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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

OF. EXE N' 407/18 
P. 63.628/18 

Senhor Presidente, 

ESTADO DE SÃO PAULO 

-------· 
Câmara Mu 11r.1pal de B;,uru 

Diretoria de i\poio Leg1slauvo 

3 O NOV. 201 

ENTRA 
Hora_..!!l:_(a)=i~=..1 

Bauru, 13 de novembro de 2.018. 

É o presente para enviarmos a Vossa Excelência o o"et de Lei n' 122/18 que altera a redação 
do parágrafo 2°, do art. 7°, da Lei Municipal n' 4.035, de 11 d março de 1.996, que dispõe sobre o prazo de 
concessão do serviço público de transporte coletivo · 

Atenciosas saudaçõe 

A Sua Excelência, o Senhor 
ALEXSSANDRO BUSSOLA 
DO. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

A 

Al:::X3;;,;.~; :RO i::USSO!..A 
t: ~·~:. 'DF:.t .JTE 

Anexos: Cópia do art. 7°, parágrado 2° da Lei Municipal n' 4.035/96, Lei nº 3.996/06 (Mauá), Lei nº 8.080/18 
(Araçatuba), Lei nº 11.049115 (Sorocaba), Lei Complementar nº 234/18 (Guarujá), Lei nº 3.357/15 (Carapicuíba) e 
Avaliação econômico-financeira da operação do lote 02. 

Maido no Dli1oCllldal dtbu 
.,01,12, ltpia @-,. 1 

,_,.. ... ~ . 
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P. 63.628118 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PROJETO DE LEI Nº 122/18 
Altera a redação do parágrafo 2°, 
do art. 7°, da Lei Municipal nº 
4.035, de 11 de março de 1.996, 
que dispõe sobre o prazo de 
concessi'l.o do serviço público de 
transporte coletivo e seletivo. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BAURU, nos termos do art. 5I da Lei Orgânica do Munic!pio de Bauru, faz saber 
que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Art. 1° 

Art. 2º 

O Parágrafo 2º, do art. 7°, da Lei Municipal nº 4.035, de 11 de março de 1.996, passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

"Art. 7º ( ... ) 

§ Iº ( ... ) 

§ 2° A concessão do serviço será realizada após regular licitação pelo prazo de 18 (dezoito) anos, prorrogáveis 
por mais 02 (dois) anos, assegurado ao concessionário o direito de participar de nova licitação. 

§ 3º ( ... ) 

§ 4° ( ... )." (NR) 

Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Bauru, ... 
' ' 

'·' 
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Senhor Presidente, 
Nobres Vereadores, 

PROC. Nº.,~-'T-f-"'"" 
FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

=EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS= 
13, novembro, 18 

Considerando que o Município de Bauru possui a competência constitucional para organizar e prestar diretamente ou 
sob regime de concessão, o serviço público de transporte coletivo municipal de passageiros, conforme art. 20, inciso V, da Constituição 
Federal. 

Considerando a previsão contida no parágrafo, 2º, do artigo 7º, da Lei Municipal nº 4.035, de 11 de março de 1.996, 
que dispõe sobre o prazo de concessão do serviço público de transporte coletivo e seletivo e o tempo decorrido da edição da Lei 
Municipal. 

Considerando que o Município de Bauru, há longos anos, vem prestando os serviços de transporte coletivo público de 
passageiros através da iniciativa privada, pelo regime de concessão, formatação que tem se mostrado adequada até a presente data. 

Considerando, ser razoável, plausível e economicamente viável ao Poder Público a manutenção dos serviços de 
transporte coletivo municipal de passageiros sob a responsabilidade da iniciativa privada, no regime de concessão, sobreludo porque, 
diretamente, a Prefeitura Municipal não tem condições financeiras e técnicas de oferecer serviço de transporte no padrão de qualidade 
necessários a consecução dos serviços. 

Considerando o atual contexto social do transporte público, que vem sendo alvo de inúmeras discussões, sobretudo 
pela necessidade de melhoras no serviço, de forma a garantir que ele não entre e1n colapso. 

Considerando a constante busca por padrões de qualidade na prestação dos serviços pelas empresas operadoras, que 
devem investir, por exemplo, em avanços tecnológicos, acompanhando as inovações do mercado, no comprometimento com o meio 
ambiente, em ônibus mais limpos e seguros, em quadro de horários cada vez mais confiáveis, etc. 

Considerando o vencimento dos contratos de concessão do sistema de transporte coletivo de Bauru e a necessidade de 
ampliação no interesse de empresas operadoras de transporte coletivo para participação em futuras licitações para concessão do serviço, 
em obediência ao princípio da economicidade expressamente previsto no art. 70 da CF/88. 

Considerando os altos custos de investimentos nos serviços de transportes, sobretudo em frota e garagem, bem como 
os novos investimentos no sistema de transporte coletivo previstos para futura licitação, que contemplem a ampliação da frota de ônibus 
elétrico, a implantação de ar condicionado, do sistema de biometria facial e wi-fi nos ônibus. 

Considerando a contribuição do transporte público para mobilidade urbana e os desafios do setor, que registrou queda 
acentuada no número de passageiros nos últimos anos, por motivos diversos, mas principalmente pelos impactos da crise econômica, como 
o desemprego. 

Considerando os novos meios de transporte que despontaram nos últimos anos, tais como Moto-táxi e Uber, e que 
vêm interferindo diretamente na queda de passageiros do sistema de transporte coletivo. 

Considerando também que os estudos preliminares realizados indicam que os atos de concessão do serviço local de 
transporte coletivo de passageiros devem ser parametrizados para que haja implantação de política tarifária adequada. não apenas no que 
se refere à fixação de precos módicos, como também, ao estabelecimento de tarifa única. o que certamente proporcionará a salvaguarda 
dos interesses dos usuários. 

Considerando que o período proposto de v1gencia da concessão para prestação do serviço de TRANSPORTE 
COLETIVO é de 18 (dezoito) anos, com a possibilidade de prorrogação de 02 (dois) anos, e que, inúmeros mllllicípios do porte da cidade 
de Bauru, que possuem a concessão do serviço de transporte coletivo possuem vigência igual ou superior ao período proposto na alteração 
da lei, como é o caso, por exemplo, das cidades de Caraoicuíba/SP (Lei nº 3.357, de 29/12/2.015- Prazo de 20 anos prorrogáveis por 
igual período), Guarujá/SP (Lei Complementar nº 234, de 22/05/2018 - Prazo de 15 anos prorrogáveis por igual período), Sorocaba/SP 
(Lei nº 11.049, de 08/01/2.015 - Prazo de 20 anos), Aracatuba/SP (Lei nº 8.080, de 23/05/2.018 - Prazo de 10 anos prorrogáveis por 02 
períodos de 05 anos cada um) e Mauá/SP (Lei nº 3.996, de 16/05/2.006 - Prazo de 10 anos prorrogáveis por igual período), conforme 
cópia das leis que foram anexadas aos autos do processo nº 63.628/2.018. 

Considerando os estudos realizados pela EMDURB, gerenciadora do transporte coletivo no município de Bauru, para 
realização de licitação para concessão do LOTE 02 do transporte coletivo, onde foi apresentada a avaliacão econômica e financeira. 
contendo a metodologia empregada na análise econômica e financeira, os dados considerados e os resultados obtidos, verifica-se que foi 
apurado pela empresa pública a viabilidade econômica para duração do contrato de concessão pelo prazo de 18 (dezoito) anos, 
prorrogáveis por mais 02 (dois) anos, sendo demonstrado a viabilidade deste prazo para possibilitar a modicidade da tarifa e um retomo do 
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FOLHA.9 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

capital investido na concessão. Tais estudos de viabilidade econômica e financeira foram anexados aos autos do processo administrativo n" 
72.393/2.018, para viabilizar a abertura de licitação para concessão do LOTE 02 dos serviços de transporte coletivo no município de 
Bauru. 

O prazo de vigência da concessão do serviço deve ser realizada após regular licitação, pela Lei Municipal vigente é de 
08 (oito) anos, prorrogáveis por mais 02 (dois) anos, assim, pelos motivos acima elencados, faz-se necessário ampliar esse período de 
vigência da concessão para 18 (dezoito) anos, prorrogáveis por mais 02 (dois) anos. 

Temos a honra de submeter à apreciação e aprovação des 
do artigo 7", da Lei Municipal nº 4.035, de 11 de março de l.996, que disp sobre o 

sta Casa, o projeto de lei que altera o parágrafo 2°, 
razo de concessão do serviço público de transporte 

coletivo e seletivo. 

Oestarte, pela relevânc· m a aprovação do projeto em questão. 

Atenciosas saud ões, 

SERVIÇO DE PROCEDIMENTOS LEGISlATIVOS 

~: 

3 



...... K 
: :,. .í' . 
.f . 

P. 4261196 

PROC. N.• _ -·· .... . J..'J..Í!_ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BA 

LEI Nº 4035 DE li QE MARCO DE !996 
Dispôe sobre o Sistema Municipal de Transporte 
Público, autoriza delegação do serviço de transporte 
coletivo e dá outras provi~ncias 

···-·-··-6:1~.-

TIDEI DE LIMA, Prefeito Municipal de Bauru. Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara 
Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei: 

Artigo 1° • 

Capitulo 1 
Organizaç!!o do Sistema 

O transporte público no Município de Bauru é serviço público de caráter essencial, cujo 
provimento e cstru1uração compete ao Município, observados os seguintes princlpios: 

1 - atendimento a toda população; 
li · qualidade do serviço prestado A população, segundo critérios c:stabclecidos pelo Poder 

Pllblico, cm especial, comodidade, conforto, rapidez, segurança, o caráter permanente, a 
qualidade, frcq!lência e a pontualidade do serviço; 

Ili • redução da poluição ambiental cm todas as suas formas; 
IV • integração entre os diferentes meios de tnmsportes disponfveis, que se adaptem As 

caracterfsticas da cidade; 
V - prioridade do tn.nSpOrtc coletivo sobre o individual e especial e de todos sobre o transpone 

de cargas. 

Parâgrafo Único • Provido e organizado por lei, o gerenciamento d<J sistema de transporte público compete à limprcsa 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru • EMDURB. 

Anigo 2• - Na execução dos serviços públicos que trata este artigo o Poder P~blico observará os direitos e 
obrigações dos usuários. que consistem em: 

Artigo 3° -

1 • receber serviço adequado; 
II • receber do Poder Pilblico concedente o da concessionária informações para a defesa de 

interesses individuais ou coletivos; 
Ili · obter e utilizar o serviço com liberdado de escolha. observadas as normas do serviço; 
IV • levar ao conhecimento do Poder Público e da concessionária as irregularidades de que 

tenham conhecimento, referentes ao serviço prestado; 
V • manter em boas condições os bens pdblicos através dos quais lhes são prestados os serviços. 

Cilpltulo li 
Dos Serviços 

Os serviços de transporte põblico local do Municlpio de Bauru classilicam-sc cm: 

1 • coletivos; 
li · seletivos; 
111 • especiais; o 

Á' 
• 
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Ref. Lci4035/96 

§ l• -

§ 2'-

§ 3• -

§ 4•. 

Artigo4ª-

Artigos• -

Artigo 6ª -

§ lº -

§ 2º -

PRQC, N .• 

i::-ÔL.H., 

ESTADO DE SÃO PAULO 

IV - individuais. 

PROC. N°~~~.L-<1-_.:ilttl 

FOLHAS 

sao coletivos os transportes executados por ônibus, trólebus, mctrõ, trem de subúrbio ou outro 
meio em uso ou que vier a ser urilizado no futuro, à disposição permanente do cidadão, contra a 
única exigtncia de pagamento da tarifa de utilização efetiva, fixada pelo Prefeito Municipal. 

São seletivos os transportes püblicos de pl!Ssageiros sentados, efetuados contra o pagamento de 
tarifa especial e diferenciada, igualmente fixada pelo Pn:fcito Municipal. 

São especiais os transportes executados mediante condições estabeleeid,as pelas partes interessadas, 
cm cada caso, obedecidas as normas gerais fü<adas na forma da legislação vigente, efctul!dos por 
ônibus, microônibus, kombis e assemelhados, como o transporte de escolares, wristas, os 
transportes fre111dos cm geral, e ourros. 

São individuais os transportes executados para um só passageiro ou para passageiros em número 
suficiente para a ocupação de um automóvel de passeio, como o transporte por táxis e 
assemelhados, contra o pagamento de tarifa foowa pelo Prefeito Municipal. 

Os transportes coletivos e selctivos •ão serviços públicos essenciais, cuja prestação pn:ssnpõe 
adequação devida, ob<crvadas as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 
atualidade, generalidade, cortesia e modicidade de tarifas. 

O transporte especial e/ou individual scrao disciplinados cm n:gulameoto próprio, a ser expedido 
pelo Poder Executivo, que definirá o preço público a ser cobrado pelo ato que permitir ou autorizar 
a prestaÇão do serviço. 

A prcstaç!o de qualquer tipo de serviço de transporte local em desacordo com o disposto na 
presente lei e demais normas complementares, sujeitarA os infrnrorcs ao seguinte: 

1 - imediatn apreensão dos ve(culos; 
li - multa de até 1500 UFlR's (Unidades fiscal de Referência); 
Ili - pagamento dos custos da remoção e de estadia dos velculos conforme fixado pelo Prefeito 

, Municipal. 

Em caso de reincidencia. a multa prevista no inciso li e: os preços previstos no inciso UI do 
presente artigo serão devidos em dobro. 

Fiê:a o nJulJicipio autorizado a reter o veiculo até o pagamento de todas as quantias devidas pelo 
infrator. 

Capitulo Ili 
Regime Jurldico da Exploração e Prestação do Serviço do Transporte Coletivo e Seletivo , 

Artigo 1" - O serviço público de transporte coletivo e o transporte seletivo de passageiros podcrâ ser explorado 
e prestado din:tamentc pela Prefeitura Municipal ou por delegação a terceiros, através de concessão 
de serviço público. 
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Rcf. Lei403S/96 

§ !º-

§ 2º-

§ •• , . 
§ 4•. 

Artigo 8"-

PROC. N.• ~=-!/-~-

PREFEITURA MUNICIPAL D~F:-EOf.ÃLl3HtRA n==·6:::::_(º:::::;·--~=--:::.J-
ESTADO DE SÃO PAULO 

A conc:cssllo do serviço público de transporte coletiYO e seletivo será precedida de ato da Prefeitura 
Municipal, que justifique a convenl!ncia da delegação do serviço, caracterizando seu objeto, área e 
prazo. 

A concessão do serviço senl realiz.ada após regular licitação pelo prazo de OS (olto) anos, 
prorrogáveis por mais 02 (dois) anos, assegurado ao coccessiorWlo o direito de participar de nova 
licitaçllo. 

A concessão sera feita por lotes de serviços e veiculo•. 

Sem prejulzo do di•posto neste artigo, a Prefeitura poderá utilizar outras formu jurídicas para 
delegar o serviço em canlter emergencial por tempo olo superior a lllO (cento e oitenta) dias. 

O procedimento lici1atório observará as nonnas prcvisw na legislação própria e, especialmente, o 
seguinte: 

l - a delegação do serviço atrav~s da concessão não terá caráter de exclusMdadc; 
li - será considerada desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessita de 

vantagens ou subsldios que nllo estejam previamente autoriz.ad03 cm lei e à disposição de 
todos os concorrentes; 

Paragrafo Único - O edital de liciraçllo observarâ as nonnas e 03 crit&ios gerais sobre Hcitaçl!es e contratos constantes 
da legislação federal própria e, especialmente, a vedação de panicipaçã.o de concorrentes que se 
encontrarem cm atraso no pagamento de quaisquer valores devidos li Municipalidade e/ou à 
empresa gestora do sistema de transporte coletivo. 

Artigo 9° • São cláusulas essenciais ao contrato de concessão dos serviços de transporte coletivo e seletivo de 
passageiros da Cidade de Bauru, dcnuc outras, 115 seguintes: 

Artigo 10 • 

1 -

li· 
111-
IV -
V-

a vinculação ao serviço dos meios materiais e humanm utilizados pelo operador, nos 
conformes do previsto no an. 11 da presente lei; 
especificação do objeto ilo contrato; 
atribuição de direitos o obrigações 803 contratantes; 
as condições da prestaÇão dos serviços; 
a forma de remuneração do conccssiornlrio; 

A concessionária não poderá transferir a concessão a terceiros, salvo quando houver anufncia 
~inda Prefeitura Municipal sempre em caráter excepcional e desde que observadas as seguintes 
exig!nci.1s: 

1-

ll -

Preencher o cessionário todos os requisitos exigidos para a operação do serviço, em especial 
aqueles cojo preenchimento possibilitou ao cedente obt6-la; 
&tar o cedente quill!S com suas obrigaçllcs perante a Prefeitura Municipal, a Empresa 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru • EMDURB, e à Cimara de 
Compensaçllo, que poderá vir a ser Implantada. bem como qualquer outra reuniao de 
entidades cujo objctiyo seja a compensação de rccei1as; 
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Ref. Lei4035/96 

Artigo 44 -

Artigo 45 • 

PREFEITURA MUNICIPAL D 

ESTADODESÃOPAUW 

A forma de remuneração das operadoras do sistema que vierem a ser contratadas, anteriormente à 
implantação da Câmara de Compensação Tarifâriu, ~rá fixada pelo Executivo Municipal dentro de 
seu criti!rio de conveniEncia, devendo, entretanto, constar el<pressamente do edital das licitações de 
tais contratações que as concessionárias se sujeitarão posterionnente ao novo sistema. implantado. 

Esta Lei entrani em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contn!rio. 

Bauru, li de março de 1996. 

J, , . 
TIDEI DE LIMA 

PREFEITO MUNICIPAL 

FLÁVIO HENRIQUE ZANLOCHI 
SECRETÁRIO DOS NEGÓCIOS JURID!COS 

Registrada no Departamento de Cumunicaçao e Documentação da Prefeitura na mesma da!a. 

~õ 
DIRETOR.DO DliPARTAMENTO 

DE COMUNICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO 
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AVALIAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA OPERAÇÃO DO LOTE 02 

1. APRESENTAÇÃO 

Este relatório apresenta a memória de cálculo da avaliação econômico-financeira {plano d 
negócios) da concessão do Lote 02 do serviço de transporte coletivo de Bauru. Como tal, 
constitui-se em subsídio para a decisão do Executivo Municipal quanto ao valor mínimo de 
outorga a ser estabelecido no Edital. 

O documento apresenta a metodologia empregada na análise econômica e na análise 
financeira, os dados considerados e os resultados obtidos. 

2. CONSIDERAÇÕES SOBRE O MODELO DE CONCESSÃO 

A Prefeitura Municipal de Bauru definiu as condições gerais da delegação do serviço de 
transporte coletivo no lote objeto da licitação a partir de análises e discussões realizadas a luz 
do diagnóstico das condições atuais, do referencial técnico, institucional e jurídico sobre 
concessões de serviços públicos e, ainda, da análise de casos de outras localidades que 
submeteram os seus serviços de transporte coletivo à concorrência para delegação à 
operadores privados, incluído, nesse caso, o próprio Município de Bauru que já realizou outras 
concorrências para concessão dos serviços. Os principais elementos que caracterizam o 
modelo definido são: 

a) Forma de delegação: Concessão; 

b) Objeto da concessão: exploração e prestação do serviço de transporte de passageiros por 
modo coletivo urbano no município de Bauru no Lote 2. 

c) Detalhamento do objeto da concessão: 

Execução das viagens especificadas nas Ordens de Serviço Operacio.nais (OSO) com 
o uso da frota também especificada; 

Manutenção, remoção, guarda e conservação, de acordo com os melhores 
procedimentos técnicos, dos veículos que integram a frota necessária à realização 
dos serviços objeto da Concessão, bem como de demais equipamentos embarcados 
que neles estejam implantados . 

Cobrança dos usuários do serviço, das tarifas oficiais fixadas pelo Executivo 
Municipal, através da recepção e verificação dos meios de pagamento legalmente 
válidos, seja em espécie, seja na forma de cartões eletrônicos do Sistema de 
Bilhetagem Eletrônica do Município, conforme determinado pela Prefeitura 
Municipal de Bauru, de modo manual ou automático, através da implantação de 
sistema com uso de equipamento embarcado de leitura de meios fisicos, onde 
estejam registrados créditos de viagens, bem como a emissão, comercialização, 
arrecadação e remissão de bilhetes, vale transporte e outros títulos de direito de 
viagens, devendo a Concessionária iniciar seus serviços observando as 
especificações apresentadas no Edital integrando-se ao sistema vigente e em 

operação no Município. 

Divulgação de informações sobre o funcionamento do serviço e de Orientação ao 
Usuário para a sua adequada utilização, conforme determinação da EMDURB -
Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru, órgão gestor dos 
transportes da cidade. 



Execução e manutenção de programas de treinamento e capacitação dos funcionários 
da empresa no exercicio das atividades direta ou indiretamente relacionados à 
prestação do serviço de transporte coletivo. 

Execução e manutenção de programas de aprimoramento dos processos de trabalho, 
visando a qualidade do serviço de transporte prestado. 

d) Investiment_os em frota: utilização, no início de operação, de no mínimo 9 (nove) veículos 
O (zero) quilômetros e com idade média de no máximo 5 (cinco) anos. 

e) Investimentos operacionais: implantação de sistema de controle operacional com Central 
de Controle Operacional, dotada de equipamentos e sistemas de coleta e processamento de 
dados instalados nos veículos como receptor de sinal GPS, micro-processador e sistema de 
transmissão de dados. 

t) Investimento no Sistema de Bilhetagem Eletrônica: disponibilidade, para o início da 
operação, de equipamentos e sistemas compatíveis com o sistema de arrecadação em 
operação no Munfoipio. 

g) Serviços ad_icionais: provimento de Van adaptada para o transporte de pessoa portadora de 
necessidades especiais. 

h) Prazo da concessão: 18 (dezoito) anos, prorrogável por 2 (dois) anos, desde que de acordo 
com condições estabelecidas. 

3. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

3.1. Metodologia de cálculo dos custos operacionais 

3.1.1. Consideracões gerais 

Os custos operacionais de prestação do serviço de transporte coletivo são estimados 
regularmente pelos organismos públicos e pelo setor privado mediante a aplicação de planilha 
de cálculo que apropria os gastos periódicos incorridos por um operador com materiais, 
pessoal, benefícios, taxas, impostos e remunerações. 

A metodologia destas planilhas, de largo uso no país, foi definida pela Empresa Brasileira de 
Planejamento de Transporte - GEIPOT e pela Empresa Brasileira de Transporte Urbano -
EBTU, em 1982 e atualizada em 1996. 

Esta metodologia compreende, basicamente, a produção de um orçamento ou cálculo estimado 
dos custos da prestação do serviço de transporte coletivo em uma determinada localidade. O 
valor obtido permite o cálculo do custo por passageiro (que é uma referência para a fixação da 
tarifa), mediante o quociente de seu valor pela quantidade de usuários que pagam tarifas. 

Os custos de prestação dos serviços são calculados através da estimativa das despesas que 
incidem sobre sua execução utilizando-se índices de consumo padrão aplicados aos preços e 
salários vigentes e os dados de produção envolvidos. 

Os índices de consumo são definidos em pesquisas realizadas pelo GEIPOT em diferentes 
condições operacionais brasileiras e por isso são expressos em valores mínimos e máximos. 
Havendo critérfos e índices locais específicos, estes podem ser utilizados. 

Os dados de produção necessários são a frota total e operacional, por tipo e faixa de tempo de 
fabricação (idade) e a quilometragem total, também por tipo de veículo. 
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A metodologia define os custos em variáveis e fixos. Os variáveis são os custos que variam 
em função da rodagem executada (como exemplo: pneus e combustível). Os fixos são os 
custos que não variam com a rodagem, mas sim com a quantidade de veículos. 

O custo operacional é então resultado da seguinte equação: PROC.Nº~.....;.._._.,_......_~H-~1 

FOLHAS 

Co = Cvx km+Cf xF, onde: 

Co = Custo operacional mensal para um determinado período; 
Cv =custo variável com a rodagem, expresso em R$/km 
Cf= custo fixo, que depende da quantidade de veículos, expresso em R$/vefculo/mês 
km = rodagem do período de cálculo, expressa em km; 
F =frota de veículos empregada 

Para o cálculo do custo por passageiro, há necessidade de se considerar a incidência de 
reduções de valores de tarifa e isenções. 

De fato, a quantidade de passageiros a ser considerada depende da· composição de tarifas da 
localidade onde se efetua o cálculo. Define-se o conceito de passageiro equivalente para 
expressar a quantidade de passageiros que pagando a tarifa integral equivaleriam à receita do 
serviço de transporte. 

Não havendo tarifa com desconto, o custo dos serviços é rateado entre os passageiros 
pagantes. Porém, como normalmente existem descontos para determinadas categorias de 
usuários, é necessário calcular o número de passageiros equivalentes ao pagamento da tarifa 
integral. Esse número é obtido através do produto da quantidade de passageiros de cada 
categoria pelo valor da tarifa desta categoria em relação à tarifa integral. 

O cálculo do custo por passageiro segue, portanto, a seguinte formulação matemática: 

Co 
Cp = ,onde: 

Pecon 
Cp =Custo por passageiro 
Co = Custo operacional mensal ou anual 
Pecon =quantidade de passageiros equivalentes econômicos mensal ou anual 

1.1.2. Índices e parâmetros utilizados no cálculo do custo operacional 

Os índices de consumo, parâmetros e demais métodos de cálculo que foram empregados no 
estudo são apresentados abaixo e seguem os valores estabelecidos na metodologia em vigência 
na cidade. 

a) Consumo de combustíveis 

É expresso em litros/km e varia conforme o tipo de veículo. 
Os valores unitários considerados, são os previstos para serem empregados pela operadora 
do Lote 2 durante a vigência do contrato de concessão: 

• 0,3900 l/km para ônibus convencionais e 

• O, 1667 l/km para vans. 

b) Consumo de lubrificantes 

Os valores unitários considerados, são os previstos para serem empregados pela operadora 
do Lote 2 durante a vigência do contrato de concessão. 
Para ônibus 
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• Óleo de Carter: 0,006896 1/km 

• Óleo ex. mudança: 0,00042 l/km 

• Óleo de diferencial: 0,00058 l/km 

• Fluído de Freio: 0,000177 l/km 

• Graxa: 0,000307 l/km 

Para van: 
O índice de consumo adotado foi de 0,039 l/km 

e) Vida útil do pneu 

Representa· a durabilidade do pneu considerando a sua condição como novo e as 
recapagens posteriores. É expresso em quilômetros. 

• 100.000 km/pneu novo e suas recapagens para ônibus convencional. 

• 50.000 km/pneu novo para vans. 

d) Número de recapagens durante a vida útil 

Representa o número de vezes que um pneu é recapado durante a sua vida útil. 
Foi utilizado o valor de 2,5 recapagens/pneu para ônibus convencional. No caso das vans 
foi considerado apenas o uso de pneus novos. 

e) Coeficiente de consumo de peças e acessórios 

Coeficiente que correlaciona uma grande variedade de componentes do veículo e seus 
respectivos tempo de vida útil, com o valor do veículo novo, sem pneus, e o percurso 
médio mensal (PMM). Os valores empregados para esses coeficientes de consumo foram: 

• 

• 

0,0058, para ônibus convencional. 

0,0083, para van . 

t) Fator de utilização de pessoal operacional 

Representa a relação entre a quantidade de funcionários operacionais por grupo 
(motoristas, cobradores e fiscal) e a frota operacional. O valor corresponde a um 
equivalente econômico, ou seja, incorpora a quantidade física (por exemplo 2 motoristas 
por veículo) e a incidência econômica de horas extras, horas noturnas, férias, absenteísmo 
e outros, transformada em equivalente de pessoas, tomando como base o quadro de 
horários definidos nas OSO's. 
Os valores empregados para cada veiculo da frota operacional do Lote 2, foram os 
considerados no último cálculo de custo realizado no município, em junho de 2018. Sendo 
eles: 

• 

• 

• 
• 

Motoristas: 2,3002727 empregados equivalentes/veículo operacional, para ônibus 
convencional e de 3,22325 para as vans; 

Cobradores: O (zero) empregados equivalentes/veículo operacional, para ônibus 
convencional. 

Fiscais: O, 1726 empregados equivalentes/veículo operacional, para ônibus e para vans . 

Pessoal de manutenção: 13,5% da somatória dos FU's dos motoristas, cobradores e 
fiscais para ônibus e a média ponderada do Lotes 1 e 2, desse valor, para as vans. 

g) Pessoal Administrativo 

É calculado com base em um percentual relativo ao custo com o pessoal de operação e 
manutenção. Os valores adotados são: 

• 0,080, ou seja 8,0% do custo com o pessoal de operação e manutenção, para ôriibus 
convencional. 
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0,080, ou seJa 8,0% do custo com o pessoal de operação e manutenção, para vans . • 

h) Beneficios 

Foram considerados beneficios com cesta básica, uniforme, vale refeição, plano de saúde e 
Plano de Lucro e Resultados, aplicados ao conjunto de empregados da operadora, que 
foram calculados com base no coeficiente de 2,8067 empregados por veículo operacional 
no caso de ônibus convencional e de 3,75338, para as vans. 

i) Encargos Sociais 

Foram considerados os encargos sociais de 44,56%, já desonerado do lNSS, conforme a 
legislação em vigência. 

j) Coeficiente de despesas gerais administrativas 

O custo com despesas administrativas diversas é estimado com base em um coeficiente 
que correlaciona estas despesas com o valor do veículo novo com pneus. O coeficiente 
adotado, independente do tipo de veículo é de 0,35 por mês. 

k) Pró-labore de diretoria 

Não é calculado, considerando que está incluído no custo de pessoal administrativo. 

1) Critérios de cálculo de depreciação para a frota 

A vida útil considerada representa a quantidade de anos que é adotada como o tempo 
máximo que um veículo pode prestar os serviços na cidade, após o qual o seu valor 
corresponde apenas a um valor residual do valor do veículo novo. 
Foi adotada uma idade máxima de 1 O anos para os ônibus convencionais e de 8 anos para 
as vans. 
O valor residual considerado foi de 20% do preço do veículo novo. 
O método utilizado para o cálculo é o do inverso dos dígitos, isto é, fatores de amortização 
do valor do veículo, exponencialmente decrescente com a idade, conforme tabela abaixo. 

Tabela 1- Fatores de depreciação aplicado 

Faixa de idade Taxa para ônibus Taxa para vans 
convencional 

O a 1 0,1455 0,1778 

la2 0,1309 0,1556 

2a3 0, 1164 0,1333 

3a4 0,1018 0,1111 

4a5 0,0873 0,0889 

5a6 0,0727 0,0667 

6a7 0,0582 0,0444 

7a8 0,0436 0,0222 

8a9 0,0291 0,0000 

9 a 10 0,0145 0,0000 

10 a 11 0,0000 0,0000 

Total 0,8000 0,8000 

m) Custos com sistemas tecnológicos 

O investimento nos equipamentos de bilhetagem, de monitoramento e de vigilância foram 
considerados no valor unitário de cada veículo. O custo de manutenção e operação destes 
sistemas fora1n considerados como inclusos nos custos de pessoal, de .administração e 
manutenção. 

n) Despesas com seguro obrigatório, licenciamento e taxas de licenças de softwares. 

Foram considerados os custos legais com as despesas de seguro e licenciamento, bem 
como os custos para utilização dos softwares. 

o) Custos associados ao faturamento 

Foram considerados os seguintes impostos e taxas incidentes sobre o faturamento, 
conforme tabela a seguir: 
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• ISS =2% 

• Taxa de Gerenciamento = 1 % 

• lNSS = 2% 

3.1.3. Preços e salários utilizados 

Os cálculos foram realizados considerando os preços de insumos utilizados no cálculo do 
custo do sistema efetuado em junho de 2018 (quando houve o cálculo da tarifa em vigência). 

Tabela 2- Preços considerados no cálculo dos custos operacionais 

lte1n Unidade Ônibus Van Ambos 
Convencional 

Óleo Diesel R$/I 3,2061 3,2395 

Pneu novo radial R$ 1.289,57 514,60 

Serviços de recapagens R$ 465,00 

Veículo co1n pneus R$ 351.325,70 150.502,29 

Veículo se1n pneus R$ 343.588,29 148.443,89 

Salário n1otorista R$ 2.177,70 1.832,54 

Salário fiscal tráfego R$ 1.655,41 

Salário 1nanutenção R$ 2.078, 12 

Beneficias RS 1.097,17 1081,18 

Serviços despachantes, txs. 
Licenças de softwares e R$/velc./mês 229,84 88,31 
afericão cronotacóPrafo 

3.2. Dados operacionais 

3.2.1. Quantitativos relacionados à prestação do serviço 

Os quantitativos relacionados à prestação do serviço compreendem a frota operacional e total 
por tipo de veiculo e a produção quilométrica programada conforme estabelecido na 
especificação do serviço a ser operado pela concessionária a partir do inicio da operação dos 
serviços, dados nas Ordens de Serviço Operacional (OSO). 
O lote de serviços e veículos concedido possui a seguinte quantidade de frota para o início de 
operação: 

Tabela 3: Quantitativos de frota 

Onibus Vans Total 
Quantitativo Convencional 

Frota operacional 68 1 69 

Frota reserva técnica (7%) 5 5 

Frota total 
1 73 1 74 

O modelo da concessão estabelece que a reserva técnica deverá ser estabelecida pelo 
concessionário na proporção mínima de 5% e máxima de 10%. 
Para o estabelecimento da produção quilométrica foram considerados os dados históricos da 
medida mensal do ano de 2017 para os serviços correspondentes ao lotes 2, os quais já 
consideram a quilometragem ociosa. Os valores médios mensais são os seguintes: 
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• Ônibus Convencional: .... 421.233 ,42 km/mês 

• Vans: .................................. 7.262,58 kin/mês 

A tabela a seguir apresenta os dados históricos de janeiro a dezembro de 2017. 

Tabela 4: Quantitativos de quilometragem total '· 

Mês Km Onibus Km Vans 
Convencional 

jan/17 427.478 6.522 
fev/17 385.619 6.938 
mar/17 449.498 8.518 
abr/17 381.478 7.010 
mai/17 440.570 8.606 
iun/17 423.186 6.639 
jul/17 422.860 6.335 

ae.o/17 442.809 7.530 
set/17 416.092 7.330 
out/17 430.393 8.202 
nov/17 413.622 6.583 
dez/17 421.196 6.938 

3.2.2. Quantitativos de demanda 

3.2.2.1: Dados referenciais 

Como o fechamento desses estudos ocorreu antes de encerrado o ano de 2018, foram 
considerados os dados de demanda histórica do ano de 2017 (conforme tabela apresentada a 
seguir), resultando em um valor de 598.248,60" passageiros equivalentes por mês. Este valor 
resulta do seguinte cálculo: 

• (A) Total da receita média mensal= R$ 2.273.344,68 

• (B) Valor da tarifa de referência = R$ 3,80 

• (C) Quantidade de passageiros equivalentes= (A)/ (B) = 598.248,60 

O valor (A) foi calculado mediante o produto da quantidade média mensal de passageiros por 
tipo, pelo respectivo valor da tarifa. 
O valor da tarifa de referência (B) corresponde ao valor tarifário obtido através do cálculo do 
custo do sistema efetuado em junho de 2018 (decreto 13 .817 de 20 de junho de 201 8). 
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Tabela 5: Quantitativos de demanda 

Passag. Cartão Estudante Gratuidade ldoso 
Passag. 18 a 

Período 
Comum Até 18 25 25 a 35 Passag. Passag. 

rJ Comum Até 18 18 a 25 25 a 35 Senior +65 60. 64 60 a 64 total eguivalente Comum anos anos anos Senior Deficiente 
dinheiro lntegr. anos lntegr. 

anos 
Jnteg 

anos lntegr. Integr. anos anos integr. 

r. 

01117 141.281 372.915 97.865 17.102 3.037 17.414 2.032 l.893 402 l.205 299 80.225 28.304 o o 763.974 554.970,34 

02/17 137.136 362.973 93.227 38.392 5.814 22.702 3.121 2.688 611 2.083 625 77.362 27.720 o o 774.454 563.593,68 

03/17 155.441 425.978 111.893 53.303 8.175 21.623 4.392 3.660 983 2.996 821 91.920 3 l.808 o o 912.993 657.856,36 

04117 129.830 342.805 88.006 45.509 7.144 25.544 4.104 3.168 856 2.563 675 77.021 24.998 o o 752.223 544.874,91 

05117 144.792 405.840 105.809 58.553 8.891 37.617 4.991 3.838 J.011 3.202 852 87.374 30.065 o o 892.835 646.824,38 

06/17 138.596 384.166 99.857 48.942 7.843 32.325 4.106 3.429 789 2.691 718 83.067 29.626 o o 836.155 605.208,03 

07/17 136.789 373.881 97.877 28.991 5.270 25.499 2.749 2.517 454 1.725 520 83.722 27.986 537 147 788.664 569.890,67 
-

08/17 138.744 408.758 107.591 54.037 8.927 25.778 4.365 3.850 978 2.660 771 86.845 32.036 2.934 773 879.047 630.554,07 

09117 131.614 385.835 101.006 53.055 8.790 32.191 4.774 3.936 J.048 2.718 837 85.073 30.193 5.831 1.535 848.436 608.843,30 

10/17 131.506 385.662 102.752 52.725 8.673 32.605 4.795 3.962 1.088 2.813 911 85.893 29.638 8.726 2.170 853.919 611.739,12 

11/l 7 134.963 379.907 100.087 49.912 8.522 30.645 4.529 3.858 967 2.629 808 86.874 29.678 10.428 2.634 846.441 606.967,32 

12/17 147.602 363.077 93.121 30.842 5.942 20.404 2.980 2.499 619 2.076 589 86.297 28.372 11.103 2.671 798.194 577.661,03 

' 1 ! i 1 ' 1 

Média 139.025 382.650 99.924 44.280 7.252 27.029 3.912 3.275 817 2.447 702 84.306 29.202 3.297 828 828.944,58 598.248,60 

! 1 l 1 i 
' 1 ' 

tarifa(*) 4,000 3,800 0,00 2,8500 0,00 3,800 0,00 3,800 º·ºº 3,800 0,00 0,000 o 00 3,800 0,00 

! ! i ! 1 1 

Receita 556.098,00 1.454.069,05 0,00 126.198,71 º·ºº 102.709,88 º·ºº 12.444,37 º·ºº 9297,65 º·ºº º·ºº º·ºº 12.527,02 º·ºº (R$) 

(*) tarifa para cálculo do passageiro equivalente, onde cabe destacar que os valores suportados pelas operadoras e subsidiados pela Prefeitura Municipal foram considerados. 
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3.2.2.2. Projeção 

Segundo o perfil dos municípios paulista elaborado pela FUNDAÇÃO SEADE no ano de 2018, a Taxa 
Geométrica de Crescimento Anual da População de Bauru foi de 0,60% ao ano, valor esse que foi 
considerado no estudo aqui apresentado. 

3.3. Metodologia da análise financeira 

A análise financeira é realizada mediante a produção de uma planilha que retrata as receitas, despesas e 
investimentos anuais da concessionária. 

Mediante esta planilha são obtidos para cada ano os valores negativos ou positivos gerados pela operação 
do serviço de transporte coletivo projetada para o período, que vem a constituir o fluxo de caixa, tanto 
operacional, como de investimentos. 

O estudo foi realizado considerando o prazo de 18 anos, fixado para a concessão. 

A partir da fixação de uma taxa de desconto, os valores anuais são trazidos para o ano inicial, gerando o 
denominado Valor Presente Líquido (VPL) que representa o resultado final que a operadora terá do 
exercício de suas atividades, expresso em valores monetários atuais. 

A seguir são apresentados os principais conceitos e parâmetros adotados nesta análise. 

3.3.1 Estrutura dos Demonstrativos 

O fluxo de caixa é desmembrado em quatro pa1tes. 

Inicialmente apura-se o resultado econômico da prestação dos serviços em cada período anual, 
utilizando-se os critérios de apuração de resultados para fins fiscais. 

Para tanto, apura-se a Receita Líquida, abatendo-se da Receita Operacional Bruta os impostos, taxas e 
contribuições sobre o Faturamento (ISS, INSS e Taxa de Gerenciamento). Da Receita Líquida são 
deduzidos os Custos Operacionais (Fixos e Variáveis), os Custos não Operacionais, como Depreciação 
dos Ativos (frota, garagem, equipamentos, etc) e os encargos financeiros, obtendo-se o Lucro Operacional 
Bruto. Sobre esse resultado calcula-se os impostos e contribuições sobre o lucro (Imposto de Renda e 
Contribuição Social sobre o Lucro). Ao final desses cálculos obtém-se o Resultado Líquido (Resultado 
Econômico). 

Após a apuração do resultado econômico realiza-se a demonstração do fluxo de caixa operacional, onde 
se agrega, ao resultado econômico, os valores da depreciação dos ativos, que representam custos não 
desembolsados. 

Aos valores do fluxo de caixa operacional _são somados os investimentos, receitas com revenda de 
veículos e o déficit acumulado, gerando-se o fluxo de caixa do empreendimento, que·permite o cálculo 
do valor presente líquido e outros indicadores de mérito financeiro (taxa interna de retorno). 

3.3.2. Critérios de apuracão dos valores da demonstracão de resultado econômico 

3 .3 .2. 1 Receitas brutas 

Foi considerada a receita bruta obtida em razão do transpo1te de passageiros conforme apresentado no 
item 3.2.2. Não foram consideradas receitas acessórias, como a exploração de publicidade nos ônibus. 
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3.3.2.2 Receita líquida 

A receita líquida é o resultado da subtração da soma dos impostos e da taxa de gerenciamento da receita 
bruta. A dedução.dos impostos representa 5,0%. 

3 .3 .2.3 Custos operacionais 

Os custos decorrentes da operação dos serviços de transporte de passageiros são decompostos em custos 
variáveis com a quilometragem rodada e custos fixos, dependentes da quantidade de veículos. Ambas as 
parcelas dependem dos dados de produção (oferta de viagens, extensão percorrida e frota) e dos custos 
unitários incidentes. 

Os cálculos foram realizados mediante a aplicação da metodologia exposta no item O. e considerando os 
dados operacionais apresentados no item O. 

3.3.2.4 Depreciação dos ativos. 

A depreciação dos ativos inclui os custos correspondentes à perda de valor do capital aplicado em 
veículos, edificações, instalações e equipamentos da garagem. ·-

a) Depreciação da frota 

No caso da frota, considerou-se uma distribuição etária teórica, que gerasse, a cada ano da concessão 
uma idade média de 5 anos para os ônibus convencionais, para tanto, o modelo de cálculo considera a 
aquisição a cada ano de uma parcela de veículos novos, em substituição à frota que tenha alcançado a 
idade limite fixada (10 anos para ônibus e 8 anos para vans) e conseqüente revenda dos veículos usados 
renovados. 

A depreciação foi calculada segundo o critério e parâmetros dados no item O. 

A tabela abaixo apresenta o quadro evolutivo de frota considerada. 
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Tabela 6 - Aquisições e renovação da frota de ônibus ao longo da concessão 

Idade da 
Frota Inicial 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 li 12 13 14 15 16 17 18 
(anos) 

o 9 9 10 5 5 10 10 10 14 4 5 10 10 LO 5 5 6 7 

l 9 LO 5 5 LO 10 10 14 4 5 10 10 10 5 5 6 

2 9 10 5 5 10 10 10 14 4 5 10 LO 10 5 5 

3 24 24 9 10 5 5 10 10 10 14 4 5 10 10 10 5 
4 24 9 10 5 5 LO LO 10 14 4 5 LO LO 10 

5 20 20 24 9 LO 5 5 LO LO LO 14 4 5 LO 10 
6 20 20 20 24 9 LO 5 5 LO LO 10 14 4 5 10 
7 LO 20 24 9 LO 5 5 10 10 LO 14 4 5 
8 5 20 24 9 LO 5 5 LO 10 10 14 4 

9 10 14 5 10 5 5 10 14 

10 4 l l 

Idade 4,00· 4,04 4,49 4,88 4,64 4,27 4,04 3,12 4, 12 4,63 4,95 4,58 4,27 4,04 4,42 4,74 4,92 4,90 
média 

Frota total 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 

Total de LO 5 5 10 10 LO 14 4 5 LO LO LO 5 5 6 7 
aquisições 

Renovação da LO 5 5 10 10 10 14 4 5 10 10 LO 5 5 6 7 frota 
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Tabela 7 -Aquisições e renovação da frota de vans ao longo da concessão 

Idade da 
Frota Inicial I 2 3 4 5 6 7 8 9 IO I I 12 13 14 15 16 17 18 
(anos) 

o 1 1 

1 1 1 

2 1 1 

3 1 1 
4 1 1 1 1 
5 1 1 

6 1 1 

7 1 1 

8 1 

9 

10 

Idade 
4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 

média 

Frota total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Total de o o o o 1 o o o o o o o 1 o o o o aquisições 

Renovação da o o o o 1 o o o o o o o 1 o o o o frota 
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b) Depreciação de outros ativos 

A depreciação das edificações da garagem foi calculada considerando a estimativa do custo do investimento de uma 
garagem nova, que considerou parâmetros unitários de dimens ionamento e custo unitário de construção de 
edificações semelhantes. 

Os parâmetros empregados foram : 

• Área total por tipo de veiculo: 120 m2/ônibus convencional e 50 m2/van; 

• Área edificada (escritório, oficinas): 15 m2/veiculos; 

• Custo do terreno: R$ l 48,00/m2 

• Custo unitário de áreas edificadas: R$ l .300,00/m2; 

• Custo unitário do pátio: R$ l 50,00/m2 

• Custo de equipamentos: 10% do custo tota l 

• Vida útil das áreas edificadas: 30 anos 

• Vida úti l das instalações e equipamentos: 20 anos 

Considerando esses parâmetros, o valor do investimento em garagem é de R$4.292.068,00, sendo, R$2.988 . l 88.00 -
referente a área edificada, pátio e equipamentos, e R$ l .303 .880,00 - referente ao terreno. 

Considerou-se ainda que as instalações empregadas poderão não ser novas, para tanto, admitiu-se um investimento 
final em valor equivalente a 50% do valor da área edificada, pátio e equipamentos. 

No término da concessão cons iderou-se a venda da garagem com o valor remanescente. O custo com terreno não foi 
considerado, dado que é um ativo não depreciável. 

3.3.2.5 Encargos financeiros 

Para o projeto apresentado foi considerado o modelo de Fluxo de Caixa não Alavancado, não se cons iderando os 
encargos financeiros. O interessado deverá ser possuidor dos recursos para o empreendimento e caso haja 
financiamentos, o valor não será considerado como custo do projeto. 

3.3.2.6 Impostos e contribuições 

Foram adotadas as incidências de imposto de renda e da contribuição social, devidos em razão da eventual apuração 
de lucro no exercício fiscal (resultado antes dos impostos). Foram projetados de acordo com a legislação fiscal 
vigente que prevê as seguintes alíquotas: 

Imposto de Renda: aliquota básica de 15%, mais adicional de 10% para parcelas de lucro acima de R$ 240.000,00 
anuais. 

Contribuição Social : aliquota de 9,00% sobre o lucro. 

O lucro corresponde à diferença entre a receita líquida e o resultado da somatória dos custos operacionais, da 
depreciação e dos encargos fin anceiros. 

3.3 .3 Fluxo de caixa da concessão 

O fluxo de caixa da concessão considera as seguintes parcelas: 

a) Resultado liquido: equivalente à diferença entre a receita liquida e o resultado da somatória dos custos 
operacionais, da depreciação, dos encargos financeiros e dos impostos/contribuições pagas; 
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b) Valores não desembolsados: corresponde aos valores da depreciação que fizeram parte do cálculo dos custos 
para efeito de apuração do resultado liquido e que são considerados com valor positivo, por representar valores 

provisionados, portanto, não desembolsados, para efeito de uso em investimentos futuros; 

c) Investimentos: abrangem tanto os desembolsos com material rodante (frota), infra-estrutura de garagem e 
despesa com o pagamento da outorga; como os ingressos de recursos, como de revenda dos veículos que 
integram a frota: 

1. Os investimentos em frota e infra-estrutura da garagem foram considerados de acordo com a metodologia 
apresentada no item O. 

ii . A despesa com outorga fixa corresponde ao valor a ser pago pela concessionária a vista como condição 
para a assinatura do contrato. A fixação do valor mínimo para esta parcela constitui um dos objetivos 

deste estudo. 

111. Os valores considerados para a revenda de veículos, quando do alcance de sua idade limite para fins de 
renovação, foram apurados pela subtração do valor do investimento (custo do veiculo) da depreciação 
acumu lada, até o momento da revenda. 

1v. No encerramento da concessão fo i considerado, para todos os investimentos, um redutor do investimento 
correspondente ao valor residual não depreciado que haverá naquele momento. 

3.3.4 Fluxo de caixa líquido 

Corresponde aos saldos anuais das movimentações de caixa, incluindo os valores operacionais e os de investimento. 

Refletem a somatória do fluxo de caixa operacional e dos saldos dos valores de investimento, representando a base 
de calculo das figuras de mérito. 

3 .3.5 Figuras de mérito 

Foram calculadas as figuras de mérito comumente geradas em estudos econômico-financeiros: Valor Presente 
Líquido (VPL); Taxa Interna de Retorno (TIR) e o tempo de retorno do investimento. 

O Valor Presente Líquido corresponde ao valor que a empresa terá ao fina l do periodo analisado como saldo de 
todas as suas operações em valores atuais, isto é, trazidos para valores presentes, mediante o desconto de uma taxa 
mínima de atratividade (ou custo do dinheiro) fixada em 6%. 

A Taxa Interna de Retorno (TIR) corresponde a taxa que, aplicada em cada fluxo de caixa, iguala os totais dos 
fluxos pos itivos e negativos, sendo medida da rentabilidade média anual projetada para o concessionário ao longo 
do período do projeto em relação aos investimentos. 

4. RESULTADOS DO ESTUDO 

A pa11ir do modelo de cálculo elaborado, foram gerados fluxos de caixa considerando diversos valores para o valor 
da outorga, estimados com base no valor referencial do contrato. Os valores simulados foram: 

Tabela 8 - Valores simulados de outorga 

' ·"'4'J,bi>11 VALOR ÔA OUTORGA " "' 
-~ 

Simulação % Outorqa VALOR 

A 0,25% 1.227.606, 13 

B o 50% 2.455.212,25 

e o 75% 3.682.818 38 

D 1 00% 4.910.424 51 

E 1,25% 6.138.030,63 

G 1,402% 6.885.348, 14 

H 1,50% 7.365.636,76 
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O valor referencial do contrato é de R$ 491.042.450,70, correspondente ao produto da quantidade de passageiros 
equivalentes médios mensais, por 216 meses ( 12 meses x 18 anos), pelo valor da tarifa de referência para o cálculo 
da quantidade de passageiros equivalentes que é de R$ 3,80. 
As tabelas a seguir apresentam os fluxos de caixa gerados. 
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Tabela 9 - Fluxo de caixa da concessão na Simulação A - Outorga = 0,250% do valor do contrato 
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Tabela 10 - Fluxo de caixa da concessão na Simulação B - Outorga = 0,500% do valor do contrato 

ihsuoelrotlano f~atentt) 1 tJ!i_.~,_iQI ---! .. ·-· T 

T -- - - - ·-1..::-_:__:==j::::::=::.:...:~-::.::::: .. f.-::-·::::::::~_:::: __ t=:~ - t--=--=====~:::::.~:_:_ ·--·--:==~~· -··r-·---- ----·-··- --·-----.. ·-·--·· tci'.:!::~=fi;&A 1 o.!:1-··--··-.. ---+--· --·-
!oasca.r.Jn ~· 

lNioii ---~-IM<fl"-" l#ioo:i-~-~"IAHC>-o.--·~-°' ,..,, .. INIOOI ···· !NI001 !NiOoo º iNIOot ANO· lo ~Mi<f u º!ANOll - CJ.ilj.(ft) M014 IANO ti" ~o 11 ' \li LANO 17 #11011 

li-~ ReetrrÃaRUTA - - ZT..2#.131.1 t7.AA3.Att.t7 . Zl.IOl.'19.'7 21.11.c.uo.11 Z7.MA.77t.~ 21.10&.,j.Mtl 21.271.010.71 ....... n ... 13 2U17Af.U .. ' --R..:ec. ~ 27290tJS. t 21 u 1a1a,91 21.eos.•n a1 vn• tJ07~ vtAOnss 2s1oe.• 20. 19 ismo1011 21 4.t8 733t3 2a..e11 • 1J.S3I 
antOTO.SECUSTMPUBUCOS -··-- .. •·· • 1'..t:-..:mm .. .q f .Yntto..U · 1.l1CU21.ll . Ull .. 7Gil.~ :: f.»1' .ma_11 t .405.42101 t.cnanu U22.l)l.&I 1,.ill'Um.g 

~ ISS 5'$Pn7 541.171 34 5S2.1Sl.S SS5il?lll 55181551 582.11140 '55S4t 4t 5ee93rl* Sn.341.27 
t• tr Gm'enc.lfl'ltnto 272...IDI 27443817 278.0Ml!lll 2n74131 2794077! 2810IM20 292770 71 :M.&4873 2915,17'14 
1" HSS S45902. 5'1878,34 552.189,91: 555'82,,81 551.815.51 582.198,40 585S41 ,'1 $1!189:)4Jlll 57t_~_,_17J 

i:;_ rrõrAt;oo:seusTOSO!-t,-«.mi·,""-""o;-:i-
Ir !CUSTO OPEAACl<lNjiL 

e.....:. 
Custot:V~M 

F- IOEPRECl.te.l<l E *OJ'!.TIZACMJ 

... --:-·,.., .. & 1 
.ttn4.04S,t1 
~ 
9 308 034.7 

1 
2.39.Sll .. 17'1 

~ 
~ 

9305 03'.78 

1.la.1aJ,l21 
2.l lM Ota,36 

UilSUIUltZUU.lf(ll[ :iu.:31ülf· 21.11UR:ul n.-auíf ·21.'íiilifOi'I WMUlf M:iiüõi.iitMaJ1.Z1t9!--i11.zuaa.r•ül21.tí'ill14.0 
22.131..JU.ll 22.15U•.•1 2Z.11'tlll 22.720.W,15 21.I02.t• 53 z:u:10.1a.:sa ZZ.71&.1&3M 
1Utt.-,,.. 11.5'5..112.0J _U .1.t_µ.lt,'I u .. ~tt'-_H1,.U IM8'__1s.t--'-n 1·~-... ~i11 "1_:1A1U 

1.3oeo3'.1a/03õe Ol4.7il •. ,.,.~Jal flóe00..7al •.:iiiio34.1a[ 9JOl!l!3'Lll[_ •""' IJl.<Ja[ • ""' 034.1aL 9109 o:)<,7a[ • 308.IJ3.<,7a[ 9.lOO.Ol'Jll[ .9. 100~J~l • 3081J3.<,7a[ 9 lOl!IJl.<,7• 

ti1·uto.21f';2.""'·""'-.sir•üsil:Z'2.'11 
1 1 l j 

1'21&.•U.•1 2.J9t.S34,10[ . ul1Lfn;i41 UI0.217,ll[ <""2.m .... 2DI 2.0llU7<,SS[ 2.115.272.SSI '""'" .... 571 U11' ...... , 1Ull:S00.'4f'tt3üi7-;ll 
2.089019.2' 1857.510 11 2.1n 320 50 2.08CU3SOO 1 940&23:M 

M.fk2U.lll JV'Ml.Y.M 

:a.m.•~~ 2tin' MO..: 
tJ.MT.127~ tJ..UUts.lj 
9 Xle_,_o:M.711 9 )06 034.78 

T 
i.-.340.ul ua-021 

1 930319. ....... 
~êJeO."""'lt111We1(a:quip4-M011 

"'"'ok11 f'll. UNINI: ~::.~:, "'~I 
1li4õD.iil 

t9St07803 

51179379 
tllGJ,ee 

511.793.79 59793 51179379 51179379 51179379 511mn 
18941n:@ 

59.793 
1)8400, 

58 793. 1.075.7'7 &! 
lo dli ôutwoa {18 ANOS 

:os ~ 

IU/CRO OPERl'CIOll.tt.IÃ· E ~ji ... _,.I 

[IMPOSTOSSOSR.EO LucRO(IR e c.u -· ........ 

Fratlihbo cD~ 

'-~~·pteçO~ da corca&do -2.415 212,~ 
;içlo dt ~ &1 lanse da cancndo 

R:eYll"lde da~ ao lonoo da conc•Hio 
a. 
Tltfeno(1~1 

ecffcaçlo •equipam.nos(~] 

•Cll• 

-Z.117.974,00 
-1 303.seo oo 
-149409400 

•MI 

74S7tm:f 

2'U1St 
98.921.l' 

111 5358 
74 157.1 

~ 
O.CIO 

fl5.GJ,58f 138~ 1l5400,88 1l15'00,6e 1Jl5'00.IM 131.400. 
1 

'õ;ãõl ~ G_llOf i'oóf t:'""' O;oof -~ a.aDI t.Ool~'~-. o.ool • ,. -i- ,... o,.GD( 

-.7'11,CMI 1.az.D11.st l -r..l4UAl.t1I t.1a:-w~-1":.iiD::O~t.l1t..1>1.~Liú:lil,.,-uOi::tlli1üsT----,-U:.UM:oer--i.i14.._,.Jil 1ua.ao.lll z.uu-.ill z.aa..uca.nt -J.1sz.J01.oel -ua..su.1tl s.111.02:t,,'21 .t.t21..713.2t( 

-- ·•I aõifü3I 
13' 819 ·1 
89117t,70 

-3 513257001 
1.009-290.38 

.&X>tt.u 
118.288.2' 
193.atl 7' 
12t 209,UI 

Jll.D7T.ltl • 
147111.1 
2'8 051 9'j 

164 '3',94 

1'9191 .31 

~ 
1iIBVil 

Ul..Ml,,11 
, , 2.238,37 
2370IM 78 
158.0'3.11 

Ml.07a.1 
~, 
242 40 ~ 
181.493.57 

........... 
118 811.M 
117 811 8( 
tlt .798&1! 

-1 .75et21~ -t 7'8821SC 
' 21 gn_ii 378 375.e« 

-l .513.257 00 -l 683.759.29 -3.513 2S7 ~ 913 S59ac: 
153 111.n 1n1s1.ae 1531nn t1J.11ue 

TtU>l,!! 
1ft.ST2.98 
315 154 93 
210 .SS8.9S 

11U1r,on 
229.117,I» 
3111171,'1 
254 SM,81 

º·~ · 1 .t05 XJ2,81 
0. lOT SCI0.81 

u 

171.3!1,ll 
251702.07 
'31,17011 
287.448,74 

m ,95_9 
, 25529 5: 
283 "40 " 

• w.111.11 
2S5 705.l!i 
429175q 
2".111,M 

.... 1.D&.7'2.• "' 353.314,19 

IOS.3151 524,037 m 583 2S4 251 511.&SS 981 1 
!70.91 3'0.35Úf 375 m;.. 3112.571:32 

-3813759.29 -1.758«2150 -1.750921 -2., 59279JIO< 
783 852.13 378.875.as 351.l2S.7 491 ass.98 10.121.211.osl 

·"-
1_l03 MO,OC 

''ª 348.l 
ilt' 

--· ·-- . -- -----, -- ,.------------------ ·[ 

: · .. _·-··-··-··· --1----- -~~--t~--~-~~~--:--~~~~-f~-- ~~~~~f- -F--~:~-=r----·T~~~=-=~~--r-·~-----·--
; t l j 1 1 • 1 1 ! : -

-JV::··-~ Pte...,..._ 
T .. trwem11 de tt.tomo. 

RS 1.511. toz.'ül .. r-
~ 

l7 

•1 .--.. 
'-' ... 

~: 
\/) 

1 

[
~-

.' ~ .. __ 

j~o6 ~ 
-
P<:>. 

'! 

~ 
-.D 



Tabela 31 - Fluxo de caixa da concessão na Simulação C - Outorga= 0,750% do valor do contrato 
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Tabela 12 -Fluxo de caixa da concessão na Simulação D - Outorga = 1,000% do valor do contrato 
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Tabela 13- Fluxo de caixa da concessão na Simulação D - Outorga= 1,250% do valor do contrato 

..... 1so.i 
-tm.aeo 001 
. . ..... .,..: .. 1 

-3.513.257.00I - 1.756.628.~I 

1.009.-280,361 427.en.94 

-.. ---··----.. --------· -------- -·---·----------· ----7--·-----·------'!'"""-··----~---------+----·--·-------·-r··-·---· 

-3.66,.759.291 -3.513.257.DOI -4.91 8. ~9.ai o.ool -u05.J02.eol -1.756.m .sol -3.513.257.ooFl.513.257.ool -3 e&3.7so.2tl -1.15&.e28,5Õf -i .756.m _,_50! -2.101.954.201 
732.75'(asJ ---753~5i121_9ã3._7f(961 o.ool 301.SOO.eel 351.325.701 702.6$1,.Cól 722L20,,-56f -- 783.852.181 -376.175,8151 351.325,70f 421 .590.MI 

~=- ·-~~· -·-

e e 20 



e e 

Tabela 14- Fluxo de caixa da concessão na Simulação D - Outorga= 1,402% do valo r do contrato 
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Tabela 15 - Fluxo de caixa da concessão na Simulação D- Outorga = 1 ,500% do valor do contrato 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
ESTADO DE SÃO PAULO 

Considerando as simulações realizadas, obteve-se o resultado final expresso na forma da 
tabela e gráfico a seguir apresent<1dos. 

Tabela 16 - Taxas Internas de Retorno - TIR 

~ 

VALQR DA OUTORGA 
~ .. -

1~ 

Simulaçao % Outorqa VALOR (R$) TIR 
A 0,250% 1.227.606, 13 8,38% 
8 0,500% 2.455.212,25 7,77% 
e 0,750% 3.682.818,38 7,22% 
D 1,000% 4.910.424,51 6,72% 
E 1,250% 6.138.030,63 6,26% 
G 1,402% 6.885.348, 14 6,00% 
H 1,500% 7.365.636,76 5,84% 

Gráfico 1 - Variação do valor de outorga considerando diferentes Taxas Internas de 
Retorno 
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A fixação do valor de outorga mínimo deve observar a capacidade do plano de negócios da 
concessão e oferecer um resultado adequado às expectativas do seto r. 

A Taxa Interna de Retorno (TIR) mínima atrativa para um empreendimento passa por diversas 
variáveis, e ntre e las a estrutura de capital do negócio, o grau de risco, a segurança contratual, 
entre outros. Seguindo o modelo adotado no último contrato de concessão do serv iço de 
transporte no município de Bauru, manteve-se a Taxa Interna de Retorno (TIR) no va lor de 6%, 
obtendo-se desse modo o va lor de R$ 6.885.348,14 (seis milhões, oitocentos e ointenta e cincq 
mil, trezentos e quarenta e oito reais e catorze centavos), para a outor2a, que pode ser 
cons iderado uma referência para o valo r mínimo a ser indicado. 

Cabe ainda ao município, em prol da co letividade, se util izar de outras ferramentas que 
permitam através de uma redução da T IR, ofertar melhorias gerais no s istema, como o aumento 
do número de veículos zero qui lometro, ou melhorias de tecnologia empregada . 
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LEI Nº 11.049, DE 8 DE JANEIRO DE 2015. 

AUTORIZA A OUTORGA DE 
CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO 
PRECEDIDA DA EXECUÇAO DE OBRA 
PÚBLICA PARA A IMPLANTAÇÃO E 
OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT EM 
SOROCABA OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

Projeto de Lei nº 426/2014 - autoria do EXECUTIVO. 

A Câmara Municipal de Sorocaba decreta e eu promulgo a seguinte Lei: 

1 Art. 1• I Fica a Prefeitura de Sorocaba autorizada a outorgar, pelo prazo de '20 (vinte) anos, 
·improrrogáveis, a Concessão de Serviço Público, precedida da Execução de Obra Pública, para a 
Implantação e Operação do Sistema de Bus Rapid Transit (BRT - Sorocaba) nos Eixos Norte/Sul e 

Leste/Oeste em Sorocaba. 

Parágrafo Único - O Sistema BRT de Sorocaba é parte integrante do Sistema de Transporte Coletivo 
Urbano de Sorocaba . 

. 1 Art. 2• 1 A organização e condução do processo de licitação para a outorga da concessão será de 
competência da Prefeitura de Sorocaba. 

Parágrafo Único - A Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba - URBES, e a 
Secretaria de Fazenda, na qualidade de Secretaria Executiva do Conselho Gestor de Parcerias 
Público-Privadas de Sorocaba, prestarão os auxílios técnicos necessários à licitação e contratação da 
concessão. 

-1 Art. 3' 1 A Empresa de Desenvolvimento Urbano e Social de Sorocaba - URBES é competente para 
realizar o planejamento e executar o gerenciamento e fiscalização da Operação do Sistema BRT de 
Sorocaba. 

Parágrafo Único - O Poder Público Municipal deverá zelar e fiscalizar para que o Serviço Público, 
objeto da concessão, seja prestado aos seus usuários de modo adequado, com segurança, 
regularidade e qualidade. 

· 1 Art. 4' 1 Será submetido a aprovação legislativa, o repasse de subsídio ao Sistema de Transporte 
Coletivo Urbano de Sorocaba, a ser implementado nos termos desta Lei 

I Art. s• 1 A concessão referida no ar!. 1° desta Lei contará com subvenção aos investimentos voltados à 
implantação do Sistema de BRT em Sorocaba, respeitadas as condições previstas nas cláusulas do 
contrato de concessão . 

. 1 Art. s• I As receitas alternativas, complementares ou acessórias, oriundas de atividades de exploração 

https://lelsmunicipais.com .br/a 1/sp/s/sorocaba/lei-ordinaria/2015/11 05/11 049/lei-ordinaria-n-11 049-2015-autoriza-a-outorga-de-concessao-de-ser. . . 112 



07/11/2018 Lei Ordinária 11049 2015 de Sorocaba SP 

pela concessionária, inclusive anúncios afixados nos veículos, pontos de embarque, desembarque ou 
· similares, bem como as provenientes de projetos associados, serão destinadas ao subsídio da tarifa 

fixada aos estudantes. 

Parágrafo Único - A destinação a ser dada às receitas mencionadas no caput deste artigo será definida 
no contrato de concessão. 

1 Art. 1• 1 O Poder Público deverá zelar que o Serviço Público, objeto da concessão, atenda todos os 
níveis de acessibilidade, tanto nos pontos de parada, nos acessos aos pontos de parada, passarelas, 
semáforos, dentre outros, bem como, nos equipamentos urbanos (ônibus). 

1 Art. a• 1 Esta Lei refere-se exclusivamente ao sistema de BUS RAPID TRANSIT (BRT-Sorocaba}, 
ficando mantida as disposições legais estabelecidas para as atuais concessões de serviços de 
transporte coletivo do Município. 

1 Art. 9' 1 Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação. 

Palácio dos Tropeiros, em 8 de Janeiro de 2 015, 360º da Fundação de Sorocaba. 

ANTONIO CARLOS PANNUNZIO 
Prefeito Municipal 

JOÃO LEANDRO DA COSTA FILHO 
Secretário de Governo e Segurança Comunitária 

MAURiCIO JORGE DE FREITAS 
Secretário de Negócios Jurídicos 

Publicada na Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais, na data supra. 

VIVIANE DA MOTIA BERTO 
Chefe da Divisão de Controle de Documentos e Atos Oficiais 

• 

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 0310612015 • 
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LEI COMPLEMENTAR Nº 234/2018. 

"Autoriza o Poder Executivo a delegar, 
em regime de concessão, o Serviço de 
Transporte Público Coletivo de 
Passageiros, institui o Fundo 
Municipal de Transportes e dá outras 
providências." 

• VALTER SUMAN, Prefeito Municipal de Guarujá, faço saber que a Câmara Municipal decretou em 
Sessão Ordinária, realizada no dia 16 de maio de 2018, e eu sanciono e promulgo o seguinte: 

• 

· 1 Art.1• 1 Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a delegar, em regime de concessão, o Serviço de 
Transporte Público Coletivo de Passageiros do município do Guarujá, pelo prazo de 01'5 (quinze) anos, •• 

podendo ser prqrrog,açlQ por igual período. ' 

§ 1º A prorrogação que se trata o caput deste artigo para ser concedida, será feita obrigatoriamente 

precedida de audiências públicas a fim de se apurar a qualidade dos serviços prestados aos usuários . 

. § 2° A concessão do serviço será precedida de licitação, na modalidade concorrência, e de ato que 
justifique a conveniência da delegação e caracterize seu objeto, área e prazo. 

1 Art. 2• 1 O contrato de concessão estabelecerá as penalidades contratuais e administrativas aplicáveis 
em casos de inexecução total ou parcial do contrato, além das demais cláusulas essenciais previstas 
em lei. 

1 Art. 3º 1 A execução de serviço de transporte público coletivo de passageiros sem autorização 
·fundamentada em lei será considerada ilegal e caracterizada como "clandestina", sujeitando os 
infratores às seguintes sanções, sem prejuízo daquelas decorrentes de eventuais infrações de trânsito: 

1 - apreensão dos veículos; 

li - multa de 630 UFM's (seiscentas e trinta Unidades Fiscais Municipais); 

Ili - pagamento dos custos da remoção e de estadia dos veículos conforme fixado em Ato Normativo do 
Poder Executivo. 

§ 1° Em caso de reincidência, a multa prevista no inciso li será devida em dobro. 

§ 2° O Município poderá reter o veículo até o pagamento de todas as quantias devidas pelo infrator. 

§ 3° Eventual impossibilidade de apreensão dos veículos não inviabiliza a aplicação da multa prevista 
. no i.nciso li deste artigo. 

1 Art. 4º 1 Fica criado o Fundo Municipal de Transportes com a finalidade de apoiar financeiramente o 

https://leismunicipais.com.br/a1/sp/g/guaruja/lei-complementar/2018/24/234/lei-complementar-n-234-2018-autoriza-o-poder-executivo-a-delegar-... 1/3 
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Sistema de Transpor!~ .Público Coletivo de Passageiros. 
1 

1 Art. s• 1 O Fundo MuniciP.al de Transportes poderá ser constituído de recursos oriundos de: 

1 - Medidas mitigadoras e compensatórias dos Pólos Geradores de Tráfego; 

li - exploração publicitária do Mobiliário Urbano; 

Ili - auxílios, subvenções ou transferências dos governos Federal e Estadual, com destinação 
especifica ao setor de transporte urbano e sistema viário; 

IV - legados, doações, contribuições e outras receitas que legalmente lhe possam ser incorporadas; 

V - destinações especificas da Comissão Municipal de Transporte e/ou outros colegiados com atuação· 
no Sistema de Transportes e no Sistema Viário; 

VI - valores provenientes de multas aplicáveis aos operadores de transporte ou decorrentes de 
condenação em ações civeis ou de imposição de penalidades administrativas aplicáveis no sistema. 

Parágrafo único. As receitas não tarifárias obtidas através da exploração dos terminais já incorporados 
ao patrimônio público municipal, deduzidos os custos de manutenção e conservação, serão revertidas. 
ao Fundo Municipal de Transportes. 

1 Art. 6' 1 Poderão ainda constituir-se de receitas do Fundo Municipal de Transportes receitas 
orçamentárias compreendendo: 

1 - dotações consignadas no orçamento anual da Prefeitura; 

li - rendimentos das aplicações realizadas com recursos do Fundo; e, 

111 - recursos oriundos de receitas diversas. 

[ Art. 1° J Os valores positivos dos recursos financeiros do Fundo Municipal de Transportes apurados em 
balanço no final de cada exercício, serão transferidos para o exercício seguinte a crédito do mesmo 

Fundo. 

[ Art. s• J O Fundo Municipal de Transportes será regulamentado por Decreto do Poder Executivo. 

1 Art. 9' 1 Ficam asseguradas as isenções e reduções tarifárias previstas em lei. 

Parágrafo único. Quaisquer outras isenções ou reduções tarifárias só poderão ser criadas por lei e 
desde que apontadas as fontes de custeio respectivas. 

l Art. 10 J Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação. 

[ Art. 11 J Revogam-se as disposições em contrário, em especial, a Lei Complementar Municipal nº 49, 

de 27 de dezembro de 1999. 

Prefeitura Municipal de Guarujá, em 22 de maio de 2018. 

PREFEITO 

"SEGOV"/rdl 
Proc. nº 12705/145547/2018. 
Registrada no 
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"GAB", em 22.05.2018 

Renata Disaró Lacerda 

Pront. nº 11.130, que a digitei e assino 
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Lei Complementar 234 2018 de Guarujá SP 

LIVRO COMPETENTE 
@ 

PROC. N°J::J2_jt{i_~ ~ .. , 
FOLHAS ___ :iJ.\ .. 1 

Data de Inserção no Sistema LeisMunicipais: 2510512018 
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Município de Carapicuíba 

Estado de São Paulo 

PROC. Nº '2,, 5._-2...,_.._, 
FOLHAS élS '-·-·'i 

LEI Nº 3.357, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2.015. 

"Dispõe sobre a autorização da concessão do serviço 
de transporte público coletivo de passageiros no 
município de Carapicuíba e dispõe sobre sua 
organização, que especifica e dá outras providências". 

SERGIO RIBEIRO SILVA, Prefeito do Município de 
Carapicufba, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais, 

FAZ SABER que, a Câmara de Vereadores de 
Carapicuíba, aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: 

CAPÍTULO 1 - DOS TRANSPORTES PÚBLICOS COLETIVOS 

Art. 1° - Compete ao município'de Carapicuíba o provimento e a organização 
do sistema local de transporte coletivo, nos termos do art. 30, inciso V, da 
Constituição Federal, e da Lei n. 12.587, de 03 de janeiro de 2012, que institui as 
diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. 

§ 1º - Fica o Poder Executivo municipal autorizado, a conceder o serviço de 
transporte público coletivo de passageiros no município de Carapicuíba mediante 
licitação. 

§ 2° - O Sistema de Transporte Público Coletivo é composto pelos diversos 
serviços públicos de transporte urbano de passageiros dentro do município de 
Carapicuíba. 

Art. 2° - Compete à Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito a 
determinação de diretrizes gerais para o sistema municipal de transporte coletivo, 
para possibilitar a outorga da concessão para a exploração dos serviços de que 
trata esta lei, mediante processo licitatório pertinente. 

§ 1° - Poderão participar do certame licitatório as pessoas jurídicas 
legalmente habilitadas ao exercício de atividade econômica de transporte de 
passageiros por ônibus, conforme estabelecido no edital, e se obriguem a operar os 
serviços de forma adequada à plena satisfação dos usuários, conforme disposições 
estabelecidas na Lei Federal n. 8.987/95, bem como na Lei Federal n. 8.666/93, e 
alterações subsequentes, nos regulamentos, editais e contratos. 

Art. 3° - Compete Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito planejar, 
controlar, gerenciar e fiscalizar .os serviços de transporte coletivo no âmbito do 
município. 



Município de Carapicuíba 

Estado de São Paulo 

Art. 4° - O sistema de transporte coletivo no município de Carapicuíba se 
sujeitará aos seguintes princípios: 

1 - atendimento a toda a população; 

11. - qualidade do serviço prestado segundo critérios estabelecidos pelo Poder 
Público, em especial quanto à comodidade, conforto, rapidez, segurança, 
regularidade, continuidade, confiabilidade, frequência e pontualidade; 

Ili - redução da poluição ambiental em todas as suas formas; 

IV - integração entre os meios de transportes coletivos urbanos municipais; 

V 
complementaridade e manutenção da sustentabilidade econômica das 
modalidades de transportes coletivos urbanos municipais; 

VI - garantia de acessibilidade às pessoas com deficiência; 

VII- preços socialmente justos; 

VIII - tratamento integrado e compatível com as demais políticas 
urbanas. 

Art. 5° - O serviço de transporte coletivo tem caráter essencial e terá 
tratamento prioritário no planejamento do sistema viário e na organização da 
circulação. 

-• 

Art. 6° - Na execução dos serviços de transporte coletivo, o Poder Público 
observará os direitos dos usuários, de acordo com o estabelecido na legislação e • 
nos regulamentos que disciplinam a sua prestação, que consistem em: 

1 - receber serviço adequado, com garantia de continuidade da prestação dos 
serviços; 

li - receber informações para a defesa de interesses individuais ou coletivos; 

Ili - levar ao conhecimento do Poder Público e da empresa 
concessionária irregularidades de que tenha conhecimentos referentes ao serviço 
prestado; 

IV - manter em boas condições os bens públicos ou privados 
através dos quais lhes são prestados os serviços. 

V - participar do planejamento e da avaliação da prestação dos 
serviços. 
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Município de Carapicuíba 

Estado de São Paulo 1 

PROC. N•.2 5 .i, I { Ç{ 

FOLHAS ?Jo 

CAPITULO li - DA ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO 

Art. 7° • O sistema de transporte coletivo no município de 
Carapicuíba é constituído pelos seguintes itens: 

1 • frota de ônibus, disponibilizada pelos Concessionários; 

li • infraestrutura de garagens e equipamentos de suporte aos 
ônibus; 

Ili • Infraestrutura viária, terminais e paradas; 

IV· sistemas eletrônicos de controle de oferta e demanda . 

Art. 8° • A operação das linhas é executada por pessoas jurídicas através de 
ônibus, de forma regular e à disposição permanente do cidadão, contra a exigência 
de pagamento de tarifa fixada pelo Poder Público Municipal. 

Parágrafo único • O serviço de ônibus será operado através de linhas 
radiais, diametrais, perimetrais, circuladoras, alimentadoras e trancais, a serem 
definidas no edital do certame licitatório. 

CAPÍTULO Ili ·DO REGIME DE EXPLORACÃO E EXECUCAO DOS SERVIÇOS 
CONVENCIONAL E ESPECIAL 

Art. 9° • A exploração dos serviços de transporte coletivo no município de 
Carapicuíba convencional será outorgada a terceiros, mediante contrato de 
concessão, precedido de licitação nos termos da legislação vigente. 

§ 1° - A exploração dos serviços de transporte coletivo convencional e/ou 
especial será outorgada pelo prazo Çle 2Ô (vinte) anos1 podendo ser prorrogada por 
igual período, mediante justificativa do chefe do Executivo Municipal. 

§ 2° · Não será permitida, salvo expressa e prévia anuência da Prefeitura 
Municipal de Carapicuíba, a transferência dos serviços, observados, no mínimo, os 
seguintes aspectos: 

1 • o cessionário atender a todos os requisitos exigidos para a prestação do 
serviço, em especial aqueles cujo atendimento possibilitou ao cedente obtê-la; 

li · o cessionário assumir todas as obrigações e prestar as garantias exigidas 
do cedente. 

Qj,l 

'\ 
' 

' 
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Município de Carapicuíba 

Estado de São Paulo 

CAPITULO IV - DA REMUNERAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

Art. 10° - A tarifa de remuneração da concessionária obedecerá ao 
estabelecido no contrato de concessão. 

Parágrafo único - Sempre que forem atendidas as condições iniciais do 
contrato, considera-se mantido o equilíbrio econômico-financeiro. 

Art. 11 - O Poder Executivo municipal deverá estabelecer a estrutura tarifária 
para os usuários do serviço de transporte coletivo definindo os tipos de tarifas a 
serem praticados e os seus respectivos valores, de forma a cobrir os compromissos • 
financeiros do contrato de concessão. 

§1° - A estrutura tarifária deverá abranger todas as modalidades de 
benefícios e gratuidades, parciais ou totais, existentes ou que venham a ser criadas. 

§ 2° - O estabelecimento de novos benefícios ou gratuidades para o sistema 
de transporte coletivo somente poderá se dar através de legislação específica, com 
indicação da fonte de recursos para o seu financiamento, de maneira a não onerar 
os custos de operação. 

Art. 12 - Deverá ser mantido à disposição dos usuários um sistema de venda 
antecipada de passagens, através de títulos na forma de bilhetes, passes e 
assemelhados. 

Parágrafo único - A empresa concessionária operacionalizará as atividades 
de venda antecipada de passagens. • 

Art. 13 - A tecnologia, os sistemas, os cartões, os equipamentos e os 
procedimentos a serem utilizados nos processos de venda antecipada e de controle 
de arrecadação, inclusive os localizados nos veículos e nas instalações da empresa 
concessionária, deverão ser especificados no Edital de Licitação da Concessão 

CAPITULO V - DA GESTÃO DEMOCRÁTICA E DO CONTROLE SOCIAL DO 
SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO 

Art. 14 - Compete à Prefeitura Municipal de Carapicuíba a gestão do Sistema 
de Transporte Público Coletivo, cabendo para isso, entre outras, as seguintes 
atribuições: 

1 - formular e implementar a política global dos serviços de transporte coletivo, 
incluindo a sua permanente adequação às modificações e necessidades do 
município e à modernização tecnológica e operacional, em consonância com as 
diretrizes gerais estabelecidas pelo Poder Executivo municipal; 
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LEI Nº 8080 DE 23 DE MAIO DE 2018 

"Altera dispositivos da Lei Municipal nº 7 .951, de 14 de 

junho de 2017" 

O PREFEITO MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, FAÇO SABER que a Câmara Municipal de Araçatuba aprovou e eu 

sanciono e promulgo a seguinte Lei: 

[ Art. 1• 1 Os arts, 62 e 72 da Lei Municipal n2 US1, de 14 de junho de 2017, passam a vigorar com a 

seguinte redação: 

"Art. 62 O ano de fabricação dos veículos não deverá ultrapassar 10 (dez) anos, admitindo-se, nos 5 

(cinco) primeiros anos da concessão, idade média de até 7 (sete) anos." 

"Art. 72 A concessão de que trata esta Lei será pelo período de 10 (dez) anos, podendo ser renovada por 

até 2 (dois) períodos de 5 (cinco) anos cada um,•desde que esteja a concessionária prestando serviço a 

contento e não tenha cometido infração contratual grave, apurada em regular procedimento 

administrativo." 

[ Art. 2• 1 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, 23 de maio de 2018, 109 anos da Fundação de Araçatuba e 96 

anos de Sua Emancipação Política. 

DILADOR BORGES DAMASCENO 

Prefeito Municipal 

DEOCLECIANO BORELLA JÚNIOR 

Chefe do Gabinete do Prefeito 

MANOEL AFONSO DE ALMEIDA FILHO 

Secretário Municipal de Governo 

ARNALDO MORANDI 

Secretário Municipal de Administração 

ERNESTO TADEU CAPELLA CONSONI 

Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação e Respondendo pela Secretaria Municipal de 

Mobilidade Urbana 

https://leismunicipais.com.br/a/sp/a/aracatuballei-ordinaria/20181808/8080/lei-ordinaria-n-8080-2018-altera-dispositivos-da-lel-municipat-n-7951-d... 112 
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FÁBIO LEITE E FRANCO 

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos 

Publicada e arquivada pela Assessoria de Apoio, Controle e Elaboração dos Atos Oficiais do Gabinete do 

Prefeito, nesta data. 

VALDEMIR SARAIVA DA SILVA 

Assessor de Apolo, Controle e Elaboração dos Atos Oficiais 

Data de lnserçfio no Sistema LeisMunfclpals: 14/06/2018 
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LEI Nº 3996, DE 16 DE MAIO DE 2006 

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE 

TRANSPORTE COLETIVO NO MUNICÍPIO DE MAUÁ. 

LEONEL DAMO, Prefeito do Município de Mauá, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 

55, Ili, da !.fil...Qrgânka do Município, e tendo em vista o que consta do processo administrativo nº 8.813-

5/2005, faz saber que a Câmara Municipal de Mauá aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte LEI: 

1 Art. 1• 1 É o Poder Executivo autorizado a outorgar a particulares a concessão de serviços de transporte 

público coletivo no Município. 

Parágrafo Único • Consideram-se transportes coletivos, para os efeitos desta Lei, aqueles executados por 

ônibus ou microônibus e que fiquem à disposição permanente dos usuários, contra a exigência do 

pagamento de tarifa fixada pelo Prefeito Municipal. 

1 Art. z• 1 A concessão de que trata esta Lei será precedida de licitação na modalidade concorrência a ser 

feita na forma estabelecida nas leis federais nºs 8.666/93 e 8.987 /95. 

§ 1• Na licitação, o Poder Público poderá exigir do concessionário a execução de todos os investimentos 

necessários à consecução do objeto da referida concessão, na forma prevista nas leis federais nºs 8.666 

de 21 de junho de 1993, 8.987 de 13 de fevereiro de 1995, e alterações subseqüentes . 

§ 2• O edital de licitação incluirá exigências de comprovação técnica dos licitantes com o objetivo de 

assegurar a prestação de serviço adequado aos usuários, particularmente no que diz respeito à 
regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e modicidade de tarifas. 

§ 3º O Edital de Licitação deverá prever pontuação para o proponente que apresentar projeto de 

manutenção de emprego para os atuais empregos das empresas operadoras do sistema de transporte 

coletivo de Mauá. 

1 Art. 311 J O prazo de duração da concessão será de 10 (dez) anos, RQc;fendo~ser prorrogado uma vez por; 

igual período,' desde que atingido as metas e finalidades a serem estabelecidas no Edital de Licitação e no 

Contrato de Concessão. 

1 Art. •• 1 A remuneração da concessionária, incluindo despesas de operação e manutenção, a depreciação, 

a amortização e remuneração de eventuais investimentos se dará mediante a cobrança de tarifas 

diretamente dos usuários e de outras fontes alternativas de receitas previstas no edital e no Contrato de 

Concessão. 
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§ 1º As fontes alternativas de receitas, caso previstas, visarão manter o equilíbrio econômico e financeiro 

da concessão e propiciar a aplicação do princípio da modicidade das tarifas. 

§ 2º As isenções e reduções tarifárias deverão dispor de fontes específicas de custeio para garantir o 

equilíbrio econômico e financeiro do contrato de concessão. 

1 Art. s• 1 A concessão de que trata esta Lei será formalizada mediante contrato que será regido pela 
legislação pertinente e pelo disposto nesta Lei. 

1 Art. •• 1 Serão cláusulas essenciais do contrato de concessão, dentre outras, as que estabelecem: 

1 - o objeto da concessão, a área de prestação dos serviços, o prazo da concessão e as condições para 

eventual prorrogação deste último; 

li - o modo, a forma e as condições da prestação de serviço, com indicação dos padrões de qualidade, 

metas e prazos para atingi-los; 

Ili - os critérios para fixação ou alteração, reajuste e revisão das tarifas, com previsão da periodicidade e 

dos parâmetros de cálculos aplicáveis; 

IV - as responsabilidades, direitos, garantias e obrigações do Município e da concessionária, inclusive os 

relacionados com as necessidades previsíveis de futura expansão dos serviços; 

V - os direitos e deveres dos usuários; 

VI - garantir ao Conselho de Transporte Coletivo acesso às informações sobre o planejamento, planilha 

tarifária, investimentos e operação do sistema e demais informações que se fizerem necessárias; 

VII - as penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita a concessionária e sua forma de 

aplicação; 

VIII - a utilização de sistema eletrônico de bilhetagem, sem nenhum prejuízo à manutenção do segundo 

tripulante, para os veículos tipo ônibus convencional e ônibus articulado; 

IX - o modo amigável de solução de divergências contratuais e o foro competente para a solução das 

mesmas; 

X - os casos da extinção da concessão; 

XI - os bens reversíveis, caso houver; 

XII - a forma de fiscalização de serviços com indicação do órgão competente para exercê-la, inclusive 
mediante utilização de sistema eletrônico de fiscalização com gerenciamento; 

XIII - a exigência da apresentação ao Poder Público de demonstrações financeiras periódicas pela 

concessionária. 

1 Art. 1• 1 Cabe à concessionária, por sua conta e risco, a execução direta dos serviços concedidos, 

• 
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respondendo por todos os prejuízos causados ao Município, aos usuários e a terceiros. 

§ lº É vedada a transferência total ou parcial dos serviços objetos da concessão de que trata a Lei, salvo 

se expressamente autorizado pelo Poder Público e atendidas as exigências da Lei no 8.987 /95. 

§ 20 Sem prejuízo do disposto no parágrafo anterior, a concessionária poderá contratar terceiros para o 

desenvolvimento de atividades acessórias ou complementares, desde que isto não implique em 

transferência dos serviços concedidos, oneração do seu custo ou detrimento de sua qualidade. 

§ 30 As contratações previstas no § 20 serão regidas pelo direito privado, não se estabelecendo vínculo 

jurídico de qualquer natureza entre os terceiros contratados e o Munidpio de Mauá, permanecendo a 

concessionária como única responsável perante o Poder Público Municipal. 

[ Art. s• [A inobservância do definido nesta lei, sujeitará a concessionária à imposição de penalidades, sem 

prejuízo da responsabilidade civil e penal. 

[ Art. 9• [As penalidades serão impostas pelos agentes de fiscalização credenciados, ressalvado o disposto 

no art. 11. 

[ Art. 10 [Para os efeitos desta lei são previstas as seguintes penalidades: 

1 - Advertência Escrita; 

li - multa; 

111 - apreensão do veículo; 

IV - afastamento de pessoal; 

V - suspensão da operação do serviço; 

VI - rescisão da concessão . 

§ 10 À Concessionária infratora será garantido o direito à ampla defesa na forma da Lei. 

§ 2º A autuação não desobriga o infrator de corrigir a falta que lhe deu origem. 

1 Art. 11 [ A aplicação da penalidade de rescisão da concessão, possível somente após processo 

administrativo regular, é da competência do Prefeito. 

[ Art. 12 [A aplicação da penalidade de advertência escrita, implicará na obrigação da concessionária tomar 
providências para o saneamento da irregularidade que lhe deu origem. 

§ 12 A advertência será aplicada por notificação escrita, que conterá o código da infração cometida, 

descrição sucinta da infração, número da linha e do veículo, providências a serem tomadas pela 

concessionária, nome e assinatura do agente de fiscalização. 

§ 20 A notificação será entregue à concessionária em até 5 (cinco) dias, a contar da verificação da 

irregularidade, mediante recibo. 

j( 
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§ 3º O Poder Executivo definirá formulário padrão para a notificação, em três vias de igual teor. 

1 Art.13 IA penalidade de apreensão de veículo será imposta quando a concessionária: 

1- não tiver sido aprovado nas vistorias regulares; 

li - não oferecer as condições de segurança exigidas; 

Ili - registrar ano de fabricação que ultrapasse o estabelecido em lei; 

IV - estiver em desacordo com as características e especificações técnicas estabelecidas; 

V - contiver alguém da tripulação em estado de embriaguez ou sob efeito de substância entorpecente. 

1 Art. 14 1 A empresa autuada que não concordar com a aplicação de penalidade poderá, no prazo de 5 

(cinco) dias após o recebimento da notificação, apresentar recurso à comissão competente. 

§ 1º O Poder Executivo fica obrigado a criar Comissão de Julgamento de Recursos de Transportes, que 

será responsável pelo julgamento do recurso previsto no caput deste artigo. 

§ 2º A comissão julgará os recursos no prazo máximo de 10 (dez) dias após sua interposição. 

1 Art. 1s 1 A Concessionária terá o prazo de 20 (vinte) dias para efetuar o pagamento da multa, contado a 

partir da: 

1 - data que recebeu a notificação; 

li - data do recebimento de decisão em que não couber recurso. 

Parágrafo Único - O não pagamento da multa no prazo estipulado no caput deste artigo implicará na 

inscrição ·da empresa na Dívida Ativa do Município. 

1 Art.16 1 A execução por particulares de qualquer tipo de serviço de transporte público local, sem titulo de 

transferência ou autorização fundada na presente Lei e demais normas complementares será considerada 

ilegal e caracterizada como 11clandestina", sujeitando os infratores ao seguinte: 

1 - imediata apreensão do veículo; 

li - multa no valor de 1.500 FMPs - (hum mil e quinhentos Fatores Monetário Padrão); 

Ili - pagamentos dos custos da remoção e de estadia dos veículos conforme fixado pelo Prefeito ou pela 

legislação vigente. 

§ 19 Em caso de reincidência, a multa prevista no inciso li e os preços previstos no inciso 111 do presente 

artigo serão devidos em dobro. 

§ 20 É autorizado o Poder Executivo a reter o veículo até o pagamento de todas as quantias devidas pelo 

infrator. 

• 
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§ 3º A execução de transporte público de outros municípios e/ou intermunicipal, nos limites do Município 

e sem autorização legítima do mesmo, sujeitar-se-á às normas contidas neste artigo. 

1 Art. 11 1 O procedimento licitatório para outorgar a concessão dos serviços de transporte público será 

precedido de estudos, encartados na forma de processo administrativo, dos quais constatarão, no 

mínimo, o estabelecimento do projeto básico, a análise de se exigir investimentos da concessionária, 

tendo em vista as conseqüências da elevação tarifária e a definição de metas e finalidades a serem 

atingidas. 

1 Art.18 1 Para que o sistema não sofra solução de continuidade, até que se finalize a licitação e se celebre o 

novo contrato de concessão, as atuais operadoras do sistema continuarão a explorar e executar os 

serviços de transporte coletivo municipal. 

1 Art. 19 1 Esta Lei será regulamentada por decreto, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias, a contar da 

data de sua publicação . 

1 Art. 20 1 Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se todas as disposições em 

contrário. 

Município de Mauá, em 16 de maio de 2006. 

LEONEL DAMO 

Prefeito 

FERNANDO BRIGANTE FILHO 

Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos 

PAULO ROBERTO DE SOUZA 

Secretário Municipal de Serviços Urbanos 

ANDRÉ AVELINO COELHO 

Secretário Municipal de Governo 

Data de Inserção no Sistema LeisMuniclpais: 21/08/2007 

https://leismunicipais .com .br/a/sp/m/maua/lei-ordi naria/2006/399/3996/1ei-ord inaria-n-3996-2006-dispoe-sobre-a-concessao-de-servicos-de-trans . . . 515 



• 

• 

Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 CQRAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

nte processo o Vereador: 
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Praça D. Pedro li, 1-50- Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

Of.DAL.SPL.PM. 215/18 

Bauru, 11 de dezembro de 2018. 

Senhor Prefeito: 

Em anexo, estamos encaminhando manifestação do Relator da 

Comissão de Justiça, Legislação e Redação, Relator Benedito Roberto Meira, sobre 

o Projeto de Lei nº 122/18, processado sob nº 252/18, que altera a redação do§ 2° 

do art. 7° da Lei nº 4035, de 11 de março de 1996, que dispõe sobre o prazo de 

concessão do serviço público de transporte coletivo e seletivo, a fim de que Vossa 

Excelência tome as providências necessárias para atender ao requerido pela 

Comissão. 

No aguardo da mais breve resposta, subscrevemo-nos 

apresentando nossos renovados protestos de consideração. 

Excelentíssimo Senhor 

ALEXSSAND O BUSSOLA 

Presi ente 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 

NESTA 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e 
Redação: 

Solicitamos o encaminhamento de ofício ao Senhor Prefeito 
Municipal para que informe quando ocorreu a última 
prorrogação do contrato de concessão do serviço público de 
transporte coletivo e seletivo e qual a contrapartida recebida 
pelo Poder Executivo 
Bauru, 11 de e embro de 2018. 

ERTOMEIRA 
Relator 

Tendo em vista a manifestação do Senhor Relator da matéria, 
solicitamos encaminhamento de ofício ao Senhor Prefeito 
Municipal.. __ _ 
Baur·1~_;~1A 

omissão de Justiça, Legislação e Redação 

À 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se ofício ao Senhor Prefeito Municipal, conforme 
solicitação. 
Bauru, 11 de ezembro de 2018. 

ALEXSSAN RO BUSSOLA 
Presidente 

Atendido o despacho supra. Segue cópia do ofício. 
Bauru, 11 de dezembro de 2018. 

Uk~'.\.~;~ 
RONALDO JOsÉ SCHIAVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 

C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 
GABINETE DO PREFEITO 

OF GP 890/19 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
Presidente da Câmara Municipal 

Senhor Presidente, 

Bauru, 25 de abril de 2019. 

Câmara Mu1irJpal de Bauru 
Dlretorta de ~Poio Legislativo 

2 6 ABR. 7019 . 

ENIRA~ ~ 
Hora 1 l,b, (a). 

Em resposta ao Of.DAL.SPL.PM nº 215/18, processo 81282/18, no qual a 

Comissão de Justiça, Legislação e Redação solicita informações sobre a última prorrogação do 

contrato de concessão do serviço público de transporte coletivo, segue cópia do contrato 5814/08 

(proc. 58465/16) e do aditivo que vence em setembro/19 . 

Praça das Cerejeiras, 1·59 - Vila Noemi - CEP 17014-900 - Bauru/SP Fone: (14) 3235-1000 -
www.bauru.sp.gov.br 
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CONTRA TO Nº 5814/09 
PROCESSO Nº 11451/08 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CONTRATO DE CONCESSÃO PARA PRESTAÇÃO E 
EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
COLETIVO DE PASSAGEIROS ATRAVÉS DE LOTE DE 
SERVIÇOS E VEÍCULOS - QUE ENTRE SI CELEBRAM A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU E TRANSPORTES 
COLETIVOS CIDADE SEM LIMITES L TOA. 

O presente contrato é firmado entre o MUNICÍPIO DE BAURU, pessoa jurídica de direito público, com 
sede na Praça das Cerejeiras, 1-59, nesta cidade de Bauru (SP), inscrito no CNPJ sob nº 46.137.410/0001-80, doravante 
denominado CONCEDENTE, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO 
MENDONÇA, por força dos Decretos nº 4705, de 23 de maio de 1986 e nº 6618, de 27 de maio de 1993, ambos 
alterados pelo Decreto nº 7306, de 11 de maio de 1995, assistida pela Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e 
Rural de Bauru - EMDURB, Órgão Gestor dos Transportes locais, neste ato representada pelo seu Presidente, RUBENS 
RIBEIRO BARROS FILHO, brasileiro, casado, administrador de empresas, portador do RG nº 14.599.950 SSP/SP e do 
CPF nº 067.819.468-89, e a empresa TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE SEM LIMITES LTDA estabelecida na 
cidade de Bauru, na avenida José Fortunato Molina, nº 5-70, inscrita no CNPJ sob nº 08.223.614/0001-44, daqui a diante 
denominada CONCESSIONÁRIA, representada neste ato pelo Sr. CELSO MITSURU OISHI, portador do RG. nº 
6.756.806-3 SSP-SP e CPF nº 005.030.128-40 e por Sr. OCIMAR MIGUEL OI COLLA, portador do RG nº 10.288.229-0 
SSP-SP e CPF nº 062.019.298-43. 

As partes assim identificadas pactuam o presente contrato, que reger-se-á segundo disposições da Lei 
Federal nº 8666/93 e 8987/95 com a redação que lhe imprimiu as diversas alterações legais, em especial a Lei Federal nº 
8883/94, tanto quanto pela Lei Municipal nº 4035, de l l/03/96 e no Regulamento do Serviço Essencial de Transporte 
Coletivo de Bauru, aprovado pelo Decreto nº 7657, de 26/04/96 e cláusulas e condições do edital da Concorrência Pública 
nº 03/09, que fazem parte integrante do processo administrativo nº 11451/08 bem como as seguintes: 

CAPÍTULO 1 - DO OBJETO 

• Cláusula I' O presente CONTRATO DE CONCESSÃO tem por objeto a Concessão da exploração e prestação de 
serviço de Transporte Coletivo de Passageiros no Município de Bauru no lote de serviço e veículos nº 2 do Sistema de 
Transporte Coletivo Municipal, por conta e risco da Concessionária, compreendendo 74 (setenta e quatro) veículos, dos 
quais 67 (sessenta e sete) são veículos operacionais do tipo ônibus; 6 (seis) veículos, também do tipo ônibus, destinados a 
reserva técnica; e 1 (um) veículo do tipo van adaptada com elevador destinado ao serviço "porta a porta" efetuado através 
de agendamento e direcionado as pessoas que apresentam deficiência motora severa e utilizam cadeira de rodas. 

§ Iº Inicialmente, no mínimo 50 (cinqüenta) veículos do tipo ônibus, deverão estar adaptados com elevador 
para acesso de pessoas portadoras de deficiências, conforme estabelece este instrumento, o Edital da Licitação nº 76/09 e 
as normas e procedimentos editados pela Prefeitura Municipal de Bauru e/ou pela Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB, Órgão Gestor da política de transporte de Bauru. 

Cláusula 2' A Concessionária terá o seu serviço organizado em linhas definidas pela Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB através de Ordens de Serviço de Operação - OSO. 

§ Iº A Concessionária não terá exclusividade vinculada à linhas ou determinada área geográfica da cidade. 

§ 2º A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB poderá determinar 
que fração do lote ou o lote de serviços e veículos objeto deste Contrato de Concessão seja utilizado em local diverso do 
ora estipulado, mediante Ordem de Serviço de Operação - OSO. 
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Ref. Contr. nº 5814/09 

Cláusula 3' A Operadora, a qual for delegada a operação do serviço, não poderá ceder a sua posição a terceiro, sem 
prévio consentimento da Prefeitura Municipal, o qual somente será dado, sempre em caráter excepcional, sem prejuízo de 
outras exigências, se: 

1 - o cessionário preencher todos os requisitos exigidos para a operação do serviço, em especial 
aqueles cujo preenchimento possibilitou ao cedente obtê-la; 

II - o cedente estiver quite com suas obrigações perante a Prefeitura Municipal e a EMDURB; 

III - o cessionário assumir todas as obrigações e todas as garantias prestadas pelo cedente, mais 
aquelas que forem julgadas necessárias na ocasião . 

§ 1 º - Não será permitida a sub-concessão, sendo facultado à Concessionária contratar com terceiros o 
desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares aos serviços de transporte coletivo de 
passageiros, bem como a implementação de projetos associados. 

§ 2° - A transferência da concessão ou do controle societário da concessionária, somente poderá ser efetivada, 
nos termos do art. 27, da Lei 8987/95, mediante prévia anuência do contratante. 

Cláusula 4'. Durante a vigência do Contrato de Concessão, a Concessionária se obriga a ter como no objeto social 
atividade que permita a operação de transporte coletivo de passageiros por ônibus. 

CAPÍTULO II - DO PRAZO 

Cláusula 5' O prazo do presente Contrato de Concessão é de 8 (oito) anos, prorrogáveis por mais 2 (dois) anos 
conforme dispõe a lei municipal nº 4035 de 11/03/96 e o decreto nº 7657, de 26/04/96, que regulamenta a prestação do 
serviço. 

§ 1° - A prorrogação fica vinculada à convemencia e oportunidade do Poder Público, bem como ao 
cumprimento pela contratada, de suas obrigações contratuais, na prestação de serviço adequado e que satisfaça as 
condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia na execução dos 
serviços. 

§ 2° - No prazo máximo de 180 dias do término do ajuste, havendo interesse do Municlpio na prorrogação, 
notificará a Concessionária para que no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da notificação, 
manifeste-se quanto à concordância na prorrogação. Em caso de decurso do prazo sem resposta, presume-se em ausência 
de interesse da Concessionária. 

CAPÍTULO Ili - DOS VEÍCULOS E LINHAS 

Cláusula 6' O lote de veículos e serviços nº 2 do Sistema de Transporte Coletivo Municipal, será constituído por 74 
veículos, sendo 73 do tipo ônibus e 1 do tipo van, conforme especificado na proposta da Concessionária relativa ao Anexo 
1.2 do Edital de Concorrência e a Cláusula !'do presente. 

§ 1° - Na quantidade de veículos do lote, já está considerada a parcela equivalente a reserva técnica, 
correspondendo ao máximo de veículos que poderão estar paralisados para manutenção ou qualquer outro motivo, e que 
no decorrer da vigência da Concessão deverá ser no mínimo de 5% (cinco por cento) e no máximo. de 10% (dez por 
cento) dos veículos operacionais. 
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§ 2° - Os ônibus a serem utilizados pela Concessionária no serviço de transporte coletivo deverão ter suas 
caracteristicas consoantes com as especificações técnicas do Edital nº 76 - Concorrência nº 03/09, do Regulamento do 
Serviço Essencial de Transporte Coletivo de Passageiros de Bauru, e das portarias expedidas pela Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB. 

§ 3° - A Concessionária se obriga a manter, à partir do início de operação, a frota com as características e 
idade especificadas nos Anexos 1.2., 1.4, 1.7, 4.1, 4.2 e 4.4 do Edital de Concorrência. 

§ 4° - Inicialmente, no mínimo 50 (cinqüenta) veículos do tipo ônibus deverão estar adaptados com elevador 
para acesso de pessoas portadoras de deficiências. A frota licitada deverá, no prazo de 02 (dois) anos, estar totalmente 
adaptada com elevador para acesso de pessoas com mobilidade reduzida, conforme Anexo 4.4 do Edital. 

§ 5° - A Concessionária obriga-se a manter, durante a vigência da Concessão, frota com idade média igual ou 
menor a 4 (quatro) anos, composta por veículos com idade entre O (zero) a 10 (dez) anos, cuja renovação da frota estará 
sujeita a aprovação da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB, nos termos do 
parágrafo 6°. 

§ 6° - Para apuração da idade média considerar-se-à todos os veículos da frota tomando-se por base o ano de 
fabricação do chassi. 

§ 7° Para início de operação o lote deverá ser integrado por, no mínimo, 8 veículos do tipo ônibus, novos 
(fabricados no ano do início da operação). 

§ 8º - A Concessionária se obriga a apresentar Plano de Renovação de Frota, no mês de janeiro de cada ano, o 
qual deverá contemplar a utilização da parcela referente à depreciação da frota na sua renovação. 

§ 9° - A frota poderá variar, em tipo e quantidade, durante o período de concessão, desde que sejam mantidas 
as condições de atendimento preconizadas pela EMDURB - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E RURAL DE BAURU. 

§ 1 O - O descumprimento do disposto nesta cláusula ensejará a aplicação das penalidades previstas neste 
Contrato de Concessão. 

Cláusula 7' Durante o prazo da Concessão, a Operadora cumprirá com os Contratos de Compromisso e propostas 
por ela apresentadas no processo licitatório que deu origem à Concessão, bem como com as especificações e condições 
que integram o Edital de Licitação. 

Cláusula 8' Os ônibus que integrarão o lote deverão ser relacionados no Cadastro de Lote de Veículos, quando de 
sua inserção na frota, devendo ainda, atender à condição de estarem vinculados com exclusividade à operação dos 
serviços no Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros - do Município de Bauru. 

§ lº - O registro do ônibus dar-se-á através de requerimento encaminhado pela Operadora no qual deverá 
constar os dados da frota para a qual é solicitada sua inclusão e/ou exclusão no Cadastro de Frota do Lote de Serviços e 
Veículos, acompanhado dos documentos que comprovem a propriedade e posse, ou posse, e a respectiva Nota Fiscal de 
aquisição, Contrato de Compra e Venda ou de Leasing. 

§ 2° - Os ônibus serão submetidos a vistoria prévia realizada por pessoal próprio ou designado pela Empresa 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB, antes do deferimento do seu registro. 

§ 3º - Para cada ônibus registrado será fornecido Certificado de Vinculação ao Serviço - CVS, em duas vias, 
uma das quais deverá ser colocada no ônibus, em lugar de fácil leitura. 
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§ 4° - A comprovação das informações fornecidas pela Concessionária, para inclusão dos ônibus no Cadastro 
de Lote de Veículos, relativas aos anos de fabricação de chassi e da carroceria, será feita através de um dos seguintes 
elementos: 

Plaqueta de identificação dos respectivos fabricantes; 

II Apresentação pela Concessionária de cartas ou declarações dos fabricantes, atestando os anos 
de fabricação; 

lII - Na impossibilidade de comprovação pelos meios anteriores, será aceita a apresentação de 
Certificado de Propriedade expedido por órgão competente. 

§ 5° - As informações fornecidas estarão sujeitas a verificação pela Empresa Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e Rural de Bauru - EMDURB, que poderá efetuar as diligências necessárias para sua comprovação. 

Cláusula 9' A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB poderá, a qualquer 
tempo, alterar a quantidade de ônibus vinculados ao lote de serviços e veículos, aumentando-a ou diminuindo-a, nos 
termos do artigo 6°, § 2°, da Lei Federal nº 8987/95, de acordo com a necessidade de alteração e expansão do serviço. 

Parágrafo único. Havendo necessidade de ampliação da frota ou de alteração de sua especificação, a Operadora será 
informada com antecedência de 30 dias, devendo se manifestar em um prazo máximo de cinco dias úteis, contado a partir 
da comunicação. 

Cláusula IO A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB, através de Ordem de 
Serviço de Operação - OSO e seus anexos, fixará a especificação técnica do serviço de transporte, a qual reunirá as 
informações operacionais necessárias à sua execução. 

§ 1 º - A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB modificará as Ordens 
de Serviço de Operação sempre que entender necessário, de acordo com sua conveniência . 

§ 2° - A Operadora poderá propor o quadro horário da linha, realizando os ajustes operacionais necessários, 
respeitando a oferta de viagens em quantidade suficiente para o atendimento da demanda, fixados pela Empresa 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB. 

§ 3º - Apresentados os estudos relativos à especificação do serviço pela Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB, a Operadora terá um prazo máximo de dez dias úteis para 
apresentação das propostas referidas nesta cláusula, a qual deverá ser analisada em igual prazo. 

§ 4º - Durante o período de apresentação e análise referida no parágrafo anterior, caso necessário, vigorará a 
especificação do serviço inicialmente definida pela Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - EMDURB. 

Cláusula 11 A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB poderá também, a seu 
critério, e por necessidade operacional, de acordo com seu planejamento, estabelecer que a Concessionária opere 
determinados serviços em conjunto com outras Concessionárias. 

Cláusula 12 Durante a vigência deste Contrato de Concessão, e para a guarda de seus veículos, a Concessionária 
obriga-se a dispor de garagem fechada com área de estacionamento, inspeção e administração. Nestes locais só poderão 
ser desenvolvidas atividades relacionadas com serviços de transporte, ou expressamente autorizadas pela Empresa 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB. 

4 



• 

• 

PROC. Ne-::...::.,_,,,.-4-!...U..-f--

FO_LH!-S,.,.. __ ,,.,,.~ •. -== 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Contr. nº 5814/09 

Parágrafo único A garagem a que se refere esta cláusula deverá dispor da infra-estrutura mínima prevista no Anexo 1.3 
do Edital de Concorrência para o início de operação. 

CAPÍTULO IV - DA OPERAÇÃO 

Cláusula 13 A Concessionária, quando em operação, se obriga a colocar permanentemente à disposição do usuário, 
mediante a entrega dos meios de pagamento da tarifa de utilização efetiva, legalmente válidos, os serviços contratados, na 
forma, remuneração, percursos, horários e demais elementos do serviço determinados pela Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB, em conformidade com o presente instrumento, com o 
Regulamento do Serviço Essencial de Transporte Coletivo de Passageiros, com a Ordem de Serviço de Operação - OSO e 
seus anexos e de acordo com as normas e procedimentos pertinentes . 

Parágrafo 1 º - A vistoria da frota e garagem dar-se-á no primeiro dia útil subseqüente ao prazo máximo previsto no 
Anexo 4, itens 2.3 e 2.4 do edital. 

Parágrafo 2º - O certificado de vinculação ao serviço (CVS), previsto na cláusula oitava, parágrafo 3° deste contrato, 
será emitido em até 48 horas após a vistoria dos ônibus e da garagem. 

Parágrafo 3° - A Ordem de Serviço de Operação - OSO, será emitida em até 48 horas após a emissão do CVS. 

Cláusula 14 A Operadora somente poderá efetuar alterações nos itinerários em casos estritamente necessários, por 
motivos eventuais, devidamente compatíveis, de impedimentos de vias e logradouros, as quais deverão cessar 
imediatamente após o término dos mesmos. 

Cláusula 15 - A criação, alteração ou supressão de linhas serão determinadas pelo Poder Concedente ou sugeridas pela 
Concessionária, caso em que deverá ser autorizada pela EMDURB - EMPRESA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU, sempre justificada através de estudos técnicos, levando-se 
em consideração: 

A necessidade de atendimento à população; 

!! Prévio levantamento destinado a apurar as necessidades de deslocamentos da população 
usuária; 

li! - Apuração de conveniência sócio-econômica de sua exploração; 

IV - Exame de situação da área de influência econômica abrangida, com objetivo de evitar 
interferência e danos às linhas existentes nas zonas ou áreas de operação. 

Parágrafo Único - Não constitui nova linha, desde que conservada a mesma diretriz, o prolongamento, o ramal e a 
redução de até l /3 (um terço) do percurso, bem como a alteração dos itinerários para adequação à demanda ou às 
modificações do trânsito. 

Cláusula 16 Fica terminantemente proibida a admissão de passageiros pela porta de desembarque do veículo, exceto 
nos casos definidos pela legislação e normas em vigor. 
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Cláusula 17 Fica proibida a intenupção das viagens, salvo em caso fortuito ou de força maior, caso em que a 
Operadora fica obrigada a realizar as providências necessárias para garantia, ao usuário, do prosseguimento de sua 
viagem. 

CAPÍTULO V - DO PESSOAL E SERVIÇOS 

Cláusula 18 A Concessionária é responsável direta e exclusiva pelos serviços objeto deste Contrato de Concessão, 
respondendo por seus empregados e prepostos nos termos da lei, por todos os danos e prejuízos que, na execução dos 
serviços, venham, direta ou indiretamente, provocar ou causar à Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural 
de Bauru - EMDURB ou a terceiros . 

Cláusula 19 A Concessionária deverá somente contratar pessoal idôneo, devidamente habilitado e capacitado fisíco, 
mental e psicologicamente para sua função e com comprovada experiência para as funções de operação, manutenção e 
reparos nos veículos, sendo essas contratrações regidas pelo direito privado e legislação trabalhista, não havendo qualquer 
relação entre os terceiros contratados pela Concessionária e a Concedente. 

Cláusula 20 A Operadora adotará processos adequados para a seleção e treinamento de pessoal, em especial aos 
funcionários que desempenham atividades relacionadas com o público e com a segurança do transporte. 

Parágrafo único O pessoal da Concessionária deverá ter boa apresentação no exercicio de suas atividades, urbanidade no 
tratamento com o público, respeito ao Regulamento do Serviço Essencial de Transporte Coletivo de Passageiros do 
Município de Bauru. 

Cláusula 21 A Operadora deverá oferecer cursos regulares de treinamento e de reciclagem para o seu pessoal. 

§ 1° - No caso de motoristas, o Programa de Treinamento deverá, obrigatoriamente, conter aulas de Direção 
Defensiva e de Relações com o Público. 

§ 2º - No caso de cobradores, o Programa de Treinamento deverá, obrigatoriamente, conter aulas de Relações 
com o Público. 

§ 3° - Fica facultada à Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB, o 
acompanhamento dos Programas de Treinamento realizados pela Operadora, bem como participar de sua formulação. 

Cláusula 22. O pessoal da Concessionária deverá se apresentar nos locais de serviço com uniforme, identificação e 
equipamentos de segurança previstos na legislação. 

Cláusula 23 Os agentes de fiscalização poderão determinar o afastamento imediato, em caráter preventivo, de 
qualquer funcionário da Operadora, que tenha cometido violação grave de dever previsto no Regulamento Essencial de 
Transporte Coletivo de Passageiros do Município de Bauru. 

CAPÍTULO VI - DO CONTROLE DOS SERVIÇOS 
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Cláusula 24 A fiscalização dos serviços de transporte prestados pela Operadora, especificados nas Ordens de Serviço 
de Operação ou relacionados no presente Regulamento, será exercida pela Empresa Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e Rural de Bauru - EMDURB, através de agentes de fiscalização credenciados, devidamente identificados. 

Cláusula 25 A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB poderá adotar 
equipamentos embarcados, formulários padronizados e outras formas de controle, documentais e não documentais, as 
quais serão previamente notificadas à Concessionária, que servirão como fontes de informações para as medições, 
remuneração e planejamento dos serviços objeto deste Contrato de Concessão. 

§ 1 º - A Concessionária se obriga desde já a adquirir, instalar, conservar e manter, os equipamentos 
embarcados e tecnologia destinados ao controle do pagamento da tarifa pelos usuários e à coleta, armazenamento e 
transmissão de dados relativos ao fluxo de passageiros nas catracas, da quilometragem e número de viagens realizadas e 
da operação dos veículos, conforme especificações básicas no Anexo 1. 7. 

§ 2º - Os ônibus vinculados ao presente Contrato de Concessão deverão contar, obrigatoriamente, com 
equipamentos mecânicos e eletrônicos, que atendam às especificações contidas no Edital que deu origem a este contrato 
de concessão, destinados ao controle do pagamento e arrecadação, à medição de quilometragens e viagens realizadas, bem 
como de passageiros transportados. 

§ 3° - A Concessionária autoriza à Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru -
EMDURB, desde a assinatura do presente Contrato de Concessão e durante a sua vigência, a instalar outros 
equipamentos, mecânicos e eletrônicos, de medição, aferição e arrecadação nos veículos vinculados ao lote contratado, 
bem como em suas instalações, garagens, oficinas e escritórios. 

§ 4° - Em caso de avaria ou quebra de quaisquer dos equipamentos mencionados nos parágrafos anteriores, de 
tal forma que prejudique a medição do serviço, a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru -
EMDURB não se responsabilizará pela remuneração desse serviço, salvo comprovação por parte da Concessionária . 

§ 5° - A Concessionária se obriga desde já a preencher, conforme as instruções a serem determinadas.os 
formulários padronizados , cujo teor será objeto de aferição e confirmação, respondendo a Concessionária pelas 
informações neles contidas. 

Cláusula 26 A Concessionária se obriga a fornecer à Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de 
Bauru - EMDURB os resultados contábeis, dados estatísticos e quaisquer elementos que forem solicitados para fins de 
controle e fiscalização, atendendo aos prazos e formas de apresentação fixados pela Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB, respeitados, quando houver, os prazos legais. 

Cláusula 27 A Concessionária se obriga a ceder, em local a ser determinado pela Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB, área coberta, adequada e estrategicamente localizada em sua 
garagem para uso exclusivo da equipe de fiscalização da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de 
Bauru - EMDURB. 

CAPÍTULO Vll - DA ARRECADAÇÃO 
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Cláusula 28 A Concessionária somente poderá cobrar dos usuários a tarifa de utilização efetiva fixada pelo Prefeito 
Municipal, observando o disposto na legislação vigente. 

§ 1° - A Concessionária se obriga a receber, como forma de pagamento de passagem, os cartões comuns e 
escolares, passes, vales-transportes, bilhetes, moeda corrente nacional e outros meios de pagamento de passagem emitidos 
ou aceitos pela Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru -EMDURB, ou por entidades por ela 
delegada, desde que estejam dentro do prazo de validade fixado em normas especificas da mesma. 

§ 2° - Os valores das tarifas de utilização efetiva de que trata este artigo serão afixados em lugar visivel no 
veículo, conforme especificação técnica regulamentadora das características dos ônibus, de modo a assegurar o seu 
conhecimento pelo público . 

Cláusula 29 É vedada, à Concessionária, transportar qualquer passageiro sem a cobrança dos meios de pagamento da 
mesma, salvo expressa disposição legal em contrário. 

Cláusula 30 A receita proveniente da prestação dos serviços se reverterá para as Concessionárias, que deverão 
realizar o repasse da taxa de administração à EMDURB, no primeiro dia útil seguinte à arrecadação. 

Cláusula 31 A Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB poderá fiscalizar 
todos os serviços de recebedoria e conferência de féria, cartões, passes, vales-transporte e bilhetes. 

Cláusula 32 A Concessionária será fiel depositária de toda a arrecadação auferida, respondendo, inclusive, pelo 
extravio da féria, cartões, bilhetes, passes e outros meios de pagamentos válidos que forem recolhidos nos ônibus, zelando 
pela sua guarda e conservação. 

CAPÍTULO VIII - DO PREÇO E DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS 

• Cláusula 33 À Concessionária caberá como remuneração dos serviços prestados a receita resultante da tarifa paga 
pelos passageiros transportados, conforme Lei nº 5.349 de 21 de março de 2006. 

Cláusula 34 Conforme decreto nº 9552/03, a comercialização dos bilhetes, passes, vale e assemelhados do Sistema 
de Transporte Coletivo, cabe às Empresas Operadoras do Sistema. 

Parágrafo único -A TRANSURB, Associação das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros de Bauru -
SP, na qualidade de entidade representativa das Empresas que operam o transporte coletivo de passageiros no Município 
de Bauru, efetuará a emissão, venda, controle dos cartões e créditos tarifários, bem como o repasse dos valores às 
Empresas Operadoras. 

Cláusula 35 Caberá à Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB realizar as 
medições e conferências relativas aos passageiros transportados, através de lacração das catracas e leitura das mesmas. 

Cláusula 36 A tarifa será calculada, conforme planilhas do Anexo 1 do presente Contrato de Concessão. 
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Parágrafo único Os preços considerados no cálculo dos custos poderão ser revistos a cada ano, a partir da assinatura do 
contrato da Concessão, à título de reajustamento, vedado efeito retroativo em qualquer hipótese. 

Cláusula 3 7 Se, durante a vigência do Contrato de Concessão, forem criados novos tributos, encargos sociais e 
trabalhistas, securitários e acidentários, ou modificadas as alíquotas dos atuais, ou ainda, concedidas ou revogadas 
isenções de forma a, comprovadamente, aumentar ou diminuir os ônus decorrentes do Contrato de Concessão, serão 
revistos de imediato os valores correspondentes a esses itens nas fórmulas de cálculo dos custos e/ou da remuneração, 
após a confirmação oficial, a fim de adequá-las a essas modificações ocorridas, quaisquer diferenças delas decorrentes, 
sem que caracterize atraso de pagamento . 

Cláusula 38 A tarifa remuneratória do serviço regular poderá ser reajustada anualmente, tendo como base o último 
reajuste, ou em período inferior, desde que variações no custo do serviço implique em desequilíbrio econômico financeiro 
do contrato. O valor da tarifa deverá preservar, em caráter permanente, a manutenção do equihbrio econômico e 
financeiro do Contrato de Concessão, e seguirá a variação dos preços dos insumos, salários e demais itens que compõem 
os custos de prestação dos serviços. 

Cláusula 39 - A tarifa será paga pelos usuários, nos valores abaixo discriminados, nos termos da planilha tarifária em 
vigor: 

Passageiros pagantes com cartão eletrônico 

Passageiros pagantes em dinheiro no interior do ônibus 

Passageiros que fizerem integração 
( 1' viagem = R$ 2,00 e 2' viagem (integração) = R$ 0,46) 

Passageiros estudantes que se enquadrem nas normas 
estabelecidas pelo Municipio 

Passageiros estudantes que se enquadrem nas normas 
estabelecidas pelo Município e que fizerem integração 

(!'viagem= R$ 1,50 e 2' viagem (integração)= R$ 0,34) 

R$ 2,00 

R$ 2,15 

R$ 2,46 

R$ 1,50 

R$ 1,84 

Cláusula 40 - Para determinar o valor da tarifa e em atendimento ao princípio do serviço adequado no que concerne à 
modicidade das tarifas, o Poder Executivo utilizará, as planilhas do Anexo 2.1 do presente, que tem como base a Planilha 
de Cálculo de Tarifas de Ônibus Urbanos elaborada pela Empresa Brasileira de Planejamento de Transportes - GEIPOT, 
do Ministério dos Transportes, ou no caso de sua extinção, outra que venha a substituí-la. 

§ 1° - A revisão a maior ou a menor da tarifa poderá ser solicitada pela CONCESSIONÁRIA à Prefeitura 
Municipal de Bauru, ou ainda solicitada pela EMDURB - EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO 
URBANO E RURAL DE BAURU, objetivando a manutenção do equilibrio econômico-financeiro inicial do 
CONTRATO. bem como a cobrança de uma tarifa justa ao usuário, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou 
previsíveis porém de conseqüências inestimáveis, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 
configurando álea econômica extraordinária e extracontratual. 

1 - Tanto a solicitação da Concessionária como da EMDURB - EMPRESA MUNICIPAL DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU, deverão ser instruídas com 
estudos e demonstrativos que comprovem a ocorrência de uma ou mais causas justificativas da 
revisão, previstas neste item, bem como os seus efeitos significativos e de natureza duradoura 
que estejam prejudicando o equilíbrio econô1nico-financeiro do Contrato de Concessão; 
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II· Não será considerado motivo justificativo da revisão, a ocorrência de riscos que, pela sua 
natureza, tenham sido assumidos pela Concessionária, na formulação de sua proposta. 

§ 2° - Terão isenção de pagamento de tarifa os especificados em lei, até a data do Edital, do qual originou este 
contrato de concessão. 

§ 3° - Será vedado ao Concedente estabelecer privilégios tarifários, além daqueles já existentes, que 
beneficiem segmentos específicos de usuários, exceto se no cumprimento de lei, que especifique as fontes de recursos 
para ressarcimento da Concessionária . 

Cláusula 41 
seguintes casos: 

CAPÍTULO IX - DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

As partes terão direito à recomposição do equilíbrio-financeiro do Contrato, quando este for afetado nos 

1 - Modificação sobre as condições operacionais do contrato que resulte alterações de custos ou 
desequilibrio de receita para mais ou para menos; 

II - Alterações legais que tenham impacto significativo e direto sobre as receitas ou sobre os custos 
dos serviços pertinentes às atividades abrangidas pela Concessão, para mais ou para menos; 

Ili - Inserção de investimentos no sistema não previstos inicialmente no contrato de Concessão e 
suportadas pela Concessionária. 

CAPÍTULO X- DO PAGAMENTO DO VALOR DE OUTORGA 

Cláusula42 A Concessionária pagará R$2.630.127,89 (dois milhões, seiscentos e trinta mil, cento e vinte e sete reais 
e oitenta e nove centavos) à título de outorga da Concessão de acordo com o cronograma de pagamento abaixo descrito . 

Na assinatura do Contrato de Concessão: R$ 202.317 ,53 

1 º mês ................................... R$ 202.317,53 

2° mês ................................... R$ 202.317,53 

3° mês ................................... R$ 202.317,53 

4° mês ................................... R$ 202.317,53 

5° mês ................................... R$ 202.317,53 

6° mês ................................... R$ 202.317,53 

7º mês .................................. R$ 202.317,53 

8° mês .................................. R$ 202.317,53 

9° mês .................................. R$ 202.317,53 
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1 Oº mês ................................. R$ 202.317,53 

11 º mês ................................. R$ 202.317,53 

12° mês ................................. R$ 202.317,53 

§ 1° - Os valores acima serão pagos em moeda corrente nacional, sendo que a primeira ou única parcela 
deverá ser paga no momento da assinatura do presente contrato, e as demais parcelas até o quinto dia útil de cada mês 
subsequente, através de depósito em favor da Prefeitura Municipal de Bauru na conta nº 73100-5, agência n.º 2980-7, do 
Banco 001 (Banco do Brasil), mediante expedição da GRE pela Secretaria de Economia e Finanças . 

§ 2° - O atraso no pagamento implicará em multa de 2% (dois por cento) sobre o valor devido, até sua 
regularização. A partir de 2 (dois) meses de atraso de qualquer parcela, poderá ser decretada a caducidade da Concessão. 

Cláusula43 

Cláusula44 
EMDURB: 

CAPÍTULO XI - DOS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

São direitos da Concedente e da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru: 

o livre exercício de suas atividades de gerenciamento, respeitadas as competências e 
determinações expressas na legislação, no Regulamento e demais atos normativos; 

II - o livre acesso às instalações da Concessionária e aos seus ônibus, desde que para exercício de 
suas atividades de gerenciamento do serviço de transporte coletivo; 

III - o acatamento por parte da Concessionária e seus prepostos, das instruções, normas e 
especificações; 

IV- o recebimento dos valores devidos pela Concessionária, em relação à Taxa de Administração e 
multas impostas. 

São responsabilidades da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru -

planejar o Sistema de Transporte Coletivo e especificar o serviço correspondente, considerando 
as necessidades da população: 

li - fiscalizar os serviços prestados pela Concessionária e tomar as providências necessárias a sua 
regularização; 

Ili - garantir livre acesso à população das informações sobre o serviço de transporte; 

IV - divulgar aos usuários, de modo claro, preciso e em tempo hábil, informações sobre as alterações 
no serviço de transporte; 

V - receber e analisar as propostas e solicitações da Concessionária, informando-a de suas 
conclusões. 
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Cláusula 45 

Cláusula46 

Cláusula47 
Concessão: 

São responsabilidades do Concedente, além de outras previstas em lei: 

1 - Assistir a Concessionária nas ações judiciais de que venha a participar em decorrência deste 
contrato, desde que necessário e a seu juízo; 

II - Subscrever, desde que necessário, requerimentos e expedientes de interesse da Concessionária, 
perante as Administrações Diretas e Indiretas, Federal, Estadual e Municipal, sempre limitados 
ao objeto deste contrato; 

III - Coibir o transporte irregular de passageiros, em face do risco que a operação desta natureza 
causa à população usuária e do comprometimento do equihbrio econômico-financeiro do 
contrato dessa concessão, sob pena de caracterizar a responsabilidade "in vigilando" do Poder 
Público. 

São direitos da Concessionária, além de outros previstos em lei: 

Garantia de ampla defesa na aplicação das penalidades previstas no Regulamento de 
Transporte, no Contrato de Concessão e na legislação, respeitados os prazos, formas e meios 
especificados; 

li - Equilibrio econômico-financeiro da Concessão, respeitados os princípios legais e 
regulamentares que regem a forma de exploração do serviço; 

III - Garantia de análise, por parte da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de 
Bauru - EMDURB, de propostas apresentadas em relação à especificação dos serviços e demais 
critérios de operação; 

IV - Recebimento de respostas em relação às consultas formuladas nos prazos fixados. 

V - Emissão e venda dos passes, quer seja aqueles com tarifa integral, subsidiada ou gratuita. 

São responsabilidades da Concessionária, além de outros previstos em lei e neste Contrato de 

Cumprir o Regulamento de Transporte, este Contrato de Concessão, em especial as Ordens de 
Serviço de Operação e demais normas regulamentadoras de sua atividade; 

II Dar condições de pleno funcionamento aos serviços sob sua responsabilidade; 

Ili Submeter-se à fiscalização da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de 
Bauru - EMDURB, facilitando-lhe a ação; 

IV - Pagar à Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB os 
valores devidos, relativos à Taxa de Gerenciamento e às multas impostas, julgadas e mantidas 
após todas as instâncias recursais; 

V - Apresentar, sempre que for exigido, os seus ônibus para vistoria técnica comprometendo-se a 
sanar, em prazo determinado pela Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de 
Bauru - EMDURB, as irregularidades que possam comprometer o conforto, a segurança e a 
regularidade do transporte de passageiros; 
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VI - Manter as características dos ônibus fixadas pela Empresa Municipal de Desenvolvimento 
Urbano e Rural de Bauru -EMDURB; 

VII - Preservar a inviolabilidade dos instrumentos de controle de passageiros, e outros dispositivos de 
controle determinados pela Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru -
EMDURB; 

VIII - Apresentar seus veículos para o inicio de operação em adequado estado de conservação e 
limpeza; 

IX - Comunicar à Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB, 
no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, da data da ocorrência de acidentes, informando também, 
as providências adotadas e a assistência que foi prestada e proposta aos usuários e, ainda, uma 
cópia de Boletim de Ocorrência; 

X - Garantir a continuidade da viagem, providenciando a imediata substituição do ônibus avariado 
ou o transporte gratuito dos usuários que estejam dentro do mesmo e que tenham pago a tarifa, 
no primeiro horário subseqüente; 

XI -

XII -

XIII -

XIV-

XV-

XVI-

XVII-

XVIII-

XIX-

Contratar pessoal devidamente habilitado e com comprovada experiência para as funções de 
operação, manutenção e reparos dos veículos; 

Prestar serviço adequado, na forma prevista na legislação especifica, no Edital de Concorrência 
nº 03/09 e neste Contrato; 

Manter os veículos, durante todo o prazo de vigência da concessão, em condições adequadas 
para a prestação do objeto desse Contrato; 

Observadas as restrições legais que regem a matéria, responder por todo e qualquer dano 
causado ao usuário que se encontre no interior do ônibus ou a terceiro, sem que caiba ao 
Concedente qualquer responsabilidade; 

Responder por todos os encargos trabalhistas oriundos da contratação do pessoal necessário à 
operação, conforme previsto na legislação pertinente; 

Cumprir e fazer cumprir todas as exigências regulamentares e contratuais do serviço concedido; 

Cobrar a tarifa definida pelo Chefe do Poder Executivo Municipal; 

Zelar pela integridade do bem vinculado a prestação do serviço, substituindo-o no caso de 
roubo, furto ou evento que cause perda total; 

Manter-se em situação regular perante o Instituto Nacional de Seguridade Social - INSS, bem 
como com a Fazenda Municipal. 

Cláusula 48 A Concessionária deverá arcar, por sua conta única e exclusiva. com todas as despesas necessárias à 
execução dos serviços objeto deste Contrato de Concessão, em especial: 

1 - Despesas com pessoal contratado, tanto para a operação e a manutenção, quanto para a 
administração, inclusive salários e encargos: 
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li - Gastos de aquisição, manutenção e reparação de todo o material fixo ou rodante, permanente ou 
de consumo, necessário ao seu funcionamento ou à prestação de serviço, bem como a infra
estrutura tecnologia relativa à bilhetagem eletrônica adotada pelo Sistema de Transporte 
Coletivo; 

III - Investimentos ou despesas com bens imóveis e móveis. em especial, veículos, abrangendo 
aquisição, locação, uso, manutenção ou reparo; 

IV - Impostos, taxas ou contribuições que incidam ou venham a incidir sobre suas atividades, lucros, 
serviços, bens e outros; 

V- Indenizações devidas a terceiros por danos ou preJuizos causados por seu empregados ou 
prepostos, decorrentes da operação do serviços, na forma da lei; 

VI - Despesas relativas à legislação trabalhista e previdenciária em vigor, bem como o pagamento de 
quaisquer adicionais que sejam ou venham a ser devidos ao seu pessoal, por força de lei ou 
convenção coletiva de trabalho; 

VII - Todos e quaisquer tributos, contribuições previdenciárias e securitárias, multas ônus e 
obrigações oriundas deste Contrato de Concessão pelos quais a Concessionária seja 
responsável, quer de natureza fiscal, civil, acidentária, securitária, previdenciãria e trabalhista, 
em toda a sua plenitude; 

Vlll - Encargos financeiros decorrentes de empréstimos e financiamentos para quaisquer finalidades 
necessárias à execução dos serviços objeto deste Contrato de Concessão. 

Parágrafo Único Nenhuma responsabilidade caberá à Prefeitura Municipal de Bauru ou à Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB para com a Concessionária, em caso de insuficiência de recursos 
por parte da mesma para a efetiva prestação dos serviços objeto deste Contrato de Concessão . 

CAPÍTULO XII - DA MEDIÇÃO 

Cláusula 49 Com a finalidade de efetuar a medição dos serviços prestados, que servirá para o cálculo da 
remuneração da Concessionária, a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB 
utilizará equipamentos e/ou pessoas credenciadas para tanto. 

Cláusula 50 Os dados referentes à frota operacional, ao número de viagens realizadas e ao número de passageiros 
transportados serão apontados por equipamentos e/ou pessoal credenciado, podendo os trabalhos serem acompanhados 
por representantes da Concessionária. 

Cláusula 5 l Os dados referentes à receita auferida, cartões, bilhetes, passes, moeda corrente nacional e 
assemelhados, recebidos e vendidos nos ônibus serão apontados pela Concessionária e pela Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB. 
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Cláusula 52 As medições deverão abranger a totalidade dos serviços executados no período medido e delas deverão 
constar, discriminadamente, por serviço, a frota utilizada, o número de viagens remuneráveis, a quilometragem 
remunerável e os passageiros catracados. 

CAPÍTIJLO XT!J - DAS PENALIDADES 

Cláusula 53 A falta de cumprimento de qualquer das obrigações assumidas neste contrato, acarretará à 
Concessionária as penalidades previstas no artigo 87 da Lei n. 8666/93, sem prejuízo das multas previstas na cláusula 57 
deste Contrato . 

Cláusula 54 Pela inobservância parcial das obrigações previstas na legislação em vigor e, em especial, das previstas 
no presente Contrato de Concessão, o Município de Bauru poderá, de acordo com a natureza da infração, aplicar à 
Concessionária as seguintes sanções, inclusive combinadas: 

advertência escrita; 

n multa; 

III - apreensão de veículo; 

IV - afastamento do pessoal; 

V - suspensão da operação do serviço; 

VI - rescisão da Concessão . 

§ Iº -
Transporte. 

À Concessionária será garantida ampla defesa na forma regimental disposta no Regulamento de 

§ 2° - A aplicação das penalidades previstas no Regulamento de Transporte dar-se-á sem prejuizo da 
responsabilidade civil ou criminal. 

§ 'º , - A autuação não desobriga a Concessionária de corrigir a falta que lhe deu origem. 

Cláusula 55 A Operadora responde civilmente por danos causados a terceiros e ao patrimônio público. na forma 
estabelecida em lei. 

Cláusula 56 A Concessionária submeter-se-à às determinações, procedimentos, sanções e multas contemplados no 
Regulamento do Serviço Essencial de Transporte Coletivo de Passageiros de Bauru. 

Cláusula 57 O descumprimento de cláusulas deste Contrato de Concessão, sem prejuizo do previsto na Cláusula 54, 
sujeitará a Concessionária às seguintes penalidades: 
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l - Não cumprimento do prazo de início 
Perda do direito à Concessão e multa prevista no §4° desta cláusula 

de oneração 
Multa de R$ 35.379,37 por veículo e 

II - Frota em desacordo com a proposta Multa diária, a partir da notificação, de R$ 3.537,94 por veículo, até sua 
apresentada na Concorrência nº 03109 regularização, em um prazo máximo de 15 (quinze) dias. 

Ultraoassado tal orazo, rescisão da Concessão 

lll - T nstalações em desacordo com o 
Multa de R$ 35.379,37 por item descumprido e 
Multa diária, a partir da notificação, de R$ 1.81O,1 O por item descumprido, 

estipulado no Anexo 1 do Edital de 
até sua regularização. Concorrência 
Ultranassado tal nrazo, rescisão da Concessão 

IV - Não apresentação do Plano de 
Renovação da Frota estipulada na Multa de R$ 905,05 por dia de atraso. 
Cláusula 6' do contrato 
V - Manutenção de frota, após o 
início do serviço, com idade média à Multa mensal de R$ 181,01 por veiculo até sua regularização. 

estabelecida na Cláusula 6' do contrato 
VI - Manutenção de veículo, após 
o inicio do serviço, com idade superior 

Multa diária de R$ 1.81O,1 O por veículo até sua regularização. 
ao limite máximo estabelecido na 

Cláusula 6' do contrato 
Vil - Não cumprimento de determi-
nação para ampliação ou redução de Multa diária de R$ 3.537,94 por veículo determinado para ampliação ou 
frota, após prazos estabelecidos na redução. 
Cláusula 9' do contrato. 
Vlll - Retardamento no depósito 
dos valores determinados relativos à 1 % (um por cento) de multa diária sobre o valor determinado. 
Cláusula 71 deste contrato, no prazo 
fixado. 

§ Iº Os valores serão reajustados em conformidade com a legislação municipal que trata do assunto. 

§ 2° Apontado qualquer descumprimento do presente Contrato, deverá a Concessionária ser notificada a 
• responder, nos termos da Lei nº 8.666/93. 

§ 3º - Em caso do descumprimento persistir mesmo após notificação da Concessionária, caberá à Prefeitura 
Municipal de Bauru decidir sobre aplicação de penalidade, em conformidade com o presente Contrato e legislações 
vigentes. 

§ 4º - O não cumprimento do prazo de inicio da operação, constante na proposta da Concessionária, bem como 
dos demais compromissos assumidos, frota proposta e instalações de garagem, importará na revogação do presente 
Contrato de Concessão e na convocação dos demais concorrentes, segundo a ordem de classificação. bem como resultará 
na cobrança de multa no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por veículo do lote contratado, sem prejuízo das 
demais penalidades cabíveis 

CAPÍTULO XIV - DA INTERVENÇÃO NO SERVIÇO 

Cláusula 58 O Concedente poderá, nos termos do art. 32, da Lei 8987 de í3 de fevereiro de 1995, intervir na 
concessão. com o fim de assegurar a adequação na prestação dos serviços, bem como o fiel cumprimento das nonnas 
contratuais, regulamentares e legais 
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Cláusula 59 Não será admitida a ameaça de interrupção, nem a solução de continuidade, bem como a deficiência 
grave na prestação do serviço público essencial de transporte coletivo de passageiros, o qual deverá estar à permanente 
disposição do usuário. 

§ l 0 
- Para assegurar a continuidade do serviço ou para sanar deficiência grave na prestação respectiva, a 

Prefeitura Municipal, através da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural - EMDURB poderá intervir na 
execução dos serviços, assumindo-o total ou parcialmente, através da assunção do controle dos meios materiais e 
humanos utilizados pela Concessionária, vinculados ao serviço, ou através de outros meios, a seu exclusivo critério, em 
conformidade com o disposto na Lei nº 4.035 de 11/03/96 e no Regulamento do Serviço Essencial de Transporte Coletivo 
de Bauru, aprovado pelo Decreto nº 7.657, de 26 de abril de 1996. 

§ 2° - Para os efeitos desta Cláusula, será considerado caso de deficiência grave na prestação do serviço, 
quando a Concessionária: 

1 - realizar "lock-out", ainda que parcial; 

II não realizar a prestação de conta da receita tarifária para a Diretoria de Sistema Viário e 
Transportes, conforme estabelecido em Regulamento próprio; 

llI - apresentar elevado índice de acidentes na operação, por falta ou ineficiência de manutenção, 
bem como por imprudência de seus prepostos; 

IV - incorrer em inftação que, no Regulamento próprio, seja considerado motivo para a rescisão do 
vínculo jurídico pelo qual que lhe foi concedido o serviço. 

V - reduzir os veículos programados para operação, sem o consentimento da Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural - EMDURB, em 20% (vinte por cento) ou mais; 

VI - ter sido punida por dez vezes ou mais, em um mês, ou por dezesseis vezes ou mais, em dois 
meses consecutivos, por irregularidade no cumprimento das Ordens de Serviço de Operação ou 
por faltas previstas na legislação; 

VII - operar com veículos sem manutenção periódica ou em estado de conservação, que não assegure 
condições adequadas de utilização. 

Cláusula 60 A Prefeitura não se responsabilizará pelos pagamentos vencidos anteriormente ao ato de intervenção, 
nem pelos que vencerem após seu Contrato inicial. exceto aqueles considerados indispensáveis à continuidade da 
operação dos serviços, desde que o ato de autorização de pagamento seja devidamente motivado e instruído. 

Cláusula 61 Finda a intervenção, a Prefeitura Municipal devolverá as instalações, equipamentos, meios e veículos 
nas mesmas condições em que os recebeu, salvo os desgastes naturais decorrentes do uso normal e decurso do tempo. 

Parágrafo único - Decorridos quinze dias do Contrato final da Intervenção, a Prefeitura Municipal prestará contas à 
Concessionária de todos os atos praticados durante o período interventivo, apurando-se os créditos ou débitos oriundos 
deste. 

Cláusula 62 Caso a Prefeitura ou a Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB 
seja obrigada, para manter a operação do serviço, a arcar com algum gasto que exceda os valores mencionados na 
cláusula 48, será reembolsada pela Concessionária. Na hipótese de intervenção pela Prefeitura do Município de Bauru, 
poderá ela descontar a diferença apurada de remunerações futuras, cessada a suspensão do Contrato de Concessão. 
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Cláusula 63 Decorridos 15 (quinze) dias do Contrato final da intervenção, a Prefeitura ou a Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB prestará contas à Concessionária de todos os atos praticados 
durante o período interventivo, apurando-se os créditos ou débitos oriundos deste. 

CAPÍTULO XV - DA CASSAÇÃO 

Cláusula 64 A Prefeitura poderá cassar o Contrato de Concessão independentemente de interpelação judicial ou 
extra-judicial, nos seguintes casos: 

li 

inobservância de qualquer cláusula do Contrato de Concessão, por parte da empresa 
concessionária, que coloque em risco a execução dos serviços; 

ameaça de interrupção da prestação de serviços; 

III efetiva interrupção dos serviços por exclusiva responsabilidade da empresa contratada, por mais 
de 24 (vinte e quatro) horas, sem comprovada justificativa apresentada à Empresa Municipal de 
Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB por escrito e por ela aceita; 

IV - liquidação judicial ou extra-judicial, concurso de credores, ou falência da empresa contratada; 

V - transferência da concessão, alteração do quadro societário, fusão, cisão ou incorporação da 
concessionária, sem a prévia e expressa anuência do Concedente; 

VI - penhora, arresto, busca e apreensão ou depósito judicial que incidam sobre mais de 20% dos 
ônibus que integram o lote contratado. 

Cláusula 65 Sem prejuízo das demais penalidades previstas no Contrato de Concessão, o Concedente poderá ainda, 
cassá-lo, ressalvado à Concessionária o amplo direito ao contraditório, quando a empresa Concessionária: 

li -

perder os requisitos de idoneidade, capacidade financeira, técnica ou administrativa, tudo 
devida e amplamente comprovado; 

reiteradamente descumprir o disposto no Contrato de Concessão, colocando em risco a 
execução dos serviços; 

Ili reduzir a quantidade da frota abaixo do mínimo exigido, salvo por motivo de força maior; 

IV violar, dolosamente, a obrigatoriedade de manter o serviço sem solução de continuidade; 

V - apresentar elevado índice de acidentes ou falhas no serviço por falta ou ineficiência de 
manutenção, tudo ampla e devidamente comprovado, bem como por imprudência, imperícia ou 
negligência de seus prepostos; 

VI - descumprir. reiteradamente, os padrões mínimos de qualidade operacional fixado pela Empresa 
Municipal de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB. 

Cláusula 66 Poderá o Poder Público promover a cassação da Concessão por infrigência de cláusulas que ponha em 
risco a execução do Contrato de Concessão, observando-se o interesse público, notificando a Concessionária para esse fim 
e concedendo-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa. 

Cláusula 67 Enquanto não for devidamente formalizada a cassação do Contrato de Concessão, a Empresa Municipal 
de Desenvolvimento Urbano e Rural de Bauru - EMDURB poderá, se necessário, colocar outros veículos, seus ou de 
terceiros, em lugar daqueles da Concessionária e tomar as providências previstas para os casos de interrupção ou 
deficiência grave na prestação de serviço. 
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Cláusula 68 Ressalvada decisão do Poder Judiciário. não caberá à Concessionária direito à indenização, além dos 
valores devidos em decorrência dos serviços efetivamente prestados até a data da cassação, salvo os direitos de retenção 
de eventuais créditos apurados em favor da Prefeitura do Município de Bauru. 

Cláusula 69 A cassação da Concessão ensejada por infração contratual poderá acarretar à Concessionária a 
declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública Municipal, nos Contratos da legislação em vigor. 

CAPÍTULO XVI - DO VALOR DO CONTRA TO 

Cláusula 70 O valor contratual estimado é de R$ 133.463.833,00 (cento e trinta e três milhões, quatrocentos e 
sessenta e três mil e oitocentos e trinta e três reais), considerando o contrato de oito anos e tomando-se por base o número 
médio de passageiros pagantes referentes ao ano de 2008, bem como as tarifas vigentes por período e por categoria de 
passageiros. 

CAPÍTULO XVII - DA GARANTIA DO CONTRATO 

Cláusula 71 A Concessionária deverá efetuar o recolhimento de garantia da execução contratual, correspondente a 
5% (cinco por cento) do valor estimado do contrato, conforme cláusula 70 (vigência de 08 anos). 

§ lo - A garantia de execução contratual poderá consistir nas apontadas pelo artigo 56, § 1°, incisos !, li e Ili da 
Lei 8666/93. 

§ 2º - Assinando o contrato, a Concessionária deverá apresentar a garantia de execução contratual no prazo 
imediato de 24 (vinte e quatro) horas. 

§ 3° - A renovação da garantia deverá ser efetuada na hipótese de prorrogação do contrato por mais 02(dois) 
anos, caso o prazo da garantia prestada tenha expirado, sendo o montante correspondente a 5% (cinco por cento) do valor 
total do contrato em referido período . 

CAPÍTULO XVJll - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

Cláusula 72 A Concessionária, além dos encargos assumidos neste Contrato de Concessão, obriga-se diretamente 
por quaisquer ações, reclamações ou reivindicações judiciais e/ou administrativas - civil, comercial, trabalhista, tributária, 
previdenciária ou de qualquer outra natureza - postuladas em razão da execução do serviço, objeto deste Contrato de 
Concessão, na condição de única e exclusiva empregadora e responsável por quaisquer ônus decorrentes de tais ações, 
reclamações e reivindicações, durante e após a vigência deste instrumento. 

Cláusula 73 Em caso de desapropriação de qualquer bem vinculado ao presente Contrato de Concessão, durante a 
sua vigência, esta ocorrerá de acordo com a lei de desapropriação vigente no momento da publicação do ato 
expropriatório. 

Cláusula 74 Para efeito deste Contrato de Concessão, para fins de pagamento, compensações ou devoluções, a 
atualização monetária "pro rata temporis" será calculada com base no índice adotado pela Prefeitura Municipal de Bauru, 
salvo estipulação expressa em contrário. 

Cláusula 75 Se qualquer das partes, em benefício de outra, permitir, mesmo por omissão, a inobservância, no todo ou 
em parte, de qualquer das cláusulas e condições deste Contrato de Concessão, tal fato não poderá liberar, desonerar ou, de 
qualquer forma, afetar ou prejudicar essas mesmas cláusulas e condições, as quais permanecerão inalteradas como se 
nenhuma tolerância houvesse ocorrido. 
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ESTADO DE SÃO PAULO 

Ref. Contr. nº 5814/09 

Cláusula 76 Todas as comunicações relativas a este Contrato de Concessão serão consideradas como efetuadas se 
entregues, por portador, através de carta ou memorando, com o protocolo de recebimento do qual constará o assunto, a 
data do recebimento e o nome do remetente. 

Cláusula 77 As alterações posteriores, que se façam necessárias no presente instrumento, serão levadas a efeito por 
"Aditivos", os quais passarão a integrar o Contrato de Concessão para todos os fins e efeitos de direito. 

Cláusula 78 Elegem as partes o Foro da Comarca de Bauru, SP, para resolver todos e quaisquer litígios oriundos 
deste Contrato, renunciando expressamente a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente Contrato de Concessão em 04 
(quatro) vias de igual teor e forma, para que surtam os seus legais e jurídico efeito . 

Bauru, 29 de setembro de 2009 

TESTEMUNHAS: 

NOME: 
RG: 

NOME: 
RG: 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

RUBENS RIBEIRO BARROS FILHO 
PRESIDENTE DA EMDURB 

CELSO MITSURU OISHI 
TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE 

SEM LIMITES L TOA 

OCIMAR MIGUEL Dl COLLA 
TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE 

SEM LIMITES L TDA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO 

MUNICÍPIO DE BAURU 

ÓRGÃO OU ENTIDADE: Gabinete do Prefeito 

CONTRATO (Nº DE ORIGEM): 5814/09 

OBJETO: O presente CONTRA TO DE CONCESSÃO tem por objeto a Concessão da exploração e prestação 
de serviço de Transporte Coletivo de Passageiros no Municipio de Bauru no lote de serviço e veículos nº 2 do 
Sistema de Transporte Coletivo Municipal, por conta e risco da Concessionária, compreendendo 74 (setenta e 
quatro) veículos, dos quais 67 (sessenta e sete) são veículos operacionais do tipo ônibus; 6 (seis) veículos, 
também do tipo ônibus, destinados a reserva técnica; e 1 (um) veiculo do tipo van adaptada com elevador 
destinado ao serviço "porta a porta" efetuado através de agendamento e direcionado as pessoas que apresentam 
deficiência motora severa e utilizam cadeira de roda . 

CONTRATANTE: Município de Bauru 

CONTRATADA: TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE SEM LIMITES L TOA 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do termo acima identificado, e, 
cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e 
julgamento, damo-nos por CIENTES E NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação 
processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso, e de nosso interesse, para, nos prazos e nas 
formas legais e regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

Outrossim, declaramos estar cientes, doravante, de que todos os despachos e decisões que 
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, 
Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o art. 
90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos 
prazos processuais. 

Bauru (SP), 29 de setembro de 2009 . 

RODRIGO ANTONIO DE AGOSTINHO MENDONÇA 
PREFEITO MUNICIPAL 

RUBENS RIBEIRO BARROS FILHO 
PRESIDENTE DA EMDURB 

CELSO MITSURU OISHI 
TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE 

SEM LIMITES L TOA 

OCIMAR MIGUEL Dl COLLA 
TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE 

SEM LIMITES L TOA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL OUE ASSINOU CONTRATO OU ATO JURÍDICO 
ANÁLOGO E/OU TERMO ADITIVO, MODIFICATIVO OU COMPLEMENTAR 

CONTRATANTE: Município de Bauru 

CONTRATADA: TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE SEM LIMITES L TOA 

CONTRATO Nº (DE ORIGEM): 5814/09 

OBJETO: O presente CONTRA TO DE CONCESSÃO tem por objeto a Concessão da exploração e 
prestação de serviço de Transporte Coletivo de Passageiros no Município de Bauru no lote de serviço e 
veículos nº 2 do Sistema de Transporte Coletivo Municipal, por conta e risco da Concessionária, 
compreendendo 74 (setenta e quatro) veículos, dos quais 67 (sessenta e sete) são veículos operacionais do tipo 
ônibus; 6 (seis) veículos, também do tipo ônibus, destinados a reserva técnica; e 1 (um) veículo do tipo van 
adaptada com elevador destinado ao serviço "porta a porta" efetuado através de agendamento e direcionado as 
pessoas que apresentam deficiência motora severa e utilizam cadeira de roda 

NOME: Rodrigo Antonio De Agostinho Mendonça 
CARGO: Prefeito Municipal 
RG Nº: 25 .539 .03 1-2 
CPF: 267.422.838/58 
ENDEREÇO RESIDENCIAL: Azarias Leite, 16-61 - Centro 
CEP: 17040-400 
ENDEREÇO COMERCIAL: Praça das Cerejeiras 1-59 -3° andar -Vila Noemy 
Email: rodrigoagostinho@bauru.sp.gov.br 
TELEFONE: 9772-6570/3235-1030 

(*) Não deve ser o endereço do Órgão/Poder. Deve ser o endereço onde poderá ser encontrado, caso não 
esteja mais exercendo o mandato ou cargo 

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REOUISICÕES DE DOCUMENTOS DO TCESP 

NOME: Rodrigo Antonio De Agostinho Mendonça 
CARGO: Prefeito Municipal 
ENDEREÇO COMERCIAL DO ÓRGÃO/SETOR: Praça das Cerejeiras 1-59 - 3° andar -Vila Noemy 
TELEFONE E FAX: 9772-6570/3235-1030 
E-MAIL: rodrigoagostinho@bauru.sp.gov.br 
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lºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 5.814/09 
PROCESSO Nº 58.465116 

ESTADO DE SÃO PAULO 

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE CONCESSÃO PARA 
PRESTAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
COLETIVO DE PASSAGEIROS Nº 5.814/09, QUE ENTRE SI CELEBRAM O 
MUNICfPIO DE BAURU E A EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS 
CIDADE SEM LIMITES L TDA. 

Aos vinte e nove: dias do mês de: sc:tc:mbro de dois mil e dezessete, presente de um lado o l\fUNICfPIO DE BAURU, 
doravante denominado simplesmente ·'CONCEDENTE'", neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. CLODOALDO ARMANDO 
GAZZETTA, assistido pela EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU - EMDURB, Órgão 
Gestor de Transportes locais, neste ato representada pelo seu Presidente, Sr. ELIZEU ECLAIR T. BORGES, ambos já devidamente 
qualificados no contrato original, tendo do outro lado a EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE SEM LIMITES LTDA, 
doravante denominada simplesmente de ·'CONCESSIONÁRIA", neste ato representada pelos Srs. CELSO MITSURU OISHI e OCIJ\fAR 
MIGUEL DI COLLA, celebram o presente Tenno Aditivo, nos tennos do disposto na Lei Municipal nº 4.035, de 11 de março de 1.996, 
Decreto nº 7.657, de 26 de abril de 1.996 e documentos constantes do Processo Administrativo nº 58.465/16. mediante as cláusulas e condições 
seguintes: 

1. As partes resolvem prorrogar o prazo de: vigência do contrato de concessao por mais 02 (dois) anos, confonne previsto na 
Cláusula 5", razão pela qual a mes1na passa a ter a seguinte redaçilo: 

.. Cláusula 5" O prazo do presente Contrato de Concessilo é de 10 (dez) anos, conforme dispõe a Lei municipal nª 
4.035 de 11 de março de 1.996 e o Decreto nº 7.657, de 26 de abril de 1.996, que regulamenta a prestação do serviço." 

2. Resolvem, ainda, acrescer, o vaJor de R$ 1.068.730,87 (um milhão, sessenta e oito mil, setecentos e trinta reais e oitenta e 
sete centavos), ao valor que a CONCESSIONÁRIA pagará a titulo de outorga da concessão, confonne planilha elaborada pela Secretaria 
Municipal de Economia e Finanças, juntada às fls. 87 do Processo Administrativo nº 58.465/16, . razão pela qual a Cláusula 42 passa a ter a 
seguinte redação: 

"Cláusula 42 A CONCESSIONÁRIA pagará RS 3.698.858,76 (três milhões, seiscentos e noventa e oito mil, 
oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos), à título de outorga da concessão de acordo com o cronograma 
de pagamento abaixo descrito: 

VALOR DO ADITIVO RS 1.068.730,87 EM 12 VEZES SENDO:-
- 1ª narcela na assinatura do Aditivo do Contrato de Concessão: R$ 89.060,91 
- 2" narcela em 29111/2017 RS 89.060,91 
-3" narcela em 29/12/2017 R$ 89.060,91 
- 4' parcela em 29/01/2018 R$ 89.060.91 
- 5• parcela em 29/02/2018 R$ 89.060.91 
- 6" parcela em 29/03/2018 R$ 89.060.91 
- 7ª parcela em 29/04/2018 R$ 89.060,91 
- 8ª parcela em 29/05/2018 R$ 89.060,91 
- 9" parcela em 29/06/2018 R$ 89.060.91 
- 10" parcela em 29/07/2018 R$ 89.060 91 
- 11 ª parcela em 29/08/2018 R$ 89.060,91 
- 12' parcela cm 29/0912018 R$ 89.060,91 

3. Resolvem, por fim, acrescer ao contrato original, o valor de R$ 54.231.932,50 (cinquenta e quatro milhões, duzentos e 
trinta e um mil. novecentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos). como valor contratual estimado, pelo prazo de prorrogação contratual. a 
ser paga ao CONCEDENTE, confonne planilha elaborada pela Secretaria Municipal de Economia e Finanças. juntada às fls. 87 do Processo 
Administrativo nª 58.465/16, razão pela qual a Cláusula 70 passa a ter a seguinte redação; 

"Cláusula 70 O valor conrratual estimado é de R$ 187.695.765,50 (cento e oitenta e sete milhões, seiscentos e 
noventa e cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), considerando o contrato de 10 (dez) anos e 
tomandcrse por base o número médio de passageiros pagantes referentes ao ano de 2.008, bem como as tarifas vigentes por 
período e por categoria de passageiros.·· 

4. As demais cláusulas do contrato original, não modificadas por este ou por outro termo aditivo. permanecem em pleno 
vigor, restando, portanto, integralmente ratificadas pelo presente instrumento. 
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Re( Adt. Cont. nº 5.814109 

E por estarem assim justas e contratadas, as partes firmam o presente aditivo em 04 (quatro) vias de igual teor e validade, 
na presença de 02 (duas) testemunhas. 

TESTEMUNHAS: 

NOME: 
RG: 

Bauru, 29 de setembro de 2.017. 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
PREFEITO MUNICIPAL 

ELIZEU ECLAIR T. BORGES 
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO 

E RURAL DE BAURU - EMDURB 

CELSO MITSURU OISHI 
EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE SEM LIMITES LTDA 

OCIMAR MIGUEL D! COLLA 
EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE SEM LIMITES LTDA 

NOME: 
RG: 
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MUNICÍPIO DE BAURU 

CONCEDENTE: MUNICÍPIO DE BAURU 

FOLHAS 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

TERMO DE ÇJÊNÇ(A E DE NOTIFICACÁO 
CONTRATOS Ol' ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

CONCESSIONÁRIA: EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE SEM LIMITES LTDA 

TERMO N" (DE ORIGEM): 5.814/09 

OBJETO: As partes resolvem prorrogar o prazo de vigência do contrato de concessão por mais 02 (dois) anos, conforme previsto na Cláusulas•, razão 
pela qual a mesma passa a ler a seguinte redação: .. Cláusula 5ª O prazo do presente Contrato de Concessão é de 1 O (dez) anos, confonne dispõe a 
Lei municipal nº4.035 de 11 de março de 1.996 e o Decreto nº 7.657, de 26 de abril de 1.996, que regulamenta a prestação do serviço" Resolvem, ainda, 
acrescer, o valor de R$ 1.068.730,87 (um milhão, sessenta e oito mil, setecentos e trinta reais e oitenta e sete centavos), ao valor que a 
CONCESSIONÁRIA pagará a titulo de outorga da concessão, confonne planilha elaborada pela Secretaria Municipal de Economia e Finanças, juntada às 
tls. 87 do Processo Administrativo nº 58.465/16, , razão pela qual a Cláusula 42 passa a ter a seguinte redação: "C\âusula 42 A CONCESSIONÁRIA 
pagarã R$ 3.698.858,76 (três milhões, seiscentos e noventa e oito mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos). á título de outorga da 
concessão d d d b' d e acor o com o crono11:rama e oa11:amento a a1xo escnto: 

VALOR 00 ADITIVO RS 1.068.730.87 EM 12 VEZES SENDO:-
- 1 • parcela na assinatura do Aditivo do Contrato de Concessão: R$ 89.060.91 
- 2" oarcela em 29/11/2017 R$ 89.060,91 
- 3" parcela em 29/12/2017 R$ 89.060,91 
- 4" oarcela em 29/0112018 R$ 89.060,91 
- s• parcela em 29/0212018 R$ 89.060,91 
- 6" narcela em 29/03/2018 R$ 89.060 91 
- 7" oarce!a em 29/0412018 R$ 89.060,91 
- 8ª narcela em 2910512018 R$ 89.060 91 
- 9ª oarcela em 29/06/2018 R$ 89.060,91 
- 1 o• parcela em 29/07/2018 R$ 89.060,91 
- 11" narcela em 29/08/2018 RS 89.060,91 
- 12ª parcela em 29/09/2018 R$ 89.060,91 
Na assinatura do Aditivo do Contrato de Concessão: RS 1.068.730,87 (um milhão, sessenta e Oito mil, setecentos e tnnta reais e oitenta e sete 
sentavas)." Resolvem, por fim, acrescer ao contrato original, o valor de RS 54.231.932,50 (cinquenta e quatro milhões, duzentos e trinta e um mil, 
novecentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), como valor contratual estimado, pelo prazo de prorrogação contratual, a ser paga ao 
CONCEDENTE. confonne planilha elaborada pela Secretaria Municipal de Economia e Finanças, juntada às ns. 87 do Processo Administrativo nº 
58.465/16, razão pela qual a Cláusula 70 passa a ter a seguinte redação· "Cláusula 70 O valor contratual estimado é de R$ 187 695 765,50 (cenrn e 
oitenta e sete milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos). considerando o contrato de 10 (dez) 
anos e tomando-se por base o numero médio de passageiros pagantes referentes ao ano de 2.008, bem como as tarifas vigentes por periodo e por 
categoria de passageiros." 

Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Tenno acima identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao 
TRIBUNAL DE CONTAS DOESTADO, para fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos 
da tramitação processual. até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas fonnas legais e regimentais, 
exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber . 

Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados. relativamente ao 
aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de 
confonnidade com o art. 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 1.993, precedidos de mensagem eletrônica aos interessados. 

CONCEDENTE 

CONCESSIONÁRIA 

Bauru, 29 de setembro de 2.017. 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 
PREFEITO MUNICIPAL 
gazzetta@bauru.sp.gov.br 

ELIZEU ECLAIR T. BORGES 
EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO E RURAL DE BAURU- EMDURB 

emdurb@emdurb.com.br 

CELSO MITSURU OISHI 
EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE SEM LIMITES L TDA 

OCIMAR MIGUEL D! COLLA 
EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE SEM LIMITES LTDA 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

CADASTRO DO RESPONSÁVEL OIJE ASSINOU CONTRATO OU ATO ,JURÍDICO ANÃ LOGO E/OU TERj\fO ADITIVO. 
~100IFICATIVO OU COJ\.1PLEMENTAR 

MUNICIPIO DE BAURU 

ORGÃO OU ENTIDADE: GABINETE DO PREFEITO 

CONCEDENTE: MUNICf PIO DE BAURU 

CONCESSIONÁRIA: EMPRESA TRANSPORTES COLETIVOS CIDADE SEM LIMITES LTDA 

TERMO N" (DE ORIGEM): 5.814/09 

OBJETO: As partes resolvem prorrogar o prazo de vigência do contrato de concessão por mais 02 (dois) anos, confonne previsto na Clãusula 5". razão 
pela qual a mesma passa a ter a seguinte redação: '·Clâusula 51 O prazo do presente Contrato de Concessão é de 10 (dez) anos, confonne dispõe a 
Lei municipal nº4.035 de 11 de março de 1.996 e o Decreto nº 7.657, de 26 de abril de 1.996, que regulamenta a prestação do setviço." Resolvem, ainda, 
acrescer. o valor de RS 1 068. 730,87 (um milhão, sessenta e oito mil, setecentos e trinta reais e oitenta e sete centavos), ao valor que a 
CONCESSIONÁRIA pagará a 1!tulo de outorga da concessão, confonne planilha elaborada pela Secretaria Municipal de Economia e Finanças. juncada às 
fls. 87 do Processo Administrativo nº 58 465/16,, razão pela qual a Clãusula 42 passa a ter a seguinte redação: "Cláusula 42 A CONCESSIONÁRIA 
pagará R$ 3.698.858.76 (três milhões, seiscentos e noventa e oito mil, oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis cencavos). à titulo de outorga da 
concessão de acordo com o cronoe:rama de oae:amento abaixo descrito: 

VALOR DO ADITIVO RS 1.068.730,87 EM 12 VEZES SENDO:-
- l 1 oarcela na assinatura do Aditivo do Contrato de Concessão: R$ 89.060 91 
- 21 oarcela em 29/l 1/2017 R$ 89.060.91 
- 3" narcela em 29/121201 7 R$ 89.060 91 
- 41 ruircela em 29/01/2018 R$ 89.060 91 
- 5ª narcela em 29/02/2018 R$ 89.060.91 
- 6ª carecia em 29/03/2018 R$ 89.060 91 
- 7" narcela em 29/04/2018 RS 89.060.91 
- 81 narcela em 29/05/2018 R$ 89.060 91 
- 9" oarcela em 29/06/2018 R$ 89.060.91 
- 1 O" narcela em 29/07/2018 R$ 89.060 91 
- 11" rmrrela em 29/08/2018 R$ 89.060 91 
- 12" narcela em 29/09/2018 R$ 89.060,91 
Na assinatura do Ad111vo do Contrato de Concessão: R$ 1.068,730,87 (um milhão, sessenca e oito mil, setecentos e tnnta reais e oitenta e sete 

sentavas)." Resolvem, por fim, acrescer ao contrato original, o valor de R$ 54.231.932,50 (cinquenta e quatro milhões, duzentos e trinta e um mil, 
novecentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos), como valor contratual estimado, pelo prazo de prorrogação contratual, a ser paga ao 
CONCEDENTE, conforme planilha elaborada pela Secretaria Municipal de Economia e Finanças, juntada às fls. 87 do Processo Adminiscrativo nº 
58.465/16, razão pela qual a Clâusula 70 passa a ter a seguinte redação· .. Cláusula 70 O valor contratual estimado é de RS 187.695.765,50 (cento e 
oitenta e sele milhões, seiscentos e noventa e cinco mil, setecentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), considerando o contrato de 1 O (dez) 
anos e tomando-se por base o nUmero médio de passageiros pagantes referentes ao ano de 2.008, bem como as tarifas vigentes por periodo e por 
categoria de passageiros." 

NOME: Clodoaldo Annando Gazzetta 
CARGO: Prefeito Municipal 
RG N": 17.116.995-5 
CPF: 135.199.108/61 
ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Julie Maringoni nº 4-50 - Vila Santa Clara 
CEP: 17.014-050 
ENDEREÇO COJ\.IERCIAL: Praça das Cerejeiras, nº 1-59- 3° andar - Vila Noemy- Bauru-SP 
E-MAIL: gazzetta@bauru.sp.gov.br 
E-MAIL PESSOAL: cgazzetta@terra.com.br 
TELEFONE: (14) 3235-1021 

(") Ndo deve ser o endereço do Órgilo/Poder. Deve ser o endereço onde poderd ser encontrado, caso ntJo esteja mais exercendo o mandato ou cargo 

RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO A REOlllSICÔES DE DOCUMENTOS DO TCESP 

NOME: Clodoaldo Armando Gazzena 
CARGO: Prefeito Municipal 
ENDEREÇO CO:\-IERCIAL DO ÓRGÃO/ SETOR: Praça das Cerejeiras, nº 1-59- 3° andar- Vila Noemy- Bauru - SP 
TELEFONE E FAX: (14) 3235-1021 
E-1\lAJL: gazzetta@bauru.sp.gov.br 
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Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 c9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

Senhor Presidente da Comissão de Justiça, Legislação e Redação: 

Solicitamos o encaminhamento do processo à Consultoria Jurldica. para 
análise e parecer. 
Bauru, 30 de abril de 201 

Relator 

Senhor Presidente da Câmara Municipal de Bauru: 

Tendo em vista a manifestação do Senhor Relator da matéria, solicitamos o 
encaminhamento do processo à Consultoria Jurídica. 
Bauru, 30 de abril de 2019. 

ALEXSSANDR USSOLA 
Presidente da C issão de Justiça, Legislação e Redação 

A 
Diretoria de Apoio Legislativo: 

Encaminhe-se o processo à Consultoria Jurldica, conforme solicitação. 
Bauru 30 de abril de 2019. 

Presidente 

Atendido o despacho supr . Segue o Processo à Consultoria Jurídica. 
Bauru, 30 de abril de 2019. 

~~f>DR~~ 
RONALDO JOSÉ ~H~AVONE 
Diretor de Apoio Legislativo 
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• Praça D. Pedro li, 1-50-Centro-CEP 17015-230-Fone: (14) 3235-0600 - Fax (14) 3235-0601 

Processo nº 252/18, de 03/05/2018. 
Autor: Prefeito Municipal 

Senhor Presidente. 

Trata-se de Projeto de Lei de autoria do senhor Prefeito Municipal Clodoaldo 
Armando Gazzetta, sob número 122/18, de 13 de novembro de 2018, que "altera a 
redação do parágrafo 2º, do art. 7°, da Lei Municipal nº 4035, de 11 de março de 
1.996, que dispõe sobre o prazo de concessão do serviço público de transporte 
coletivo e seletivo." Em apertada síntese este é o conteúdo do projeto a ser 
analisado por esta Consultoria Jurídica. 

- Do Excerto Inicial. 

Em mais esta oportunidade, tal qual noutras, consigna esta Consultoria Jurídica 
que este Projeto de Lei é i/egalfrente à ausência de elementos comprobatórios 
do real interesse público, eis que visa atender apenas ao interesse privado, 
sem contra apresentar benefícios efetivos à coletividade. 

Da Inexistência de Interesse Público: 

É sabido por todos que o núcleo normativo posto neste projeto legislativo é de 
competência exclusiva do Poder Executivo, que deve sempre atuar em prol dos 
interesses coletivos, o que não se encontra nesta propositura. 

Isso evidencia-se na "Exposição de Motivos" (fls. 04) que fundamentam o ato 
discricionário do Alcaide em alterar o prazo de concessão do serviço de transporte 
em nossa urbe. Aduzindo, in verbis: 

[ ... ] 

Considerando o atual contexto social do transporte 
público, que vem sendo alvo de inúmeras discussões, 
sobretudo pela necessidade de melhoras no serviço. 

1 
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Considerando a constante busca por padrões de 
qualidade na prestação dos serviços pelas empresas 
operadoras, que devem investir, por exemplo, em 
avanços tecnológicos, acompanhamento as 
inovações do mercado [ ... ] 

Considerando o vencimento dos contratos de 
concessão do sistema de transporte coletivo de Bauru e 
a necessidade ampliação no interesse de empresas 
operadoras de transporte coletivo para participação em 
licitações para concessão do serviço, em obediência 
ao princípio da economicidade expressamente 
previsto no art. 70 da CF/88. 

Considerando os altos custos de investimentos nos 
serviços de transporte, sobretudo em frota e garagem 
[ ... ] 

Considerando [ ... ] os desafios do setor, que registrou 
queda acentuada no número de passageiros [ ... ] 

Considerando os novos meios de transporte [ ... ] tais 
como Moto-taxi e Uber, que vêm interferindo 
diretamente na queda de passageiros[ ... ] (Destacamos) 

• Com todo respeito e, sempre com a máxima vênia ao Poder Executivo, consigna
se que da leitura dos fundamentos, como deve ser feito, todos os interesses estão 
afetos as futuras empresas interessadas no transporte de passageiros, nada 
encontrando em prol dos munícipes. 

Observa-se que no argumento apresentado em parametrizar os atos de 
concessão do serviço de transporte coletivo são necessários a 
"implantação de política tarifária adequada", por via reflexa na "fixação 
de preços módicos'', não se coaduna com a prática mercadológica. 

Demonstrando que a parametrização não oferece "preços módicos" se 
vale a Consultoria Jurídica das mesmas cidades indicadas no projeto de lei, 
nas quais a alteração do prazo de concessão não inibiu aumento na 
tarifa do transporte urbano, conforme reportagens em anexo. 
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• Praça D. Pedro li, 1-50-Centro- CEP 17015-230- Fone: (14) 3235-0600 - Fax (14) 3235-0601 

De modo a não restar questionamentos ulteriores apresenta-se a lição de Hely 
Lopes Meirelles1 sobre "interesse público" e sua devida aplicação pelo Poder 
Executivo. 

O princípio do interesse público está intimamente ligado 
ao da finalidade. A primazia do interesse público sobre o 
privado é inerente à atuação estatal e domina-a, na medida 
em que a existência do Estado justifica-se pela busca do 
interesse geral, ou seja, da coletividade; não do Estado ou 
do aparelhamento do Estado. Esse interesse público 
prevalente é extraído da ordem jurídica em cada caso 
concreto; [ ... ] Em razão dessa inerência, deve ser observado 
mesmo quando as atividades ou serviços públicos forem 
delegados aos particulares. 

Diante desta constatação, torna-se desnaturado o interesse público frente ao 
particular, que por via direta afasta o poder discricionário em livre atuar que detém 
o Poder Executivo quanto a concessão de transporte urbano em nossa urbe. 

Com efeito, o poder discricionário em sua essência não pertence ao Poder 
Executivo, mas somente a coletividade, sendo aquele o representante da grei 
humana, o que lhe impõe observância ao interesse destes em detrimento do 
privado, do mercadológico ou da própria administração. 

Neste sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça Paulista, assim decidiu: 

Discricionariedade, como se sabe, é exercida nos limites da 
lei e com observância dos princípios constitucionais que 
regulam a atividade administrativa, de modo que não há, 
sempre, imunidade da Administração ao controle jurisdicional. 
[T JSP - AI nº 839 919 5/5-00]. 

Paripassu com o poder discricionário e o interesse público, tem-se a motivação do 
ato administrativo, o que impõe a este binômio o interesse da administração pública 
e a efetiva necessidade do ato a ser autorizado. 

A teoria dos motivos determinante refere que em caso de 
ausência ou insubsistência das causas referidas na 
fundamentação do ato administrativo, deve ele ser anulado 
em virtude desse vício, seja o ato praticado de natureza 
discricionária ou vinculada. (TRF4 - 4ª Turma - Apelação MS 2981 

RS 2005. 71. 08.002981-6 - Rei. Valdemar Capeletti, J. 28/03/2007) 

1 ln, Direito Administrativo Brasileiro, 41' ed., Malheiros: São Paulo, 2015, p. 110. 
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Como demonstram os imperativos jurisprudenciais citados, é dever da 
Administração Pública, para realização de suas pretensões a motivação revestida 
do real interesse público dos seus atos, o que implica na fundamentação da efetiva 
necessidade e, com apresentação de argumentos amparados no inafastável desejo 
social. 

Prosseguindo neste parecer, oportuniza-se esclarecer que a Consultoria Jurídica 
se exime de considerações quanto ao estudo de "Avaliação Econômico-Financeiro 
da Operação Lote 02' formulado pela EMDURB (fls. 10-21), eis que eventual 
análise estará sob competência da Comissão de Economia, Finanças e Orçamento . 

Da Conclusão: 

Pelo exposto a Vossa Excelência, em que pese às considerações apresentadas 
pelo Poder Executivo, esta Consultoria Jurídica manifesta que o Projeto de Lei sob 
análise prescinde de elementos jurídicos validantes do real interesse público, 
conduzindo a ilegalidade, de tal sorte que está em desconformidade com os 
princípios que norteiam o procedimento legislativo, não podendo tramitar por esta 
Edilidade. 

É o parecer . 

Carlos Augusto Gobbi 
Consultor Jurídico 
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- Aumento da tarifa de ônibus atinge morador da Grande SP de 
forma dupla 
Agê n cia Mm·al 

Para muitos moradores da Grande São Paulo, o aumento das tarifas de ónibus foi sentido de forma dupla: além dos coleti\'OS municipais, as linhas 

que fazem a ligação entre as cidades, operadas pela EMTU. também tiveram alta. 

Confi ra abaixo como o aumento afeta moradores de quatro grandes cidades da região nll'tropolitana de São Paulo e no corredor que liga 11 ABC à 

10na ,u] da capital. 

OSASCO 

Em Osasco, o reajuste da tarifa dos ónibus municipais entrou cm vigor no sábado (9). O rnlor passou de RS 3,50 para RS 3,80. O aumento não 

agradou aos moradores. Entre as reclamações mais frequentes estão o tempo de espera, a lota~ão dos ónibus e a falta de integração no 1ranspo1'le, 

apesar do tema estar entre os compromissos do go"erno na cidade. No ano passado, a concessão do transporte público foi reno,·ada por mais 20 

anos e pode ser ampliada para mais 10. 

Em 2015. a prefeitura concedeu passe li\Tc aos alunos da rcdt> pública com renda fami liar inferior a quatro salários mínimos e para csludantcs do 

ensino superior beneficiários do Prouni ou Fies, com renda inferior a três salários mínimos. Para ter direito ao beneficio. o estudante precisa morar 

e estudar em Osasco. 

Entre os ónibus intermunicipais da E:\1Tt;, o percentual de reajuste ,·ariou. O t rajeto entre Osasco e Pirapora do Horn Jt.'sus saltou d t.' RS 5,05 para e RS 6 ,25. alta de 10.62%. A ida do Jardim Veloso, na Lona sul osasquense. ao ~lelró Butanlâ saltou 9.7690 e chegou a RS 4,50. (ARIANE GOMES e 

PAt.: LO T.\L\RJCO). 

GUAR Ul.HOS 

Em Guarulhos, os ónibus municipais sofreram reajuste no dia 3, passando de RS 3,so para R$ 3,80. Os estudantes da cidade pagam meia tarifa. A 

demora entre o intervalo dos coleti\'os que circulam pelos bainos mais distantes do centro da cidade é a principal fonte de reclamações. Alguns 

moradores, que precisam fazer baldeações nos terminais urbanos. chegam a esperar até 40 minutos para pegar a próxima condução. 

:\linha intermunicipal que liga o bairro Ponte Alta até a estação Arménia <lo mclró subiu <le RS 5,70 para R$ 6,15 no dia 9. Apenas parle dos 

c•slu<lantes que utilizam o scr.;ço intermunicipal possui o hcncfit.:io passe füTc. 

O itinerário cntn· o Jardim '.\foreira e o metrô Parada Inglesa tl'"<' aumento de RS 3,75 para RS 4, 10. num percurso d<' 50 minuto>, com intenalo de 

quatro minutos l'ntrc um coletivo e outro. Os moradores ficam insat isfeitos com a falta de infraestrutura do local que. até hoje, não tem a~falto l' 

uma cobe11ura decente para todos, eonfonne texto publicado aqui cm 2013. (TI 1:\LITA SA.."ITO e JÉ.SSICA SOUZA) 

MAIRIPORÃ 

Em Mairiporã. a passagem passou de R$ a.50 para RS 3.80. Na cidade não há integração entre as linhas municipais e nem desrnnlo para quem 

também pega ónibus intermunicipais. Mais da metade dos moradores não vive na região central. de onde saem os ônibus para São Paulo. 



:\Juitos onibus não po~3ucm cohrador, a maioria cfa3 linhas pas3a por estradas <le terra e deixam <ll' rodar cm <lias <l<' chuva. 

O aumento do gasto com ónibus gera temor de perda do emprego se a conduç.'io passar a ser considerada cara demais pelas empresas da capital, 

onde boa parte dos moradores trabalha. Com o aumento, um dos trechos mais baratos para São Paulo cus ta RS 5,35 e liga llla iriporà com a estação 

Parada Inglesa. Porem essa linha tem horários reduzidos: o último ónibus sai de São Paulo às :wh30. 

:\.s linhas mais ulili7.a<las são as scl<.:Li,·as <la EMTL'. como a 240 , com assentos mais confortáveis e ml.'nos paradas. i\ passa11cm passou <lc RS 8.55 

para RS 9.40 (aumento <lc 9,94%). l!ma <las principais rcdamaçôcs <lesse coletivo é o conslanlc ('Xt:csso de passageiros cm pé, pnílica proibida por 

lei cm onibus rodo' iános dl' uma porta só. J\.~ <luas linhas já fora m lema de matéria <lo l\lural cm 2 015. (HUMBERTO :\'I ULLER) 

\ IU\PI C illA 

A c:1J <1Jc: lt 1 l .iumcnl" <Íl I{ .., l ;i" p"ra R 3,80 n o sábado (ol NQ,_dia seguinte, foi a vez do aumento dos intermunicipais. Desde o último aumento, 

cm janeiro de 2015, tuc.<J, "' t 11 " ;11, com problemas no ctv1 o . 

A nova rodo,iária da cidade deve ser inaugurada este ano, antes da eleição. Alguma linhas tem \\~-li e televisão, mas parte dos ónibus tiveram 

assentos remmidos na parte da frente. o que dificulta a \iagem dos idosos. 

O Tribunal de Contas do r~•ta<lo considerou ilegal a licitação realizada ern 2009 que escolheu as dua..s empre~as que operam o transporte da cidade. 

Dei Kl'y e ETr. A prefc'itura l'Ccnrreu e aguarda no\'o parecer desde e ntão. Urn dos donos da ETJ' já foi prefeito e o proprietá.rio da lkl Kl!) também< 

r(•sponsá\'\:l pda construção do s lwpping da cidadl'. (~IÔNICA Ol.IVEIR,\) 

ABC 

i\o ABC, os trólebus da '.\1etra nos corredores São Mateus-Jabaquara e Diadema-Brooklin tiveram reajuste no dia 9. de Rs J.iO para RS 4. Também 

desde 1° de janeiro os usuários do cartão Bom Comum não podem utilizar o bilhete duas \'ezes no mesmo ónibus no periodo dc uma hora -o que 

elimina a possibilidade de duas pessoas pagarem com o mesmo bilhete no mesmo ônibus. 

Um dos principais problemas enfrentados pelos passageiros são as constantes panes clélticas que atingem os l rólebus <la rede. que afetam a 

circulação e causam al'Úmulo de passageiros nas pla taformas. (1.AIZA LOPES) 

recomendadas pra você 

L l ITlfll \'' l 

Metrô e CPTM contratam auditoria por suspeita de fraudes no 

Bilhete Único 

CUZt:O-:H.\ l:IRC'L\ coz1:--:11.u11.{U'L\ 

MUl\I 

Famoso pelo rap. Capão Redondo faz 107 anos de história marcada 
po r luta por morad ia 

.\ll'R,\L 

7 regras para sobreviver a um rodízio de 

pizza 

7 motivos para não acreditar em 
inlluenciado rcs digitais 

Projeto de morador ensina crianças a plantar 
na zona norte de São Paulo 
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03105119 f (hltps:llwww.lacebook.com/grupo.1ribuna) 'fJI (https:lltwilter.comlatribunasantos) @ (https://www.instagram.com/atribunasantos/) 

Guarujá define nova empresa de transporte e estuda reajuste na tarifa 
City Transporte Urbano Intermodal assumirá o setor com compromisso de colocar na rua 120 ônibus novos 

f (hltps:/lwww.facebook.com/sharer/sharer.php? W (hltps://twilter.com/intenUtweet?text=Guarujá define nova 
l ':J (whatsapp://send?text=Guarujá define nova 

. . . . empresa de transporte e estuda reajuste na tarifa 
https://www.atnbuna.eom.br/cidades/guaru1a/guaruj'Y.C3%A1-empresa de transporte e estuda reajuste na //www 'b b 

1 
'd d si . / . ., c
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. . . . . . . https: .atri una.com. r c1 a e guaru1a guaruJ 'º ' º' 
fine-nova-empresa-<le-transporte-e-estuda..-eaiuste-na-tanfa- lanfa&url=https://www.atnbuna.com .br/c1dades/guaru1a/guaru1%C3%A 1-define-nova-empresa-<le-transporte-e-estuda-reajuste-na-
A. define-nova-empresa-<le-transporte-e-estuda-reajuste-na-tarifa-1.499) .
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8 Ônibus do tipo b1•n1Cul.cjo deverlo atuar em corredores de õn1bus criados em GuaruJii (SP) (Rog~no SoartSIA Tribuna) 

A Prefeitura de Guarujá assinou, na sexta-feira (26), contrato com a empresa City Transporte Urbano Intermodal. que assumirá o transporte 

público na cidade. Apesar do aumento na tarifa previsto para os próximos meses. a parceria também prevê o implemento no conforto e 

modernidade do transporte. Agora, a empresa tem seis meses para implantar a nova infraestrutura do setor. 

Logo após a assinatura do contrato, o secretário de Defesa e Convivência Social, Luiz Cláudio Venâncio Alves, destacou que o reajuste deve 

ser implantado assim que a Translitoral deixar o serviço. "O prefeito Válter Suman entende que o contrato atual é irregular e não podemos 

dar aumento para a empresa. E o valor está defasado, pois não há reajuste há quatro anos", diz. e 
A nova tarifa ainda não está definida, mas já há urna projeção para que ela salte dos atuais R$ 3,20 para R$ 3,80. No despacho de 

homologação da concorrência, há o valor de remuneração (o quanto a empresa recebe por passageiro transportado): R$ 3,6899. "Isso é o 

que ela deve receber, mas ainda há o transporte gratuito. Alguém paga por isso e é o que tem que se considerar no estudo da tarifa", afirma 

Venâncio. 

Empresa também d1sponibil1zará vans com acessibilidade para portadores de deficiência (Foto: Rogério Soares/AT) 

Novos ônibus e infraestrutura 



SORO CABA 
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Reajuste de ~9,38% nas tarifas de ônibus 
é maior: que inflação do período 

Quinta-feira, t de Junho de 2015 Atualizado em 27/12/2016 13:57 

fonte: Imprensa SMetal 

Recommend 

O reajuste da tarifa no transporte e coletivo foi de R$0,30 

Salvar O 

A partir de hoje, dia 18, subiu de R$ 3,20 para R$ 3,50 o 

valor do passe social do transporte coletivo em Sorocaba. 

O aumento de R$0,30 nas tarifas, anunciado semana 

passada pelo presidente da Urbes - Trânsito e Transportes, 

Renato Gianolla. O reajuste da tarifa representa aumento 

de 9,38% no passe social, índice superior à inflação 

medida no mesmo período pelo INPC/I BGE, que foi de 

8,76% de junho de 2014 a maio de 2015. O reajuste 

anterior da passagem em Sorocaba foi junho de 2014. 

O passe para estudantes se mantém em R$1,50 e o vale-transporte passa a custar R$3,70. 

Quem precisa do transporte, como é o caso da recepcionista Magda Barbosa, reclama do 

encarecimento da passagem "eu sou casada e se eu e meu marido fizermos o uso do ônibus 

duas vezes ao dia vamos pagar R$14. Vai ficar muito caro. Se der, compensa ir a pé". 

O economista da subseção do Dieese dos Metalúrgicos de Sorocaba, Fernando Lima, exp lica 

que o aumento nas passagens para pessoas que ganham um salário mínimo - R$ 788 mensais-, 

tem um importante peso no orçamento, que reduz o poder de compra. "O indivíduo não pode 



. r{Ã) 
deixar de utilizar o transporte caso more longe de seu local de trabalh~o, ir a pé não é 

uma opção. Por isso ele acaba deixando de comprar outras coisas para andar de ônibus ". 

Lima diz que o gasto anual com o uso do transporte duas vezes por dia subiu R$ 165,60 para 

quem usa o passe social. No ano, a despesa individual com ônibus passou de R$ 1.766,40 para 

R$ 1.932,00. !:~~~--);~~~~r 
O Coletivo CHE está organizando nas redes sociais, um ato de protesto as 17h desta qu1nta

feira, dia 18, na Praça da Bandeira, na região central de Sorocaba. Em 6 de junho de 2013 o 

anúncio de R$0,20 nas tarifas dos ônibus municipais, que custavam R$2,95, levou a população 

às ruas em protesto. O reajuste acabou sendo suspendo pela Prefeitura. Dois anos depois, o 

transporte está R$0,55 mais caro . 

• m Ribeirão Preto, que tem 658 mil habitantes, muito próximo dos 637 mil de Sorocaba 

(dados do IBGE 2014), o passe social também custa R$3,50. Mas os estudantes de escolas 

públicas têm passe livre. 

De acordo com a assessoria de imprensa da Urbes, o reajuste na tarifa tem base no aumento 

dos salários conquistado pela categoria do transporte, nos gastos com combustível, com 

manutenção da frota e em despesas gerais. 

Acessibilidade 

A Urbes afirma que 100% da frota de Sorocaba, 424 ônibus, é adequada em termos de 

acessibilidade. Mas, no caso de obesidade, os ônibus não possuem catracas compatíveis, 

- egundo usuários. 

Luiza Von Bernardi, uma das usuárias contatadas pela reportagem, destaca que as catracas, 

tanto dos terminais quanto dos ônibus, causam desconforto e constrangimento. "As pessoas 

mais gordinhas encontram dificuldades em passar por catracas tão pequenas". 

Veja Também 

Palavra da 

diretoria - Juntos 

por novas 

conquistas 

Metalúrgicos 

aprovam pauta 

da Campanha 

Salarial 2015 

Ônibus 

intermunicipais 

voltam a circular 

Trabalhadores do 

transporte 

suburbano 
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Licitação do transporte coletivo de 
Araçatuba tem proposta única e 
aumento de tarifa 
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Fvt·) T1a11,µort<>; Uroanos Aroçatutrd (TUA). atual conce,s1on~ria (Cred:to 1mage111· Portol LR1) 

TUA - Transportes Urbanas Araçocubo, que já detém a concessão do serviço na cidade, terá mais 

dez anos de contrato a partir de agosto 

ALEXANDRE PELEGI 

O transporte coletivo de Araçatuba (SPJ. cidade do interior paulista com quase 200 mil 

habitantes, continuará sendo operado pela TUA, empresa que é a atual responsável pelo 

serviço na cidade do oeste paulista. 

- A TUA - Transportes Urbanos Araçatuba foi a única a apresentar proposta no processo 

licitatório. 

Apesar de a empresa e_ontinuar a mesma, o novo contrato. a ser assinado no dia 12 de agosto, 

vai alterar o valor da tarifa. que passará dos atuais R$ 3,40 par a R$ 3,65 O novo valor atende 

ao edital. que especificava: "a máxima tarifa básica admitida (preço da passagem comum) que o 

Poder Concedente considera aceitável é de RS 3,66 (três reais e sessenta e seis centavos). A proposta 

de qualquer tarifa que exceder este valor desclassificará a licitante". 

Outra alteração do novo período contratual será a inclusão da gratuidade para idosos acima 

de 65 anos. 

Pelo novo contrato os veículos deverão ter no máximo sete anos de vida útil. O edita l não 

colocou a exigência de itens de con forto como ar-condicionado, W1-Fi, nem investimentos na 

infraestrutura do sistema, como melhorias no terminal urbano e nas paradas de ônibus. 

Com a renovação. a TUA terá mais 1 O anos de concessão, prazo que poderá ser renovado por 

mais dez. 

Alexandre Pelegi, jornalista especializado em transportes 

Compartilhe: 

1 Contato Diário do Transporte 

Escreva para: 

pelegi@diariodotransporte.com.br 

1 Receba nosso feed de notícias 

Preencha seu e-mail no campo abaixo para 

receber notificações e publicações do site. 

Endereço de e-mail 

Assinar 

[ fi SCIPOPULIS j 
São Paulo, 09/08 
As linhas mais lentas 

1 

- -1 Apoiadores 

Oevels Serviços em Transporte 

NOXXON 
_ /SaT 
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Praça D. Pedro 11, 1-50- Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER DO RELATOR 

C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

Considerando o parecer da Consultoria Jurídica às folhas 61 a 

• 64, entendo que a presente matéria é ilegal. Assim, somos pela não tramitação do 

projeto. 

É o parecer. 

Sala das Reuniões, em 

21 de maio de 2019. 

TO MEIRA 
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• Praça D. Pedro li, 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 
SAO PAULO 

COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO 

PARECER FINAL 

A Comissão de Justiça, Legislação e Redação, hoje reunida, acata o 

• parecer exarado pelo nobre relator da matéria, tendo em vista a ilegalidade da 

proposta apresentada, conforme parecer da Consultoria Jurídica desta Casa. 

• 

É o nosso parecer. 

Sala de Reuniões, em 

21 de maio de 2019. 

ALEXSSAN O BUSSOLA 

TO MEIRA 
Relator 

NATALINO DAVI DA SILVA 
Membro 

Pres ente 

Membro 
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FOLHAS 3 SI, . -

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU 

ESTADO DE SÃO PAULO 

OF. EXE N" 169/19 
p. 63.628/18 

Senhor Presidente, 

Cllmara Mu~icipal de· Bauru 
Diretoria de \ooio Leglsla~vo 

2 4 MAIO Z019 

EN1RA 
Hora lô~ 40 (a 

Bauru, 23 de maio de 2.019. 

É o presente para solicitar a Vossa Excelência a retirada do Pro"eto de Lei nº 122118, que altera a 
redação do parágrafo 2", do art. 7°, da Lei Municipal n" 4.035, de 11 d arç de 1.996, que dispõe sobre o prazo de 
concessão do serviço público de transporte coletivo e seletivo. 

Atenciosas saudações, 

Excelentíssimo Senhor 
JOSÉ ROBERTO MARTINS SEGALLA 
DD. Presidente da Câmara Municipal 
NESTA 

A 
D.A.L 
P/ leitura no Expediente 
da Sessão O;dinária do 
dia~ -5!j_j-:,;\j'=+-·1<~ 
em. ..::!_J _ t' 

1 
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Praça D Pedro 11 1-50 - Centro - CEP 17015-230 - Fone: (14) 3235-0600 - Fax: (14) 3235-0601 C9RAÇÃO DE 
. ' SAO PAULO 

Of.DAL.SPL.PM. 72/19 

Bauru, 28 de maio de 2019. 

Senhor Prefeito: 

Atendendo à solicitação feita por Vossa Excelência, através do 

ofício EXE 169/19, datado do último dia 23 de maio, estamos devolvendo o Projeto 

de Lei nº 122/19. 

Sem outro especial motivo, subscrevemo-nos renovando 

nossos protestos de apreço e consideração . 

Excelentíssimo Senhor 

CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA 

Prefeito Municipal de Bauru 

NESTA 

DIEGO MATHEUS CARii 
Cl'-!-f .. • ~ '.J~ ,. ··:·:1?~!1 ·,'•-'(;> l.~r.firti'!CIS 
--~·-·~·~··'"- ---· ... ···---~ 

;:c::.fd~t " exlgónclas legels 
a S in. a-se o presente processo 
,. o . crviço de Microfilmagem e 
""'QUIVQ, 

ªª"'" ·º··~ ... J.N ... J •••• .t..~ 
º""'º""<lo ''-~Leq.,l.,tlvo 


