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PROPOSTAS PROTOCOLADAS NA 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA
03/10/2018
Nome: ALUISIO SILVA JR
RG: 3.312.622-3

CPF: 295.725.668-14

Tel.: (11) 95859-2641

E-mail: aluisiosilvajunior@gmail.com

End.: Rua Luís Lerco, 209
Órgão / Entidade: IDEC

PROPOSTAS
1. Receitas acessórias dos terminais;
Resposta: Conforme inciso XV, do Art. 13, da Lei Municipal nº
5.496/1993, a renda obtida com a exploração dos terminais de
integração constituem receitas da CMTU-LD.

2. Integração modal (bicicletários, outras linhas);
Resposta: As integrações física, tarifária e temporal (eletrônica) entre as
linhas do serviço de transporte público coletivo do município de Londrina
permanecerão garantidas.
Os estudos do sistema BHLS – SuperBus consideram a integração do
serviço de transporte público coletivo com o uso de bicicletas.
Os

mesmos

podem

ser

acessados

no

endereço

eletrônico:

http://ippul.londrina.pr.gov.br/index.php/superbus.html

3. Combate aos ambulantes no entorno dos terminais;
Resposta: a fiscalização do comércio ambulante irregular é realizada
pela CMTU-LD, por meio da Diretoria de Operações, e pela Guarda
Municipal.

4. Ampliação dos lotes de linhas para ampliar a concorrência;

Resposta: Em atendimento ao Art. 2º, da Lei Municipal nº 9.220/2003, a
concessão adota a divisão por áreas operacionais, delimitadas
geograficamente, e não por lote de linhas.
Deliberou-se pela manutenção da divisão em duas áreas operacionais,
evitando-se

o

aumento

dos

custos

(como,

por

exemplo,

os

administrativos).
Destaca-se que, o novo certame licitatório garantirá o compartilhamento
de linhas diametrais, perimetrais e radiais rápidas, entre as duas futuras
concessionárias.

5. Mecanismos de avaliações usando a tecnologia;
Resposta: O Edital contempla, em seu anexo XIII – Indicadores de
Eficiência, Produtividade e Qualidade dos Serviços, do Projeto Básico,
os seguintes indicadores:
1. Indicador de Cumprimento de Viagens (ICV);
2. Indicador de Pontualidade de Viagens (IPV);
3. Indicador de Percepção do Cliente (IPC);
4. Indicador de Reclamações (IR);
5. Indicador de Pane Veicular (IPV); e
6. Indicador de Autuações (IA).
Os mesmos serão levantados por meio de pesquisa junto aos usuários
do serviço e por meio do Sistema Inteligente de Transporte – ITS,
especificado no Anexo VIII, do Projeto Básico.

6. Questões ambientais;
Resposta: Estão contempladas nos anexos V – Quantitativo e
Especificações Técnicas Básicas da Frota e VI – Especificações Básicas
para Garagem.
Além das exigências contidas nos subitens 13.2.25, 13.2.43 e 13.2.46
(fls. 48 e 50/98) da minuta do contrato, e nos itens XI e XII do Projeto
Básico.

7. N° de emissão de Co 2;

Resposta:

Está

contemplada

no

Anexo

V

–

Quantitativo

e

Especificações Técnicas Básicas da Frota.
Além das exigências contidas nos subitens 13.2.25, 13.2.43 e 13.2.46
(fls. 48 e 50/98) da minuta do contrato, e no item XII do Projeto Básico.

8. Combustíveis fósseis;
Resposta: Está contemplada no anexo V – Quantitativo e Especificações
Técnicas Básicas da Frota
Além das exigências contidas nos subitens 13.2.25, 13.2.43 e 13.2.46
(fls. 48 e 50/98) da minuta do contrato, e no item XII do Projeto Básico.

9. Ônibus elétricos;
Resposta: Os ônibus elétricos ainda são considerados uma tecnologia
experimental, principalmente no que diz respeito a manutenção e
durabilidade das peças, pois não há dados concretos do custo de
manutenção a longo prazo destes veículos, considerando, inclusive, o
fato de serem novos e de não ter passado o tempo necessário para que
os municípios comprovassem o custo benefício da aquisição destes
veículo.
Além disso, cada unidade custa cerca de cinco vezes mais do que um
veículo movido a biodiesel. Sua adoção aumentaria de forma
considerável os valores das tarifas do serviço.
O carregamento das baterias também é outro fator que merece ser
considerado, tendo em vista que as garagens necessitam de locais
específicos e preparados para que o carregamento ocorra, e que ele é
mais demorado do que o abastecimento com combustível.
O município de Londrina não descarta a aquisição de tecnologias como
esta, no entanto, entende que, pelos motivos expostos, o momento não
é oportuno.

Nome: ROBSON ROSA
RG: 9.498.312-6
Tel.: (43) 99805-9000

CPF: 009.561.289-04
E-mail: robson_lon@yaaoo.com.br

End.: PAIQUERÊ
Órgão / Entidade: REP. DISTRITAL

PROPOSTAS

1. Mais horários para os distritos rurais e menos ônibus sucateado;
Resposta: Os estudos para a nova concessão alinham a oferta do
serviço com a demanda de usuários, conforme Anexo II - Caracterização
e Dados do Serviço de Transporte Público Coletivo do Município de
Londrina, constante no Edital.
Com relação aos ônibus, além da exigência de aquisição de vinte
veículos novos, o Edital, conforme Anexo V – Quantitativo e
Especificações Técnicas Básicas da Frota, do Projeto Básico, reduz a
idade média dos veículos de 6,5 para 5,5 anos, além de estabelecer a
idade máxima individual de 10 anos para os convencionais e de 12 para
os especiais (articulados, biarticulados).
Observa-se que, no modelo atual, não há limite de idade máxima.

2. Disponibilização de canais como 0800 recebendo ligações de celular;
Resposta: A solicitação é contemplada no Anexo XII – Especificações
para o Serviço de Atendimento e Informações aos Usuários, do Projeto
Básico.

3. Menos carros sujos;
Resposta: O Edital adota, em seu anexo XIII – Indicadores de Eficiência,
Produtividade e Qualidade dos Serviços, do Projeto Básico, os seguintes
indicadores:
1. Indicador de Cumprimento de Viagens (ICV);
2. Indicador de Pontualidade de Viagens (IPV);
3. Indicador de Percepção do Cliente (IPC);
4. Indicador de Reclamações (IR);
5. Indicador de Pane Veicular (IPV); e
6. Indicador de Autuações (IA).

Os mesmos serão levantados por meio de pesquisa junto aos usuários
do serviço e por meio do Sistema Inteligente de Transporte – ITS,
especificado no Anexo VIII, do Projeto Básico.
Portanto, as concessionárias serão avaliadas, também, pela qualidade
do serviço que ofertam.
Ademais, veículos sujos são passíveis de aplicação de penalidades,
conforme Decreto Municipal nº 1.082/200, que regulamenta o serviço.

4. Reformas

de

terminais

por

conta

das

empresas

que

são

concessionárias;
Resposta: O objeto do Edital é a outorga de concessão onerosa, para
operação do serviço público de transporte coletivo no município de
Londrina. Não está, portanto, inclusa, a concessão dos terminais de
integração.
Ressalta-se que, se custos com reformas dos terminais fossem inseridos
no atual certame licitatório, elevariam-se os custos do serviço,
impactando diretamente na tarifa cobrada dos usuários.
No entanto, o referido Edital prevê o pagamento de outorga onerosa,
cujo valor deverá ser investido em melhorias do sistema, podendo,
inclusive, ser utilizado em reforma de terminais.

5. Pontos de ônibus 100% cobertos e com manutenção periódica;
Resposta: É a mesma lógica da Resposta acima. No o objeto do Edital
não está inclusa a substituição de abrigos para pontos de embarque e
desembarque.
Se tais custos fossem inseridos no atual certame licitatório, elevariam-se
os custos do serviço, impactando diretamente na tarifa cobrada dos
usuários.
No entanto, o referido Edital prevê o pagamento de outorga onerosa,
cujo valor deverá ser investido em melhorias do sistema, podendo,
inclusive, ser utilizado para aquisição de novos abrigos.

6. Retirar ônibus que posam em terminais e respeitar contratos;

Resposta: Não há impedimento para que os veículos permaneçam nos
terminais de integração, desde que as futuras concessionárias não
utilizem estes espaços como garagem ou pátio de estacionamento.
O respeito aos contratos é pressuposto básico. Em caso de
descumprimento, o próprio contrato já traz as penalidades cabíveis,
além das constantes no Decreto Municipal nº 1.082/200, que
regulamenta o serviço.

7. Mais empresas operando em Londrina;
Resposta: Em atendimento ao Art. 2º, da Lei Municipal nº 9.220/2003, a
concessão adota a divisão por áreas operacionais, delimitadas
geograficamente, e não por lote de linhas.
Deliberou-se pela manutenção da divisão em duas áreas operacionais,
evitando-se

o

aumento

dos

custos

(como,

por

exemplo,

os

administrativos).
Destaca-se que, o novo certame licitatório garantirá o compartilhamento
de linhas diametrais, perimetrais e radiais rápidas, entre as duas futuras
concessionárias.

8. Sistema de bilhetagem mais eficiente. Por exemplo SP onde o cartão é
recarregado em vários pontos e até mesmo pela internet;
Resposta: A ampliação da forma e dos meios de pagamento da tarifa
está contemplada no Anexo VII – Especificações Técnicas para Solução
de Bilhetagem Eletrônica.

9. Criação conselho municipal de transporte;
Resposta: A instituição do referido conselho está em estudo, pelo Poder
Concedente.
Cabe observar que não é prerrogativa de Edital.

10. Menos tempo de uso dos carros, pois 10 anos é muito devido os
desgastes;
Resposta: O Edital reduz a idade média dos veículos de 6,5 para 5,5
anos, além de estabelecer a idade máxima individual de 10 anos para os

convencionais e de 12 para os especiais (articulados, biarticulados),
conforme Anexo V – Quantitativo e Especificações Técnicas Básicas da
Frota, do Projeto Básico.
Observa-se que, no modelo atual, não há limite de idade máxima.
Pelo histórico do serviço, constata-se que com tais idades o veículo tem
condições de operar de maneira satisfatória.

11. Participação da manutenção dos terminais por parte das empresas;
Resposta: O objeto do Edital é a outorga de concessão onerosa, para
operação do serviço público de transporte coletivo no município de
Londrina. Não está, portanto, inclusa, a concessão dos terminais de
integração.
Ressalta-se que, se custos com manutenção dos terminais fossem
inseridos no atual certame licitatório, elevariam-se os custos do serviço,
impactando diretamente na tarifa cobrada dos usuários.
No entanto, o referido Edital prevê o pagamento de outorga onerosa,
cujo valor deverá ser investido em melhorias do sistema, podendo,
inclusive, ser utilizados em manutenção de terminais.

12. Pontos de ônibus devem ser cobertos, retirando assim os atuais palitos;
Resposta: É a mesma lógica da Resposta acima. No o objeto do Edital
não está inclusa a substituição de abrigos para pontos de embarque e
desembarque.
Se tais custos fossem inseridos no atual certame licitatório, elevariam-se
os custos do serviço, impactando diretamente na tarifa cobrada dos
usuários.
No entanto, o referido Edital prevê o pagamento de outorga onerosa,
cujo valor deverá ser investido em melhorias do sistema, podendo,
inclusive, para substituição de abrigos.

13. Unificação dos valores da tarifação cobradas tanto lote 1, quanto lote 2;
Resposta: Embora, em atendimento ao Art. 2º, da Lei Municipal nº
9.220/2003, a concessão adota a divisão por áreas operacionais,

delimitadas geograficamente, a tarifa cobrada dos usuários terá o
mesmo valor.

14. Verificação de horários em distritos pois só há demandas se houver
horários.
Resposta: Os estudos para a nova concessão alinham a oferta do
serviço com a demanda de usuários, conforme Anexo II - Caracterização
e Dados do Serviço de Transporte Público Coletivo do Município de
Londrina, constante no Edital.

Nome: DENILSON DE CASTRO TEIXEIRA
RG: 4.203.273-5

CPF: 592.456.119-49

Tel.: (43) 99941-8625

E-mail: denict.9@gmail.com

End.: RUA ALBINO SCOTLON, 429.
Órgão / Entidade: UEL

PROPOSTA

1. Adequar a alturas dos degraus de acesso do ônibus coletivo. A altura
atual é inadequada, segundo pesquisa cientifica realizada. Atualmente a
altura é de 40 cm o que significa uma importante barreira para idosos e
pessoas com mobilidade reduzida.
Resposta: Conforme anexo V – Quantitativo e Especificações Técnicas
Básicas da Frota e item 12.1, do Projeto Básico, os veículos para
operação, no serviço de transporte público coletivo de passageiros no
Município de Londrina, deverão apresentar características que atendam
integralmente as Normas Brasileiras 15570, 14022 e 15646, e a Portaria
INMETRO nº 260.

Nome: WAGNER AGUIAR ALMEIDA
RG: 38.201.479-0
Tel.: (43) 98487-0989

CPF:
E-mail: vavaalmeida540@gmail.com

End.: Rua Prescilina Sousa Santana, 147.
Órgão / Entidade:

PROPOSTAS

1. Um treinamento adequado aos funcionários para melhor atender
pessoas com deficiências como autistas, obesos e deficientes em geral;
Resposta: Contemplada no subitem 15.1.26, do Projeto Básico.

2. Reformar terminais de bairros para melhor mobilidade;
Resposta: O objeto do Edital é a outorga de concessão onerosa, para
operação do serviço público de transporte coletivo no município de
Londrina. Não está, portanto, inclusa, a concessão dos terminais de
integração.
Ressalta-se que, se custos com reformas dos terminais fossem inseridos
no atual certame licitatório, elevariam-se os custos do serviço,
impactando diretamente na tarifa cobrada dos usuários.
No entanto, o referido Edital prevê o pagamento de outorga onerosa,
cujo valor deverá ser investido em melhorias do sistema, podendo,
inclusive, ser utilizado em reforma de terminais.

3. Desembarque de passageiros mais próximos da calçada.
Resposta: A parada para embarque e desembarque de usuários,
efetuada distante da calçada, é uma infração passível de penalidade,
constante no Decreto Municipal nº 1.082/200, que regulamenta o
serviço.

Nome: DANAÊ FERNANDES
RG: 9.980.681-8

CPF: 066.903.599-80

Tel.: (43) 98816-9712

E-mail: daenandes@gmail.com

End.: Rua Takabumi Murata, 550.
Órgão / Entidade: UEL/ CRP/ ITEDES

PROPOSTA

1. Inserção da intermodalidade ônibus-bicicleta, através da garantia de
aceitação do usuário com sua bicicleta no ônibus. Pode-se determinar
espaço interno no veículo, ou "rack" externo.
Resposta: Os estudos do sistema BHLS – SuperBus consideram a
integração do serviço de transporte público coletivo com o uso de
bicicletas.
Os mesmos podem ser acessados no endereço eletrônico:
http://ippul.londrina.pr.gov.br/index.php/superbus.html
Não há impedimento para que, durante a execução do contrato, seja
feita, nos veículos, a implantação de um espaço interno ou de uma
estrutura externa para bicicletas.

Nome: DANIEL MARTINS
RG: 6.039.555-1

CPF: 993.948.129-20

Tel.: (43) 9955-9370

E-mail: danielmartins@tcgl.com.br

End.: Rua Messias Wilman De Souza, 756.
Órgão / Entidade: TCGL

PROPOSTAS

1. Segundo o IBGE, a porção da população idosa irá aumentar de forma
significativa na vigência do contrato em questão. Desse modo, como o
contrato irá absolver as novas proporções dessas demandas para
manter o equilíbrio inicial do contrato, uma vez que os idosos têm direito
à gratuidade?
Resposta: As isenções tarifárias concedidas aos idosos tem previsão no
Art. 39 da Lei Federal nº 10.741/2003. No serviço de transporte público
coletivo do município de Londrina, atualmente, tais isenções são
custeadas por meio do subsídio cruzado, ou seja, tais custos estão
inseridos na tarifa do passageiro pagante, conforme consta no item 8.11
(fls. 41/98) da minuta do contrato, do Edital.

2. Considerando ainda que em londrina não possui controle de gratuidades
para: idosos, carteiros, policiais militares, agentes de endemias,
funcionários da CMTU.
Resposta: No serviço de transporte público coletivo do município de
Londrina, atualmente, tais isenções são custeadas por meio do subsídio
cruzado, ou seja, tais custos estão inseridos na tarifa do passageiro
pagante, conforme consta no item 8.11 (fls. 41/98) da minuta do
contrato, do Edital.

Nome: Renata de Freitas Becegatto
RG: 10.466.753-8
TEL: (43) 99656-7876

CPF: 066.442.599-28
E-MAIL: renatabecegatto@gmail.com

End.: Rua Luiz Lerco, 455.
Órgão/Entidade: TCGL

PROPOSTAS

1. Como foi tratada a contínua e histórica queda de passageiros e de IPKe na
modelagem da concessão?
Resposta: O Projeto Básico utilizou a média aritmética dos passageiros
referentes ao período de outubro de 2017 a setembro de 2018, como explicado
nos itens 3.3 e 4.3, páginas 27 ss. e 51 ss., de seu Anexo II - Caracterização e
Dados do Serviço de Transporte Público Coletivo do Município de Londrina,
constante no referido Edital, que resulta em 2.975.187 passageiros pagantes.
Portanto, o cálculo tarifário do Projeto Básico considera uma redução de 7,5%
da demanda de passageiros pagantes, tendo em vista que a demanda que
consta na tarifa do atual serviço é de 3.198.811.

2. O sistema de transporte a ser concedido é o mesmo operado atualmente
(mesmas linhas e partidas) ou foi desenvolvida nova rede de transporte? Caso
tenha sido elaborada nova rede, como foi feita a estimativa de demanda
equivalente e de demanda total? Como foram consideradas as integrações

tarifárias e sua evolução no tempo em termos de impacto na tarifa de
remuneração?
Resposta: Conforme o contido nos itens 3.3 e 4.3, páginas 27 ss. e 51 ss., do
Anexo II - Caracterização e Dados do Serviço de Transporte Público Coletivo
do Município de Londrina, do Projeto Básico constante no referido Edital, o
estudo considerou a devida redução ocorrida em 7,5% no número de
passageiros pagantes.
Sendo assim, a oferta foi adequada a esta nova demanda, com a redução da
quilometragem total (produtiva mais ociosa), que na tarifa do atual serviço é de
2.181.100, para 2.034.906. Portanto, em 7,2%.
É justamente a redução do número de passageiros pagantes que fundamentou
a revisão da operação de linhas do serviço e que também foi considerada para
a definição da nova delimitação geográfica das áreas operacionais (Área 01
passou de 83% para 63% e a Área 02 passou de 17% para 37%), com o intuito
de reduzir a quilometragem produtiva e a ociosa.
Os dados relativos aos passageiros transportados e as integrações estão nas
mesmas páginas citadas acima, sendo igualmente considerados nos cálculos
tarifários.

3. Como foi tratada o evidente crescimento de gratuidades no sistema de
transporte público? Foi estabelecido um teto de percentual de gratuidades ou o
aumento

das

gratuidades

(nas

categorias

já

existentes) deverá

ser

integralmente assumida pelos demais passageiros no pagamento da tarifa?
Resposta: No serviço de transporte público coletivo do município de Londrina,
atualmente, há isenções que são custeadas por meio do subsídio cruzado, ou
seja, tais custos estão inseridos na tarifa do passageiro pagante, e há isenções
que são custeadas com subsídio direto, com recursos do Tesouro Municipal,
conforme Lei Municipal nº 12.641/2017.
As isenções tarifárias estão tratadas nos itens 8.10 e 8.11 (fls. 41/98) da minuta
do contrato, do Edital. E seus reflexos estão devidamente considerados nos
cálculos tarifários.

4. Foi previsto o pagamento de subsídios para os usuários, principalmente para
reduzir o peso das gratuidades na tarifa dos demais pagantes?
Resposta: Conforme item 8.10, da cláusula Oitava, da minuta do contrato (fls.
41/98) devem ser considerados para fins de remuneração, enquanto existir, o
subsídio que custeia, com Recursos do Tesouro Municipal, as despesas
financeiras decorrentes do Programa de Transporte Escolar Municipal, que
concede isenção integral ou parcial (50%) do pagamento do valor da tarifa, aos
alunos que preenchem os requisitos contidos no Artigo 36B e nos incisos do I,
II e III do Artigo 36ª da Lei Municipal nº 5.496/1993, alterados pela Lei
Municipal nº 12.641/2017.

Nome: Jose Carlos de lima
RG: 3.351.229-5
TEL: (43) 99955-9350

CPF: 448.194.049-20
E-MAIL: josecarlos@tcgl.com.br

End.: Rua Luiz Lerco, 150.
Órgão/Entidade: TCGL GERENTE ADMINISTRATIVO

PROPOSTAS

1. Como foi tratada a questão das integrações gratuitas com relação á sua
modificação em virtude futuras alterações da rede de transporte?
Resposta: O Projeto Básico utilizou a média aritmética dos passageiros
referentes ao período de outubro de 2017 a setembro de 2018, como explicado
nos itens 3.3 e 4.3, páginas 27 ss. e 51 ss., de seu Anexo II - Caracterização e
Dados do Serviço de Transporte Público Coletivo do Município de Londrina,
constante no referido Edital.
Quanto a modificações futuras, não cabe à Administração adotar suposições
escoradas em eventos futuros e incertos.
De qualquer modo, é certo que ao longo da execução do contrato modificações
ocorrerão, sendo garantida a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro
do sistema.

2. Sendo obrigação do Poder Público o planejamento da rede de transporte,
portanto definindo a quantidade de frota e de quilômetros percorridos é
evidente que a variação desses itens ao longo da concessão deve ser um risco
do Poder Concedente. Da mesma forma a operação esta atrelada á demanda
existente. Como foi tratada a alocação dos riscos contratuais em relação a
estes itens?
Resposta: O Projeto Básico utilizou a média aritmética dos passageiros
referentes ao período de outubro de 2017 a setembro de 2018, como explicado
nos itens 3.3 e 4.3, páginas 27 ss. e 51 ss., de seu Anexo II - Caracterização e
Dados do Serviço de Transporte Público Coletivo do Município de Londrina,
constante no referido Edital, que resulta em 2.975.187 passageiros pagantes.
Portanto, o cálculo tarifário do Projeto Básico considera uma redução de 7,5%
da demanda de passageiros pagantes, tendo em vista que a demanda de
passageiros pagantes que consta na tarifa do atual serviço é de 3.198.811.
Sendo assim, a oferta foi adequada a esta nova demanda, com a redução da
quilometragem total (produtiva mais ociosa), que na tarifa do atual serviço é de
2.181.100, para 2.034.906. Portanto, em 7,2%.
É justamente a redução do número de passageiros pagantes que fundamentou
a revisão da operação de linhas do serviço e que também foi considerada para
a definição da nova delimitação geográfica das áreas operacionais (Área 01
passou de 83% para 63% e a Área 02 passou de 17% para 37%), com o intuito
de reduzir a quilometragem produtiva e a ociosa.
É evidente que durante a execução do contrato a programação da oferta
deverá continuar se ajustando a demanda.
Ademais, é necessário observar, também, o contido no subitem 13.2.2 (fls.
46/98) da minuta do contrato.

3. É sabido o impacto do transporte promovido por meio de aplicativos,
especialmente quando as viagens são compartilhadas. Pergunta-se: a CMTU
considerou os impactos desse tipo de serviço nos transportes a serem
concedidos? Caso positivo, é possível conhecer os estudos acerca do tema?
Caso negativo, como será tratada essa importante questão?

Resposta: O Projeto Básico utilizou a média aritmética dos passageiros
referentes ao período de outubro de 2017 a setembro de 2018, como explicado
nos itens 3.3 e 4.3, páginas 27 ss. e 51 ss., de seu Anexo II - Caracterização e
Dados do Serviço de Transporte Público Coletivo do Município de Londrina,
constante no referido Edital, que resulta em 2.975.187 passageiros pagantes.
Portanto, o cálculo tarifário do Projeto Básico considera uma redução de 7,5%
da demanda de passageiros pagantes, tendo em vista que a demanda que
consta na tarifa do atual serviço é de 3.198.811.
Não há nenhum estudo que afirme que esta queda se deve em razão do
“impacto do transporte promovido por meio de aplicativos”.

4. Diante do crescimento dos transportes por aplicativos, a regulação dessa
modalidade poderá prever a limitação de veículos em operação caso o impacto
seja percebido na demanda dos serviços públicos?
Resposta: Trata-se de uma discussão legislativa. A limitação de veículos que
operam no transporte por aplicativo poderá ser proposta.

Nome: Alcides Pavan correia
RG: 6.621.591-1
TEL: (43) 41 3029-7991

CPF: 027.253.659-88
E-MAIL: alcides@cgaadvogados.adv.br

End.: Rua Gabriela Mistral, 173.
Órgão/Entidade: Advogado TCGL
PROPOSTAS

1. Qual seria a metodologia de revisão e reajuste tarifário na futura concessão?
Resposta: A metodologia de reajuste tarifário está descria na cláusula Décima
(fls. 42/98), a da revisão na cláusula Décima Primeira (fls. 42 e 43/98) e a do
reequilíbrio econômico-financiero, na cláusula Décima Segunda (fls. 43 a
45/98), da minuta do Contrato.
Ademais, é necessário observar, também, o contido no subitem 13.2.2 (fls.
46/98), da minuta do Contrato.

2. Quais serão as garantias que serão ofertadas aos licitantes para que não haja
inferência do Poder Executivo no processo técnico de elaboração de tarifa?

Resposta: Os estudos tarifários são tecnicamente elaborados pelo Órgão
Gestor. A tarifa é fixada por Decreto Municipal do Poder Executivo, conforme
item 8.2 (fls. 42/98) da minuta do Contrato.

3. Quais estudos técnicos de viabilidade foram desenvolvidos pala CMTU para a
modelagem da nova concessão? E qual a data base dos mesmos?
Resposta: Todos os estudos são partes integrantes do Edital. Os interessados
podem acessá-los no endereço eletrônico: www.cmtuld.com.br

Nome: Rogério Dias
RG: 3.536.749-7
TEL: (43) 99981-5669

CPF: 489.875.069-91
E-MAIL: rogeriocarlosdias@gmail.com

End.: Rua Presidente Bernardes, 288.
Órgão/Entidade:

PROPOSTAS

1. Planilha que não contenha como custo da empresa valores referente
a despesas de capital dedutíveis no IRPJ;
Resposta: Conforme Anexo XIV, do Projeto Básico, as planilhas de
cálculo tarifário não consideram tais despesas.

2. Planilha de custos e formação de preços do transporte coletivo
publicada e disponível na WEB, antes do processo de licitação da
concessão.
Resposta: As planilhas tarifárias estão publicadas no Anexo XIV, do
Projeto Básico, no endereço eletrônico: www.cmtuld.com.br

Nome: Vinicius Alexandre de Almeida Cruz
RG: 12.525.665-4
TEL: (43) 3328-7763

CPF: 096.209.949-06
E-MAIL: vinicius.alexandre98@hotmail.com

End.: Rua João Marques da Silva, 316.

Órgão/Entidade: Estudante de Engenharia Ambiental

PROPOSTAS

1. Como será a qualidade dos veículos?
Resposta: Conforme anexo V – Quantitativo e Especificações Técnicas
Básicas da Frota e item 12.1, do Projeto Básico, os veículos para
operação no serviço de transporte público coletivo de passageiros no
Município de Londrina, deverão apresentar características que atendam
integralmente as Normas Brasileiras 15570, 14022 e 15646, e a Portaria
INMETRO nº 260.

2. O piso será de alumínio ou taraflex?
Resposta: Conforme anexo V – Quantitativo e Especificações Técnicas
Básicas da Frota, do Projeto Básico, os novos veículos adquiridos com
equipamento de ar condicionado possuirão o piso tipo “taraflex”.

3. Haverá ônibus articulado ou de 15 metros nas linhas de alta demanda?
Resposta: Conforme anexo V – Quantitativo e Especificações Técnicas
Básicas da Frota, do Projeto Básico, haverá, no mínimo, dois veículos
articulados.

4. Há possibilidade de ônibus menos poluente (elétrico) na frota?
Resposta: Menos poluente sim, conforme anexo V – Quantitativo e
Especificações Técnicas Básicas da Frota. Além do contido nos subitens
13.2.25, 13.2.43 e 13.2.46 (fls. 48 e 50/98) da minuta do contrato, e no
item XII do Projeto Básico.
Quanto aos ônibus elétricos, os mesmos ainda são considerados uma
tecnologia

experimental,

principalmente

no

que

diz

respeito

a

manutenção e durabilidade das peças, pois não há dados concretos do
custo de manutenção a longo prazo destes veículos, considerando,
inclusive, o fato de serem novos e de não ter passado o tempo

necessário para que os municípios comprovassem o custo benefício da
aquisição destes veículo.
Além disso, cada unidade custa cerca de cinco vezes mais do que um
veículo movido a biodiesel. Sua adoção aumentaria de forma
considerável os valores das tarifas do serviço.
O carregamento das baterias também é outro fator que merece ser
considerado, tendo em vista que as garagens necessitam de locais
específicos e preparados para que o carregamento ocorra, e que ele é
mais demorado do que o abastecimento com combustível.
O município de Londrina não descarta a aquisição de tecnologias como
esta, no entanto, entende que, pelos motivos expostos, o momento não
é oportuno.

Nome: PEDRO HENRIQUE LINARES GIL
RG: 10.483.583-0
TEL: (43) 99804-6900

CPF: 091.460.769-30
E-MAIL: linaresgilp@gmail.com

End.: Rua Júlio Zanette, 180.
Órgão/Entidade: Observatório de Gestão Pública de Londrina

PROPOSTAS PARA A NOVA CONCESSÃODE TRANSPORTE PÚBLICO

OBSERVATÓRIO DE GESTÃO PÚBLICA DE LONDRINA (OGPL),
pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ
11.246.258/001-99, com sede na Rua Ana Neri n° 300, endereço eletrônico
ogplondrina@gmail.com, neste ato representado por seu Presidente ROGER
STRIKER TRIGUEIROS, na qualidade de representante da comunida de
londrinense, especialmente no que se refere ao controle social dos gastos
públicos, vem expor e requerer oque se segue:

I.

INTRODUÇÃO

Em janeiro de 2019 encerra-se o contrato de concessão dos serviços de
transporte urbano em Londrina. Fruto de uma época em que a transparência

não era parte da cultura da Administração Pública, os contratos atuais são
motivos de polêmicas e reclamações, principalmente em relação ao preço
público cobrado e as constantes lotações em horários de pico.
Agora, Município tem a oportunidade de criai um novo modelo de
concessão do serviço, mais democrático, transparente e eficiente, que garante
a qualidade do transporte público com um preço justo e cobrado de acordo com
a capacidade contributiva da população londrinense.
É neste cenário que o Observatório traz sua contribuição para a
formação da nova concessão. Os apontamentos aqui são resultado da análise
dos contratos atuais, feito sob a luz da transparência e da eficiência os
mecanismos de fiscalização por parte do Poder Público e da sociedade.

II.

SUGESTÕES PARA AS NOVAS CONCESSÕES DO TRANSPORTE
PÚBLICO MUNICIPAL

a. Plano de mobilidade urbana

Conforme já amplamente divulgado, o Plano de Mobilidade Urbana
exigida pela Lei n°12.587/2012 somente será entregue após concluída a
licitação para a contratação das novas concessionárias de transporte público.
Como é provável que os estudos, conclusões e sugestões do Plano
influenciarão no modelo adotado de concessão e na forma como o serviço será
prestado, e imprescindível que haja total transparência na:
a) Apresentação do Plano á sociedade, principalmente no que se
refere ao seu impacto no contrato de concessão que então estará
vigente;
Resposta: Embora a contratação do Plano Municipal de
Mobilidade Urbana trata-se de outra contratação, este Órgão
Gestor tem conhecimento de que está previsto, naquela
contratação, que o Plano será apresentado e debatido com a
população.

b) Eventual alteração do contrato então vigente, para que se evite
aumento do preço da tarifa ou, ao menos, para que o aumento
seja explicado e justificado á população.
Resposta: O item 10.10, do Projeto Básico, prevê que as futuras
concessionárias se obrigam a cumprir as alterações, que afetem
o serviço de transporte público coletivo, advindas do Plano
Municipal de Mobilidade Urbana, mediante a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro do contrato.

b. Metas e indicadores de desempenho

Os atuais contratos de concessão do transporte público não possuem
clausulas efetivas e claras sobre os parâmetros de controle de qualidade do
serviço. Na verdade, somente se exige das empresas que, anualmente,
apresentem pesquisa de satisfação feita com os usuários – pesquisa esta sem
qualquer controle de legitimidade.
Já no tocante ao critério qualitativo, o atual contrato somente exige que a
empresa preste: “Serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários com os
equipamentos necessários à operacionalização do sistema [...]”. Após
conceitua novamente de forma genérica o que seria o serviço adequado:
“Serviço adequado é aquele que satisfaz as condições de regularidade,
continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua
prestação e modicidade nas tarifas”.
Ou seja, conceitos genéricos, amplos, subjetivos – impossíveis de
aferição pela população.
Propõe-se, então, que:
a) A

pesquisa

de

satisfação

seja

realizada

por

entidade

independente e, após elaborada, seja publicada e disponibilizada
á população;
Resposta: Contemplada, conforme itens IV, V e VI, e Anexo XIII –
Indicadores de Eficiência, Produtividade e Qualidade dos
Serviços, do Projeto Básico, do Edital.

b) Se estabeleça critérios objetivos de qualidade do serviço, como
por exemplo, tempo máximo de atraso, número mínimo de
ônibus, limite para lotação, respeito ao número máximo de
passageiros por ônibus etc.
Resposta: Contemplada, conforme itens IV e VI, e Anexo XIII –
Indicadores de Eficiência, Produtividade e Qualidade dos
Serviços, do Projeto Básico.
c) Seja criado sistema de busca online das linhas, por região ou
bairro, que informe em tempo real a localização de cada ônibus e
o tempo de chegada aos terminais, permitindo á população
verificar o cumprimento das metas previamente estipuladas.
Resposta: Contemplada, conforme Anexo VIII – Especificações
Técnicas

para

Solução

de

ITS

(Sistema

Inteligente

de

Transporte), do Projeto Básico.

c. Procedimento de Fiscalização do contrato pelo Poder Público

No modelo atual de concessão não é previsto um procedimento de
fiscalização por parte do Poder Público, em parte devido á ausência de
indicadores e metas de desempenho apontado no tópico anterior.
Sem que as regras de fiscalização estejam claras, retira-se do contrato
sua segurança jurídica, permitindo-se tudo ou nada, a depender da relação
entre o órgão fiscalizado à empresa concessionária.
Para se evitar essa irregularidade, prepõe-se que no próximo contrato
haja

detalhamento

mais

minuciosamente

acerca

da

metodologia

da

fiscalização, incorporando-se as metas de desempenho e qualidade e dandose transparência a todo o processo.
Resposta: Contemplada, conforme cláusulas Décima Sexta e Décima Sétima
(fls. 56 a 59/98), da minuta do Contrato, e conforme Anexo XIII – Indicadores
de Eficiência, Produtividade e Qualidade dos Serviços, do Projeto Básico.
Ressalta-se que, além das infrações de natureza contratual, existem as
infrações de caráter operacional, que estão fixadas no Decreto Municipal nº

1.082/2008, que regulamenta o serviço, inclusive o procedimento de
fiscalização por parte do Poder Público.

d. Política de Investimentos

Para que qualquer concessão de serviço público funcione, deve-se
garantir que a empresa concessionária aufira lucro de seu trabalho. Isso não
significa, porém, que a receita proveniente da concessão esteja revestida de
sigilo, seja intocado.
Por isso, é fundamental que haja uma política de investimentos por parte
da empresa, chancelado e regulado pelo Poder Público, que garante que a
maior parte do dinheiro arrecadado com o transporte público seja aplicado no
próprio serviço.
Novamente, o atual contrato é omisso nesse ponto, exigindo somente
que “a concessionária deverá investir continuamente no serviço”. Não
estabelece, porém, como se dará este investimento, em qual quantia ou
percentual, como ele será aplicado, ou qualquer outra diretriz de cunho prático
para um cumprimento objetivo.
Resposta: Os investimentos estão contemplados no Anexo XIV – Planilha de
Cálculo Tarifário. Ademais, a minuta do contrato traz a possibilidade de
surgimento de novos investimentos ao longo de sua execução, desde que
garantida a sua manutenção do equilíbrio econômico-financeiro.

e. Transparência e Controle social

Os próximos contratos de concessão do transporte público deverão ser
exemplos de participação popular, controle social e transparência. Desde a
concepção do novo modelo, à elaboração da planilha dos custos do serviço,
até sua execução, deve haver respeito integral à Lei n°12527/2011, chamada
Lei de Acesso à Informação.
Para tanto, sugere-se:

a) Sejam instituídas consultas prévias nas alterações de horários e
itinerários, para maior confiabilidade no transporte público, e para
que os usuários possam se preparar para essas mudanças;
Resposta: Contemplada no subitem 4.1.8, do Projeto Básico, e no
subitem 13.2.6 (fls. 46/98), da minuta do Contrato.

b) Simplificação da planilha de custo, para que qualquer pessoa
acompanhe as receitas, custos e lucros provenientes da
prestação do serviço;
Resposta: Contemplada.

c) Que se institua uma auditoria na planilha, realizada anualmente
pela Controladoria do Município, para verificar se o preço da tarifa
está composto corretamente;
Resposta: O item 11.5, da cláusula Décima Primeira (fls. 42/68),
da minuta do Contrato, prevê a possibilidade de contratação, pelo
Poder Concedente, a cada três anos, de Empresa de Auditoria
Independente, para avaliação e emissão de laudo sobre o
processo de revisão tarifária.
O que não impede que a Controladoria também possa realizar
auditoria sobre o referido processo.

d) Que seja criado um Conselho de usuários, formando de forma
paritária pelo Poder Público e a população, que sirva para trazer
as demandas dos usuários do serviço de transporte, assim como
para debater as políticas relacionadas ao tema.
Resposta: A instituição do referido conselho está em estudo, pelo
Poder Concedente.

III.

CONCLUSÃO

As propostas acima foram elaboradas para ajudar a guiar os debates
que, sem dúvida, serão feitos antes de realizada a nova licitação. O

Observatório, porém, não tem a pretensão de esgotar o debate, pois é certo
que muitos, senão todos, os londrinenses têm suas ideias, críticas e sugestões
sobre o transporte público municipal.
Espera-se, somente, que o novo modelo de concessão reflita os anseios
da população e traga o que há de mais moderno, eficiente e econômico no
mercado.

