelecidas, dificultando o acesso de pequenas e 

médias empresas às licitações. Assim, para terem alguma chance de vitória na disputa das 

Concorrências 02/2013 e 03/2013, as empresas pequenas e médias teriam que participar das 

licitações associadas a empresas grandes, sob a forma de consórcio, deixando assim a 

competitividade ameaçada. 

 

Reforça-se que o fato dos editais terem permitido que fossem feitos consórcios não elimina a 

barreira à entrada acima mencionada, pois mesmo que eventualmente uma pequena ou média 

empresa saísse vencedora através de um consórcio, possivelmente a pressão sobre ela 
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exercida durante o contrato por suas parceiras consorciadas, principalmente as de grande 

porte, poderia vir a excluí-las do consórcio. Na seção 5.1.4 serão feitos mais comentários 

sobre as inadequações na maneira como os editais das duas concorrências permitiram a 

formação de consórcios para fins de participação nas licitações. 

 

Uma situação diferente poderia ocorrer, todavia, quando à pequena ou à média empresa fosse 

dada a oportunidade de vencer um lote pequeno, posto em disputa em igualdade de condições 

a quaisquer interessados. Caso vitoriosa, nesse cenário de lotes com dimensões distintas, uma 

pequena ou uma média empresa seria a única responsável pelo seu lote, e a sua manutenção 

ou não na prestação dos serviços dependeria apenas da sua relação com a Administração, e 

não com terceiros. Além disso, esses lotes pequenos estimulariam tanto a atratividade da 

licitação a potenciais entrantes como aumentariam a competitividade das disputas. 

 

Em defesa do equilíbrio de seu estudo, o GEIPOT (1999) apresentou uma tabela, abaixo 

reproduzida como Quadro 14, na qual é mostrado que, apesar da divisão em diferente tipos de 

lotes, a divisão global do total da frota nos 118 lotes - divididos em pequenos, médios e 

grandes - mostra-se equilibrada, o que seria uma prática adequada. Ainda que projetado para o 

ano de 1999, as premissas adotadas no Quadro 2 continuam válidas. 

 
Quadro 14 - Classificação do tamanho dos lotes 

Tamanho dos Lotes Participação (em %) no total de: 
Lotes Linhas Frota 

Pequenos 56 54 36 
Médios 29 31 36 
Grandes 14 15 28 

Fonte: GEIPOT (1999). 
 

Do Quadro 14 pode ser visto um equilíbrio entre a quantidade da frota e o tamanho dos lotes 

sugeridos pelo GEIPOT (1999), pois os lotes pequenos e os médios ficaram, cada um com 

cerca de 36% da frota, enquanto os lotes grandes com cerca de 28%. 

 

Portanto, pode ser percebido que há uma diferença substancial entre a solução preconizada 

pelo GEIPOT (1999) e a do projeto básico das licitações ora sob análise, no qual o lote com a 

menor frota (lote 2) foi projetado para ter 204 veículos. 

 

Apenas como exemplo indicativo da pequena quantidade de lotes adotados nas Concorrências 

02/2013 e 03/2013, bem como de suas grandes dimensões, observem-se a Figura 5 e o Quadro 
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12 da seção 4.2.4, e veja-se o lote 1. Esse lote abrange grande parte do município de Olinda e 

adjacências, e seria, como de fato terminou ocorrendo após o julgamento da Concorrência 

02/2013, todo delegado a um só operador. 

 

A crítica ora feita decorre do fato de que, em oposição às prescrições citadas na seção 3.1.3., a 

modelagem das Concorrências 02/2013 e 03/2013 possibilitou a existência de um cenário no 

qual a quantidade de arranjos/alocações possíveis das empresas incumbentes, levando-se em 

conta a permissão para formação de consórcios com quantidade ilimitada de participantes, 

pode ser igual ou maior que a quantidade de lotes em disputa, o que caracterizou uma forte 

ameaça à competitividade, pela possibilidade de conluio (Rolim et al., 2010). Lembra-se que 

no momento ex ante licitações o STPP/RMR tinha um total de dezessete operadores 

incumbentes (CTM, 2013o). 

 

A ameaça à competitividade oriunda da modelagem das licitações ocorreu porque havia 

dezessete empresas incumbentes, que poderiam se agrupar em sete consórcios, e cada 

consórcio assim um vencer um lote (uma simulação dessa situação é vista adiante na seção 

5.2.). Em outras palavras, a divisão do STPP/RMR em sete lotes, sendo possível a formação 

de consórcios com número ilimitado de empresas, equivaleu à divisão do sistema em infinitas 

parcelas/cotas, igual à quantidade de combinações possíveis entre o número de lotes (sete) e o 

número de empresas que podem se consorciar por lote (ilimitado). Assim, a modelagem das 

licitações gerou uma situação em que havia dezessete empresas com potencialidade para 

fazerem arranjos combinatórios para preencherem infinitas parcelas/cotas. Essa é exatamente 

uma das situações que o método desenvolvido aponta como potencial/favorável para a 

formação de conluio. 

 

Convém também salientar que toda a crítica ora apresentada não necessariamente decorre do 

sistema estar dividido em sete lotes, mas sim da modelagem resultante de uma situação em 

que a quantidade de alocações possíveis das empresas incumbentes, levando-se em conta a 

possibilidade de consórcios com número ilimitado de empresas componentes, ser maior que a 

quantidade de lotes em disputa. Nesse sentido, este parâmetro "divisão do objeto em lotes" 

deve ser lido em associação com o parâmetro "participação de consórcios (joint bidding)" 

adiante tratado. Por oportuno, lembra-se que o STPP/RMR foi dividido em oito lotes, mas as 

Concorrências 02/2013 e 03/2013 corresponderam a sete lotes, porquanto o oitavo lote já 
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havia sido concedido e tinha, no momento em que esta Tese é escrita, contrato em andamento 

entre o CTM e a empresa CRT 

 

Destaque-se que o comprometimento da competitividade dos editais é reforçado pelo fato de 

que, de acordo com o artigo 5o, parágrafo 1o da Lei Estadual 14.474/2011 um licitante não 

podia vencer uma quantidade de linhas que, somadas, ultrapassassem 20% do total de linhas 

do STPP/RMR.  

 
Art. 5º Fica o CTM autorizado a delegar, sob o regime de concessão, a exploração 

dos bens públicos vinculados aos serviços do STPP/RMR mediante prévio 

procedimento licitatório. 

 

§ 1º Nas concessões reguladas por esta Lei uma empresa ou consórcio de empresas 

não poderá operar com mais de 20% (vinte por cento) do total de linhas existentes. 

(PERNAMBUCO, 2011). 

 

Nesse sentido, as regras dos editais fizeram com que a legislação surtisse efeito adverso ao 

seu objetivo original, que era evitar a concentração empresarial no setor, porquanto a 

modelagem das licitações, ao dividir o sistema em sete lotes e permitir participação de 

consórcio com número ilimitado de integrantes, terminou por facilitar a formação de conluio, 

ainda que tácito e sem comunicação entre os seus eventuais membros, restringindo a 

competitividade. 

 

Lembre-se que na seção 3.1.3. foi dito que quando se estiver diante de uma situação em que 

há expectativa da existência de complementariedades positivas em grandes empresas, dever-

se-ia permitir que um licitante fizesse oferta para mais de um lote (package bidding ou 

combinatorial bidding). Na ocasião, foi dito também que caso houvesse complementariedades 

positivas e que não se permitisse package bidding, se estaria diante de uma tensão natural 

paradoxal entre agregar lotes (que permitissem a grandes empresas explorarem suas 

economias de escala) e fragmentar lotes (que favoreceriam a participação de empresas 

pequenas) (DIMITRI et al. 2011b). Em quaisquer das duas situações extremas haveria 

comprometimento da competitividade e da eficiência da contratação, por favorecimento 

respectivamente a grandes ou pequenas empresas.  
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Foi exatamente uma das situações extremas mencionada no parágrafo acima que ocorreu nas 

Concorrências 02/2013 e 03/2013. A modelagem não aproveitou eventuais 

complementariedades positivas entre os licitantes, ao não permitir que se vencesse mais de 

um lote e, ao mesmo tempo, estabeleceu apenas lotes grandes. Essa situação é exatamente o 

caso que Dimitri et al. (2011b) dizem favorecer empresas grandes em detrimento de empresas 

pequenas.  

 

Lembra-se que o método de análise desenvolvido nesta Tese se alinha a Dimitri et al. (2011b), 

que entendem que package bidding deveria ser permitido em situações em que há 

complementariedades positivas, desde que: as economias proporcionadas aos licitantes pelas 

complementariedades fossem internalizadas em suas propostas; fossem projetados muitos 

lotes. Em adição, mencionados autores entendem que a redução do tamanho dos lotes 

encorajaria a participação de pequenas e médias empresas, todavia sem impedir que grandes 

empresas participassem da disputas e, caso vitoriosas, explorassem suas economias de escala. 

Essa solução contribuiria com o aumento da competitividade e, por conseguinte, com a busca 

da modicidade tarifária estabelecida na Lei Federal 8.987/1995 (BRASIL, 1995a). 

 

Repete-se que uma das mudanças entre os editais das Concorrência 02/2013 e 03/2013 em 

relação ao edital da Concorrência 01/2013 (ver Quadro 9 na seção 4.2.3.) foi dividir a disputa 

em dois momentos licitatórios, o que por si só já poderia ter prejudicado a competitividade 

(ALBANO et al., 2011a), conforme tratado em 5.1.1.. Quando a esse fato se somam a não 

diversificação nem dos tamanhos nem do porte dos lotes, e a possibilidade de participação de 

consórcios com quantidade ilimitada de participantes, percebe-se os próprios termos dos 

editais não desestimularam comportamentos (tácitos ou explícitos) colusivos, tendo minado 

fortemente a competitividade. 

 

Assim, pela inadequada divisão do STPP/RMR em sete lotes, com a possibilidade de 

participação de consórcio com número ilimitado de integrantes, e a consequente não aderência 

à prática considerada como adequada no método de análise desta Tese, aqui é considerado que 

a modelagem dos editais das Concorrências 02/2013 e 03/2013 em relação ao parâmetro 

"divisão do objeto em lotes" foi inadequada sob o ponto de vista da Teoria da Regulação 

Econômica e da Auction Theory. Assim, a condução das Concorrências 02/2013 e 03/2013, 

sob a luz do método de análise, configurou alto risco de comprometimento da competitividade 

e, em consequência, da eficiência e da economicidade da contratação. 
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5.1.4. Participação de Consórcios (Joint Bidding) 
 

De início, lembra-se que, de acordo com a seção 3.1.4 e com o Quadro 6, o método de análise 

desenvolvido nesta Tese recomenda que sejam seguidos os mesmos racionais que se deve 

observar quando da divisão do sistema em lotes. 

 

O item 4.1.2 do edital da Concorrência 01/2013, que resultou deserta, permitia que empresas 

se consorciassem para participar na licitação, enquanto o item 4.1.6.10 do edital limitava em 

três o número máximo de empresas que podem se consorciar. 

 

Acontece que, como o projeto básico para a licitação dividiu o STPP/RMR em sete lotes, e 

havia dezessete operadores incumbentes no sistema, na Concorrência 01/2013 já havia risco 

de as empresas incumbentes se acomodassem nos lotes e, assim, não haver efetiva competição 

pelo direito de operar os lotes e respectivas linhas do STPP/RMR. 

 

Esse comprometimento da competitividade foi reforçado pelo fato de um licitante não poder 

vencer uma quantidade de linhas que, somadas, não ultrapassassem 20% do total de linhas do 

STPP/RMR, por conta do já comentado o artigo 5o, parágrafo 1o da Lei Estadual 14.474/2011. 

 

Cabe salientar que aqui não se pretende criticar o fato de haver limitação a número de 

empresas que podem se consorciar, em absoluto. A crítica é feita em relação ao fato de haver 

possibilidade de maior quantidade de arranjos entre as empresas incumbentes do que a 

quantidade de lotes em disputa. 

 

A esse respeito, convém lembrar que essa questão da "participação de consórcios (joint 

bidding)" e da limitação da quantidade de empresas que podem se consorciar deve ser lido em 

conjunto com o problema " divisão do objeto em lotes", anteriormente discutido em 5.1.3.. 

 

Lembra-se que a Auction Theory (Grimm et al, 2011) estabelece algumas prescrições básicas 

a serem observadas quando da modelagem de licitações e que devem ser levadas em conta em 

situações em que o objeto contratual é dividido em lotes e em que há possibilidade de 

formação de consórcios, a fim de mitigar as possibilidades de conluio. Uma dessas 
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prescrições básicas estabelece que a quantidade de lotes deveria ser inferior à quantidade de 

participantes esperados. Entretanto, essa regra é uma condição necessária, mas não suficiente, 

porquanto mesmo diante de situações em que a quantidade de lotes é menor que a quantidade 

de empresas disponíveis para licitar pode haver conluio (e.g. através de esquemas de rotação, 

subcontratação, acordos multimercados). Todavia, provável é que, se a quantidade de lotes é 

maior que a quantidade de empresas as chances de conluio são fortes, e é essa situação que 

parece ter ocorrido nos editais ora em discussão. 

 

Para fins das licitações, o STPP/RMR foi dividido em sete lotes, e na Concorrência 01/2013 

era possível a formação de consórcios com até três empresas. Isso equivaleu a dizer que o 

edital era dividido em vinte e uma parcelas/cotas, que é a quantidade de combinações 

possíveis entre o número de lotes (sete) e o número de empresas que podiam se consorciar por 

lote (três). O STPP/RMR tinha um total de dezessete operadores incumbentes (lembra-se que 

não se está levando em conta aqui o oitavo lote, anteriormente licitado, e sua operadora, a 

CRT, que correspondia à décima oitava incumbente, mas que não podia participar das 

licitações por conta da limitação legal, anteriormente mencionada, de que nenhuma empresa 

poderia deter mais de 20% do sistema). Tinha-se, assim, uma situação em que havia dezessete 

empresas com potencialidade para fazerem arranjos combinatórios para preencherem vinte e 

uma parcelas/cotas. Essa é exatamente uma das situações apontadas como potencial para a 

formação de conluio (Grimm et al, 2011). 

 

Repete-se que, para aqueles casos em que há impossibilidade de se estabelecer quantidade de 

lotes menor que a quantidade de empresas interessadas (e.g. por limitações geográficas ou 

técnicas), uma das recomendações da análise econômica, para mitigar as oportunidades de 

conluio, é aumentar a quantidade de lotes (o que implica haver lotes menores), de tal forma 

que firmas pequenas fiquem em posição de poder enfrentar firmas grandes. A teoria (GRIMM 

et al., 2011) diz que, nesses casos, e com a finalidade de mitigar as possibilidades de conluio, 

o aumento da quantidade de lotes dificulta coordenação entre os interessados, o que pode 

beneficiar a competitividade. 

 

Reforça-se que para a manutenção de um ambiente competitivo, as regras acima são 

condições necessárias, porém não suficientes, pois diante da eventual ocorrência de 

conluio (através, e.g., de esquemas de rotação, de subcontratação, de acordos multimercados) 
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a competitividade ainda pode restar comprometida, mesmo em situações em que a quantidade 

de lotes é menor que a quantidade de potenciais empresas interessadas em licitar. 

 

Uma outra regra básica da análise econômica, independente de haver quantidade de lotes 

inferior à quantidade de empresas, é a necessidade de maximizar a participação de quantidade 

maior possível de empresas tanto incumbentes quanto não incumbentes, sob risco de a 

competitividade restar bastante comprometida, se não anulada. 

 

Se a limitação de possibilidade de consórcio com até três empresas já prejudicava a 

competitividade, com a flexibilização para a formação de consórcios com quantidade 

ilimitada de empresas, permitida nos itens 1.1, XII, e 4.1.6.10 do edital da Concorrência 

02/2013, e nos itens 1.1, XII, e 4.1.6.10 do edital da Concorrência 03/2013, houve 

comprometimento ainda maior da competitividade, pois restou possibilitada a acomodação 

não apenas de todos os operadores incumbentes, mas também de quaisquer outros 

interessados potenciais entrantes, em composições nas quais todos podiam ganhar uma fração 

do sistema, em um cenário no qual poderia não haver propostas competitivas para os lotes em 

disputa. Assim, o que já era inadequado passou a comprometer mais ainda a competitividade, 

pela própria potencialidade de formação de conluio que os editais geraram (Rolim et al., 

2010). 

 

Apenas para ilustrar a inadequação das licitações do CTM, ao comentar o leilão para outorga 

(delegação) do uso de espectros de 3G (terceira geração) de telefonia celular na Suíça (veja-se 

a subseção 3.1.1), o maior fiasco dentre os que ocorreram em leilões com esse propósito na 

Europa, Klemperer (2004a) diz que a decisão de última hora de se permitir a formação de 

consórcios foi um dos motivos para o fracasso do leilão, pois de uma hora para outra os nove 

potenciais licitantes que havia "encolheram" para quatro licitantes, exatamente o número de 

lotes então em disputa. Klemperer (2004a) diz que com sua decisão de permitir a formação de 

consórcios o próprio procurer essencialmente sancionou de forma oficial a colusão. 

Consequências similares ao caso suíço parecem ter ocorrido nas Concorrências 02 e 03/2013 

do CTM. 

 

Portanto, havia necessidade de revisão da modelagem da licitação, tendo sido imposto uma 

limitação ao número de empresas que podiam se consorciar, com uma composição em que a 

quantidade de parcelas/lotes licitados não fosse superior à quantidade de empresas que a 
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estrutura de mercado apontava como interessadas na licitação, notadamente as empresas 

incumbentes. Como posta, a solução preconizada no edital apresentou risco de que houvesse 

acomodação entre os incumbentes, através de conluio, e isso, além de comprometer a 

competitividade, em termos práticos podia levar a uma contratação em que não se obtivesse 

tarifas mais baixas, comprometendo assim a modicidade tarifária e eficiência alocativa. 

 

Assim, pela inadequada divisão do STPP/RMR em sete lotes, com a possibilidade de 

participação de consórcio com número ilimitado de integrantes, e a consequente não aderência 

à prática considerada como adequada no método de análise desta Tese, aqui é considerado que 

a modelagem dos editais das Concorrências 02/2013 e 03/2013 em relação ao parâmetro 

"participação de consórcios (joint bidding)" foi inadequada sob o ponto de vista da Teoria da 

Regulação Econômica e da Auction Theory. Assim, a condução das Concorrências 02/2013 e 

03/2013, sob a luz do método de análise, configurou alto risco de comprometimento da 

competitividade e, em consequência, da eficiência e da economicidade da contratação. 

 

5.1.5. Inflexibilidade às Operadoras no Nível Operacional 
 

De início, lembra-se que, de acordo com a seção 3.1.5 e com o Quadro 6, o método de análise 

desenvolvido nesta Tese considera como prática adequada para este parâmetro que o edital 

para delegação de serviços de TPUO deixe flexibilidade aos operadores para as definições 

operacionais, ficando a cargo do Poder Público as definições estratégicas. 

 

Os editais estabeleceram tarefas relativas a definições estratégicas, bem como as funções 

tipicamente de natureza técnica e operacional, tais como frotas, frequências, horários de 

operação e inspeção, deixando pouco ou nenhum espaço para os proponentes definirem 

estratégias de inovação no provimento dos serviços (e.g. manutenção, escalas de pessoal, 

definições de modelo do veículo, ou quadro de horários). Portanto, os proponentes não tinham 

como elaborar soluções que diferenciassem seus serviços dos serviços dos seus concorrentes, 

posto que o Poder Público fixou, nos editais, a maneira de prestar os serviços. Essa rigidez, de 

certa forma, termina por comprometer a competitividade, na medida que afeta a eficiência das 

empresas. 
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Lembre-se que a boa prática regulatória estabelece que as definições operacionais devem ser 

deixadas a cargo das operadoras (Santos et al., 2001). Nesse sentido, as licitações não adotam 

adequada prática regulatória. 

 

Essa falta de flexibilidade beneficia as empresas incumbentes que, por já terem tido contato e 

conhecer no momento ex ante licitações a maneira como o CTM, órgão gestor da 

Administração Pública, efetivamente exerce sua fiscalização, têm vantagens competitivas 

muito grandes diante de potenciais entrantes. Por conta disso, a competitividade também resta 

prejudicada. 

 

Assim, pela inflexibilidade que os editais das licitações dão às operadoras no nível 

operacional, e a consequente não aderência à prática considerada como adequada no método 

de análise desta Tese, aqui é considerado que a modelagem dos editais das Concorrências 

02/2013 e 03/2013 em relação ao parâmetro "flexibilidade às operadoras no nível operacional 

" foi inadequada sob o ponto de vista da Teoria da Regulação Econômica e da Auction 

Theory. Assim, a condução das Concorrências 02/2013 e 03/2013, sob a luz do método de 

análise, configurou alto risco de comprometimento da competitividade e, em consequência, da 

eficiência e da economicidade da contratação. 

 

5.1.6. Equilíbrio entre os PROs dos Diversos Lotes 
 

De início, lembra-se que, de acordo com a seção 3.1.6 e com o Quadro 6, o método de análise 

desenvolvido nesta Tese considera como prática adequada para este parâmetro que o projeto 

básico desenvolvido para a licitação divida o sistema em tantos lotes quantos necessários, até 

que resulte em uma situação em que os custos de produção dos lotes sejam similares em todos 

os lotes. 

 

Da observação dos valores das tarifas a serem cobradas dos usuários, há sugestão de eventual 

comprometimento da modicidade tarifária por conta do estabelecimento de tarifas iguais para 

os sete lotes, ainda que os lotes tenham custos de produção, que são representados pelos PROs 

de cada lote, distintos.  
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Os PROmáx para cada lote projetado estão indicados no Quadro 15. Lembra-se que os lotes 1 

e 2 foram licitados na Concorrência 02/2013, enquanto os lotes 3, 5, 5, 6 e 7 foram licitados 

na Concorrência 03/2013. Por conta disso, os PROmáx dos lotes 1 e 2 têm como referência o 

mês de junho de 2013, enquanto os lotes 3 a 7 têm como referência o mês de novembro de 

2013. O Quadro 15 também apresenta os PROmáx da frustrada Concorrência 01/2013, cujos 

valores têm como referência o mês de fevereiro de 2013. 

 
Quadro 15 - PRO máximo, por lote 

Lote na CC 01 7 4 3 2 5 6 1 
PROmáx CC 01 (R$) 1,84 1,40 1,35 1,78 2,02 1,38 2,03 
Lote na CC 02 1 2 - - - - - 
PROmáx CC 02 (R$) 1,677 1,409 - - - - - 
Lote na CC 03 - - 3 4 5 6 7 
PROmáx CC 03 (R$)   1,432 1,483 1,975 1,699 1,978 

Fonte: Elaborado a partir de dados constantes dos editais das Concorrências 02/2013 e 03/2013 (CTM, 
2013a, 2013e). 
 

Para fins de efeito de análise deste aspecto (falta de equilíbrio entre os PROs dos lotes), 

considere-se a tarifa A, que ocorre nos 7 lotes e abarca cerca de 80% das viagens feitas no 

sistema. Compare-se a tarifa A com os PROmáx para cada lote, conforme mostrado na Figura 

6, que mostra os PROs de cada lote e a tarifa A, relativos às Concorrências 02/2013 e 

03/2013. 

 

Figura 6 - Tarifa x PRO máximo por lote (Concorrências 02/2013 e 03/2013) 
 

 
Fonte: Elaborado a partir de dados constantes dos editais das Concorrências 02/2013 e 03/2013 (CTM, 
2013a, 2013e). 
 

Poder-se-ia criticar a adoção da mesma tarifa (quaisquer das tarifas A, B, C, ou D) para os 

sete lotes pelo fato de os custos de produção entre os lotes diferirem (tendo em mente que 

cada PRO reflete os custos de produção do respectivo lote). Essa diferenciação dos custos de 

produção entre os lotes indica que os saldos (S, cf. Equação 4, subseção 4.2.3.) em favor do 

R$ 2,15 
tarifa 
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CTM substancialmente diferem entre os lotes, o que sugere que usuários de certos lotes 

subsidiam usuários de outros lotes. Nesse sentido, convém ressaltar que subsídios cruzados 

são indesejáveis (RANCI, 2005), pois alguns usuários pagam pelo uso dos serviços de outros 

usuários. 

 

Da Figura 6, percebe-se que há lotes em que o CTM faturará diferenças entre o valor 

arrecadado (Va, cf. Equação 3, subseção 4.2.3.) e o valor pago ao operador (R, cf. Equação 1, 

subseção 4.2.3.) bem maiores que em outros lotes. Assim, para uma mesma quantidade de 

passageiros transportados, as receitas do CTM diferem substancialmente entre os lotes. Por 

exemplo, na Figura 6 pode ser visto que no lote 7 os usuários pagarão para percorrer 

determinadas rotas com distâncias similares a de rotas no lote 2 os mesmos R$ 2,15, mas no 

lote 7 os custos de produção são maiores que no lote 2. Nessa situação, os usuários do lote 2 

estarão a subsidiar os do lote 7. Destaque-se que apenas os lotes 2, 3 e 4 apresentam certo 

equilíbrio entre si. 

 

Saliente-se que o próprio Regulamento do STPP/RMR (anexo 15 do edital das Concorrências 

02/2013 e 03/2013) apresenta disposições contraditórias no que diz respeito a eventuais 

subsídios cruzados entre linhas de diferentes lotes no sistema projetado. Ao mesmo tempo que 

o Regulamento alberga subsídios em seu art. 67, I, os afasta em seu art. 67, II, senão veja-se: 

 
Art. 67. A fixação da estrutura tarifária do STPP/RMR deverá obedecer as seguintes 
diretrizes: 
 
I – os valores tarifários do STPP/RMR devem permitir subsídios entre as diversas 
linhas (...); 
 
II – Os valores tarifários das linhas devem ser definidos em função das extensões e 
das características operacionais de cada uma delas. (CTM, 2013l, 2013m) 

 

A contradição ocorre porque no inciso I do artigo 67 acima é dito que os valores tarifários do 

sistema devem permitir subsídios entre as linhas, enquanto o inciso II do mesmo artigo 67  diz 

que os valores tarifários serão definidos em função das extensões das linhas. Ora, as duas 

situações (incisos I e II) apontam situações divergentes entre si, e notadamente a possibilidade 

de subsídios cruzados compromete a modicidade tarifária, pois resta inviabilizada a 

possibilidade de fixação de tarifas em função das extensões. 
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Dessa forma, além dos subsídios cruzados estabelecidos nas licitações serem inadequados do 

ponto de vista da Teoria da Regulação Econômica, há comprometimento do próprio 

Regulamento do STPP/RMR: se pelas regras do edital o valor da tarifa, por anel, pode ser o 

mesmo para quaisquer linhas, essa solução entra em choque com o próprio Regulamento, que 

aponta para uma definição de tarifas em função das extensões das linhas. 

 

Por outro lado, em um sistema que se pretende integrado, fazer diferenciação de tarifas entre 

regiões/lotes pode ser inviável do ponto de vista prático. Assim, uma solução para a situação - 

e desde que não houvesse o desequilíbrio do sistema - poderia compreender um 

redimensionamento dos lotes, em quantidade, distribuição e diversificação de suas dimensões, 

inclusive com o estabelecimento de lotes menores, e com a flexibilização nos tipos de ônibus, 

para compatibilização da oferta de veículos às demandas que flutuam ao longo da operação, a 

fim de que fossem mitigados subsídios cruzados e alcançados custos de operação similares 

entre os lotes. 

 

Em verdade, seria essa equalização de custos operacionais interlotes o que guiaria a 

determinação do tamanho dos lotes. Essa equalização poderia beneficiar os usuários por conta 

do reflexo na modicidade tarifária, tanto por razões econômicas/financeiras, quanto por razões 

jurídicas, haja vista o artigo 6o, § 1o da Lei Federal 8.987/1995 dispor que a modicidade 

tarifária é um dos corolários da prestação adequada de serviços públicos. 

 
Art. 6o Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado 

ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas 

pertinentes e no respectivo contrato. 

§ 1o Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, 

eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e 

modicidade das tarifas. (BRASIL, 1995a, grifos nossos). 

 

Do ponto de vista prático, essa equalização poderia tornar a área entre as curvas da Figura 6 

próxima a um retângulo de igual altura, ou seja, em lotes distintos os usuários pagariam tarifas 

que suprissem custos operacionais similares, evitando assim os subsídios interlotes. Em outras 

palavras, para um mesmo volume de passageiros, os saldos (S, cf. Equação 4, subseção 4.2.3.) 

em favor do CTM de todos os lotes tenderiam a ser similares. 

 



 

 

243 
 

 

Adicione-se que, como derivada dessa equalização - feita a princípio para melhorar a 

modicidade tarifária - poder-se-ia beneficiar a competitividade, por conta da obtenção de uma 

eventual maior quantidade de lotes pequenos o que, conforme anteriormente já discutido, 

seria benéfica à competitividade. 

 

Assim, pela existência de subsídios cruzados interlotes, e a consequente não aderência à 

prática considerada como adequada no método de análise desta Tese, aqui é considerado que a 

modelagem dos editais das Concorrências 02/2013 e 03/2013 em relação ao parâmetro 

"equilíbrio entre os PROs dos diversos lotes" foi inadequada sob o ponto de vista da Teoria da 

Regulação Econômica e da Auction Theory. Assim, a condução das Concorrências 02/2013 e 

03/2013, sob a luz do método de análise, configurou alto risco de comprometimento da 

competitividade e, em consequência, da eficiência e da economicidade da contratação. 

 

5.1.7. Prazo Contratual 
 

De início, lembra-se que, de acordo com a seção 3.1.7 e com o Quadro 6, o método de análise 

desenvolvido nesta Tese considera como prática adequada para este parâmetro que os editais 

para delegação de serviços de TPUO estabeleçam prazo contratuais curtos, para que novas 

rodadas de licitação se sucedam e a contestabilidade do mercado seja mantida. 

 

Os editais de ambas Concorrências 02/2013 e 03/2013 estabeleceram prazos contratuais de 

quinze anos, renováveis por mais cinco anos, para todos os sete lotes. Saliente-se que prazos 

longos como esses têm sido comuns em licitações brasileiras para delegação de serviços de 

transporte público por ônibus urbanos, como mostrado por Ferreira e Orrico Filho (2001) e 

Rolim et al. (2010). 

 

Nesse sentido, convém trazer à colação o conteúdo do item 6.3 do edital da Concorrência 

02/2013, que abarca os dois corredores de BRTs: 

 
6.3. Para a determinação do PRO, o Licitante deve considerar que a idade média 

máxima da frota de ônibus permitida pelo CTM para cada Lote de Linhas é de 3,5 

(três inteiros e cinco décimos) anos para veículo leve, médio e pesado e 8(oito) anos 

para veículos articulados ou biarticulados, a qual deve ser mantida durante toda a 

vigência do Contrato de Concessão, e que a idade máxima permitida para cada 
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veículo da frota é de 7 (sete) anos para veículo leve, médio e pesado e 10 (dez) anos 

para veículos articulados ou biarticulados. 

 

6.3.1. Independentemente de o Licitante dispor ou não da frota de ônibus, deve 

apresentar na sua Proposta Comercial o correspondente cálculo da idade média da 

frota de ônibus proposta, nos termos do modelo que integra o Anexo 06; 

 

6.3.2. Os “Bus Rapid Transit – BRT’s 02” que trafeguem nos Corredores Leste-

Oeste e Norte-Sul eventualmente adquiridos após o lançamento deste edital e em 

atendimento à solicitação do Poder Concedente, ou adquiridos pelo próprio Poder 

Concedente, devem ter suas cotações estabelecidas pelos licitantes dos Lotes 01, 02, 

tendo como referência o preço único e fixo previsto no Anexo 06,  que será 

computado para fins de composição do PRO, e declaração do menor preço. Para fins 

de indenização será considerado o preço da nota fiscal limitado ao orçamento base 

previsto no Anexo 06, aplicável o índice de depreciação previsto no Item 4.1 do 

Anexo “C” do Manual de Operações da presente licitação, cuja simulação do fluxo 

de caixa deverá ser feita antes da contração para redefinição do PRO. (CTM, 2013a). 

 

No item 6.3.2 acima pode ser visto que há previsão, pelo menos para os BRTs, para 

pagamento por indenização pelos veículos adquiridos após o lançamento do edital. Essa 

cláusula ratifica o que aqui se defende, de que não deveria necessariamente haver vinculação 

entre os prazos contratuais e a vida útil dos veículos. 

 

Convém mencionar que é comum em outras cidades brasileiras serem adotados prazos 

contratuais longos da mesma forma que os adotados na RMR, e isso poderia ser argumentado 

para defender os longos prazos estabelecidos nas Concorrências 02/2013 e 03/2013. Como 

exemplo, são citados dados de outras licitações: 

 

- Belo Horizonte: vinte anos com direito a renovação, desde que o concessionário cumpra as 

normas de operação dos serviços, concorde em pagar outorga para a renovação, e o poder 

público realize estudos de viabilidade técnica e econômica da concessão e que estabeleça os 

parâmetros mínimos da nova outorga, da execução dos serviços e o valor da tarifa; 

- São Paulo: dez anos, prorrogáveis por mais cinco anos, em função da avaliação de 

desempenho. Além disso, o prazo poderá ser estendido até vinte e cinco anos, em função da 

necessidade de implantação de novos corredores e elevados, investimentos em bens 

reversíveis, avaliados e aprovados pelo poder concedente; 
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- Campinas: quinze anos, prorrogáveis por mais cinco anos, tendo sido solicitado 

investimentos em terminais; 

- Curitiba: quinze anos, a princípio sem prorrogação, podendo ser prorrogado por até vinte e 

cinco anos, em função da realização de novos e elevados investimentos em bens reversíveis, 

decorrentes de fatos supervenientes (em Curitiba já há BRT há bastante tempo); 

- Brasília: dez anos, prorrogáveis por mais dez anos. 

 

Contra a adoção de prazos mais curtos, também poderia ser argumentado que nas licitações 

que estão ocorrendo no Brasil, o critério para determinação do prazo varia de acordo com os 

investimentos solicitados aos licitantes vencedores. Todavia, pode ter ocorrido de nesses 

casos também não terem sido seguidos os pressupostos aqui defendidos. Além disso, há de se 

indagar se os longos prazos nessas outras licitações eliminaram os problemas dos sistemas de 

transportes coletivos e melhoraram a eficiência alocativa dos recursos, com incremento de 

competitividade e benefício para os usuários dos serviços nas cidades mencionadas. 

 

Dessa forma, e diante das considerações acima expostas, resta dizer que os prazos contratuais 

de quinze anos adotados nas licitações da RMR, prorrogáveis por mais cinco anos, não 

deveriam ter sido automaticamente empregados. Antes de decorrer de uma aplicação de um 

modelo matemático de um estudo de viabilidade, o prazo estipulado no edital parece ter 

decorrido das premissas adotadas no desenvolvimento do projeto básico. É possível que se 

outras premissas tivessem sido adotadas, levando em conta pressupostos do estudo do 

GEIPOT (1999) e dos ensinamentos da Teoria Regulação Econômica, e de experiências 

internacionais, os prazos tivessem sido menores. 

 

Salienta-se também que os fluxos de caixa do estudo de viabilidade das delegações objeto das 

Concorrências 02/2013 e 03/2013 foram calculados para um período de dez anos, fornecendo 

uma Taxa Interna de Retorno (TIR) de 8,95%. A despeito disso, os editais das licitações 

fixaram os prazos contratuais em quinze anos, com possibilidade de renovação por mais cinco 

anos, caso índices de desempenho estabelecidos em edital fossem atendidos durante a 

execução contratual. Todavia, a TIR de 8,95% foi mantida nos editais. Assim, a extrapolação 

do prazo contratual para além dos dez anos sugere comprometimento da competitividade, bem 

como o estabelecimento de tarifas majoradas, além de não se conformar com o próprio fluxo 

de caixa projetado para o sistema. 
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Destaca-se que as informações dos editais diziam que a escolha do prazo de quinze anos foi 

baseada na simulação de um modelo financeiro que indicou ser esse o prazo onde poderia 

existir uma redução do PRO, reduzindo o deficit do lote. Os projetos básicos para a prestação 

dos serviços, anexados aos editais, argumentavam, por meio da apresentação de um gráfico, 

reproduzido na Figura 7, que acima de quinze anos a relação "prazo da licitação x deficit do 

sistema" indicava um aumento no deficit promovido pela maior remuneração dos operadores, 

e esse fato justificaria o prazo adotado de quinze anos. Todavia, como dito no parágrafo 

anterior, os fluxos de caixa que resultaram em uma TIR de 8,95% foram calculados para um 

período de dez anos, considerando a operação entre os anos de 2013 e 2022. Repete-se, 

inclusive, que os próprios fluxos de caixa dos projetos básicos foram calculados para um 

prazo de dez anos, e não de quinze anos, o que demonstra a não adequação do prazo adotado 

de quinze anos, mesmo que se considerem os dados dos projetos básicos. A credibilidade da 

Figura 7 também pode ser questionada quando se considera que os projetos básicos diziam 

não ser necessários subsídios públicos para o sistema. 

 
Figura 7 - Prazo da licitação x deficit do sistema 

 
Fonte: Editais das Concorrências 02/2013 e 03/2013 (CTM, 2013a, 2013e). 
 

Contra a renovação por mais cinco anos, além dos quinze anos de prazo contratual inicial, 

observa-se do próprio gráfico "prazo da licitação x deficit do sistema", que a extensão do 

prazo para além dos quinze anos aumenta o déficit do sistema, por conta da maior 

remuneração dos operadores. Essa situação é incompatível com os próprios pressupostos do 

projeto básico, que argumenta que a previsibilidade do sistema é alta e que não haverá 

necessidade da incorporação de tantas mudanças futuras ao longo da execução contratual. 
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Apenas para ilustrar que os prazos contratuais estabelecidos para os serviços de TPUO na 

RMR são muito longos, mencione-se que prazos da ordem de grandeza dos estabelecidos nos 

editais das Concorrências 02/2013 e 03/2013 têm sido usados na operação, manutenção e 

melhorias de serviços ferroviários (NASH; WOLANSKI, 2010), atividades com sunk costs 

(custos enterrados) significativos, bem superiores a serviços de TPUO, em situações que 

diferem substancialmente das licitações de ônibus da RMR. Esse é mais outro indicativo da 

não adequação dos prazos contratuais estabelecidos nos editais das Concorrências  02/2013 e 

03/2013. 

 

Como estabelecido, os prazos contratuais de quinze anos, renováveis por mais cinco anos, 

podem minar a contestabilidade, comprometendo assim a competitividade e, em decorrência, 

a economicidade e a eficiência contratuais. 

 

Assim, pela não adoção de prazos curtos, e a consequente não aderência à prática considerada 

como adequada no método de análise desta Tese, aqui é considerado que a modelagem dos 

editais das Concorrências 02/2013 e 03/2013 em relação ao parâmetro "prazo Contratual" foi 

inadequada sob o ponto de vista da Teoria da Regulação Econômica e da Auction Theory. 

Assim, a condução das Concorrências 02/2013 e 03/2013, sob a luz do método de análise, 

configurou alto risco de comprometimento da competitividade e, em consequência, da 

eficiência e da economicidade da contratação. 

 

5.1.8. Garagens 
 

De início, lembra-se que, de acordo com a seção 3.1.8 e com o Quadro 6, o método de análise 

desenvolvido nesta Tese considera como prática adequada para este parâmetro que o próprio 

Poder Público ser proprietário das garagens e conceder esses ativos aos operadores que 

venham a vencer as licitações pelo período de vigência das contratações, após o que os 

operadores retornariam os ativos ao Poder Público em adequado estado de conservação. Caso 

seja impossível ao Poder Público ter propriedade das garagens, dever-se-ia modelar a licitação 

com grande número de lotes pequenos. 

 



 

 

248 
 

 

Uma barreira à entrada no mercado é imposta pelo próprios termos dos editais das 

Concorrências 02/2013 e 03/2013 quando exigem que os licitantes disponham e tenham posse 

de garagens a fim de que possam executar os contratos decorrentes das licitações. 

 

Convém salientar que a RMR é tem malha urbana já bem consolidada e adensada e, quando 

da realização das licitações, o preço de imóveis estava, como em toda metrópole brasileira, 

em níveis elevados, e cada lote em que o sistema foi dividido compreende grandes frotas, de 

forma que encontrar grandes terrenos para garagens não é uma tarefa fácil para não 

incumbentes. Assim, a competitividade também restou ameaçada por conta desse 

requerimento.  

 

Assim, pela exigência de que os vencedores das licitações disponham de garagens para 

executar os contratos, sobretudo diante de um cenário em que existem apenas lotes grandes, e 

a consequente não aderência à prática considerada como adequada no método de análise desta 

Tese, aqui é considerado que a modelagem dos editais das Concorrências 02/2013 e 03/2013 

em relação ao parâmetro " tipo de procedimento de procurement adotado " foi inadequada sob 

o ponto de vista da Teoria da Regulação Econômica e da Auction Theory. Assim, a condução 

das Concorrências 02/2013 e 03/2013, sob a luz do método de análise, configurou alto risco 

de comprometimento da competitividade e, em consequência, da eficiência e da 

economicidade da contratação. 

 

5.1.9. Possibilidade de Transferência da Delegação sem Prévia Licitação 
 

De início, lembra-se que, de acordo com a seção 3.1.9 e com o Quadro 6, o método de análise 

desenvolvido nesta Tese considera como prática adequada para este parâmetro que seja 

realizada licitação tanto quando o operador desejar transferir a delegação quanto quando 

desejar realizar subdelegação (e.g. sub-concessão). 

 

O item 8.3 da cláusula oitava das minutas dos contratos da Concorrências 02/2013 e 03/2013 

dispõe o seguinte:  

 
8.3. A transferência do controle societário da CONCESSIONÁRIA sem prévia 

anuência do poder CONCEDENTE implicará a caducidade da concessão. (CTM, 

2013a, 2013e). 
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Do item 8.3 acima pode ser percebido que as minutas dos contratos passaram a tratar apenas 

da questão da transferência do controle societário, sendo omissas quanto à necessidade de 

prévia licitação para a transferência da própria concessão. 

 

Como posto o item 8.3 da minuta do contrato, alguém pode ser levado a concluir que, caso a 

Administração autorize, uma eventual transferência da delegação sem realização de licitação 

poderia ocorrer. Ocorre que, para que haja a transferência, a autorização da Administração é 

uma condição necessária, mas não suficiente, posto que a prévia licitação se impõe. 

 

Por conta disso, o item 8.3 da minuta do contrato compromete a competitividade, sendo 

adicionado que para que haja cessão ou transferência do contrato de concessão é necessária 

prévia licitação. 

 

Assim, pela possibilidade de transferência da delegação sem realização de prévia licitação, e a 

consequente não aderência à prática considerada como adequada no método de análise desta 

Tese, aqui é considerado que a modelagem dos editais das Concorrências 02/2013 e 03/2013 

em relação ao parâmetro "possibilidade de transferência da delegação sem prévia licitação" 

foi inadequada sob o ponto de vista da Teoria da Regulação Econômica e da Auction Theory. 

Assim, a condução das Concorrências 02/2013 e 03/2013, sob a luz do método de análise, 

configurou alto risco de comprometimento da competitividade e, em consequência, da 

eficiência e da economicidade da contratação. 

 

5.2. POSSÍVEL ESTRUTURA DE MERCADO EX POST LICITAÇÕES, 
ESPECULADA COM BASE NA VERIFICAÇÃO DA ADERÊNCIA DOS DADOS DAS 
CONCORRÊNCIAS 02/2013 E 03/2013 COM O MÉTODO DE ANÁLISE 
 

Nesta seção será mostrado como as inconsistências da modelagem das Concorrências 02/2013 

e 03/2013, apontadas ao longo da seção 5.1., possibilitavam a ocorrência de uma estrutura de 

mercado ex post licitações que reproduzia a estrutura ex ante em decorrência do 

comprometimento da competitividade resultante das próprias condições dos editais das 

licitações (seja pelas barreiras à entrada, seja pela ausência de regras que dificultassem 

eventual conluio). Como corolário dessa falta de competitividade, os preços resultantes das 

licitações (exibidos na seção 5.3. adiante) não apresentaram quaisquer descontos em relação 
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aos reserve prices estabelecidos nos editais, o que indica uma objetiva consequência negativa 

à economicidade (modicidade tarifária) decorrente do comprometimento da competitividade. 

Destaca-se que tanto a necessidade do conhecimento da estrutura de mercado ex ante à 

elaboração dos termos de um edital quanto os detalhes da modelagem do edital são cruciais 

para tentar evitar que uma disputa eventualmente se torne um fiasco (KLEMPERER, 2004a), 

mas parece que esses fatores não foram considerados pelos elaboradores dos editais das 

Concorrências 02/2013 e 03/2013. De outra forma, as inconsistências nos editais podem ser 

indicativas de que a Administração contratante (o CTM) não conduziu um estudo adequado 

sobre a estrutura de mercado ex ante licitações. 

 

Para analisar a modelagem para o STPP/RMR proposta nas licitações é necessário 

inicialmente caracterizar como as empresas incumbentes operavam o STPP/RMR nos anos de 

2011 e 2012, portanto, em momento ex ante licitação. Dessa forma, o Quadro 16, construído a 

partir de dados apresentados em anexos dos editais das Concorrências 02/2013 e 03/2013 

(CTM, 2013a, 2013e), indica: a distribuição das linhas entre os incumbentes no momento ex 

ante licitação, o posicionamento dessas linhas em relação aos lotes projetados, bem como a 

qual lote a maior parte das linhas de cada incumbente correspondia no momento ex ante 

licitações. O Quadro 16 também mostra os lotes projetados mais próximos às garagens que os 

incumbentes já possuíam no momento ex ante licitações. Destaca-se que não existiam lotes no 

momento ex ante licitações, que cada incumbente era detentor de uma ordem de serviço para 

cada linha que operava, e que não havia contratos no momento ex ante licitações. Segundo os 

projetos básicos das licitações, o conceito de lote foi introduzido a fim de que a gestão do 

sistema passasse a ser feita por área geográfica e não mais por linha, sob a argumentação de 

propiciar uma gestão mais adequada do sistema, bem como para facilitar eventuais alterações 

que se fizerem necessárias durante a execução dos contratos, incluindo criação e/ou extinção 

de linhas dentro de lotes. 

 
Quadro 16 - Divisão das linhas operadas pelas empresas incumbentes ex ante licitação 

Empresa 
incumbente 

Lote mais 
próximo 

às 
garagens 

Lote 
ex 

ante 

Divisão das linhas por lote (ex ante licitação) Quant. 
linhas 
ex ante 1 2 3 4 5 6 7 

CDA 1 1 29 1 - - - - - 30 
ITA 1 1 39 1 - - 4 1 - 45 
ROD 1 1 9 - - - - 1 - 10 
ROL 1 6 - - - - - 1 - 1 
RME 2 2 - 34 - - - - - 34 
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Empresa 
incumbente 

Lote mais 
próximo 

às 
garagens 

Lote 
ex 

ante 

Divisão das linhas por lote (ex ante licitação) Quant. 
linhas 
ex ante 1 2 3 4 5 6 7 

EME 3 3 - - 32 7 - - - 39 
STA 3 3 - - 8 3 - - - 11 
VML 3 3 - - 4 - - - - 4 
AVC 4 7 - - - - - - 8 8 
SJT 4 7 - - - - - - 12 12 

VRC 4 4 - - 4 29 - - - 33 
GLO 5 5 - - - - 16 3 - 19 
PED 5 5 - - - - 15 1 - 16 
TRC 5 5 - 1 - - 12 - - 13 
CAX 6 6 4 2 3 3 - 35 - 47 
SPA 6 6 - - - - 2 16 - 18 
BOA 7 7 - - 16 6 - - 31 53 
Total   81 39 67 48 49 58 51 393 

Fonte: Elaborado a partir de dados constantes dos editais das Concorrências 02/2013 e 03/2013 (CTM, 
2013a, 2013e). 
 

Convém salientar que as dezessete empresas incumbentes podiam ser consideradas como doze 

potenciais licitantes, porquanto nove das dezessete empresas pertenciam a quatro grupos 

empresariais, a saber:  

 

- Grupo 1 (G1): formado pelas empresas CDA e ROD; 

- Grupo 2 (G2): formado pelas empresas CAX, EME e RME (e também CRT); 

- Grupo 3 (G3): formado pelas empresas ROL e SPA; 

- Grupo 4 (G4): formado pelas empresas AVC e VRC.  

 

Destaque-se que a CRT, empresa operadora do oitavo lote, anteriormente concedido e não 

integrante das Concorrências 02/2013 e 03/2013, também pertencia ao grupo G2, formado 

pelas empresas CAX, EME, e RME. 

 

A percepção dos grupos empresariais foi possível através de consulta aos sites da Junta 

Comercial de Pernambuco (JUCEPE) e do próprio CTM (2013o), tendo sido levado em conta 

laços de parentesco na consideração para se caracterizar, nesta Tese, o que constitui um grupo 

empresarial. Adicione-se que a denominação dos grupos empresariais como G1, G2, G3 e G4 

tem apenas finalidade didática. 
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Na Figura 8 é exibida uma distribuição, no momento ex ante licitações, das linhas operadas 

por cada empresa incumbente em relação ao território do STPP/RMR e a cada lote projetado. 

Na figura, após a sigla de cada empresa, são apresentados entre parêntesis, respectivamente, o 

número de linhas operadas ex ante licitações pela empresa no lote projetado, o número do lote 

projetado que se localiza mais próximo da garagem da empresa, e o eventual grupo 

empresarial do qual a empresa fazia parte. 

 
Figura 8 - Distribuição ex ante licitação das linhas operadas por cada empresa incumbente em relação 
ao território do STPP/RMR e a cada lote projetado 

BOA(6/7);CAX(3/6/G2); 
EME(7/3/G2);STA(3/3); 
VRC(29/4/G4) 

AVC(8/4/G4); 
BOA(31/7);SJT(12/4) 

BOA(16/7);CAX(3/6/G2); 
EME(32/3/G2); 
STA(8/3);VML(4/3); 
VRC(4/4/G4) 

CAX(2/6/G2); 
CDA(1/1/G1); ITA(1/1); 
RME(34/2/G2);TRC(1/5) 

GLO(16/5);ITA(4/1); 
PED(15/5); 
SPA(2/6/G3);TRC(12/5) 

CAX(4/6/G2); 
CDA(29/1/G1); 
ITA(39/1);ROD(9/1/G1) 

CAX(35/6/G2);GLO(3/5); 
ITA(1/1);PED(1/5); 
ROD(1/1/G1); 
ROL(1/1/G3); 
SPA(16/6/G3) 

é  
NORTE 

 
Fonte: Adaptação de figura constante dos editais das Concorrências 02/2013 e 03/2013 (CTM, 2013a, 
2013e). 
 

Da Figura 8 pode ser visto que o grupo empresarial G2 concentrava no momento ex ante 

licitações a maior parte das linhas dos lotes 2, 3, 6 (e o lote 8, correspondente ao oitavo lote 

anteriormente licitado e fora das Concorrências 02/2013 e 03/2013). 

 

Com base nas regras dos editais criticadas na seção 5.1 é possível especular sobre um 

eventual arranjo das empresas incumbentes no qual cada operadora ficaria no momento ex 
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post licitações com o lote (e consequentemente as linhas) localizado o mais próximo possível 

às garagens que cada empresa já possuía ex ante licitação, sem que houvesse uma expressiva 

alteração dos percentuais de linhas operadas por cada empresa. 

 

A análise desse cenário é fundamental, porquanto a localização das garagens constitui um 

fator decisivo quando da escolha dos lotes e linhas a serem disputados, não apenas porque a 

proximidade das garagens facilita o dia-a-dia das operações, otimizando assim os 

deslocamentos dos veículos, mas também pela dificuldade de obtenção de grandes terrenos 

em uma malha urbana já bem consolidada. 

 

De acordo com as regras dos editais das Concorrências 02/2013 e 03/2013, além de ter sido 

possível a acomodação das empresas incumbentes nos lotes mais próximos às suas respectivas 

garagens, era possível uma acomodação de maneira que cada incumbente não precisasse 

disputar lotes com empresas pertencentes a seu grupo operacional. 

 

Assim, o Quadro 17, construído em consonância com os requisitos do edital a partir dos dados 

do Quadro 8 (subseção 4.2.3.) e da Figura 8, mostra esse possível cenário ex post licitação, 

decorrente de arranjo dos incumbentes através de eventual comportamento (ainda que tácito e 

não explícito) colusivo. 

 
Quadro 17 - Possível composição das empresas por lote ex post licitação 

Empresa 
incumbente 

Lote 
próximo às 
garagens 

Lote ex 
ante 

Quant. 
linhas 
ex ante 

% do 
STPP/RMR 

Lote ex post 
(possível 

composição)    

Quant. 
linhas 
ex post 

% do 
STPP/RMR 

Varia
ção 
(%) 

CDA 1 1 30 7,63 1 27 7,11 -0,52 
ITA 1 1 45 11,45 1 41 10,79 -0,66 
ROD 1 1 10 2,54 1 8 2,11 -0,43 
ROL 1 6 1 0,25 6 1 0,26 0,01 
RME 2 2 34 8,65 2 35 9,21 0,56 
EME 3 3 39 9,92 3 51 13,42 3,50 
STA 3 3 11 2,80 3 14 3,68 0,88 
VML 3 3 4 1,02 3 5 1,32 0,30 
AVC 4 7 8 2,04 4 8 2,11 0,07 
SJT 4 7 12 3,05 4 12 3,16 0,11 

VRC 4 4 33 8,40 4 32 8,42 0,02 
GLO 5 5 19 4,83 5 17 4,47 -0,36 
PED 5 5 16 4,07 5 14 3,68 -0,39 
TRC 5 5 13 3,31 5 12 3,16 -0,15 
CAX 6 6 47 11,96 6 38 10,00 -1,96 
SPA 6 6 18 4,58 6 11 2,89 -1,69 
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Empresa 
incumbente 

Lote 
próximo às 
garagens 

Lote ex 
ante 

Quant. 
linhas 
ex ante 

% do 
STPP/RMR 

Lote ex post 
(possível 

composição)    

Quant. 
linhas 
ex post 

% do 
STPP/RMR 

Varia
ção 
(%) 

BOA 7 7 53 13,49 7 54 14,21 0,72 
Total   393 100,00  380 100,00  

Fonte: Elaborado a partir de dados constantes dos editais das Concorrências 02/2013 e 03/2013 (CTM, 
2013a, 2013c, 2013d, 2013e, 2013g, 2013h, 2013i, 2013j, 2013k). 
 

Do Quadro 17 pode ser observada uma diferença no números de linhas ex ante licitação (393 

linhas) e ex post licitação (380). Esse fato ocorre porque o projeto básico dos editais alterou 

algumas linhas do STPP/RMR, implicando redução em seu número. 

 

Para uma mais adequada percepção da distribuição pelo território do STPP/RMR do arranjo 

ora especulado, exibe-se a Figura 9, na qual as empresas indicadas entre chaves participariam 

das licitações sob a forma de consórcios (apresentando assim apenas uma proposta de forma 

coletiva para o lote que disputasse), enquanto entre parêntesis são indicados os grupos 

empresariais aos quais as empresas pertenciam. 

 
Figura 9 - Possível composição das empresas por lote ex post licitação 

{AVC(G4);VRC(G4); 
SJT} 

BOA 

{EME(G2);STA;
VML} 

RME(G2) 

{GLO;PED;TRC} 

{CDA(G1);ROD(G1); 
ITA} 

{CAX(G2); 
ROL(G3);SPA(G3)} 

é  
NORTE 

 
Fonte: Adaptação de figura constante dos editais das Concorrências 02/2013 e 03/2013 (CTM, 2013a, 
2013e). 
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Do Quadro 17 e da Figura 9 pode ser observado que, mesmo sem serem desrespeitadas as 

regras dos editais - que permitiam a participação de consórcios com quantidade ilimitada de 

integrantes - era possível se chegar a um arranjo em que haveria acomodação ex post licitação 

(por conta de comportamento colusivo nas licitações) de cada empresa incumbente nos lotes 

em relação aos quais suas garagens no momento ex ante licitação estavam localizadas o mais 

próximo possível, o que em si só seria uma situação bastante confortável às incumbentes. 

Pode ser observado que nesse arranjo não haveria variação significativa nem na quantidade de 

linhas alocadas a cada empresa nem entre o percentual do STPP/RMR operado por cada 

incumbente entre os momentos ex ante e ex post licitação. Assim, pode ser inferido que uma 

das possíveis razões para esse arranjo seriam as próprias regras do edital, que não dificultaram 

o surgimento de comportamento colusivo, ainda que tácito, e não explícito. 

 

Por exemplo, as linhas operadas ex ante licitação pela empresa BOA, que predominantemente 

correspondiam ao que veio a formar o lote 7, seriam vencidas pela mesma empresa BOA na 

licitação. O mesmo ocorreria com as demais empresas nos respectivos lotes, com exceção da 

empresa ROL, que mudaria do lote 1 para o lote 6. Todavia, os lotes 1 e 6 são vizinhos, e a 

empresa ROL detinha apenas uma linha, e com a mudança de lote teria um pequeno 

incremento no percentual de linhas que operaria, de 0,25% para 0,26%, o que não alteraria a 

distribuição de "forças" nesse cenário colusivo. 

 

Assim, do Quadro 17, que mostra como as empresas participariam da licitação, observa-se o 

possível cenário ex post licitação:  

 

- lote 1: CDA, ITA, ROD e ROL formariam um consórcio para, juntas, apresentarem uma 

única proposta no lote; 

- lote 2: RME disputaria sozinha o lote; 

- lote 3: EME, STA e VML formariam um consórcio para, juntas, apresentarem uma única 

proposta no lote; 

- lote 4: AVC, SJT e VRC formariam um consórcio para, juntas, apresentarem uma única 

proposta no lote; 

- lote 5: GLO, PED e TRC formariam um consórcio para, juntas, apresentarem uma única 

proposta no lote; 
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- lote 6: CAX e SPA formariam um consórcio para, juntas, apresentarem uma única proposta 

no lote; 

- lote 7: BOA disputaria sozinha o lote. 

 

Destaca-se que há indícios de que o agrupamento de empresas em grupos empresariais tornou 

o comportamento colusivo, já facilitado pelas próprias regras dos editais, ainda mais propenso 

a ocorrer, como adiante se comentará na seção 5.3. 

 

Saliente-se que a região denominada Centro na Figura 9 não constitui um lote, porquanto as 

linhas que nelas trafegam têm origem nos demais lotes, e neles foram alocados para fins das 

Concorrências 02/2013 e 03/2013. 

 

Destaque-se que os editais das Concorrências 02/2013 e 03/2013 também traziam a receita 

obtida pelos operadores incumbentes nas linhas do STPP/RMR nos anos de 2011 e 2012, bem 

como uma projeção de receita para os anos de 2013 e 2014. 

 

O Quadro 18 mostra um resumo da evolução da receita por lote, utilizando o possível arranjo 

mostrado na Quadro 17. Na confecção do Quadro 18, para uma maior percepção da situação, 

as empresas foram agrupadas não apenas por lotes, mas também de acordo com os consórcios 

que formariam para licitar, bem como de acordo com os grupos empresariais a que 

pertenciam. Assim, as empresas indicadas entre chaves participariam das licitações sob a 

forma de consórcios (apresentando assim apenas uma proposta de forma coletiva para o lote 

que disputasse), enquanto entre parêntesis são indicados os grupos empresariais aos quais as 

empresas pertenciam. 

 

Pode ser observado que o arranjo simulado terminava por ser conveniente a todos os 

incumbentes, por permitir uma acomodação em que todos seriam beneficiados, o que 

comprova que os termos dos editais afetaram e comprometeram fortemente a competitividade. 

 
Quadro 18 - Evolução da receita por empresa e por lote (2011-2014) de acordo com a possível 

composição e os grupos empresariais incumbentes 
Possível 
lote ex 

post 
Empresa 

Número de 
linhas 2011 

& 2012 

Número 
de linhas 

2013 

Receita 
2011 (R$) 

Receita 
2012 (R$) 

Receita 2013 
(R$) 

Receita 2014 
(R$) 

Variação 
entre 2011 e 

2014 (%) 

1 
{CDA(G1); 
ROD(G1); 

ITA} 
85 76 194.945.448 210.726.402 196.362.231 207.922.685 6,66% 
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Possível 
lote ex 

post 
Empresa 

Número de 
linhas 2011 

& 2012 

Número 
de linhas 

2013 

Receita 
2011 (R$) 

Receita 
2012 (R$) 

Receita 2013 
(R$) 

Receita 2014 
(R$) 

Variação 
entre 2011 e 

2014 (%) 
2 RME(G2) 34 35 65.707.083 72.490.344 91.665.691 120.851.794 83,93% 

3 
{EME(G2); 

 STA; 
 VML} 

54 70 122.666.476 136.244.336 165.463.853 164.321.731 33,96% 

4 
{AVC(G4); 
VRC(G4); 

SJT} 
53 52 111.873.443 121.371.978 85.668.008 92.784.327 -17,06% 

5 {GLO;PED; 
TRC} 48 43 100.375.320 108.123.037 108.899.853 108.899.853 8,49% 

6 
{CAX(G2); 
 ROL(G3); 
 SPA(G3)} 

66 50 142.488.703 154.550.115 135.970.717 136.995.031 -3,86% 

7 BOA 53 54 147.775.594 162.747.743 157.041.714 158.739.940 7,42% 
 Total 393 380 885.832.067 966.253.955 941.072.068 990.515.362 11,82% 

Fonte: Elaborado a partir de dados constantes dos editais das Concorrências 02/2013 e 03/2013 (CTM, 
2013a, 2013c, 2013d, 2013e, 2013g, 2013h, 2013i, 2013j, 2013k). 
 

Da simulação do Quadro 18 é observado que apenas os lotes 4 e 6 apresentariam redução de 

receita entre os anos 2011 e 2014, o que poderia prejudicar o eventual arranjo colusivo. 

Entretanto, salienta-se que os lotes 2, 3 e 6 possuíam empresas de um mesmo grupo 

empresarial, o que possibilitaria uma composição para que as perdas do lote 6 fossem 

compensadas com os ganhos previstos para os lotes 2 e 3. Com isso seria esperada uma perda 

mais significativa de receita apenas para as empresas do lote 4. Contudo, apesar da pouca 

quantidade de passageiros transportados em comparação a outras empresas do STPP/RMR, a 

maior vantagem das empresas VRC e SJT pareceria ser o fato de que essas empresas 

deixariam de precisar concorrer na via (concorrência no mercado) em suas áreas principais de 

atuação com empresas maiores (no momento ex ante licitação a SJT concorria diretamente 

com a BOA, e a VRC concorria com a BOA e a EME). Adicione-se a isso tanto o fato de que 

esse arranjo poderia permitir inovações no serviço e geração de demanda para essas 

operadoras, bem como o fato de a legislação permitir criação de linhas sem necessidade de 

posterior licitação (como se estava a licitar lotes, seria possível criação de novas linhas dentro 

do lote através de futuros aditivos durante a execução contratual), para que as aparentes 

perdas do lote 4 resultantes do arranjo colusivo fossem mitigadas durante a execução 

contratual, o que tornaria a situação atraente às empresas VRC e SJT. 

 

Convém também lembrar que, devido à experiência anterior e a observações reais de campo 

durante suas operações, operadores incumbentes geralmente têm menos incertezas em relação 

a common values no que toca à predição da demanda que outros potenciais entrantes, o que 

deixa os incumbentes em melhores condições de estarem mais precavidos e puderem prever 
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os efeitos do winner’s curse (Albano et al., 2011b). Por conta disso, mesmo em situações em 

que os requisitos de um edital não comprometem a competitividade, incumbentes geralmente 

têm inerentes vantagens competitivas. McAfee et al. (2004) lembram que o nível de 

incertezas para uma nova empresa entrante é maior que para uma incumbente, o que força 

novos entrantes a correrem mais riscos, tendo dessa forma uma desvantagem competitiva, 

pois na medida em que os riscos crescem a possibilidade de ser vítima do winner's curse 

aumenta. Dessa forma, os benefícios de incumbentes são largamente ampliados quando um 

edital estabelece regras que estimulam/encorajam uma acomodação do tipo aqui sugerida 

entre incumbentes, através de consórcios em que todos podem sair ganhando, e isso foi o que 

aparentemente os editais das Concorrências 02/2013 e 03/2013 propiciaram. 

 

Assim, porque a modelagem das Concorrências 02/2013 e 03/2013 permitiu a geração de uma 

estrutura de mercado ex post licitação que mimetizava a estrutura de mercado ex ante 

licitação, sinalizando aos incumbentes que, caso agissem de forma colusiva, ainda que 

tacitamente, não precisariam se arriscar a perder as linhas que operavam no momento ex ante 

licitação, é possível dizer que a modelagem das licitações comprometeu fortemente a 

competitividade, impactando negativamente a economicidade e a eficiência da contratação 

decorrente das licitações. 

 

5.3. RESULTADOS DAS CONCORRÊNCIAS 02/2013 E 03/2013 
 

O Quadro 19 adiante exibe os resultados das Concorrências 02/2013 e 03/2013. As empresas 

indicadas entre chaves participaram das licitações sob a forma de consórcios (apresentando 

assim apenas uma proposta de forma coletiva para o lote que disputaram); entre parêntesis são 

indicados os grupos empresariais aos quais as empresas pertenciam. 

 

Convém lembrar que no momento ex ante licitação havia quatro grupos empresariais a operar 

o STPP/RMR. Do Quadro 19 pode ser visto que RBO foi a única empresa que aparentemente 

não era incumbente ex ante licitação a entrar na disputa (RBO participou do lote 3, 

Concorrência 03/2013). Entretanto, da observação dos quadros societários das empresas, pode 

ser constatado que a RBO é uma empresa que ex ante licitação era um dos sócios de BOA, e 

que passou a atuar sozinha na Concorrência 03/2013; todavia BOA e RBO continuaram a 

fazer parte do mesmo grupo empresarial ex post licitação. Assim, pode ser dito que ex post 
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licitação o STPP/RMR ficou com cinco grupos empresariais, os quatro iniciais acrescidos do 

G5, que na verdade já era um grupo ex ante licitação, mas que operava sob a denominação de 

apenas uma empresa, a BOA. 

 

- Grupo 1 (G1): formado pelas empresas CDA e ROD; 

- Grupo 2 (G2): formado pelas empresas CAX, EME e RME (e também CRT); 

- Grupo 3 (G3): formado pelas empresas ROL e SPA; 

- Grupo 4 (G4): formado pelas empresas AVC e VRC; 

- Grupo 5 (G5):  formado pelas empresas BOA e RBO. 

 
Quadro 19 - Resultados das Concorrências 02/2013 e 03/2013 

Concorrência CC 02/2013 CC 03/2013 
Lote 1 2 3 4 5 6 7 

Incumbente CDA(G1); 
ITA; 

ROD(G1); 
ROL(G3) 

RME 
(G2) 

EME 
(G2); 
STA; 
VML 

AVC 
(G4); 
SJT; 
VRC 
(G4) 

GLO;  
PED;   
TRC 

CAX (G2); 
SPA (G3) 

BOA 
(G5) 

Licitante {CDA(G1); 
ITA; 

ROD(G1); 
ROL(G3)} 

RME 
(G2) 

{EME 
(G2); 
RBO 
(G5)} 

VRC 
(G4) 

{GLO; 
PED; 
TRC} 

CAX (G2); 
ROL (G3); 
SPA (G3)  

{BOA 
(G5); 
SJT} 

Vencedor {CDA(G1); 
ITA; 

ROD(G1); 
ROL(G3)} 

RME 
(G2) 

{EME 
(G2); 
RBO 
(G5)} 

VRC 
(G4) 

{GLO; 
PED; 
TRC} 

CAX (G2) {BOA 
(G5); 
SJT} 

Arranjo 
especulado no 

Quadro 13 

{CDA(G1); 
ITA; 

ROD(G1)} 

RME 
(G2) 

{EME 
(G2); 
STA; 

VML} 

{AVC 
(G4); 
SJT; 
VRC 
(G4)} 

{GLO; 
PED; 
TRC} 

{CAX 
(G2); 

ROL (G3); 
SPA (G3)} 

BOA 
(G5) 

PROmax 
(BRL) 

1,677 1,409 1,432 1,483 1,975 1,699 1,978 

PROlicitantes 
(BRL) 

1,677 1,409 1,432 1,483 1,975 1,699 1,978 

 

Os consórcios participantes das duas licitações tiveram as seguintes denominações: 

-  as empresas CDA, ITA, ROD e ROL formaram o Consórcio Conorte (CNO) e disputaram, 

sozinhas, o lote 1 na Concorrência 02/2013;  

-  as empresas EME e RBO formaram o Consórcio Tejipió e disputaram, sozinhas, o lote 3 na 

Concorrência 03/2013; 

-  as empresas GLO, PED e TRC formaram Consórcio Capibaribe e disputaram, sozinhas, o 

lote 5 na Concorrência 03/2013;  
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- as empresas BOA e SJT formaram o Consórcio Litoral Sul e disputaram, sozinhas, o lote 7 

na Concorrência 03/2013.  

 

Na Figura 10 pode ser vista uma distribuição espacial dos resultados das licitações 

apresentados no Quadro 19. 

 
Figura 10 - Resultados das Concorrências 02/2013 e 03/2013 

VRC(G4) {BOA(G5);SJT} 

{EME(G2);RBO(G5)} 

RME(G2) 

{GLO;PED;TRC} 

{CDA(G1);ROD(G1); 
ITA;ROL(G3)} 

CAX(G2) 
ROL(G3)inabilitada 
SPA(G3)inabilitada 

é  
NORTE 

 
Fonte: Adaptação de figura constante dos editais das Concorrências 02/2013 e 03/2013 (CTM, 2013a, 
2013e). 
 

Do Quadro 19 pode ser observado que na sessão inicial da Concorrência 02/2013, em 30 de 

julho de 2013, compareceu apenas um proponente para cada lote em disputa. Além disso, as 

únicas proponentes para os dois lotes corresponderam exatamente às mesmas empresas 

incumbentes que ex ante licitação operavam as linhas que vieram a compor os lotes 1 e 2 na 

Concorrência 02/2013. Para o lote 1 a única proposta foi dada pelo Consórcio Conorte, 

formado pelas empresas CDA, ITA, ROD e ROL, que eram as empresas incumbentes ex ante 

licitação nas linhas que vieram a constituir o lote 1. Para o lote 2 a única proposta foi dada 
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pela empresa RME, que era a única empresa incumbente ex ante licitação nas linhas que 

vieram a constituir o lote 2. 

 

Salienta-se que não bastasse a participação solitária em cada lote, cada proposta ofertou 

exatamente os reserve prices, ou seja, os PROs máximos admitidos no edital da Concorrência 

02/2013, sem sequer apresentar descontos, nem mesmo na ordem de milésimos de Real. No 

lote 1 o Consórcio Conorte propôs executar os serviços por um PRO de R$ 1,677, enquanto 

no lote 2 a empresa RME propôs executar os serviços por um PRO de R$ 1,409. Ambas 

propotas igualaram os PROs máximos de R$ 1,677 e R$ 1,409 permitidos no edital da 

Concorrência 02/2013, respectivamente, para os lotes 1 e 2.  

 

Esse fatos constituem um forte indicativo de falta de competitividade, resultando em 

comprometimento da eficiência alocativa bem como da economicidade e da modicidade 

tarifária dos serviços. 

 

A modicidade tarifária restou comprometida na medida em que as empresas não sofreram 

pressão competitiva, tendo participado sozinhas das disputas nos lotes, tendo ofertado os 

valores máximos para a prestação dos serviços permitidos pelo edital da Concorrência 

02/2013. Dessa forma, restaram comprometidos não apenas pressupostos econômicos, mas 

também jurídicos, haja vista o comprometimento da modicidade tarifária, imposta pelo já 

mencionado artigo 6º, § 1º da Lei Federal 8.987/1995, ser um dos corolários da prestação do 

serviço adequado. Adicione-se que o impacto dessas inadequações recai sobre os usuários dos 

serviços, que assim terão de arcar com pagamento por serviços contratados sem a adequada 

disputa competitiva. 

 

Também do Quadro 19 pode ser observado que na Concorrência 03/2013 ocorreu fenômeno 

similar ao constatado na Concorrência 02/2013. Na sessão inicial da Concorrência 03/2013, 

em 17 de janeiro de 2014, com exceção do lote 6, compareceu apenas um proponente para 

cada lote em disputa. Além disso, com pequenas variações nos lotes 3, 6 e 7, as únicas 

proponentes para os cinco lotes corresponderam exatamente às mesmas empresas 

incumbentes que ex ante licitação operavam as linhas que vieram a compor os lotes 3, 4, 5, 6 

e 7 na Concorrência 03/2013. 

 



 

 

262 
 

 

Outro fenômeno que aconteceu na Concorrência 03/2013, idêntico ao que ocorreu na 

Concorrência 02/2013, foram as proponentes terem ofertado exatamente os reserve price, ou 

seja, os PROs máximos admitidos no edital da Concorrência 03/2013, sem sequer apresentar 

descontos, nem mesmo na ordem de milésimos de Real. 

 

Saliente-se que, diante das regras dos editais, não é de admirar a falta de competitividade nas 

duas  licitações, pois, como dito, as próprias regras dos editais sinalizavam para a 

possibilidade de um arranjo entre os operadores incumbentes, por meio de combinações 

colusivas, o que pode sugerir que tenha se formado um cartel, ainda que não feito de forma 

explícita, mas tácita, entre os participantes nas licitações. 

 

Do Quadro 19 pode ser observado que na Concorrência 03/2013, exceto no lote 6, cada lote 

recebeu apenas uma proposta, e cada proposta coincidiu exatamente com o reserve price 

(PROmax). Esse fato é um forte indicativo de falta de competitividade. No lote 6 foram 

apresentadas três propostas, todavia todas as três propostas tiveram o mesmo valor de PRO 

ofertado de R$ 1,699. Saliente-se que o fato de terem sido apresentadas três propostas para o 

lote 6 não necessariamente é indicativo de competitividade, porquanto as três propostas 

igualaram o valor máximo admitido para o lote. Além disso, saliente-se que o julgamento das 

propostas se deu através da rotina de inversão das fases, ou seja, inicialmente foram abertas as 

propostas comerciais para só depois serem verificados os documentos de habilitação das 

empresas concorrentes. As empresas SPA e ROL não foram habilitadas, tendo restado apenas 

a empresa CAX na disputa. Assim, no lote 6 também terminou por acontecer o mesmo 

fenômeno que em demais lotes das Concorrências 02/2013 e 03/2013, qual seja, o de ter 

havido apenas uma proposta de preços efetivamente na disputa. 

 

Adicione-se que, apesar dos resultados apresentados no Quadro 19 e da Figura 10 não 

coincidirem em sua inteireza com o arranjo especulado no Quadro 17 e da Figura 9, 

respectivamente, pode ser observado que as estruturas de mercado ex post licitação 

praticamente reproduziram as estruturas ex ante.  

 

Por exemplo, as linhas que ex ante licitação constituíam o equivalente ao lote 7, e que eram 

operadas pela empresa BOA, na Concorrência 03/2013 foram vencidas pela própria BOA em 

consórcio com a STJ. Poder-se-ia argumentar que a STJ deixou de operar no lote 4, e passou 

para o lote 7. Todavia, como os lotes 4 e 7 são vizinhos, não haverá grandes mudanças para a 
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STJ, sobretudo quanto à necessidade de alteração da localização de suas garagens e dos 

deslocamentos de seus veículos. Ainda, no lote 4, vencido pela VRC, que já operava as linhas 

do lote ex ante Concorrência 03/2013, a AVC não apresentou proposta, não tendo participado 

de nenhuma das duas licitações. Todavia, AVC pertencia ao mesmo grupo que VRC, que 

disputou sozinha e venceu o lote 4. Aparentemente AVC ficou excluída do sistema ex post 

licitação, todavia eventualmente pode vir a se fundir com alguma vencedora da licitação ou 

ser subcontratada durante a execução contratual, o que faria com que retornasse ao sistema. 

 

O lote 2 permaneceu com a RME, o lote 5 com a GLO, PED e TRC, e o lote 1 com CDA; 

ITA; ROL; ROD. AVC não participou das licitações, mas deve ser lembrado que AVC e VRC 

pertencem ao mesmo grupo empresarial e que VRC entrou sozinha no lote 4, sem enfrentar 

concorrência. No lote 3 a EME, que já operava linhas do lote ex ante Concorrência 03/2013, 

venceu a disputa consorciada com a aparente entrante RBO, anteriormente já comentada. A 

STA e a VML, as outras empresas que operavam as linhas do lote ex ante licitação, não 

apresentaram proposta, não tendo participado de nenhuma das duas licitações. Aparentemente 

STA e VML ficaram excluídas do sistema ex post licitação, todavia eventualmente podem vir 

a se fundir com alguma vencedora da licitação ou serem subcontratadas durante a execução 

contratual, o que faria com que retornassem ao sistema. 

 

O quadro não é muito claro para o lote 6, pois CAX, ROL e SPA não licitaram sob a forma de 

consórcio. CAX terminou por vencer o lote 6 na Concorrência 03/2013, pois ROL e SPA não 

foram habilitadas na disputa, de forma que SPA aparentemente ficou de fora do sistema, a 

menos que as empresas se fundam no futuro, durante a operação do contrato, ou que SPA seja 

subcontratada durante a execução contratual, o que faria com que retornasse ao sistema. 

Lembre-se que ROL havia também participado no Consórcio Conorte e vencido o lote 1, de 

forma que a exclusão do lote 6 pode não lhe fazer falta. 

 

Em relação à ROL cabe uma observação, porquanto no arranjo especulado se imaginou que 

iria ficar ex post licitação no lote 6, mas acabou ficando com o lote 1 na Concorrência 

02/2013. Para tanto, leve-se em conta que no projeto básico das licitações algumas linhas não 

foram posicionadas ex post licitação nos mesmos lotes correspondentes às áreas em que se 

localizavam ex ante licitação, sobretudo nas franjas interlotes. Isso pode ter justificado, por 

exemplo, o fato da empresa ROL, como integrante do Consórcio Conorte, ter vencido o lote 1 

e ter deixado de vencer o lote 6, como inicialmente se especulou na seção 5.2.. Acresça-se que 
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as garagens da ROL estavam mais próximas do lote 1, o que pode, somado com eventuais 

mudanças de linhas nas franjas interlotes, ter contribuído para sua mudança de lote. 

 

Os resultados obtidos permitem especular que a localização das garagens das operadoras no 

momento ex ante licitação constituiu-se como elemento crucial para a definição geográfica 

dos lotes e para os termos dos editais. 

 

Como dito, RBO aparentemente seria uma nova empresa a operar o sistema, mas RBO é uma 

empresa que ex ante licitação era um dos sócios de BOA e que passou a atuar sozinha na 

licitação, todavia RBO e BOA continuam a fazer parte do mesmo grupo empresarial ex post 

licitação. RBO formou consórcio com EME para licitar no lote 3 e essa união de forças 

permitiu que o grupo empresarial ficasse ex post licitação com as mesmas linhas ex ante 

licitação (no Quadro 12 pode ser visto que a BOA operava ex ante licitação 16 linhas na área 

que veio a tornar o lote 3). Tivesse RBO não participado da licitação como uma empresa em 

si mesma, seu grupo empresarial não teria licitado no lote 3 devido à restrição legal de uma 

empresa isoladamente não poder deter mais de 20% do sistema. 

 

Assim, Quadro 19 e da Figura 10 pode ser concluído que os termos dos editais das 

Concorrências 02/2013 e 03/2013 não estimularam a competitividade e a estrutura ex ante 

licitação foi reproduzida ex post licitação, e com valores contratados de PRO das vencedoras 

das licitações exatamente iguais aos valores dos PRO máximos admitidos nos editais. 

 

Salienta-se que, a despeito das Concorrências 02/2013 e 03/2013 terem sido conduzidas até o 

seu final, apenas os lotes licitados na Concorrência 02/2013 tinham contratos assinados 

quando da redação desta Tese (CTM, 2015b). 

 

5.4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Ao longo deste capítulo foram descritos aspectos adotados nos editais para a licitação pública 

para a delegação dos Serviços do Transporte Público de Passageiros da Região Metropolitana 

do Recife (STPP/RMR) que terminaram por afetar negativamente a competitividade da 

disputa. 
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Inicialmente foram apresentadas características básicas do edital, após o que foram apontados 

aspectos dessas características que prejudicam a competitividade, notadamente a possibilidade 

de formação de consórcios com quantidade ilimitada de participantes. Contudo, a análise de 

competitividade não se limitou a esse parâmetro apenas, e outros aspectos foram abordados, 

tais como quantidade de requisitos de habilitação na licitação, escolha do tipo de 

procedimento de procurement adotado, divisão em lotes, inflexibilidade imposta às 

operadoras no nível operacional, falta de equilíbrio entre os PROs dos diversos lotes, todos 

também apontando, em maior ou menor medida, para uma ameaça à competitividade. 

 

Como forma de comprovar as críticas inicialmente feitas às disposições do edital, foi 

apresentada uma simulação de um arranjo entre as operadoras incumbentes, baseada nas 

regras dos próprios editais, em que a alocação das empresas no momento ex post licitação em 

nada diferia do cenário ex ante. Salienta-se que a simulação feita não corresponde, em 

absoluto, a um exercício de adivinhação, mas apenas a uma possibilidade concreta diante das 

regras do edital. Pensa-se que só esse fato já justifica a crítica feita ao longo deste artigo. 

Destaca-se que as considerações aqui desenvolvidas podem ser empregadas em outras 

licitações para evitar que as regras inibidoras da competitividade ora criticadas possam 

eventualmente ser combatidas. 

 

Os resultados das Concorrências 02/2013 e 03/2013 comprovaram, em praticamente toda a 

inteireza, os arranjos que foram especulados na seção 5.2., confirmando assim a falta de 

competitividade que desaguou das regras dos editais, resultado esperado diante de um cenário 

em que um edital com inadequados pressupostos foi posto adiante. 

 

Quanto à capacidade em atrair potenciais licitantes, o edital se mostrou um fiasco, haja vista 

ter havido apenas uma proposta crível por lote. O comprometimento da competitividade e, em 

decorrência, da economicidade, decorrente da ausência de mais de uma proposta crível em 

cada um dos lotes das licitações, confirma que a análise empírica de Klemperer (2004a) se 

adéqua ao caso, ainda que as licitações analisadas não correspondam a ascending auctions. Os 

achados de Klemperer (2004a) dizem que, em geral, em contextos de private values e de 

common values, a presença de um licitante adicional traz benefícios à economicidade, ainda 

que nenhum reserve price tenha sido estabelecido para a licitação. De fato, em todos os lotes, 

o licitante único não ofertou qualquer desconto em relação ao PROmáx (que correspondeu ao 

reserve price da licitação) estabelecido em edital. É possível que se os editais tivessem sido 
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modelados de forma a atrair mais interessados nas licitações, a presença de mais licitantes em 

cada lote poderia ter levado a uma contratação em que os PRO ofertados tivessem ficado 

abaixo do reserve price (PROmáx) estabelecido para cada lote em que o sistema foi dividido. 

 

Lembre-se que nos capítulos 2 e 3 foi tratada a importância em atrair a maior participação de 

potenciais interessados na disputa, independente de haver quantidade de lotes inferior à 

quantidade de empresas. Entretanto, da análise dos resultados das Concorrências 02/2013 e 

03/2013, nas quais apenas foi apresentada um proposta por lote em disputa, e por empresas 

que já operavam as linhas, e ainda mais, pelo preço máximo de tarifa admitido em edital, não 

se tem sinais de que o edital foi modelado para ampliar a atração. Assim, esse fato só reforça 

a indicação de inadequação da divisão de lotes estabelecida no edital. 

 

Quanto à divisão do objeto em lotes, e ainda levando em conta a importância de atrair 

pequenas e médias empresas às licitações, os resultados das licitações confirmam que a 

análise empírica de Milgrom (2004), ao tratar da questão da divisão de um objeto em lotes, 

também se adéqua ao caso. Milgrom (2004) cita que cenários em que há abertura à 

participação de pequenas e médias empresas, através da modelagem de uma licitação com 

muitos lotes, são benéficos à economicidade resultante da contratação. Todavia, ainda que se 

divida um objeto em muitos lotes, mas os termos da licitação não sejam favoráveis à 

participação de pequenas e médias empresas, apenas um pequeno número de empresas 

grandes participarão da disputa, pois as pequenas e médias empresas não arriscarão ter o 

prejuízo dos entry costs de uma disputa de ante mão já perdida. Assim, nesse caso, a divisão 

em lotes favorecerá a acomodação das grandes empresas, através de comportamento colusivo, 

e o procurer terá a economicidade prejudicada. 

 

Por outro lado, poder-se-ia argumentar que reserve prices baixos, ainda que calculados a 

partir de uma planilha de composição de custos de tarifa, poderiam ter desestimulado a 

participação e ter sido a razão para só ter havido uma proposta por lote exatamente no valor 

do reserve price de cada lote. Todavia, do resultado das licitações, e do interesse de quase 

todos os incumbentes em participar, e de suas efetivas vitórias, esse não parece ter sido o 

caso. 

 

Os resultados das licitações apontam para a ocorrência de comportamento colusivo entre os 

incumbentes. Lembra-se que comportamento colusivo não ocorre apenas de forma explícita, 
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quando há comunicação entre as empresas interessadas na licitação. O comportamento ocorre 

também de forma implícita, quando as empresas interessadas na licitação não precisam se 

comunicar para combinarem arranjos que beneficiem a todas, para tanto basta que os termos 

dos editais facilitem uma situação em que a acomodação de todos os incumbentes possibilita 

ganhos a todos.  

 

Por fim, salienta-se que as práticas inadequadas criticadas neste artigo não são uma 

exclusividade das licitações conduzidas pelo CTM, porquanto algumas delas têm sido 

praticadas em licitações recentes para delegação de transportes coletivos por ônibus em outras 

localidades brasileiras como mostrado por Ferreira e Orrico Filho (2001) e Rolim et al. 

(2010). 
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6. CONCLUSÕES, ACHADOS, SUGESTÕES PARA PESQUISA 
 

Esta Tese foi iniciada por um capítulo introdutório, no qual foi contextualizado o problema 

das licitações para delegação de serviços de TPUO no Brasil, desde o surgimento dos debates 

no Reino Unido no final dos anos 1970s e ao longo dos anos 1980s, quando a crise do Estado 

do bem-estar social se agravou, passando pela promulgação da CF/1988, que definiu o 

transporte público de passageiros como serviço público, pela edição da Lei Federal 

8.987/1995, até chegar à realização das licitações para delegação dos serviços de TPUO. 

Dessa contextualização se chegou ao problema a se enfrentar na Tese, qual seja, saber se as 

licitações para delegação de TPUO já postas em prática se pautaram pela busca da 

competitividade. Para tanto, foi feita a pergunta condutora da Tese: em que medida e por 

conta de quais inadequações os editais para delegação de serviços de TPUO a particulares não 

têm contribuído com o atingimento de níveis adequados de competitividade e de 

contestabilidade e, em consequência, de eficiência e de benefício à modicidade tarifária, nos 

mercados locais? 

 

O objetivo geral desta Tese é contribuir com elementos metodológicos para a averiguação do 

atingimento de competitividade em licitações para a delegação e contratação de serviços de 

TPUO, por meio do desenvolvimento do método de análise apresentado no Capítulo 3, parte 

central desta Tese, que adjunta a Teoria da Regulação Econômica com a Teoria dos Leilões 

(Auction Theory). 

 

Saliente-se que no método desenvolvido se procurou priorizar a adoção de pressupostos 

baseados em elementos técnicos, sobretudo em elementos econômicos, porquanto se entende 

que os pressupostos econômicos devem limitar a discricionariedade do gestor público, ainda 

que em legislação eventualmente lhe faculte optar por uma entre várias possibilidades de 

tomada de decisão. 

 

A hipótese da pesquisa, de que em geral as licitações brasileiras para a delegação de serviços 

de TPUO não têm privilegiado a competitividade, foi confirmada pelo teste de hipótese feito, 

qual seja, a aplicação do método de análise sobre os editais das Concorrências 01/2013, 

02/2013 e 03/2013, conduzidas pelo CTM para a delegação dos serviços de TPUO do 
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STPP/RMR. Ao longo do Capítulo 5, na medida em que a aplicação do método foi 

desenvolvida, foi possível atingir os objetivos específicos da Tese. 

 

Do teste de hipótese feito, também é possível responder à pergunta condutora da pesquisa, 

afirmando-se que as licitações, em geral, não têm adotado pressupostos que contribuam para o 

atingimento de níveis adequados de competitividade. Esse aumento de competitividade seria 

traduzido pela atratividade do maior número de empresas possível a participar das licitações, 

pelo estabelecimento de um ambiente contestável, e pela obtenção de contratações mais 

econômicas. 

 

De forma resumida, no Capítulo 1 da Tese foi feita uma introdução, na qual foram feitos 

comentários genéricos acerca da temática sob estudo, foi apresentada a relevância do estudo, 

bem como a problemática abordada, e foi desenvolvida a pergunta condutora da pesquisa, 

além de serem citados os objetivos propostos. No Capítulo 2 foi apresentado o referencial 

teórico da Tese, no qual foi tratada a questão do provimento dos transportes urbanos por 

ônibus, abarcando a noção de serviço público e formas de delegação do TPUO, e foram 

tratados elementos da Teoria da Regulação Econômica e da Teoria dos Leilões, tendo sempre 

como pano de fundo a aplicação das duas teorias aos transportes públicos urbanos. No 

Capítulo 3 foram desenvolvidas considerações metodológicas e foi mostrada a construção do 

método de análise. No Capítulo 4 feita uma resenha sobre o TPUO na RMR, tendo sido 

mostrado um histórico de como os serviços de transporte por ônibus evoluíram na RMR, após 

o que foi feita uma caracterização do STPP/RMR, dos editais das Concorrências 01/2013, 

02/2013 e 03/2013, e da estrutura de mercado ex ante licitações. No Capítulo 5 foi aplicado o 

método às licitações do CTM, com exibição das análises críticas e resultados obtidos da 

incidência do método desenvolvido sobre os editais, tendo sido especulada uma possível 

estrutura de mercado ex post licitação, com base na análise dos dados dos editais e do modelo 

de licitação, e sido mostrados os resultados das Concorrências 01/2013, 02/2013 e 03/2013. 

Neste Capítulo 6 são apresentadas conclusões da Tese. 

 

Partindo do pressuposto que as licitações do CTM para a delegação dos serviços de TPUO do 

STPP/RMR correspondem a um modelo brasileiro de licitações e que assim reproduzem o que 

ocorre em outras cidades brasileiras, podem ser destacados os seguintes achados das análises 

feitas à luz de cada um dos parâmetros do método de análise desenvolvido nesta Tese: 
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- tipo de procedimento de procurement adotado: a modelagem dos editais das Concorrências 

02/2013 e 03/2013 foi inadequada sob o ponto de vista da Teoria da Regulação Econômica e 

da Auction Theory, porquanto não foi empregada uma Anglo-Dutch Auction; 

- requisitos para a participação na licitação: pela não adequação dos requisitos para a 

participação na licitação relativos à exigência de garantia de proposta e à exigência de 

garantia de desempenho operacional, e pela elevada quantidade de documentos de habilitação 

exigidos dos licitantes, foi considerado que a modelagem dos editais das Concorrências 

02/2013 e 03/2013 foi inadequada sob o ponto de vista da Teoria da Regulação Econômica e 

da Auction Theory; 

- divisão do objeto em lotes e participação de consórcio (joint bidding): pela inadequada 

divisão do STPP/RMR em sete lotes, com a possibilidade de participação de consórcio com 

número ilimitado de integrantes, foi considerado que a modelagem dos editais das 

Concorrências 02/2013 e 03/2013 foi inadequada sob o ponto de vista da Teoria da Regulação 

Econômica e da Auction Theory; 

- inflexibilidade às operadoras no nível operacional: pela inflexibilidade que os editais das 

licitações deram às operadoras no nível operacional, foi considerado que a modelagem dos 

editais das Concorrências 02/2013 e 03/2013 foi inadequada sob o ponto de vista da Teoria da 

Regulação Econômica e da Auction Theory; 

- equilíbrio entre os PROs dos diversos lotes: pela existência de subsídios cruzados interlotes, 

foi considerado que a modelagem dos editais das Concorrências 02/2013 e 03/2013 foi 

inadequada sob o ponto de vista da Teoria da Regulação Econômica e da Auction Theory; 

- prazo contratual: pela não adoção de prazos curtos, com consequente não manutenção de um 

ambiente contestável, foi considerado que a modelagem dos editais das Concorrências 

02/2013 e 03/2013 foi inadequada sob o ponto de vista da Teoria da Regulação Econômica e 

da Auction Theory; 

- garagens: pela exigência de que os vencedores das licitações disponham de garagens para 

executar os contratos, sobretudo diante de um cenário em que existem apenas lotes grandes, 

foi considerado que a modelagem dos editais das Concorrências 02/2013 e 03/2013 foi 

inadequada sob o ponto de vista da Teoria da Regulação Econômica e da Auction Theory; 

- possibilidade de transferência da delegação sem prévia licitação: pela possibilidade de 

transferência da delegação sem realização de prévia licitação, foi considerado que a 

modelagem dos editais das Concorrências 02/2013 e 03/2013 foi inadequada sob o ponto de 

vista da Teoria da Regulação Econômica e da Auction Theory. 
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Todos os achados acima, decorrentes da análise dos termos dos editais das licitações à luz da 

Teoria da Regulação Econômica e da Auction Theory, indicavam que provavelmente as 

licitações do CTM não atingiriam níveis satisfatórios de competitividade e, em consequência, 

de eficiência e da economicidade da contratação. Os resultados observados nas licitações, 

indicados no Capítulo 5, confirmaram os resultados esperados resultantes da aplicação do 

método aos termos dos editais. 

 

Os resultados obtidos do teste de hipótese feito, ou seja, a aplicação do método de análise nos 

editais da CTM, podem ser extrapolados para o Brasil como um todo, porquanto foi cogitada 

a existência de um modelo brasileiro de licitação para delegação do TPUO do qual as 

licitações da RMR não se afastaram, pelo contrário, se aproximaram e mostraram uma 

tendência. Ou seja, o padrão das licitações do CTM não diferiu do padrão das licitações 

brasileiras, e características brasileiras onipresentes, tais como o dimensionamento dos 

sistemas apenas com lotes grandes, exigências de grandes frotas, dificuldade de acesso de 

pequenas empresas ao sistemas (empresas que para terem alguma chance de vitória têm de se 

consorciar com empresas grandes, destas ficando dependentes), concentração de mercado, 

entre outros, também foram constatadas na RMR. Assim, a Tese mostrou que a condução de 

licitações para delegação do TPUO precisa aderir a princípios adequados da Teoria da 

Regulação Econômica e da Teoria dos Leilões para que se atinja competitividade, 

economicidade, e serviço adequado. 

 

Os resultados das análises das licitações do CTM reforçam uma característica que parece não 

querer abandonar os transportes coletivos urbanos brasileiros por ônibus: a forte concentração 

empresarial que começou a se formar no período do Pós-Guerra e no Regime Militar, 

conforme narrado no Capítulo 2. O nascedouro da situação atual brasileira, tanto em momento 

ex ante, quanto em momento ex post licitações já realizadas após a Lei Federal 8.987/1995, 

provavelmente remete àquela época. De outra forma: a concentração ex ante e ex post 

licitações, e os próprios termos dos editais, são compatíveis com os fenômenos das grandes 

empresas concentradoras de mercado, inclusive com estímulo do poder público, descritos por 

vários estudos (BRASILEIRO et al., 1996; SANTOS; BRASILEIRO, 1996; BRASILEIRO; 

SANTOS, 1999; HENRY, 1999; LIMA NETO et al., 2001). 

 

Por conta disso, e até mesmo para não desacreditar o mecanismo da licitação, preocupações 

com a concentração nos mercados devem ser uma constante, não só na elaboração de 
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adequados termos dos editais para os procedimentos licitatórios, mas também durante a 

execução dos contratos decorrentes das licitações. Cabe lembrar que em mercados onde não 

havia adoção sistemática de licitações para a contratação dos serviços, após as rodadas iniciais 

das licitações, foi notado um decréscimo na quantidade de empresas no mercado, e em alguns 

casos, houve surgimento de indesejáveis monopólios. Um exemplo dessa situação foi a 

introdução de mecanismos de competitive tendering na Noruega, onde monopólios surgiram 

pelo não monitoramento pelo Estado de movimentos concentradores (MATHISEN & 

SOLVOLL, 2008). Assim, para que se mitigue a possibilidade de que esse efeito secundário 

da adoção das licitações venha ocorrer no Brasil (ainda que, diante dos resultados já 

observados, não se descarte a hipótese de que já esteja ocorrendo), seria fundamental que o 

Poder Público mantivesse permanente escrutínio sobre a estrutura de mercado decorrente das 

licitações.  

 

Dessa maneira, convém destacar que seria extremamente importante que o CTM fizesse 

permanente monitoramento da estrutura de mercado decorrente das licitações, no sentido de 

evitar aumento ainda maior de concentração empresarial durante a execução dos contratos. 

Convém sempre ter em mente que o objetivo das licitações não é apenas obedecer ao 

arcabouço jurídico-constitucional, mas também contribuir para o alcance da prestação 

eficiente dos serviços. Ou seja, lembra-se que uma licitação não é um fim em si mesmo, mas 

sim um meio para que se atinja eficiência alocativa e prestação adequada dos serviços. 

 

Lembra-se também que, ainda que não esteja sob a competência de um procurer, o 

desenvolvimento de políticas antitrust pode por ele ser motivada, sempre que suspeitar de 

comportamentos colusivos dos licitantes. O procurer poderia, por exemplo, comunicar às 

autoridades competentes para realizar enforcement de práticas antitrust (ALBANO et al., 

2011a). Uma outra alternativa a eventuais restrições legais que impeçam o procurer em agir 

de forma proativa no auxílio a políticas antitrust seria o desenvolvimento de reforma 

legislativa que permitisse ao procurer exercer regulação concorrente (competition 

concurrency), a exemplo da solução permitida no Reino Unido (SMITH, 2004). 

 

Destaque-se que não é de se estranhar a situação observada decorrente da aplicação do 

método de análise sobre os editais das concorrências do CTM, dado que no transporte 

brasileiro urbano não necessariamente a racionalidade tem ditado o ritmo da produção 
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capitalista, pois há outras variáveis que têm influência significativa no desenvolvimento e 

desenlace das licitações. A Tese procura trazer elementos de quebra dessa não racionalidade. 

 

Saliente-se que as análises feitas no Capítulo 5 não trataram da situação em que um procurer 

deve escolher as melhores propostas quando, por exemplo, um dos licitantes sai vitorioso em 

mais de um lote, mas a adjudicação de mais de um lote ao mesmo licitante não for permitida. 

Para fins de incremento de economicidade, se se estiver nessa situação, a solução aqui 

sugerida seria o edital estabelecer regra que definisse a escolha pelo procurer da combinação 

de propostas que resultasse em maior economicidade como um todo, ou seja, a combinação 

que possibilitasse minimizar os valores contratuais, somando-se todos os contratos 

decorrentes das licitações. Ou seja, a definição do vencedor de cada lote seria feita a partir de 

uma análise sistêmica e global dos resultados de todos os lotes, de modo que a adjudicação de 

cada lote fosse feita em função da combinação das propostas que resultassem em menores 

tarifas para todos os lotes, conjuntamente. 

 

À delimitação dos estudos feitos na Tese, mencionada na Seção 1.6, acresçam-se outras 

limitações decorrentes de aspectos que não foram levados em conta nesta Tese: 

 

- não se adentrou na questão dos riscos que ambas partes, Poder Público e operadoras, devem 

arcar na execução de contratos decorrentes da delegação de serviços de TPUO; 

- não foi levado em conta maneiras através das quais eventuais receitas acessórias possam vir 

beneficiar a modicidade tarifária; 

- não foram analisadas eventuais falhas dos projeto básico das licitações; 

- não foram analisados eventuais bens reversíveis; 

- não foi analisada a modalidade de delegação mais adequada, se concessão ou permissão 

(caso se tivesse feito essa análise, adotar-se-ia como pressuposto o fato de que uma operação 

de sistemas de TPUO que não envolvessem a exploração de infraestrutura, e que não 

houvesse sunk costs significativos, optar-se-ia pela permissão); 

- escolha do tipo de licitação mais adequada, se técnica e preço, melhor técnica, ou menor 

preço (maior outorga ou menor tarifa), ainda que se entenda que o tipo menor preço (menor 

tarifa) é a mais adequada, a menos que se flexibilizem definições técnicas operacionais para 

os licitantes. 
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Destaque-se que o comprometimento dos princípios fundamentais da Lei Federal 8.987/1995 

que regem a prestação de serviços públicos brasileiros, sobretudo da competitividade, da 

economicidade, da modicidade tarifária e da prestação de serviço adequado, foi devido, 

notadamente, à divisão do STPP/RMR em apenas sete lotes e à possibilidade de participação 

nas licitações de consórcios com quantidade ilimitada de empresas, situação que pôde fazer 

com que todos os incumbentes ex ante licitações pudessem se distribuir em arranjos nos quais 

todos continuassem, ex post licitações, a operar as mesmas linhas que operavam ex ante 

licitações. Esse cenário per se não necessariamente seria comprometedor, caso os editais das 

licitações tivessem sido pautados em disposições que estimulassem a competitividade. 

Todavia, diante das cláusulas impostas, os editais terminaram por não conferir esse estímulo, 

comprometendo assim a competitividade, a economicidade, a modicidade tarifária e a 

prestação do serviço adequado. 

 

Saliente-se que nas licitações do CTM na para a delegação dos serviços de TPUO da RMR 

ocorreu fato similar ao observado em nove outros sistemas de transporte de passageiros por 

ônibus analisados por Orrico et al. (1998): apesar de passados 25 anos da promulgação da 

CF/1988, a RMR ainda adotou edital com fortes barreiras à entrada nas licitações e com 

modelagem que não estimulou a competitividade. Não se pode assegurar, mas diante das 

experiências pouco exitosas narradas por Orrico et al. (1998), devidamente divulgadas e de 

conhecimento da comunidade técnica afeita aos transportes públicos, e diante dos termos dos 

editais e dos resultados das Concorrências 02/2013 e 03/2013, pode-se especular a hipótese de 

que a prevenção à entrada de potenciais entrantes no STPP/RMR pode ter sido um dos 

motivadores da falta de competitividade observada nas licitações. Esse é um olhar que futuras 

pesquisas podem lançar sobre esses fatos. 

 

Saliente-se que, no Capítulo 5 quando se trata de empresas que pertencem a um mesmo grupo 

empresarial, a "diluição" de um empresa em mais de uma empresa, ou seja, a extensão de 

conexões de umas empresas com outras, pode ter por fim eventualmente "driblar" limitações 

quantitativas impostas pelo Poder Público (e.g. uma empresa não poder operar mais de 20% 

do mercado). Assim, essa duplicidade de registro legal seria uma maneira que as empresas 

poderiam achar para continuarem concentradas, pois a "diluição" permite melhor 

aproveitamento da capacidade instalada e elevação da produtividade pelo capital investido. 

Nesse sentido, uma aparente dispersão entre um grande número de empresas pode camuflar 
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uma concentração real e/ou uma articulação objetiva entre empresas que nada mais são do que 

diversas garagens da mesma unidade empresarial (cf. HENRY, 1999). 

 

Destaque-se que o modelo de licitações brasileiras para a delegação de serviços de TPUO, as 

licitação do CTM incluídas, destoa da experiência internacional, pois em geral, nos países 

onde se instauraram procedimentos  do tipo competitive tendering para a contratação de 

serviços de transportes urbanos por ônibus, usualmente se obteve redução inicial de custos de 

produção, com reflexo na redução das tarifas (cf. KENNEDY, 1996a). Até mesmo Hensher 

(2007), defensor da adoção dos performance-based contracts em vez de competitive 

tendering, reconhece que nas rodadas iniciais os procedimentos de competitive tendering 

reduziram custos. 

 

Adicione-se que, diferentemente do leilão para obtenção de licenças de telecomunicação 

móvel de terceira geração (3G) no Reino Unido, que teve muito tempo de marketing para 

atrair interessados na licitação (o planejamento do leilão começou em 1997, e o leilão foi 

realizado em 2000), e isso ter sido um dos fatores de seu sucesso (KLEMPERER, 2004a), as 

licitações para a delegação dos serviços de TPUO do CTM tiveram pouco tempo de 

divulgação, apenas o prazos muito próximos ao mínimo necessário estabelecido por lei, não 

mais que 50 dias para cada licitação (CTM, 2013a, 2013b). Esse fato, aliado a uma 

modelagem inadequada, foi incapaz de exercer atração de potenciais entrantes. Por esse 

motivo também, não admira, portanto, que apenas incumbentes tenham participado das 

disputas. 

 

Por fim, cabe mencionar algumas sugestões de boas práticas feitas pelos dois Paul - o inglês 

Klemperer (2004a) e o norte-americano Milgrom (2004) - sobre algumas atitudes que podem 

contribuir para uma adequada modelagem de uma licitação, tanto no sentido de aumento da 

competitividade, como no sentido de obtenção de melhor economicidade: 

 

- ao se modelar uma licitação deve ser seguida a regra do "cada caso é uma caso", fugindo de 

fórmulas prontas e iguais para quaisquer situações, ou seja, a fórmula "tamanho único serve 

para todos" é um péssimo princípio em modelagem de licitações. Há que se desenvolver 

modelagem própria para cada situação enfrentada, para cada estrutura de mercado existente; 

- é importante começar cedo a divulgar e desenvolver estratégicas de marketing para atrair 

potenciais interessados na licitação, pois para atrair interessados não é suficiente apenas que 
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se tenha uma boa modelagem de uma licitação. Negligenciar a necessidade do marketing pode 

implicar pouca participação e baixa economicidade (quer por pouca receita obtida, quando o 

procurer é um vendedor, quer por um alto preço pago por um serviço, quando o procurer é 

um comprador); 

- simulações computacionais e experiências de laboratório podem ser ferramentas úteis para 

se atingir uma boa modelagem de uma licitação. 

 

Salienta-se que até o momento em que esta Tese foi escrita o CTM apenas tinha assinado 

contratos decorrentes da Concorrência 02/2013, e ainda se estava na expectativa de que 

contratos decorrentes da Concorrência 03/2013 fossem assinados. Todavia, como a 

Concorrência 03/2013 foi conduzida até o seu final, tendo o CTM declarado seus vencedores, 

nenhum dos racionais e nenhuma das conclusões desenvolvidas nesta Tese restam 

prejudicadas, porquanto, independentemente da assinatura de contratos, a Concorrência 

03/2013 e toda a modelagem da licitação feita foi levada adiante pelo CTM, caracterizando a 

licitação como pertencente às ações concretas e efetivas da instituição CTM, ou seja, tendo 

constituído processo administrativo válido realizado pelo Poder Público. 

 

Como proposta para futuros trabalhos, pode-se citar a necessidade de averiguação das 

repercussões que a elevação do status do transporte público para direito social têm trazido 

para a prestação dos serviços e se essa elevação efetivamente tem contribuído para um 

benefício dos usuários dos serviços de TPUO. 

 

Uma outra sugestão para futuras pesquisas é a aplicação do método de análise desenvolvido 

nesta Tese em outros procedimentos licitatórios de outros municípios, a fim de se verificar se 

achados similares ao aqui apontados são obtidos e se o (inadequado) modelo brasileiro de 

licitações continua a prosperar. 

 

Como sugestão para futuras pesquisas, também se menciona a ampliação do método análise 

para abarcar licitações sequenciais e sucessivas, para que se estudasse seus comportamentos. 

Provavelmente a dificuldade nesse sentido seria o longo prazo decorrido entre as rodadas 

licitatórias sucessivas, que praticamente teriam eliminado o caráter contestável do mercado. 

 

Das análises feitas ao longo desta Tese, para a adoção de alguns aspectos apontados que 

poderiam melhorar a busca da competitividade nas licitações brasileiras para a delegação de 
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serviços de TPUO, precisar-se-ia realizar reformas legislativas. Sem a pretensão de esgotar as 

possibilidades de reformas, citam-se algumas medidas que poderiam resultar em maior 

competitividade: 

 

- possibilidade de emprego de outros tipos de procurement, a exemplo da Anglo-Dutch 

Auction; 

- permissão para que, quando um sistema de TPUO fosse dividido em lotes, o Poder Público 

pudesse reservar parte do sistema (ou seja, algum ou alguns lotes) para potenciais entrantes, 

excluindo da participação nesses lotes operadores incumbentes, nos moldes do que foi feito 

no leilão para obtenção de licenças de telecomunicação móvel de terceira geração (3G) no 

Reino Unido. Essa prática teria como objetivo aumentar a competitividade não apenas na 

disputa licitatória corrente, mas em licitações futuras, pois no cenário futuro haveria mais 

incumbentes aptas a disputar novas rodadas licitatórias que no cenário passado; 

- redução da quantidade de documentos de habilitação; 

- permitir que se limite a quantidade de empresas que podem se consorciar em uma licitação, 

visto que esse aspecto tem tido entendimento divergente na jurisprudência brasileira; 

- porque nenhum dos objetivos de uma licitação, mencionados em 2.5.2, foram atingidos, 

seria o caso de indagar se não teria sido mais adequado empregar outras formas de 

procurement, a exemplo de negotiations, através  de negociações com os incumbentes. Isso 

implica alteração legislativa para incorporação de PBCs. O autor desta Tese não se alinha com 

essa solução, mas não pode se esquivar de mencionar a possibilidade, sobretudo diante dos 

indícios de cartelização do mercado brasileiro de TPUO. Eventualmente, essa alternativa 

poderia resultar em contratações mais focada nas especificações de qualidade da prestação 

dos serviços. 

 

Todavia, saliente-se que não necessariamente seriam preciso reformas legislativas para que os 

editais das licitações do CTM tivessem estimulado a competitividade, em absoluto. Destaque-

se também que a Tese não se limitou a aspectos formais e legais, e muitas opiniões e 

conclusões permearam a discricionariedade, vista como um dever, e não um direito, do 

Administrador Público escolher entre as diversas possibilidades dadas pela legislação aquela 

que melhor se alinhe a princípios técnicos. Nesse sentido, convém mencionar que há 

indicativos de que no Brasil não necessariamente decisões técnicas orientam o Poder Público 

na escolha de um possível opção em seu leque discricionário, haja vista ser usual que as 

decisões tomadas, ainda que não firam a legalidade, não se alinham ao que pressupostos 
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técnicos adequados indicam para o caso concreto. Assim, para que esses pressupostos 

técnicos sejam observados, parece haver uma necessidade de que se positive o máximo de 

aspetos em legislação, do contrário há risco de que as escolhas não adiram aos mais 

adequados pressupostos. 

 

Descobrir as forças que moldam esse comportamento do Poder Público, que fazem o uso da 

discricionariedade fugir de pressupostos técnicos adequados, é um desafio que parece fugir do 

escopo da análise econômica nos moldes feitos nesta Tese. Nesse sentido, sugere-se que 

outros olhares oriundos de outras ciências sejam conferidos à matéria, a fim de que se possam 

melhor entender esse fenômeno. 

 

Em adição, poder-se-ia extrapolar a aplicação do método de análise às licitações do CTM na 

RMR, e dizer que o caso das licitações brasileiras para a delegação de serviços de TPUO 

subverte a lógica da teoria econômica. Resta saber o que motiva esse fato, as causas dessa não 

busca de competitividade, contestabilidade e economicidade, enfim, de serviço efetivamente 

adequado. O que causaria isso? Influências políticas, força das empresas, o modo como a 

empresa moderna de ônibus nasceu e se desenvolveu no Brasil, ou simplesmente a colusão 

entre os incumbentes e arranjos extra-mercados que loteiam diferentes mercados e que uma 

análise isolada de uma licitação não permite enxergar? 

 

Diante dessa realidade, resta especular que a resposta para as dúvidas acima não estão na 

análise econômica, que já esgotou as tentativas de explicar o fenômeno, haja vista a 

persistência dos resultados obtidos. Nesse sentido, a Tese pode fechar um ciclo de pesquisas 

feitas pelo grupo de estudos Rede de Estudos de Engenharia e Socioeconômicos de 

Transportes (RESET), encerrar um caminho de pesquisa que tem tentado buscar respostas 

para o porque de não haver competitividade em licitações para delegação de serviços de 

TPUO. As repostas provavelmente não se encontram na Economia, e nesse sentido a Tese já 

mostrou que a competitividade, segundo a Teoria Econômica, não tem sido atingida nas 

licitações brasileiras. E essa conclusão da Tese parece ser robusta, porquanto mesmo 

adjuntando a Teoria da Regulação Econômica e a Teoria dos Leilões, e ainda que esta feche 

uma lacuna deixada por aquela, os motivos de o porque o Poder Público não modelar editais 

que beneficiem, estimulem e insiram a competitividade não são explicados. Resta agora 

explorar outros caminhos e searas, que enfoquem e estudem as relações sociais e outras 

disciplinas que eventualmente possam desvendar o que efetivamente está subjacente à falta de 
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competitividade, para entender e diagnosticar, na prática, as forças que impedem a inserção de 

adequados níveis de competitividade nos mercados de TPUO brasileiros. 

 

Convém lembrar que a aplicação de procedimentos de competitive tendering a serviços de 

natureza similares ao brasileiro TPUO tem sido criticado, e outras formas de contratação têm 

sido internacionalmente discutidas, a exemplo dos os PBCs (HENSHER; WALLIS, 2005). 

Entretanto, o caso brasileiro ainda está em um estágio anterior se comparado com outros 

países nos quais maiores reformas já foram desenvolvidas, e assim procedimentos de CT se 

fazem necessários. Aqui, licitações iniciais para contratação dos serviços ainda estão sendo 

feitas e em muitos casos sequer rodadas posteriores para sucessão dos contratos oriundos das 

licitações iniciais foram deflagradas. Além disso, como defesa das licitações, convém citar 

que elas correspondem a uma oportunidade de, através das cláusulas de seus editais, serem 

estabelecidos indicadores de performance a serem observados pelos operadores. 

 

Por fim, tal qual destacado no Capítulo 1, o autor desta Tese deseja salientar que as análises 

feitas nesta Tese são suas apenas e deseja destacar que não tem a intenção de sugerir que os 

achados da Tese indicam que os editais das licitações analisadas violaram qualquer lei ou 

regra oficial. 

 

Além disso, o autor deseja ressaltar que não tem a pretensão de esgotar todos os assuntos 

relacionados à Teoria da Regulação Econômica e à Teoria dos Leilões, e também não tem a 

pretensão que o método desenvolvido nesta Tese seja definitivo a abarque todos os aspectos 

ligados a ambas teorias. Pelo contrário, apesar de inédito e original, e levando em conta as 

limitações do autor, o método desenvolvido tem por objetivo apresentar elementos de 

contribuição através da indicação de adequados pressupostos para a busca da competitividade 

em licitações para a delegação de serviços de TPUO. Mas é preciso ter em mente que a 

aplicação do modelo é apenas uma contribuição, uma sugestão, para a busca de maior 

competitividade em licitações, e que a eventual adoção do modelo não necessariamente 

implica a ocorrência de competitividade em licitações, porquanto como visto, outros fatores 

que não econômicos podem influir nos resultados das disputas licitatórias. 
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ANEXO A: RITO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS DOS 
LICITANTES NAS CONCORRÊNCIAS 02/2013 E 03/2013 (CTM, 2013A, 2013E) 
 

ITEM 8 – DO PROCEDIMENTO GERAL DA LICITAÇÃO  

 

8.1. Das considerações gerais: 

8.1.1. Na Sessão Pública referida no item 5.1 acima, os Licitantes devem apresentar os 

envelopes contendo as Propostas Comerciais, e os documentos de Habilitação, nos termos dos 

itens 6 e 7.  

8.1.2. Em seguida, os envelopes devem ser rubricados, ainda fechados, por todos os membros 

da Comissão de Licitação e pelos Representantes Legais e/ou Procuradores dos Licitantes que 

assim desejarem.  

 

8.2. Das propostas comerciais 

8.2.1. Na Sessão Pública referida no item 5.1, a Comissão de Licitação deve proceder à 

abertura dos envelopes das Propostas Comerciais na ordem dos Lotes de Linhas licitados 

começando pelo Lote número 01 até o final dos Lotes. 

8.2.2. A Comissão de Licitação e o(s) Representante(s) Legal(is) e/ou Procurador(es) dos 

Licitantes devem rubricar todas as Propostas Comerciais apresentadas para cada Lote de 

Linhas. 

8.2.3. Concluída a rubrica dos documentos que compõem as Propostas Comerciais, a 

Comissão de Licitação deve proceder ao registro do Preço de Remuneração ao Operador 

(PRO) pelos Licitantes para cada Lote de Linhas, identificando o Licitante e o Lote de Linhas 

para o qual foi apresentada a Proposta Comercial.  

8.2.4. Na Sessão Pública referida no item 5.1, a Comissão de Licitação deve fixar um prazo 

para a análise e julgamento das Propostas Comerciais conforme os critérios estabelecidos no 

item 8.3 e seguintes, bem como uma data para a divulgação da Classificação Provisória das 

Propostas.  

8.2.4.1. A Comissão de Licitação pode, a qualquer tempo, promover diligências destinadas a 

esclarecer as Propostas Comerciais e os documentos que a compõem, vedada, todavia, a 

inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da 

Proposta Comercial. 

8.2.6. Serão desclassificadas as Propostas Comerciais incompletas, rasuradas ou emendadas e 

aquelas que se apresentarem manifestamente inexequíveis ou com informações incompatíveis. 
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8.3. Dos critérios de julgamento da proposta comercial 

8.3.1. As Propostas Comerciais serão julgadas com base na maior redução entre o PROmáx 

indicado pelo CTM e o PRO ofertado pelo licitante para um mesmo lote. 

8.3.2. A redução referida no item 8.3.1 será expressa em percentual do PRO ofertado com 

relação ao PRO Max, permanecendo constante para todo o período do contrato e considerada 

para fins de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato. 

8.3.3. Todos os valores serão admitidos até a segunda casa decimal.  

8.3.4. A pontuação das Propostas Comerciais dos licitantes, para cada lote, deve ser publicada 

no Diário Oficial da União e Diário Oficial do Estado de Pernambuco, em jornal diário de 

grande circulação no Estado, disponibilizado no site e na sede do CTM.  

8.3.5. Contra a decisão proferida pela Comissão de Licitação no julgamento das Propostas 

Comerciais, cabe recurso, nos termos do item 10.  

8.3.6. Encerrada a fase de julgamento das Propostas Comerciais e ultrapassada a fase de 

recursos, a Comissão de Licitação deve elaborar uma Classificação Provisória dos Licitantes. 

8.3.7. A Proposta Comercial tem validade de 120 (cento e vinte) dias, prorrogável, a contar da 

data da abertura dos envelopes contendo as Propostas Comerciais. 

 

8.4. Do julgamento das propostas e da classificação provisória dos licitantes:  

8.4.1. Para efeito de julgamento da presente Licitação, do tipo menor preço, será classificada 

em 1º lugar o licitante cuja proposta apresentar a maior diferença entre o PROmáx e o PRO 

proposto, e assim sucessivamente em ordem decrescente. 

8.4.2. Com base no julgamento das propostas realizado nos termos do item 8.4.1, a Comissão 

de Licitação deve elaborar uma Classificação Provisória dos Licitantes com relação a cada um 

dos Lotes de Linhas licitados. 

8.4.3. Na hipótese de empate entre licitantes dentro de um mesmo Lote, deve-se utilizar os 

seguintes critérios de desempate, sucessivamente: 

I. Preferência pela proposta apresentada por empresa brasileira, nos termos do § 4º do artigo 

15 da Lei 8.987, de 1995 c/c artigo 3º, § 2º, inciso III da Lei 8.666/93. 

II. Sorteio, realizado pelo CTM, em local, data e hora a serem previamente divulgados por 

meio de publicação Diário Oficial da União, Diário Oficial do Estado de Pernambuco, jornal 

de grande circulação e disponibilizada no site e na sede do CTM, nos termos do § 3º do artigo 

45 da Lei 8.666/93. 
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8.4.4. As regras de desempate previstas no item 8.4.3. têm precedência sobre as demais regras 

previstas no item 8.5. 

8.4.5. Aplicam-se as regras previstas item 8.5.2 na hipótese de um mesmo licitante vencer em 

lotes distintos. 

 

8.5. Do procedimento de escolha dos Lotes de Linhas:  

8.5.1. Na hipótese da Classificação Provisória referida no item 8.4.2 indicar licitantes distintos 

para cada um dos Lotes de Linhas, deve-se obedecer ao rito previsto no art. 18-A da Lei 

Federal nº 8.987, de 1995. 

8.5.2. Na hipótese de a Classificação Provisória referida no item 8.4.2 indicar licitantes 

vencedores em mais de um Lote de Linhas, deve-se obedecer ao seguinte rito: 

I. Para cada um dos lotes que o mesmo licitante tenha se classificado provisoriamente em 1º 

lugar verifica-se o resultado entre a diferença do PROmáx e o PRO proposto pelo licitante 

vencedor. Em seguida, multiplica-se o resultado pelo total do PTEI previsto para o Lote de 

Linhas correspondente e classifica-se o licitante na ordem decrescente dos produtos 

encontrados. 

II. Após a aplicação da regra prevista no item I, o licitante será classificado em 1º lugar 

apenas quanto ao Lote de Linhas que apresentar o maior produto. 

III. Caso haja dois lotes cujos produtos descritos no item I tenham valores iguais, o CTM 

optará pelo que apresentar a maior diferença entre o PROmáx e o PRO proposto pelo licitante. 

8.5.3. Encerrado os procedimentos descritos nos itens 8.5.1 e 8.5.2, a Comissão de Licitação 

deve elaborar uma nova Classificação Provisória dos Licitantes, composta pelos Licitantes 

Vencedores e os respectivos Lotes de Linhas, a qual deve ser publicada no Diário Oficial da 

União e Diário Oficial do Estado de Pernambuco, em jornal de grande circulação, 

disponibilizada no site e na sede do CTM. (CTM, 2013a, 2013e). 
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ANEXO B: DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO NAS CONCORRÊNCIAS 
02/2013 E 03/2013 (CTM, 2013a, 2013e) 
 

 

ITEM 4 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA REPRESENTAÇÃO 

 

4.1. Das condições de participação: 

 

4.1.1. Podem participar da Licitação, na qualidade de proponente, empresas brasileiras e 

estrangeiras que satisfaçam plenamente as condições fixadas no presente Edital e seus 

Anexos. 

 

4.1.2. A participação na Licitação pode ocorrer individualmente ou em consórcio.  

4.1.2.1. A licitante que concorrer na modalidade individual, não pode participar em outro Lote 

de Linhas em forma de consórcio de empresas e vice-versa. 

4.1.2.2. A licitante que participar na modalidade de consórcio de empresas só pode concorrer 

em outros Lotes de Linhas através do mesmo consórcio de empresas.  

 

4.1.3. Cada um dos Licitantes, individualmente ou em Consórcio de Empresas, pode 

apresentar propostas para todos os Lotes de Linhas e pode, ao término da Licitação, adjudicar, 

no máximo, uma quantidade de Lotes de Linhas cujo somatório de linhas não ultrapasse 20% 

(vinte por cento) das Linhas do STPP/RMR. 

 

4.1.4. Não pode participar da Licitação a pessoa jurídica que:  

Tenha sido declarada inidônea para contratar com a Administração Pública; 

Esteja em período de suspensão de contratos com a Administração Pública; 

Incorra nas condições impeditivas previstas no artigo 9º da Lei Federal n.º 8.666/93 na 

redação consolidada pela Lei Federal n.º 8.883/94;  

Tenha como sócio, dirigente ou responsável técnico, servidor de qualquer órgão ou entidade 

vinculada ao Estado ou aos Municípios participantes do CTM; 

Os fundos e fundações que estejam sob intervenção da Secretaria da Previdência 

Complementar do Ministério da Previdência e Assistência Social, bem como aquelas previstas 

no artigo 9º da Lei Federal n.º 8.666/93; 
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As empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta 

ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios; ou 

Os condenados definitivamente nos termos do art. 10 da Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 

1998, pelo prazo em que for aplicável a penalidade de proibição de contratar com o Poder 

Público e participar de licitações. 

 

4.1.5. Da participação de empresa estrangeira 

4.1.5.1. A licitante pessoa jurídica estrangeira deve apresentar, tanto para a participação 

isolada quanto em Consórcio, os documentos equivalentes aos documentos para a habilitação, 

autenticados pela autoridade consular brasileira de seu país de origem, e traduzidos por 

tradutor juramentado.  

4.1.5.2. A licitante pessoa jurídica estrangeira deve apresentar declaração conforme modelo 

constante no Anexo 17 – Minuta de Declaração de Equivalência, certificando a correlação 

entre os documentos administrativos legais e suas validades, normalmente exigidos em 

licitações no Brasil e os correspondentes no País de origem. 

4.1.5.2.1. Em não havendo documento equivalente no país do licitante estrangeiro, esse deve 

declarar expressamente esta circunstância.  

4.1.5.2.2. O licitante cujo país de origem mantenha Acordo Internacional com o Brasil que 

dispense formalidades de consularização está isento da autenticação pela repartição Consular 

dos documentos apresentados, devendo, no entanto, traduzi-los por tradutor juramentado, 

além de apresentar cópia do respectivo acordo. 

4.1.5.3. Os documentos de habilitação equivalentes devem ser apresentados de forma a 

possibilitar a análise acerca da sua validade, exigibilidade e eficácia.  

4.1.5.4. Na hipótese da inexistência de documentos equivalentes aos solicitados neste Edital 

ou de órgão(s) no país de origem que os autentique(m), deverá ser apresentada declaração, 

informando tal fato, por parte da licitante, conforme modelo do Anexo 18 – Minuta de 

Declaração de inexistência de documento equivalente.  

4.1.5.5. Considera-se Representante Legal da licitante pessoa jurídica estrangeira a pessoa 

legalmente credenciada, com poderes expressos, mediante procuração por instrumento 

público ou particular, com firma reconhecida em cartório no Brasil, para receber citação e 

responder administrativa e judicialmente no Brasil, bem como para representá-la em todas as 

fases do processo, condições essas que deverão estar expressamente indicadas em seus 

documentos de habilitação jurídica, devendo ser a procuração irrevogável e irretratável até o 

término da presente Licitação.  
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4.1.6. Da participação por meio de Consórcio de Empresas  

4.1.6.1. Em se tratando de participação por meio de Consórcio de Empresas, as seguintes 

regras devem ser observadas, sem prejuízo de outras existentes no Edital:  

4.1.6.1.1. A comprovação do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, 

subscrito pelos consorciados; 

4.1.6.1.2. A indicação da empresa líder, que deverá atender às condições de liderança deste 

Edital, e representar as consorciadas perante o CTM; 

4.1.6.1.3. Os documentos exigidos por este Edital para a habilitação por parte de cada 

consorciado, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, conforme descrito no item 

7.3.1 e 7.4.1.1.1. deste Edital, o somatório dos quantitativos de cada consorciado. 

4.1.6.5. São condições de liderança da empresa responsável pelo consórcio: representar o 

consórcio em todas as fases do procedimento licitatório e durante a execução contratual; ter 

poderes expressos para celebrar o contrato, para requerer, transferir, receber e dar quitação, 

receber citação e responder judicialmente pelas demais consorciadas. 

4.1.6.6. O termo de compromisso deverá conter, no mínimo, o objetivo do consórcio, a 

proporção econômica e financeira da respectiva participação de cada consorciado, a obrigação 

de cada um dos consorciados em relação ao objeto da licitação, e, ainda, que o consórcio não 

se extinguirá durante a vigência do contrato celebrado e não será modificado sem prévia 

manifestação da Administração, e que o líder do consórcio será necessariamente um dos 

sócios operadores; na hipótese de constituição de sociedade de propósito específico, os sócios 

manterão na SPE, participação societária igual à proporção em que se consorciaram e a 

presidência e diretoria técnica da SPE serão realizadas pelos sócios operadores. 

4.1.6.7. É vedada a participação de empresa consorciada, através de mais de um consórcio ou 

isoladamente, nesta licitação. 

4.1.6.8. Cada consorciado deve atender individualmente às exigências relativas à apresentação 

das declarações preliminares, regularidade jurídica, fiscal, previstas no Edital. 

4.1.6.9. A desclassificação de qualquer consorciado acarretará a automática desclassificação 

do Consórcio. 

4.1.6.10. Consórcio é uma associação formada por um número ilimitado de pessoas jurídicas, 

com o máximo de quatro pessoas jurídicas como operadoras, apenas e nos termos previstos 

neste Edital, com a finalidade de participar da presente Licitação. 

4.1.6.11. Além de outros documentos exigidos pelo Edital, a participação da Licitante em 

regime de Consórcio fica condicionada à apresentação de compromisso de Constituição de 
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Consórcio, nos termos do Anexo 19, ficando a licitante vencedora obrigada a celebrá-lo antes 

da celebração do contrato. 

4.1.6.12. No consórcio de empresas brasileiras e estrangeiras a liderança caberá, 

obrigatoriamente, à empresa brasileira; 

4.1.6.13. Responderão solidariamente todos os integrantes pelos atos praticados em consórcio, 

tanto na fase de licitação quanto na de execução do contrato. 

4.1.6.14. A capacidade técnica do consórcio será representada pela soma da capacidade 

técnica das empresas consorciadas. 

4.1.6.14.1 Não serão aceitos atestados emitidos de um consorciado para outro integrante do 

mesmo consórcio. 

4.1.6.15.Admite-se, para efeito de qualificação econômica-financeira, o somatório de valores 

de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação, nos termos do inciso III do 

art. 33 da Lei 8.666/93. 

4.1.6.16. O não atendimento das normas previstas neste Edital por qualquer consorciado 

acarretará a automática desclassificação ou inabilitação do consórcio. 

4.1.6.17. No caso de consórcio não constituído em totalidade por microempresas e/ou 

empresa de pequeno porte, não poderão ser utilizadas as regras de desempate previstas na Lei 

Complementar n.º 123/2006. 

 

ITEM 7 - DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

 

7.1. Documentos de habilitação: 

7.1.1. A documentação de habilitação inclui: 

I. Documentos de qualificação jurídica; 

II. Documentos de qualificação técnica;  

III. Documentos de qualificação econômico-financeira;  

IV. Documento de Garantia de Proposta; 

V. Documentos de regularidade fiscal e trabalhista; 

VI. Declaração referente à inexistência de trabalho infantil;  

VII. Documentos comuns aos licitantes consorciados; 

VIII. Documentos referentes às empresas estrangeiras.  

7.1.2. As empresas estrangeiras devem apresentar a documentação para fins de participação 

no certame licitatório conforme dispõe o item 4.1.5. 
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7.2. Documentos de habilitação jurídica: 

7.2.1. Os documentos de habilitação jurídica constituem-se de: 

7.2.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de 

documentos de eleição dos seus administradores; 

7.2.1.2. Decreto de autorização, devidamente arquivado, no caso de empresa estrangeira em 

funcionamento no país. 

 

7.3. Documentos de qualificação técnica:  

7.3.1. Os Licitantes devem:  

 Comprovar a capacidade Técnica-Operacional no transporte público de passageiros, através 

da apresentação de pelos menos um atestado e/ou certidão, emitidos por pessoa jurídica de 

direto público ou privado, permitindo-se o somatório dos atestados. 

A soma dos atestados no período de um ano deve atingir pelo menos 40% dos passageiros 

previstos por ano para o Lote em disputa, em nome do Licitante e/ou das empresas integrantes 

do Consórcio de Empresas.  

III. Comprovar Capacidade Técnico-Profissional demonstrando que dispõe no seu quadro 

permanente de pessoal, nos termos do artigo 30, II, §1º, II da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas 

alterações, profissionais que atendam os seguintes requisitos :  

(a). Diploma de graduação; e 

(b) . Experiência em Sistemas de Transporte Público Coletivo de Passageiros ou em 

gestão de Empresa Operadora, com característica similar que deverá ser comprovada através 

da apresentação de atestados devidamente registrados no conselho competente: 

(b.1). A experiência mencionada no item (b) deve englobar as seguintes atividades:  

1. Planejamento e operação dos serviços de uma empresa operadora de um sistema de 

transporte público de passageiros;  

2. Gestão da manutenção dos veículos de uma empresa operadora de transporte público 

coletivo de passageiros;  

3. Controle e acompanhamento da operação de uma empresa operadora de transporte público 

coletivo de passageiros;  

4. Controle dos custos operacionais e receitas de uma empresa operadora de transporte 

público coletivo de passageiros; e 

5. Gestão dos recursos materiais e humanos necessários à prestação dos serviços de uma 

empresa operadora de transporte público coletivo de passageiros.  
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IV. Entende-se por integrantes do quadro permanente da empresa, para efeito de interpretação 

do artigo 30, § 1º da Lei nº 8.666/93, além dos profissionais que tenham vínculo empregatício 

ou societário com a licitante, aqueles que sejam a elas vinculados mediante contrato de 

prestação de serviços, celebrado de acordo com a legislação civil comum. 

V. Apresentar, sob pena de inabilitação, as declarações abaixo: 

(a). Compromisso formal de que, caso se sagre Licitante Vencedor da Licitação, terá 

disponível para o início da operação dos serviços do STPP/RMR, nos prazos previstos no 

item 13.1, a frota de ônibus que obedeça às diretrizes fornecidas pelo CTM para o Lote de 

Linhas que lhe forem Homologados e Adjudicados, cujo modelo integra o Anexo 09;  

(b). Compromisso formal de que, caso se sagre Licitante Vencedor da Licitação, terá 

disponível para o início da operação dos serviços do STPP/RMR, nos prazos previstos neste 

Edital, a garagem para a guarda e manutenção da frota de ônibus a ser implantada por conta e 

risco do Licitante Vencedor, que obedeça às diretrizes fornecidas pelo CTM para o Lote de 

Linhas que lhe forem Homologados e Adjudicados, cujo modelo integra o Anexo 10;  

(c). Compromisso formal de contratação de pessoal mínimo necessário à operacionalização, 

administração e manutenção, durante toda a vigência do Contrato de Concessão, conforme 

previsto na planilha de custos apresentada pelo Licitante na Proposta Comercial, para o 

cálculo do Preço de Remuneração ao Operador (PRO), conforme o modelo constante no 

Anexo 08; e 

 

7.4 Documentos de qualificação econômico-financeira: 

7.4.1 Os documentos de Qualificação Econômico-Financeira constituem-se de: 

7.4.1.1. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 

exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da 

empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser 

atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de 

apresentação da proposta. 

7.4.1.1.1. No caso de participação em forma de Consórcio de Empresas, cada membro deve 

apresentar os documentos de qualificação econômico-financeira, admitindo-se o somatório 

dos valores de cada consorciado, na proporção de sua participação. 

7.4.1.2. Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial, expedida num 

prazo não superior a 60 (sessenta) dias da data de apresentação da documentação de 

Habilitação, pelo distribuidor forense da sede da empresa, abrangendo todas as varas da 

comarca sede da empresa.  
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7.4.1.3. Comprovação de Índice de Liquidez Geral igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), 

apurado com os valores constantes do balanço, de acordo com a seguinte fórmula: 

ILG = (AC + RLP)/(PC + ELP) 

Onde: 

ILG: Índice de Liquidez Geral 

AC: Ativo Circulante, excluídos os títulos descontados e provisão para 

devedores duvidosos 

RLP: Realizável a Longo Prazo 

PC: Passivo Circulante 

ELP: Exigível a Longo Prazo 

7.4.1.4. Comprovação de Índice de Liquidez Corrente igual ou superior a 0,5 (cinco décimos), 

apurado com os valores constantes do balanço, de acordo com a seguinte fórmula: 

ILC = AC/PC 

Onde: 

ILC: Índice de Liquidez Corrente 

AC: Ativo Circulante 

PC: Passivo Circulante 

7.4.1.5. No caso de sociedades limitadas, o Balanço Patrimonial deve ser apresentado por 

cópia autenticada, constando os números das páginas transcritas no Livro Diário. 

7.4.1.6. No caso das Sociedades Anônimas, o Balanço Patrimonial e Demonstrações 

Contábeis devem estar acompanhados da publicação em órgão oficial da imprensa, na forma 

da lei. 

7.4.1.7. A documentação da situação econômico-financeira de cada Licitante deve ser 

acompanhada da publicação em órgãos da imprensa oficial, quando se tratar de sociedade 

anônima. 

7.4.1.8. No caso de apresentação dos documentos de empresas pertencentes ao mesmo grupo 

controlador, referentes à qualificação econômico-financeira exigida no item 7.4 e seguintes, 

deve ser apresentada a Declaração constante do Anexo 07. 

7.4.1.9. Os documentos referentes ao Balanço Patrimonial e Demonstrações contábeis 

deverão ser apresentados ao CTM através do Sistema Público de Escrituração Digital –Sped, 

independentemente de estarem as operadoras, consorciadas ou não, obrigadas a utilizarem o 

mesmo sistema eletrônico perante a Receita Federal do Brasil.  

7.4.1.9.1. Os documentos contábeis a que se refere o item 7.4.1.9 deverão evidenciar, de 

forma segregada, as receitas, despesas e custos referentes à operação de transporte público de 
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passageiros do STPP/RMR; e no caso de empresas consorciadas, tais documentos serão 

apresentados individualmente por cada uma das empresas consorciadas. 

 

7.5. Garantia de Proposta:  

7.5.1. O Licitante deve apresentar uma Garantia de Proposta, nos termos do art. 31, III, da Lei 

Federal n.º 8.666/93, a título irrevogável, a qual tem por objetivo garantir a manutenção dos 

termos da Proposta Comercial apresentada. 

7.5.2. A Garantia de Proposta deve ser apresentada no valor equivalente a R$ 10.000.000,00 

(dez milhões de reais). 

7.5.3. No caso de consórcio de empresas, a Garantia de Proposta deve ser prestada em nome 

da empresa líder. 

7.5.4. A Garantia de Proposta, nos termos previstos no art. 31, III e art. 56, §1º, ambos da Lei 

Federal n.º 8.666/93, pode, à escolha do Licitante, ser prestada nas seguintes modalidades:  

I. Caução em dinheiro, que deve ser depositada na conta corrente de CTM número 13000887-

4, agência número 4001, no Banco Santander, mediante guia específica a ser expedida pela 

Secretaria da Comissão de Licitação;  

Títulos da dívida pública brasileira, emitidos sob a forma escritural, mediante registro em 

sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e 

avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;  

Seguro-garantia com prazo de validade superior a 180 (cento e oitenta) dias do prazo de 

validade da Proposta Comercial, fornecida por companhia seguradora autorizada a funcionar 

no Brasil, entregue diretamente na sede do CTM, localizada no endereço mencionado no item 

5.1; 

Fiança-bancária, emitida em conformidade com o modelo integrante deste Edital, fornecida 

por Instituição Financeira autorizada a funcionar no Brasil, entregue diretamente na sede do 

CTM, localizada no endereço mencionado no item 5.1. 

7.5.5. No caso de Fiança-bancária, a Garantia de Proposta deve, necessariamente, incluir a 

renúncia do fiador aos benefícios do artigo 835 do Código Civil, artigo 261 do Código 

Comercial e artigo 595 do Código de Processo Civil.  

7.5.6. O Seguro-garantia e/ou a Fiança-bancária, devem ser apresentados em sua forma 

original ou em cópia autenticada, e deve(m) ter seu valor expresso em Reais. 

7.5.7. A Garantia de Proposta prestada sob a modalidade de Títulos da Dívida Pública, 

Seguro-garantia ou Fiança-bancária somente é aceita com prazo de validade compatível com 
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o prazo para a sua devolução, qual seja, a celebração do Contrato de Concessão com o 

Licitante Vencedor. 

7.5.8. Os documentos comprobatórios da apresentação da Garantia de Proposta, em quaisquer 

das modalidades descritas, devem ser incluídos no envelope da Proposta Comercial. 

7.5.9. A Garantia de Proposta do Licitante que venha ser desclassificado, inabilitado ou que 

não seja declarado Licitante Vencedor da Licitação será devolvida pelo CTM, no mesmo local 

de entrega, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da data de celebração do Contrato de 

Concessão com o Licitante Vencedor. 

7.5.10. A Garantia de Proposta apresentada pelo Licitante Vencedor de cada Lote de Linhas 

deve ser devolvida quando da assinatura do Contrato de Concessão do Lote de Linhas e 

substituída pela Garantia de Execução contratual, prevista no Contrato de Concessão, nos 

termos do artigo 56 da Lei Federal n.º 8.666, de 1993. 

7.5.11. O licitante que concorrer em mais de um Lote de Linhas pode apresentar a mesma 

garantia de proposta em todos os Lotes de Linhas, considerando que apenas poderá sagrar-se 

vencedor em 01 (um) único Lote de Linhas.  

 

7.6. Documentos de Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

7.6.1. Os documentos de Regularidade Fiscal e Trabalhista constituem-se de: 

7.6.1.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ); 

7.6.1.2. Prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e/ou municipal, conforme o 

caso, relativos ao domicílio ou sede do Licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 

compatível com o objeto contratual; 

7.6.1.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal mediante apresentação das 

certidões:  

I. Da Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;  

De Tributos e Contribuições Federais, administrados pela Secretaria da Receita Federal.  

7.6.1.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio da sede do Licitante, 

mediante Certidão de Regularidade Fiscal.  

7.6.1.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

Licitante, mediante Certidão de Regularidade Fiscal. 

7.6.1.6. Prova de situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, 

mediante Certidão Negativa de Débito (CND), e prova de situação regular perante o Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço -FGTS, por meio de Certificado de Regularidade de Situação 

(CRS). 
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7.6.1.7. Prova de situação regular perante a Justiça do Trabalho, mediante Certidão Negativa 

de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho. 

7.6.2. Nos casos acima em que são exigidas certidões negativas, admitir-se-á, 

alternativamente, a apresentação de certidões positivas com efeito de negativas. 

 

7.7. Declaração referente à inexistência de trabalho infantil:  

7.7.1. Todas as Licitantes, inclusive aquelas que participam da licitação sob a estrutura de 

consórcio de empresas, devem apresentar, consoante o modelo contido no Anexo 11, 

declaração de que não possuem em seu quadro de pessoal empregados(s) menor(es) de 18 

anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso 

XXXIII do art. 7º da Constituição Federal. 

 

7.8. Documentos comuns aos consorciados: 

7.8.1. Os Licitantes que participarem da Licitação em forma de Consórcio de Empresas 

devem apresentar comprovação do compromisso público ou particular de constituição de 

consórcio, subscrito pelos consorciados, com a indicação da empresa líder, as condições de 

liderança, a obrigação de solidariedade entre as empresas consorciadas, compromisso 

expresso de não alteração de constituição da composição do Consórcio sem prévia e expressa 

autorização do CTM, até o prazo final do Contrato de Concessão, no mínimo. 

 

ITEM 11 – DA FORMALIZAÇÃO DA CONCESSÃO  

 

11.1. A formalização da Concessão está condicionada ao estabelecido neste Edital e, 

cumulativamente, o Licitante Vencedor dever cumprir, antes da assinatura do Contrato de 

Concessão, os seguintes requisitos: 

11.1.1. Garantia de Desempenho Operacional: O fornecimento da Garantia de Desempenho 

Operacional para execução do Contrato de Concessão deve assegurar o cumprimento de todos 

os termos e condições da prestação delegada estabelecidos no Contrato. 

11.1.1.1. O montante da Garantia de Desempenho Operacional é de R$ 10.000.000,00 (dez 

milhões de reais). 

11.1.1.2. A Garantia de Desempenho Operacional, nos termos previstos no art. 31, III e art. 

56, §1º e §2º, ambos da Lei Federal n.º 8.666/93, pode, à escolha do Licitante, ser prestada 

nas seguintes modalidades:  
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Caução em dinheiro, que deve ser depositada na conta corrente de CTM número 13000887-4, 

agência número 4001, no Banco Santander, até o terceiro dia útil anterior à data estipulada no 

item 5.1, mediante guia específica a ser expedida pela Secretaria da Comissão de Licitação;  

Títulos da dívida pública brasileira, emitidos sob a forma escritural, mediante registro em 

sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e 

avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda; 

Seguro-garantia com prazo de validade anual da assinatura do Contrato, fornecida por 

companhia seguradora autorizada a funcionar no Brasil, entregue diretamente na sede do 

CTM, localizada no endereço mencionado no item 5.1; 

Fiança-bancária, emitida em conformidade com o modelo integrante deste Edital, fornecida 

por Instituição Financeira autorizada a funcionar no Brasil, entregue diretamente na sede do 

CTM, localizada no endereço mencionado no item 5.1. 

11.1.1.3. No caso de Fiança-bancária, a Garantia de Desempenho Operacional deve, 

necessariamente, incluir a renúncia do fiador aos benefícios do artigo 835 do Código Civil, 

artigo 261 do Código Comercial e artigo 595 do Código de Processo Civil.  

11.1.1.4. O Seguro-garantia e/ou a Fiança-bancária, devem ser apresentados em sua forma 

original, não sendo aceitas cópias de qualquer espécie, e deve(m) ter seu valor expresso em 

Reais. 

11.1.1.5. A Garantia de Desempenho Operacional prestada sob a modalidade de Títulos da 

Dívida Pública, Seguro-garantia ou Fiança-bancária somente é aceita com prazo de validade 

compatível com o prazo para a sua devolução, qual seja, a celebração do Contrato de 

Concessão com o Licitante Vencedor. 

11.1.1.6. A Garantia de Desempenho Operacional dever ser apresentada no prazo máximo de 

10 (dez) dias úteis, contados da data de adjudicação.  

11.1.1.7. A Garantia de Desempenho Operacional deve ser renovada e reajustada anualmente, 

conforme o índice de reajuste do PRO previsto no Contrato de Concessão. 

11.1.1.8. Caso a Garantia de Desempenho Operacional não seja apresentada pelo Licitante 

Vencedor no prazo ou no valor estabelecidos neste item, a Adjudicação do respectivo Lote de 

Linhas deve ser anulada.  

 

 

 

 


