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GOVERNO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA E 
RELAÇÕES INTERNACIONAIS 

AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A. 

 

LEILÃO ADMINISTRATIVO FUNDES Nº 001/2020 

TIPO: MAIOR LANCE OU OFERTA POR LOTE 

PROCESSO Nº: xxxxxxxxx 

 

1 – INTRODUÇÃO  

1.1 O ESTADO DO RIO DE JANEIRO, pela SECRETARIA DE ESTADO DE 
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, ENERGIA E RELAÇÕES INTERNACIONAIS, 
com sede na Rua Pinheiro Machado, s/n – Laranjeiras – Rio de Janeiro, RJ – CEP 
22.231-901 e a AGÊNCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S.A. – 
AgeRio, doravante denominada AGÊNCIA, com sede na Avenida Rio Branco, 245 – 
3º andar, Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP 20.040-917, na qualidade de Agente 
Financeiro do Fundo de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado do Rio de 
Janeiro – FUNDES, devidamente autorizada pela Lei Estadual nº 6.068, de 27 de 
novembro de 2011, regulamentada pelo Decreto nº 45.076, de 11 de dezembro de 
2014, tornam público que realizarão LEILÃO ADMINISTRATIVO, do tipo MAIOR 
LANCE OU OFERTA POR LOTE, que será regido pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, para cessão dos direitos creditórios referentes aos contratos de 
financiamento com recursos desse Fundo, no dia xx/xx/2020, às 15:00h, na sede da 
AgeRio – Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A., localizada na 
Avenida Rio Branco, 245 – 3º andar, Centro – Rio de Janeiro – RJ – CEP 20.040-917. 

1.2 As retificações do instrumento convocatório, por iniciativa oficial ou 
provocadas por eventuais impugnações, obrigarão a todos os licitantes, devendo ser 
publicadas no Diário Oficial do Estado e divulgadas por meio eletrônico na internet, 
bem ainda em todos os outros meios de divulgação deste Edital, reabrindo-se o prazo 
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a modificação não 
alterar a formulação das propostas. 

1.3 O Edital encontra-se disponível no portal eletrônico da Agência de Fomento 
do Estado do Rio de Janeiro S.A., na página www.agerio.com.br, opção: 
“Transparência/Licitações”, podendo, alternativamente, ser adquirida uma via impressa 
mediante a permuta de 01 (uma) resma de papel formato A4 – 75g/m², na Av. Rio 
Branco, nº 245 - 3º andar – Centro – Rio de Janeiro/RJ, Gerência de Compras, 
Contratos e Licitações, no horário de 10:00 às 12:30 horas e de 14:00 às 17:00 horas, 

http://www.agerio.com.br/
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de segunda a sexta-feira. 

1.4 Os interessados poderão solicitar esclarecimentos e/ou formular impugnações 

ao Edital acerca do objeto deste Edital ou interpretação de qualquer de seus 

dispositivos, por escrito, em até 02 (dois) dias úteis anteriores à abertura da sessão, 

conforme regras abaixo: 

a) Pelo endereço: Av. Rio Branco, nº 245 - 3º andar – Centro – Rio de Janeiro – RJ, 

exclusivamente no horário de 10:00 às 17:00 horas;  

b) Por meio do fax n.º (21) 2333-1657, exclusivamente no horário de 10:00 às 17:00 

horas; ou 

c) Pelo endereço eletrônico licitacoes@agerio.com.br, exclusivamente no horário de 

10:00 às 17:00 horas. 

1.5 Decairá do direito de impugnar administrativamente e/ou de solicitar 
esclarecimentos a respeito deste Edital o licitante que não o fizer até o segundo dia útil 
que anteceder a data da sessão pública indicada no item 1.1. 

1.6 Caberá ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e 

Relações Internacionais ou ao Presidente da AgeRio responder as impugnações e aos 

pedidos de esclarecimento deduzidos pelos potenciais licitantes antes da abertura da 

sessão, com encaminhamento de cópia da resposta para todos os interessados por 

qualquer das formas previstas no item 1.2 deste edital. 

1.7 Tanto a resposta às impugnações quanto aos pedidos de esclarecimento serão 

divulgados mediante nota na página eletrônica da Agência de Fomento do Estado do 

Rio de Janeiro (www.agerio.com.br), ficando as empresas interessadas obrigadas a 

acessá-lo para a obtenção das informações prestadas. 

 

2 – DO OBJETO  

2.1 Cessão definitiva, sem direito de regresso ou coobrigação por parte do 
cedente, dos créditos de titularidade do Estado do Rio de Janeiro oriundos de 
contratos de financiamento com recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento 
Econômico e Social – FUNDES, conforme especificações detalhadas no Termo de 
Referência (Anexo I deste Edital). 

2.2 Estão abrangidas pelo fluxo de recebíveis cedidos todas as parcelas com 
vencimento posterior a 01 de maio de 2020, conforme a planilha constante do Anexo 

mailto:licitacoes@agerio.com.br
http://www.investerio.com.br/
http://www.investerio.com.br/
http://www.investerio.com.br/
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XI, considerados 100% (cem por cento) dos valores de amortização de principal e 90% 
(noventa por cento) dos valores de juros, visto que a AGÊNCIA, na qualidade de 
agente financeiro do FUNDES, continuará fazendo jus a 10% (dez por cento) dos juros 
após a cessão dos créditos, bem como à comissão de administração, nos termos do 
art. 10, §2º do Decreto Estadual n° 45.076/2014. 

 

3 – DA ABERTURA E DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS 

3.1  A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigida pelo 
Leiloeiro designado, com o apoio da Comissão Permanente de Licitação, que dará 
início ao leilão, declarando instalado o leilão. 

3.2 As empresas participantes poderão ser representadas na sessão do leilão por 
seu representante legal ou por procurador munido do instrumento procuratório, 
outorgado pelo representante legal da empresa, com firma reconhecida, com poderes 
expressos para o seu representante formular ofertas e lances de preços na sessão, 
manifestar a intenção de recorrer e de desistir dos recursos, bem como praticar todos 
os demais atos pertinentes ao certame. 

3.3 A procuração referida no item 3.2 poderá ser substituída pela Carta 
Credencial (Anexo II), com firma reconhecida, a qual deverá ser apresentada 
juntamente com a carteira de identidade do credenciado e documento que comprove a 
representação legal do outorgante. 

3.4 Os documentos mencionados nos itens 3.2 e 3.3 deverão ser entregues ao 
Leiloeiro ou à Comissão Permanente de Licitação fora de qualquer envelope. 

3.5 Os licitantes poderão apresentar mais de um representante ou procurador, 

ressalvada ao leiloeiro a faculdade de limitar esse número a um, se considerar 
indispensável ao bom andamento das sessões públicas. 

3.6 É vedado a um mesmo procurador ou representante legal ou credenciado 
representar mais de um licitante, sob pena de afastamento do procedimento licitatório 
dos licitantes envolvidos. 

3.7 Serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não 
estejam munidos dos documentos mencionados nos itens 3.2 e 3.3. A ausência desta 
documentação implicará, de imediato, na impossibilidade da formulação de lances 
adicionais, bem como na perda do direito de interpor eventual recurso das decisões do 
Leiloeiro, ficando o licitante impedido de se manifestar durante os trabalhos. 

3.8 Após a instalação do leilão, o Leiloeiro informará os presentes como os 
lances serão ofertados, quais as condições de sua arrematação e qual a forma de 
pagamento. 
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3.9 Conhecidas essas condições, o Leiloeiro apregoará, cabendo aos 

interessados efetuar seus lances em voz audível. 

3.10 Não serão tomadas em consideração as vantagens não previstas neste edital. 

3.11 Ocorrendo ponto facultativo, ou outro fato superveniente de caráter público, 
que impeça a realização deste evento na data prevista, a licitação ficará 
automaticamente adiada para o mesmo horário do primeiro dia útil subsequente, 
independentemente de nova comunicação. 

3.12 O licitante deverá apresentar os seguintes documentos para a participação no 
leilão:  

a) Procuração com poderes específicos ou Carta Credencial, conforme modelo 
previsto no Anexo II. 

b) Cédula de Identidade e CPF do credenciado ou outorgado. 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, 
em se tratando de sociedades empresárias, e, no caso de sociedades por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. Os documentos 
em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva. 

d) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) do licitante participante. 

e) Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País, deverá ser apresentado o decreto de autorização e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir. 

f) Declaração de Elaboração Independente de Proposta, constante do Anexo IV. 

g) Declaração de atendimento aos requisitos e condições de participação e 
contratação, exigidos pelo Artigo 14 do Regulamento de Licitações da AgeRio e pelo 
item 5 deste Edital, na forma do Anexo V. 

h) Declaração de que não foram aplicadas penalidades de suspensão 
temporária da participação em licitação e impedimento de contratar e a declaração de 
inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração 
Federal, Estadual, Distrital e Municipal cujos efeitos ainda vigorem, na forma do Anexo 
VI – Declaração de inexistência de penalidade. 

3.13 Os documentos exigidos nos itens anteriores deverão ser apresentados no 
original ou em cópia reprográfica autenticada. 
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4 – DO TIPO DE LICITAÇÃO  

4.1 O presente leilão reger-se-á pelo tipo MAIOR LANCE OU OFERTA POR 
LOTE, sendo composto conforme o quadro a seguir: 

Lote 

Descrição: 

Recebíveis do contrato de 
financiamento da 

Outras 
características: 

Data de assinatura 

Valor ou Oferta 
Mínima (R$) 

1 Ambev S.A. – Filial Nova Rio 14/01/2011 xxxxxxx 

2 Ambev S.A. – Filial Nova Rio 27/11/2014 xxxxxxx 

3 
Cervejaria Petrópolis S/A – Filial 

Petrópolis 
19/09/2005 xxxxxxx 

4 
Cervejaria Petrópolis S/A – Filial 

Teresópolis 
18/02/2004 xxxxxxx 

5 GE Oil & Gas do Brasil Ltda. 01/06/2006 xxxxxxx 

 
4.2 Serão observados os lances ou ofertas mínimos, conforme detalhamento no 
quadro constante do item 4.1 do presente Edital. 

 

5 – DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  

5.1 Poderão participar do leilão pessoas físicas ou jurídicas que atendam às 
exigências do Edital. 

5.2 Não serão admitidas na licitação as empresas punidas, no âmbito da 
Administração Pública, com as sanções prescritas nos incisos III e IV do art. 87 da Lei 
n.º 8.666/93. 

5.3 Não poderão participar empregados ou membros de órgão estatutário da 
AgeRio e da Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro – 
CODIN, bem como servidores da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, Energia e Relações Internacionais – SEDEERI e Secretaria de Estado de 
Fazenda – SEFAZ. Também não poderão participar do certame os licitantes cujos 
dirigentes, gerentes, sócios ou componentes do quadro social sejam empregados ou 
servidores da AgeRio, da CODIN, SEDEERI e/ou SEFAZ. 
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5.4 O licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo 
econômico ou financeiro, somente podem fazer um único credenciamento para 
oferecimento de lances, esclarecendo que, para tais efeitos, entende-se que fazem 
parte de um mesmo grupo econômico ou financeiro, as empresas que tenham 
diretores, acionistas (com participação em mais de 5%), ou representantes legais 
comuns, e aqueles que dependam ou subsidiem econômica ou financeiramente a 
outra empresa. 

5.5 Em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 
País, deverá ser apresentado o decreto de autorização e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir. 

5.6 Será admitida a participação de licitantes em regime de consórcio. 

5.6.1 As empresas consorciadas apresentarão, sob pena de não participação no 
leilão, juntamente com os documentos listados no item 3.12, compromisso público ou 
particular de constituição de consórcio, subscrito por todas, onde deverá estar indicada 
a empresa líder como responsável principal perante a AGÊNCIA e o Estado do Rio de 
Janeiro pelos atos praticados pelo consórcio, devendo constar expressamente do 
instrumento os poderes específicos para requerer, assumir compromissos, transigir, 
discordar, desistir, renunciar, receber e dar quitação, como também receber citação 
em juízo. 

5.6.2 Fica o licitante vencedor obrigado a promover, antes da celebração do 
contrato de cessão de crédito, a constituição e o registro do consórcio nos termos 
definidos neste edital. 

5.6.3 No consórcio em que participarem empresas estrangeiras e brasileiras, a 

empresa líder deverá ser sempre brasileira. 

5.6.4 Cada um dos membros do consórcio deverá comprovar, individualmente 

mediante a apresentação da documentação comprobatória prevista no item 3.12, a 
sua habilitação jurídica. 

5.6.5 As empresas consorciadas não poderão participar isoladamente do leilão 

administrativo, nem mediante a participação em qualquer outro consórcio. 

5.6.6 A responsabilidade das consorciadas pelos atos praticados em consórcio será 

solidária, desde a data da licitação até a extinção do contrato. 

5.7 Não serão admitidas na licitação, assim como estarão impedidas de contratar 

com a AgeRio, as empresas que estejam enquadradas nas seguintes vedações: 

I – Cujo administrador ou sócio detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital 
social seja dirigente ou empregado da AgeRio; 
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II – Suspensa pela AgeRio; 

III - Declarada inidônea pela União, por Estado, pelo Distrito Federal ou por Município, 
na forma do Art. 87, inc. IV da Lei n° 8.666/93 ou declarada impedida de licitar e 
contratar com os órgãos e entidades integrantes da Administração Pública do Estado 
do Rio de Janeiro, com base no Art. 7° da Lei n° 10.520/02, enquanto perdurarem os 

efeitos da sanção;  

IV – Constituída por sócio de empresa que estiver suspensa, impedida ou declarada 
inidônea; 

V – Cujo administrador seja sócio de empresa suspensa, impedida ou declarada 
inidônea; 

VI – Constituída por sócio que tenha sido sócio ou administrador de empresa 

suspensa, impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à 
sanção; 

VII – Cujo administrador tenha sido sócio ou administrador de empresa suspensa, 
impedida ou declarada inidônea, no período dos fatos que deram ensejo à sanção; 

VIII – Que tiver, nos seus quadros de diretoria, pessoa que participou, em razão de 
vínculo de mesma natureza, de empresa declarada inidônea. 

5.8 Aplica-se a mesma vedação prevista no item 5.7: 

I – À contratação do empregado da AgeRio ou dirigente, como pessoa física, bem 
como à participação dele em procedimentos licitatórios, na condição de licitante; 

II – A quem tenha relação de parentesco, até o terceiro grau civil, com: 

a) Dirigente da AgeRio; 

b) Empregado da AgeRio cujas atribuições envolvam a atuação na área responsável 
pela licitação ou contratação; 

c) Governador ou Secretário de Estado do Rio de Janeiro. 

III – Cujo proprietário, mesmo na condição de sócio, tenha terminado seu prazo de 
gestão ou rompido seu vínculo com a AgeRio há menos de 6 (seis) meses. 

5.9 Um licitante, ou grupo, suas filiais ou empresas que fazem parte de um grupo 

econômico ou financeiro, somente poderá apresentar uma única proposta de preços. 
Caso um licitante participe em mais de uma proposta de preços, estas propostas não 
serão levadas em consideração e serão rejeitadas. 
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5.9.1 Para tais efeitos entende-se que fazem parte de um mesmo grupo econômico 

ou financeiro, as empresas que tenham diretores, acionistas (com participação em 
mais de 5%), ou representantes legais comuns, e aqueles que dependam ou 
subsidiem econômica ou financeiramente a outra empresa. 

5.10 A incidência ou não nas vedações contidas nos itens 5.2 a 5.4 e itens 5.7 a 

5.9 será objeto de declaração do licitante interessado, devendo ser apresentado o 
Anexo V, na forma e prazo exigidos neste Edital. 

5.11 A falsidade da declaração mencionada no item 5.10 acarretará a exclusão do 

licitante do certame, e/ou rescisão contratual, sem prejuízo das sanções previstas nas 

normas vigentes e aplicáveis e neste edital. 

 

6 – DO JULGAMENTO  

6.1 Na data, local e horário indicados neste Edital, após a abertura da sessão, o 
Leiloeiro apregoará, facultando aos licitantes credenciados o oferecimento de lances 
sucessivos efetuados à viva-voz. 

6.2 Os lances à viva-voz serão efetuados pelos representantes credenciados dos 

licitantes. 

6.3 No leilão à viva-voz, a critério do Leiloeiro, poderão ser fixados valores 
mínimos a serem ofertados pelos licitantes entre um e outro lance. 

6.4 Será declarado vencedor o licitante que oferecer maior lance, igual ou 
superior ao mínimo fixado para o(s) Lote(s), de acordo com o disposto no item 4 deste 
Edital, observado o previsto no item 6.4 do Anexo I - Termo de Referência. 

6.5 Encerrado o leilão, será lavrada ata circunstanciada de todo o ocorrido na 
sessão. 

6.6 Da decisão que declarar o vencedor caberá recurso na forma da Lei e deste 

Edital. 

 

7 – DA  ADJUDICAÇÃO, DA HOMOLOGAÇÃO, DO PAGAMENTO E DA 
CONTRATAÇÃO 

7.1 Analisado todo o processo, o Secretário de Estado de Desenvolvimento 
Econômico, Energia e Relações Internacionais ou o Presidente da AgeRio 
adjudicará(ão) o objeto ao vencedor e homologará(ão) o resultado da licitação. 

7.2 Uma vez homologado o resultado da licitação após a fase recursal, será o 
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licitante vencedor convocado, por escrito, para promover o pagamento do valor da 
arrematação, em parcela única, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, mediante 
Transferência Eletrônica Disponível – TED, em favor do Estado do Rio de Janeiro, na 
conta corrente nº 0000003-5, Agência nº 6898, do Banco Bradesco. 

7.2.1 Será também recolhido pelo arrematante, no mesmo prazo previsto acima, o 
montante correspondente a 1% do valor de arrematação, mediante Transferência 
Eletrônica Disponível – TED, em favor da AGÊNCIA, na conta corrente nº 61-2, 
Agência nº 6898, do Banco Bradesco, a título de remuneração pela execução da 
sistemática deste leilão, conforme o Decreto nº 45.076/14. 

7.3 Se o arrematante for devedor de parte dos créditos cedidos, ocorrerá a 
liquidação antecipada destes créditos, obrigando-se o Estado do Rio de Janeiro a dar 
plena quitação do saldo relativo às parcelas licitadas. 

7.4 Se o arrematante não for devedor dos créditos cedidos, ou o for apenas em 
parte, será convocado para assinar o contrato de cessão de crédito quanto à parte não 
abrangida pela liquidação antecipada, conforme o modelo previsto no Anexo III, após o 
término da fase recursal e da respectiva homologação do resultado final da licitação. 

7.4.1 Caso a homologação tenha ocorrido em favor de licitantes organizados em 
regime de consórcio, a assinatura do contrato de cessão dependerá da apresentação 
de comprovante de constituição e registro do consórcio, nos exatos termos do 
compromisso previsto no item 5.6.1. 

7.5 O cessionário se obriga a devolver o contrato à AGÊNCIA, devidamente 
registrado no Ofício de Registro de Títulos e Documentos, no prazo máximo de 30 
(trinta) dias, contados da data da sua assinatura. 

7.6 O custo do registro da cessão do crédito correrá por conta do arrematante. 

7.7 Caso o licitante vencedor não compareça para pagar o preço e/ou assinar o 
contrato, no prazo designado no presente item, é facultado à AGÊNCIA, 
independentemente da aplicação de sanções administrativas ao faltoso, convocar os 
licitantes remanescentes que tiverem sido classificados, na respectiva ordem de 
classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pelo 
primeiro classificado. 

 

8 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DEMAIS PENALIDADES  

8.1 Qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o licitante vencedor 
ou cessionário, sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal que couber, às 
seguintes penalidades, que deverá(ão) ser graduada(s) de acordo com a gravidade da 
infração: 
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a) advertência; 

b) multa administrativa; 

c) suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Administração Pública; 

d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração. 

8.2 O licitante que, convocado no prazo do item 7.2, não pagar o valor de 
arrematação ou celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação 
falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo 
inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com 
Administração Pública, e terá o seu registro no Cadastro de Fornecedores suspenso 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital, contrato 
e das demais cominações legais. 

8.3 A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a 
gravidade da falta cometida. 

8.3.1 Quando a penalidade envolver prazo ou valor, a natureza e a gravidade da 
falta cometida também deverão ser considerados para a sua fixação. 

8.4 A imposição das penalidades é de competência exclusiva do órgão licitante. 

8.5 A multa administrativa, prevista na alínea b, do item 8.1: 

a) corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, 
aplicada de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não 
executadas; 

b) poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra; 

c) não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade 
por perdas e danos das infrações cometidas; 

d) deverá ser graduada conforme a gravidade da infração; 

e) nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver 
sido inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do 
valor do contrato ou do empenho, conforme preceitua o artigo 87 do Decreto Estadual 
n.º 3.149/80. 

8.6 A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração Pública, prevista na alínea c, do item 8.1: 
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a) não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois) anos; 

b) sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário 
faltoso, sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo 
devido. 

c) será aplicada, pelo prazo de 1 (um) ano, conjuntamente à rescisão contratual, no 

caso de descumprimento total ou parcial do objeto, configurando inadimplemento. 

8.7 A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração 
Pública, prevista na alínea d, do item 8.1, perdurará pelo tempo em que os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administração Pública pelos prejuízos causados. 

8.7.1 A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 

8.8 A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa 
do Contrato, garantido o contraditório e a defesa prévia. 

8.9 A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado 

que indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a 
aplicação da penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o 
respectivo prazo e/ou valor, se for o caso. 

8.9.1 Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia. 

8.9.2 A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a 
apresentação da defesa. 

8.9.3  A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
no caso de aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do item 8.1, e no 
prazo de 10 (dez) dias, no caso da alínea d, do item 8.1. 

8.9.4 Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela 
autoridade competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a 
demonstração dos fatos e dos respectivos fundamentos jurídicos. 

8.10 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo 
estipulado pela Entidade, sem que haja justo motivo para tal, caracterizará o 
descumprimento total da obrigação assumida e determinará a aplicação de multa de 
5% (cinco por cento) do valor total do contrato, cabendo, ainda, a aplicação das 
demais sanções administrativas. 

8.11 As penalidades previstas no item 8.1 também poderão ser aplicadas aos 
licitantes e ao adjudicatário. 
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9 – DOS RECURSOS  

9.1 Os recursos deverão ser interpostos por escrito, na forma e nas condições 

previstas no art. 109, da Lei nº 8.666/93. O licitante interessado em interpor recurso 
deverá manifestar-se nesses prazos, ficando os demais licitantes desde logo intimados 
para, querendo, apresentarem contrarrazões em igual período que começará a contar 
do término do prazo da recorrente. 

9.2 A falta de manifestação nos prazos determinados pelo Art. 109 da Lei nº 

8.666/93 importará na decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da 
licitação ao vencedor. 

9.3 Caberá ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e 

Relações Internacionais ou ao Presidente da AgeRio responder aos recursos 
interpostos. 

9.4 Julgados os recursos, o Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, 

Energia e Relações Internacionais ou o Presidente da AgeRio adjudicará o objeto 
licitado e homologará o resultado da licitação, caso não dê provimento ao recurso, ou 
determinará que se proceda ao ato pertinente, caso dê provimento, ainda que parcial, 
ao recurso interposto. 

9.5 Não sendo interposto recurso, o Secretário de Estado de Desenvolvimento 

Econômico, Energia e Relações Internacionais ou o Presidente da AgeRio 
adjudicará(ão) o objeto ao vencedor e homologará(ão) o resultado da licitação. 

 

10 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E GERAIS  

10.1 Verificado o interesse público, o Estado do Rio de Janeiro reserva-se o direito 
de revogar esta licitação, mediante aviso, em decorrência de fato superveniente, 
devidamente comprovado que justifique a medida, ou anulá-la em caso de ilegalidade. 

10.2 A participação nesta licitação implica aceitação integral e irretratável dos 

termos deste Edital. 

10.3 Acompanham este edital os seguintes anexos: 

Anexo I – Termo de Referência. 

Anexo II – Modelo de Carta Credencial. 

Anexo III – Minuta de Contrato de Cessão de Direitos. 
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Anexo IV – Declaração de Elaboração Independente de Proposta. 

Anexo V – Declaração de Atendimento aos Requisitos e Condições de Participação e 
Contratação Exigidos pelo Artigo 14 do Regulamento de Licitações da AgeRio e pelo 
item 5 do Edital. 

Anexo VI – Declaração de Inexistência de Penalidade. 

Anexo VII – Contratos de Financiamento objeto da Cessão e seus aditivos. 

Anexo VIII – Instrumentos de constituição de garantias referentes aos Contratos de 

Financiamento. 

Anexo IX – Convênio que prevê a atuação da AGÊNCIA como agente financeiro do 

FUNDES e seus aditivos. 

Anexo X – Declaração da AGÊNCIA quanto ao estágio atual de cumprimento das 
obrigações acessórias (não financeiras) previstas nos Contratos de Financiamento. 

Anexo XI – Cronograma dos fluxos de recebimentos dos Contratos de Financiamento. 

 

Rio de Janeiro, xx de XXXXXXX de 2020. 

 

 

Nome Completo 

Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações 

Internacionais 

 

Nome Completo 

Presidente 

Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro S.A. 

 

 


