Ale

~

Comp,lIJlhii

.IM4.onto: I'Topostil

Munici~1

ii

de Trlnsito e Uro.nlaç)o - CMTU

ser ilnDRa , Ata dil Audltnclil Públia rH11liI9 no d i. 26/10/2011

~ra

dluusJlo di Nova CmKullo do Sentlço Oe Trilnsporte PUblloo toletlo.ro do Munk iplo
de londrina.

Pfeudos,

,

SolicfUomo5 i ilneno;Jo ii A.ti di A.udl~ncla P';'bllu de Ois.cussllo Ga Nova Concuslo do Serviço

-

Aten<iosil~nte ,

Ale da Comp.õlnhia Municipal de Trâns;to e Urb.aniuç)o - CMlU

As.r.unlo: Proposta a ser InUilda à Ata da Audlênda publka reaJlDda no dia 26/10/2018
para dlKIWIo da Nova Conc:nsJo do Serviço de Transporte Público Colet lvo do Municiplo

di! lorldrlM.

Pre zados,
Solicitamos a aneuçlo à Ati! di! AudJêncioJ

Públ~

de dlKU5sl1o da Nova Conces~ do SelViço
de Tr.msporte Publico Co~tJvo do Munlêplo de londrina da seguinte proposta:
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Ór!l~o' E ntldilde:
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Assinatura

Ale da COmpanhlil M unicipal M Trinsk D e UrbilniuçJo - CMTU

A$wnID: I'rapoJu a
pt ...

se.- !lnaudil • AtiI dil Alldiinda I'llbIla

rullliIÓII 1'10 dliI 26/ 10/ 2018

dlKuuIo ciIo Hon COnceuJo do SerYlço de TransPorte PIlbOto CoIi!tIvo do Mullldplo

de lDndrlnil.

Solicitamos ii ilM'Uçio lo AtiI di AudiencÕil PllblkiI de do~o di NcoIiI ConceslJo do Sefvoço
de Transporte Pllbllco CoIeIIvco 60 Município de lOndrrfll da ~llIlnte prOpa!til:

At enciosamente,

.om. 1Ldo y"k ,o I'j). Qbkm'A 5b:
RG,

,3Y3'1 1(,<J -o,

"',_ _ _ _ _ _ __

Telefone: _ -,,-_ _ _ _ _ _ _ _ E-miilll: _ _ _ _ _ __ _ _ _ __
Endereço:

_S...bl-UJ'.".4"-'R"',-'I."Q'-_ _______ ______

Ól1ãl:1/Entidade: _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __
Oiltil:- - . J

, __

Audiênda públi(.a do Transporte Coletivo

1 - Deixar daro ii necessidade de prever ônibus suficientes para
evitar a cheg.. da em um mesmo ponto de mais de um ônibus ao
mesmo tempo. pois tal InfraçAo será punida com mult a e a
reincidência poderã levar ao cancelamento da concessão;
2 - Deixar claro que será proibida o embarque e desembarque
de passageiro fora do ponto de ônibus que tal infração será
punida com multa e a reincidência poderá levar ao cancelamento
da concessão;
3 - Exigir, no edital, a fixação e manutenção em todos os pontos
de tabela com a li nha e horário que ali passará;
4 - Fixar em edital uma quantidade mrnima de veículos das . . ,
hr às 8:30 hr e 17:00 hr às 20:00 hr prevendo o conforto da
passag~lro e a pontualidade;
5 - Estabelecer em edital que nenhum passageiro deverá viajar
de pé e que tal infração sera punida com mull~....~;
poderá levar ao cancelamento da concessão.

lido Yu · Marubayashi

RG 3.399.164-9
londrina, 26 de outubro de 2018.

Ale d. Companhia Municipal de Trlnslto e Urb.i nlzaçJo - CMTU

AssunIO: Pr<>!>O'tI I ... r l...,...q • Ati di A\l6\I ..I;I. p,jbl lQ ,ulilacl' 1\0 di. 26/lJ1/ 201l
paR dIscussIo da Noon C-CeuSo do SeMço de rr.nspone Público CoIetiYo do Mun ldplo
de LoncIr .....

SoIldull'lO!l a .~ • ALI da Audl!ncia ~ de dlscu1SJcl da Nowo ConcM$Jo do 5etvlço

de Transporte Publico Coletlvo do MU!lldplo de londrina d. sl'lulnte proPOSt.1:
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Atenciosamente,

N~" r2,6;;,." 16$4.
RG: 9 "21 :!Jfl. ~
Telefon.:

v~ ~980) - ~

CPF:

qt? S€/ ??9 ~ ~ i'

[-m.U:

~b ? _lc,v,(i) rt6í'e? _

Endereço : _ __ _ _ _ _ _ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Orglo/Enliditde: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

D.~ : 2~ 1 10 1 M

.bo-

Ale da Compa nlllil Munklpal de Trl~to e UrbionluçJo-CMT\J

As$unto: Propost•• SIIr ...... i1da i AUI dOI Auc!i'r'I(LI PUbllu ."Iludil no dLl 26/ 10/1018
~,.. d lKwdo da NCMo Conce:ssIo do ~ de Transporte PUblico CoIetivo do Munldplo
de LDndrlna.

Prelado$,

5olk!tlmos ii ar>ençJo • Ati ~ -'udib>da PübIic.io de d~l,IS~ di NOVil COncenJo do Serviço
de Transport'l Pllblico Colet,Y<) do Munidl'lo de londfl~ da se8ulnte p/oposta:
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ÓrKão/Enlidade:~. n.s/o , I'""
Oiltil: 2tJ / lo / Jo/f

Asslna tura

Ale ct. Companhia Mllnlcipal 6e T~Mitoe UrbioniuçJo -eMTU

AssllntO: Ploposta • ser IlII!udOl à AlIO d;l Avdlllncl;l I'Ilbllu rt!;I11udl1 no dilO 26/ 10/ 2tl18
par. dlKlWio ct. HO'ilI ConcessIo do Se~ di! Tr;lMporte Publico Coietlw do Munkiplo
6t! londrtM.

Prezados,
SolldUrnos ii lnexaçlo • AI' ct. ~~ PUblIca de dl~ di Nova Corouulo do Serviço
de Tf"iInsporte Publico CoIellYO do Murtidpio de tondrIN 9 sejuuue prop<atl:
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Óralo/Entidilde:
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Á CMTU - Companhia Munldpal de Tr:aD~ilo e Urbanizaçlo

ÁUuOIO: Proposta a ser anexada' ata da Audiência Publica realizada no dia
26/1012019 pIIl1II discussão na Ncn·. COdct$do do Sen iço de TraMporte
Publico Colelh'o do Municlpio de Londrina.

Pre:r.ados.
Solicitamos a anexação ti ata da Audiéncill l'ublica de discussAo da Nova
ConctMIo do Serviço de Tru.tporte Publico Coleth'o do Muoldpio de
Londrina da seguinte proposta.

Oue as linhas distritais compmndirlas de nunlcracões; 275.Paiguere.
2SQ. laguaruna. 28S=GuaiOlCa. 290-G uaro ... erp.. 295 LeITOyjIle e Vilas
Ru@is atendidas por algwna destas Iinh8$ seja feilQ

Q

I@nsbordo no

Terminal lrefê. e somente após o tmnsbordo. oonjrlqc com horários

comoath'e! C9m a demand3 si. ela destinadas aos Termjnais Acapulco ou
Tmnin.al Central. facilitando assjm

oara

no Cliente CU",ãrio) mais

agilidade cm KU deslocamento iniciol ou final.

Atenciosamente.

Nome: MarildQ Teixeira LoQCS
RG: 5.231.$25-5

fOOC i (43) 3Q31.17oo

e-mail!; marilOO'illondrjsul.ÇQIJl.br

Endereco: Rua Bélgica N" 2215 Jardim Jg1!DÓ.

Ora»' Entidade;
Pata; 261lOflO18

Londrina Sul Tran.~!'!OI'tC Coktiyo LIDA.

Á CMTU - Companhia I\h..,iclpsl de Transito e Urbaniuçio

Assunto: Proposta a ser anc;uda' ata da Audiência Publica realizada no dia
26/1012019 para discussAo na Nova CODcessIo do Serviço de Trallsporte
Publico Colelivo do Muoidpio de Londrina.

Pn,udos.
Solicitamos a anexaçAo i ata da Audiência Publica de discusslo da Nova
Coac:essio do Sen'iço de Tr'lIuPQrte Publko Coleli"o do Muoic:lpio de
Loodriol da ~guinte proposta.

Que IS CUU·''''''' guc yir coml'/C!{ o SCly;co

de trlIMoone de M$)lI&Ciw d\oslC

murueipjo trniu!m pmnisslo de praticar nn mzime

Eventual cm cw(J[tW aqui eMal:.da

siili'1IlA c facilitando

Q

!!9

de

fmamrnlo ConIinuo ou

munidp;º, dCltjnando reççÜa

oora

translado dQ$ t\u1donárjQS ""S cmprga::! intCW"""D5 no

sro;to. Que hoie DI majoria "a,

YÇ'{&i

fazem com wn Icrscjro

PU

ate m('!lmo wn

IrM.<;POrtc com Cffiprga QUC nem !cm dotU!!JÇ!\tKIo pm cst!!r OJ!rnI!ldo,
[)esta

forma poderia sr COOlO fretado. tarjC. sçpdo Com borirjo inii:ial ou [mal

cm SUl

Mc.

dentro do

I.!UDbém escolas que boje freta cwpruu QilfI

Cam RUS 1rjIDII1a40

rnuniclplO Que oodgia!lS emp!fSll,1 estar IlleodçnQo.

Atenciosamente.
Nornc: Marjldo Teixeira Lopes

KG: 5.2] I ,525-5

Fone; (43) 3031.1700

e-mails; marjldó.g.londrisul.C9JD.br

Endmço; Rua Bélgica N" 2215 Jardim IpRÓ.
ÓCg!oI Entidade:
Dali; 26/1012018

Londrina Sul Tran.~por!e Co'clivo L'IDA,

Á CMTU - Com~Dbb MUDkipal de TrlD_.sito e Urbaniuçlo

Assu nto: Proposla a ser anexada á 11111 da Audiência PubliclI mllizada 00 dia
26/ 1012019 para discussAo na NoVl Coacesslo do Sen'iço de T rulporte
Publieo C oJetivo do Munlclplo de LOndrina.

Preu dos,
Solicitamos a anexaç50 á ata da Audiencia Publie. de: discussIo da Nova
C oncessilo do Serviço de TraDsporte Publico Coletivo do Munidpio de
Londrina da seguinte: proposta.

Quç

Municloio p!rIl.yc!s de seuS Secretarias mponsá\-cl pela coo!iq\-.do de

(l

C§lrl!da Rurni:t me olMO de mçlhoria Constante: DA Iln:seO'acllo dllS cstradas
!]IIl!js.

J!ÔQÇip&lmcntc opde Q ltansponc w!etj ... o .tende,

Que •
SUPOOC

emproa OPef8sSon Que "ler cornoor

nu

00\1 CooçmAo

cm ."u !)!'!Cracoes. princjpalmenle trafcgar

mi

pavimentadP·

Atenciosamente,
N9mÇ'j

Mari ldo lSixlÕira Lopes

ROi 5.231 ,525-5

Fonei (43) 3031.1700

ç'-ma.i): mvjk!@londrjsul.CQID.br

Enck[tÇ(): Rua Bfllica N" 2215 Jprdjm Ipoo.

óraw Entidade:
[)atai 261 1012018

LondriRl Sul Transpon e Col(*o l.IDA.

1m mais

s:srod" nAo

AUDltNCIA PUBUCA
- Nova ConcHSlo do Serviça de Transporte PlÍblic;o Coletivo do Munlcfpio de londrina"
Data; 26/10/2018 (sexta-feira)

LISTA OE

RG ;

NOME:
PROFISSÃO:
ENnDADE REPRESENTADA:
ENDEREÇO:.
TELEFONE:
E-MAIL:

RG:

AUOIENCIA PÚBUCA
"Novj Concessão do Serviço de Tl'l1Inspotte PUblico CoIetivo do Município de Londrina"
()jtj: 26/10/2018 (l('lI[lj-feiral

USTAOE

E-MAIl:

NOME:

,~

n

PROFISSÃO:

, . L ,.
(' o (J {{1If) o> n.
Dt

RG,

f"',i'r(on ({

ENTIDADE REPRESENTADA;

ENDEREço; ~ u n IJhH(',,' "1 <fll
TELEFONE,
E-MAIl:

J J '1. ç rt 1.. '1. f

{ ~l

't·rzT· j t . r
K. 1

r ti!}

AUDI~NCIA PÚBLICA
~Nova

Contess:l o do Serviço de TraMporte Publi(.o Coletivo do Munklplo de Londri naData: 26/ 10/2018 lsexta -feira)

USTA

NOME:
I

PROFISSÃO,

\J

~) ~

1\Mí\

ENTIDADE REPRESENTADA:

í.~ Jn
\J'C,Iíi>
)
f>
.J\ 'v,
A

,

RG

\J\L.

ENDEREÇO:
TELEFONE:
E-M Ail:

G,c,c,\(, ~i

;''71~Lf~(.Ç

~

AUD1 ~NC1A PÚBLICA
~Nova

Concesslio do serviço de Tran§pOrte Pübllco Coletivo do Munlclplo de londrina"

Data; 26/10/2018 (sexta-felra)

c""""

I .

AUDI ~NCIA PÚBLICA
- Nova Corn:ess3o do Serviço de Transporte Público Cole tiyo do Município de londrinaData: 26/10/2018 (sexta-feira)

LISTA DE PRESENÇA

I--Urw:w

NOME:
PROFISSÃO:

Cota.--..-

RG :

W()~

ENTlOAOE REPRESENTADA:

0I'A'TlI -

'-D

ENDEREÇO :
TELEFONE:

Cl ct'W7 - ~

E-MAIL:

NOME:

h-

PROFISSÃO:

'\). ~

RG:

~

ENllDAOE REPRESENTADA:

G,...l U

ENDEREÇO:
TELEFONE:
E-MAIL:

RG:

/IJ_ "U.

AUDI~NCIA PÚBUCA
"Nova ConO!s~o do Serviço de Transporte Público Coletivo do Munldplo de Londrina"
Data: 26/ 1D/2018 (sexta-feira )

f;1, '
PRO~
NOME,

LISTA DE PRESENÇA

A

ENTIDADE REPRESENTADA:

f. M

ENDEREÇO:
TELEfONE:

~ t"

C nh ' /J.

L

.') '6,(-<:; 66

C

RG:

j

E-MAIl;

NOME:

l
TELEFONE:
E-MAIl;

NDr' I-{ (

jJ

PROFISSÃO:

A '"

O

ENTIDADE REPRESENTADA:
ENDEREÇOl
TElEFON Ec
E-MAil:

;~. ~'JuJ!Vi

-

'f,( /(350 I ~

,
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l::rrE

AUDI~NCIA PÚBUCA
"Nova Conces51o do serviço de Tunspone PubUto Coletivo do Municiplo de londrina·
Data: 26/ 10/20 18 (sem-feiu )

RG:

NOME,

41, .1

PROFISSÃO,

k>

SI'

~~\t.o..~

ENTIDADE REPRESENTADA:
ENDEREÇO:
TELEFONE:

E-MAil:

IA

~

4.--.-

RG :

,1IZI-LGX
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A'VI?
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W

Alv/sro,fll,,,,~N"~ '" o.
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AUD I~NCIA PÚBUCA
~Novil

Concesslo do Serviço de Transporte PubllcQ Cotel ÍVD do Munidpio de

umdrlnol~

Oata; 26/10/2018 !selCta-feira)

LISTA DE

[-MAIL:

NOME:

RG

J
(2.1

'S

OCj'1.3(?/'-P

AUDl~NCIA PÚ8UCA
"NOVill (onçessJo do Serviço de Triln$porte Publlto ColetiYo do Mi.lnicipio de Londrinil"
Datil: 26/10/2018 (se.ta-feirill

E-MAIL:

I .

AUDI~NCIA PÚBLICA
WNova Cont~ do Serviço de Trinsporte PUblico CoIetlvo do Munldplo de londriniData: 26/10/2018 (sexu-feira)

USTA DE PRESENÇA

_k<hn~

NOME:

RG :

PROFISs,J,V
ENTlOADE REPRESENTADA:

TCfoL

ENDEREço:
TELEFONE:
E-M AI L:

NOME:

RG:

~?/lt2W;; 7oKn~tJ;

PROFISSÃO:

~Iooa.....

ENTIDADE REPRESENTADA:

ENDEREÇO, ~.
TELEFONE:

AJ WCJ

(ynrU - L!J

#Iv!=. Jo,Q<, G1,.,~4<J

33-+C}-

1'-/3

T"J 23

E-MAIL:

-

.Tô/'OU,; "",

@l fl __ . """

AUO I ~NCJA PÚBUCA
-N~

ConcessJo do serviço de Transpone Püblil:o COIelivo do MunJdplo de londJinil"
0011;1: 26/10/2018 (serta·feir<l)

LISTA OE PRESENÇA
NOME:

or c-) ~

'\íV

mi (r-t;t

PROFISSÃO:
ENnOAOE REPRESENTADA:

CM-r" _

(

......

.,

ENDEREÇO:
TELEFONE:
E-MAIL:

NOM'e lo t C;t. C · lu' N,\4'\"IRQS
PROFlssJ,0p..'V <'<l . EiI1 Pte·&r A

RO,

j \~'t.F\~ ,~

ENTIDADE ~~t
ENDEREÇO:
TELEFONE:
E·MAIL:

NOME,

/1">"e I f{. I' esuJS

PROFISSÃO:
ENTIDADE REPRESENTADA:
ENDEREÇO:
TELEFONE:
E-MAIL:

CIV\Av - Lf)

RG :

.~

AUDI~NCIA PÚBUCA

-Nova Concessão do Serviço de Trançportl! Püblico Coletivo do Município de londrina"
Data; 26}10/ 2018 (sexta-feira)

LISTA DE

NOME:

,J1

PROFISSÃO:

.

"".,.:,,,-- úi '

RG :

"

j, ,,

ENTIDADE REPRESENTADA.:

0J'V1.>- J

ENDEREÇO:

TElEFONE:
E-MAIL:

NOME:

1

J

ni\ "::

RG:

PROFISSÃO:

ENTIDADE REPRESENTADA;
ENDEREÇO:

TELEFONE:
E-MAIL:

,cc.

t--

AUDIÊNCIA PÚBUCA
"Nova Concesslio do Serviço de Transporte Públko Coletlvo do Mun idpio de londrina·
Data: 26/ 10}2018 (serta-feira )

E-MAIL:

RG:

NOME:
PROFISSÃO:
ENTIDADE REPRESENTADA:

ENDEREÇO:
TELEfONE:

E-MAil:

SO~

cL
300 S PrtIJ
00 3)".
E-MAil:

AUD I ~NCIA PÚBUCA
-Nova ConcessJo do Serviço de Transporte PUblico CoIetivo do Município de londrina"

Oata: 26/10/2018 (sena-feira)

USTADE

TELEFONE:
E-MAIl.:

AUOI~NCIA PÚBLICA
"Nova Conces~o do Serviço de Transporte Pübllco Coletlvo do Munloplo de londrina"
Data: 26/10/2018 (se.ta-felra)

E·MAlL:

I::!!
.l.
L
PRO~;\-~ ,(... ~~~

NOME,

ENTlOAOE REPRESENTADA:
ENOEREÇO:
TImONE,

E· MAll:

9-

RG ,

:;;;r/rr1uJL

~ ti... 3"10
33 2.2. _ 2.2 4:2.. ('f<W')5 - 2ó 35
Q

'i,'/~ @ """,. .

-I Toet- . c.o", . M

8'1;] 0333

PI/,

AUDl~NCIA PÚBLICA
-Nova concessão do Servlço de Transporte Publico Coletivo do Mun!clplo de LondrinaDala: 26/ 10/ 2018 {sexta-feira}

j -

NOME, ""'" (\. •
PROFOSSÃO, ""

a I

~ ~ \ (jJ

RG :

•

"2.'2 ~::,.

<ô,.

Ç{ L

ENTIDADE REPRESENTADA~~

ENDEREÇO'~
"'EFONE,

E-MAIL:

NOME:

, '"

, ~,

ClS'.

"I. ~ "t q k _~3-S C
~fJJ Q~)

<>,

..,

S~ç-

A ' Mo..4. ~,

~... ~

AUDIÊNCIA PÚBUCA
·Nov~

Contesdo do Serviço de TranslJO(te Púbfloo CoIetivo do Munldplo de londrina"
Dat~ : 26/10/ 2018 (w-lrta-fi!'ira )

f't '> q

::>

tJ
E-MAil :

AUDI~NCIA PÚBLICA
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PROPOSTAS PROTOCOLADAS NA 2ª AUDIÊNCIA PÚBLICA
26/10/2018
Nome: MARILDO TEIXEIRA LOPES
RG: 5.231.525-5
Tel.: (43) 3031-1700

CPF:
E-mail: marildo@londrisul.com.br

End.: Rua Bélgica, 2215
Órgão / Entidade: LONDRINA SUL TRANSPORTE COLETIVO LTDA.

PROPOSTAS

1. Que as empresas que vierem compor o serviço de transporte de
passageiros deste Município tenham permissão de praticar em regime
de fretamento Continuo ou Eventual em empresas aqui estalada no
Município, destinando receita para o sistema e facilitando o translado
dos funcionários das empresas interessadas no serviço, que hoje na
maioria das vezes fazem com um terceiro ou ate mesmo um transporte
com empresa que nem tem documentação para estar operando. Desta
forma poderia ser como fretado, tarifado sendo com horário inicial ou
final em sua sede, também escolas que hoje freta empresas para fazer
seus translado dentro do Município que poderia as empresas estar
atendendo.
Resposta: O sistema de fretamento é regido pela Lei Municipal nº
10.103/2006.
Entretanto, o item 2.1, da cláusula Segunda (fls. 35/98), da minuta do
Contrato, prevê que as futuras concessionárias poderão operar o serviço
de transporte público coletivo nas modalidades seletiva e especial.

2. Que o Município através de suas Secretarias responsáveis pela
conservação de estradas rurais, crie plano de melhoria Constante na
preservação das estradas rurais, principalmente onde o transporte
coletivo atende.

Resposta: Tais medidas serão tratadas junto à Secretaria Municipal da
Agricultura.

3. Que a empresa operadora que vier compor esta nova Concessão tenha
mais suporte em suas operações, principalmente trafegar em estradas
não pavimentadas.
Resposta: Tais medidas serão tratadas junto à Secretaria Municipal da
Agricultura.

4. Que as linhas distritais compreendidas de numerações: 275-Paiquere,
280-Taquaruna, 285-Guairaca, 290-Guaravera, 295 Lerroville e Vilas
Rurais atendidas por alguma destas linhas seja feito o transbordo no
Terminal de Irerê, e somente após o transbordo, partidas com horários
compatível com a demanda seja destinadas aos Terminais Acapulco ou
Terminal Central, facilitando assim para o Cliente (Usuário) mais
agilidade em seu deslocamento inicial ou final.
Resposta: Contemplada, conforme Anexo II - Caracterização e Dados do
Serviço de Transporte Público Coletivo do Município de Londrina,
constante no Edital.

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

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

End.: PAIQUERÊ
Órgão / Entidade: REP. DISTRITAL

PROPOSTAS

1. Canal de denuncias em tempo real, conectado com policial e central de
seguranças dos terminais de bairro e central.
Resposta: A solicitação é contemplada nos Anexos VIII – Especificações
Técnicas para Solução de ITS (Sistema Inteligente de Transporte) e XII
– Especificações para o Serviço de Atendimento e Informações aos
Usuários, do Projeto Básico.

2. Piso taraflex em todos os veículos.
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. Lixeira em todos os carros.
Resposta:

Contemplada,

conforme

anexo

V

–

Quantitativo

e

Especificações Técnicas Básicas da Frota, do Projeto Básico.

4. Contrato com concessionárias de 10 anos.
Resposta: Conforme o Art. 5º da Lei Municipal nº 9.220/2003, o prazo da
concessão será de 15 anos, a contar da assinatura do contrato, podendo
ser prorrogado por igual período, de acordo com a oportunidade e
conveniência do Poder Concedente e após prévia autorização
legislativa.

5. Fiscalização eficiente nos ônibus dos distritos rurais.
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 previstas no Decreto
Municipal nº 1.082/2008, que regulamenta o serviço, inclusive o
procedimento de fiscalização por parte do Poder Público.

6. Aumentar número de carros em horário de pico para diminuir super
lotação.
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.

7. Colocar carro substituto em casos de atrasos superiores a 10 minutos.
Resposta: Contemplada, conforme Anexo XIII – Indicadores de
Eficiência, Produtividade e Qualidade dos Serviços, do Projeto Básico.
Além do já estabelecido no Decreto Municipal nº 1.082/2008, que
regulamenta o serviço

8. Veículos novos deverão vir com poltronas confortáveis.
Resposta: Conforme anexo V – Quantitativo e Especificações Técnicas
Básicas da Frota, do Projeto Básico, os novos veículos adquiridos com
equipamento de ar condicionado possuirão poltronas estofadas.

9. Canais de comunicação eficientes com CMTU e outras empresas
prestadoras do serviço.
Resposta: A solicitação de comunicação eficiente é contemplada nos
Anexos VIII – Especificações Técnicas para Solução de ITS (Sistema
Inteligente de Transporte) e XII – Especificações para o Serviço de
Atendimento e Informações aos Usuários, do Projeto Básico.
Com relação a “outras empresas prestadoras do serviço”, 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.

10. Sistema de monitoramento de wi-fi em ônibus que não funciona.
Resposta: O sistema de wi-fi será ampliado, conforme Anexo IX –
Especificações Técnicas para Solução de Wi-Fi nos Veículos (Ônibus),
do Projeto Básico, constante no Edital.

11. Maior segurança e responsabilidade das concessionárias em caso de
acidentes e assaltos a passageiros.
Resposta: Contemplada no item 12.3, da cláusula Décima Segunda (fls.
44/98), do Edital.

12. Manutenção viária onde circulam os ônibus, por se tratar de veículos
pesados destrói o asfalto com maior freqüência.
Resposta: Tais medidas estão sendo tratadas pela Secretaria Municipal
de Obras e Pavimentação.

13. Eficiência e transparência na avaliação das empresas.
Resposta: Contemplada, conforme itens IV e VI, e Anexo XIII –
Indicadores de Eficiência, Produtividade e Qualidade dos Serviços, do
Projeto Básico.

14. Liberar 0800 para receber chamadas de celular.
Resposta: A solicitação é contemplada no Anexo XII – Especificações
para o Serviço de Atendimento e Informações aos Usuários, do Projeto
Básico.

15. Colocar carregadores de celular em ônibus e pontos de integração.
Resposta: Não contemplado.

16. Integração do transporte Região Metropolitana.
Resposta: A prerrogativa de tratar da implantação da integração do
serviço de transporte público coletivo da região metropolitana de
Londrina é do Governo Estadual.
De qualquer modo, a minuta do Contrato (fls. 43/98), do Edital, traz a
possibilidade de modificações na operação do serviço, inclusive, em
casos de novas integrações.

17. Pontos 100% cobertos.
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 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 e substituição de novos abrigos.

Nome: RICARDO ESTEVANOVIT
RG: 3.312.185-7

CPF:

Tel.: (43) 98453-5013

E-mail:

End.: Rua Cravina, 15.
Órgão / Entidade:

PROPOSTAS

1. Contratação dos cobradores até o momento que se tenha certeza que
toda a informatização esteja concluída.
Resposta: De acordo com o Art. 2º, da Lei Municipal nº 11.472/2012, a
obrigatoriedade ou não destes profissionais nos veículos utilizados no
serviço depende do “acordo coletivo ou convenção coletiva de trabalho
celebrado entre representantes sindicais profissionais e patronal do
setor”.

2. Licitações com menor período de atuação, não 15 anos.
Resposta: Conforme o Art. 5º da Lei Municipal nº 9.220/2003, o prazo da
concessão será de 15 anos, a contar da assinatura do contrato, podendo
ser prorrogado por igual período, de acordo com a oportunidade e
conveniência do Poder Concedente e após prévia autorização legislativa.

Nome: MARCUS VINICIUS GOMES ZAMINELLI
RG: 8.260.254-2

CPF: 005.724.649-16

Tel.: (43) 9 9993-3058

E-mail: viniciuszaminelli@hotmail.com

End.: Rua Almirante Tamandaré, 70
Órgão / Entidade:

PROPOSTAS

1. Contabilizar receita financeira de bilhetes vendidos e não utilizados em
cada ano, levando em conta que a empresa que arrecada os valores
pode obter receita financeira.
Resposta: As receitas tarifárias constituem a remuneração do serviço,
conforme cláusula Oitava (fls. 39 a 41/98), da minuta do Contrato. A
mesma cláusula também prevê a possibilidade da obtenção de receitas
alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados,
como forma de auxiliar na modicidade e na redução do preço das tarifas.

2. Dimensionar horários e avaliar a possibilidade de maiores linhas
expressas e rápidas para agilizar o transporte do usuário.
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.

3. Abrir um canal direto para contato do usuário.
Resposta: A solicitação é contemplada nos Anexos VIII – Especificações
Técnicas para Solução de ITS (Sistema Inteligente de Transporte) e XII
– Especificações para o Serviço de Atendimento e Informações aos
Usuários, do Projeto Básico.

Nome: ILDO YUKIO MARUBAYASHI
RG: 3.399.164-9
Tel.:
End.: SHANGRILA
Órgão / Entidade:

PROPOSTAS

CPF:
E-mail:

1. Deixar claro a necessidade de prever ônibus suficientes para evitar a
chegada em um mesmo ponto de mais de um ônibus ao mesmo tempo,
pois tal infração será punida com multa e a reincidência poderá levar ao
cancelamento da concessão.
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.

2. Deixar claro que será proibido o embarque e desembarque de
passageiros fora do ponto de ônibus que tal infração será punida com
multa e a reincidência poderá levar o cancelamento da concessão.
Resposta: O Decreto Municipal nº 1082/2008, que regulamenta o
serviço, trata das infrações operacionais e integra o Edital.

3. Exigir, no edital, a fixação e manutenção em todos os pontos de tabela
com a linha e horário que ali passara.
Resposta: Considerando que, atualmente a maioria dos usuários do
serviço possui smartfone, será disponibilizado aplicativo que permitirá,
em tempo real, a verificação de quais as linhas e horários atendem o
ponto desejado, conforme Anexos VIII – Especificações Técnicas para
Solução

de

ITS

(Sistema

Inteligente de

Transporte) e XII

–

Especificações para o Serviço de Atendimento e Informações aos
Usuários, do Projeto Básico.

4. Fixar em edital uma quantidade mínima de veiculas das 06h30min hr às
17h00min hr e 17h00min hr ás 20h00min hr, prevendo o conforto do
passageiro e pontualidade.
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.
O conforto e a pontualidade serão medidos por meio de indicadores,
conforme Anexo XIII – Indicadores de Eficiência, Produtividade e
Qualidade dos Serviços.

5. Estabelecer em edital que nenhum passageiro devera viajar de pé e que
tal infração será punida com multa e a reincidência poderá levar ao
cancelamento da concessão.
Resposta: Não contemplado, pois esta não é uma característica do
serviço de transporte público coletivo de passageiros.
É uma característica de serviço de fretamento e do Transporte
Rodoviário, que possuem tarifas mais altas para propiciar tal garantia.

Nome: GILDALMO DE MENDONÇA
RG: 10.686.868

CPF: 138.411.906-00

TEL: (43) 9 9955-9340

E-MAIL: gil@tcgl.com.br

End.: Rua Messias Wilmar de Souza, 756.
Órgão/Entidade: Transporte Coletivos Grande Londrina LTDA.

PERGUNTAS E SUGESTÕES

1. Porque a ata de audiência publica sobre a nova licitação do transporte
coletivo de Londrina, publicada no site desta companhia na data de hoje
(26/10/2018) não respondeu aos questionamentos e sugestões da
administração da Grande Londrina, protocoladas nos dias 3 e 4 de
outubro?
Resposta: A ata da 1ª audiência pública, realizada em 03/10/2018, traz
as respostas dadas em audiência. Os questionamentos e propostas que
não foram tratados durante a sua realização, por terem sido
protocolados,

estão

www.cmtuld.com.br

respondidos

no

endereço

eletrônico:

2. Na primeira audiência publica realizada em 03/10/2018 foi apresentado
à divisão do município em duas áreas operacionais, estimando-se a
divisão de 66% da demanda para a área 1 e 34% para a área 2.
Também foi informado que as linhas diametrais e perimetrais que
tiverem origem nas duas áreas serão compartilhadas e não foi informado
como se dará esse compartilhamento. Diante disso, sugere-se:
a. Que somente as linhas que tenham mais de 30% de seu
itinerário na área da outra operadora tenham a operação
compartilhada.
Resposta: Contemplada no compartilhamento das linhas radias
rápidas conforme subitem 10.4.2, do Projeto Básico.

b. Que a operação seja compartilhada na proporção do
itinerário em cada área. Por exemplo, se uma linha possui
40% de seu itinerário na área 1 e 60% na área 2 a operação
seja realizada na proporção de 40% da demanda para a área 1
e 60% para a área 2. A primeira divisão da operação seguiria
uma proporção de horários (sendo horários operados de
forma intercalada, na mesma proporção). Para manutenção
de um equilíbrio operacional sugere-se também que seja
realizada a verificação da demanda transportada a cada 3
meses de forma a revisar a proporção da operação mantendo
40% da demanda para a área 1 e 60% para a área 2, revisando
a seqüência de partidas semestralmente.
Resposta: Não contemplada.

3. Na primeira audiência realizada no dia 03/10/2018 foi apresentada a
intenção de definir idade média e máxima para a frota em operação. Ao
realizar os estudos de viabilidade da concessão (através da ferramenta
mais adequada que é o Fluxo de Caixa) o Poder Concedente irá
perceber que ao estabelecer idade média para a frota acaba por exigir a
substituição de alguns veículos com poucos anos de uso, fazendo com
que haja elevação da tarifa de remuneração ao invés de sua redução. A
idade do veiculo é um dos itens mais analisados pelo gestor público,

porém a real importância deveria recair sobre o estado de conservação
da frota e não a sua idade. É evidente que um veiculo de 5 anos sem
uma conservação efetiva é mais prejudicial para a população do que um
veiculo com idade de 10 anos devidamente conservado. Diante dessa
situação sugere-se:
a. Que seja determinada apenas a idade máxima dos veículos,
excluindo-se a exigência de idade média.
Resposta: Não contemplada. A exigência da idade média em 5,5
anos visa manter a qualidade da frota e a redução dos custos
com manutenção.

4. Na primeira audiência publica realizada em 03/10/2018 foi indicado que
haverá inclusão de percentual de veículos com ar condicionado. Com a
preocupação voltada para o custo do sistema, pergunta-se:
a. O Município realizou os estudos de viabilidade considerando
o preço mais elevado de aquisições desses veículos?
Resposta: Sim, conforme Anexo XIV – Planilha de Cálculo
Tarifário, do Projeto Básico.

b. O Município realizou estudos de viabilidade considerando o
maior consumo de combustível e peças do veiculo com ar
condicionado.
Resposta: Sim, conforme Anexo XIV – Planilha de Cálculo
Tarifário, do Projeto Básico.

c. O Município realizou os estudos de viabilidade considerando
a necessidade e maior tempo de parada para manutenção
dos equipamentos de ar condicionado, elevando o percentual
de frota reserva?
Resposta: O percentual da frota reserva estabelecido no Edital é
de no mínimo 5% e no máximo 10% em relação à frota
operacional, por força do Art. 7º, da Lei Municipal nº 9.220/2003,
ou seja, independe se o veículo possui ou não equipamento de ar
condicionado.

Tomamos a liberdade de anexar um trabalho executado pela Fundação
COMPETEC de 2016 que fez comparativos de consumo de combustíveis entre
ônibus equipados com aparelho de ar condicionado e ônibus convencionais
para a analise de quem está elaborando o Edital, além disso, nova planilha da
ANTP, página 89 (item “Custos dos Serviços de Transporte Publico por ônibus
– Método de Cálculo/2017), reforça o aumento de consumo de diesel em
ônibus equipados com ar condicionado.

5. Na primeira audiência realizada no dia 03/10/2018 foi apresentado que a
frota operacional ira ser acrescida de 5 veículos, sendo adicionados 11
novas linhas no sistema, na área 2, contudo não informado qual a
expectativa de elevação da demanda pagante transportada, pois a
elevação da frota e da quantidade de linhas fatalmente irá aumentar os
custos do sistema. Sem o devido e necessário aumento de demanda
essa nova configuração da rede de transporte irá aumentar o valor da
tarifa de remuneração. Nesse sentido gostaríamos de saber:
a. Qual a estimativa de demanda equivalente?
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 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.

b. Qual a base e a metodologia dos estudos de demanda
realizados?
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 Edital, que resulta em 2.975.187 passageiros pagantes.

c. Como foi alocado o risco de demanda tendo em vista ser
uma mera expectativa de ocorrência sem nenhuma garantia
de sua concretização? (os dados históricos retratam a
operação de uma rede que não será mais operada).
Resposta: A demanda de passageiros do sistema é a somatória
da demanda das duas áreas operacionais, independente da
participação percentual de cada uma.
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 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.

6. Em virtude da queda constante de passageiros, por parte, em razão do
crescimento de aplicativos de transporte e pela queda natural em razão
da escolha de outros modais, é sabido que o sistema de transporte
público deve ser exercido com a continuidade necessária para o
atendimento de toda a população, assim, é importante manter a sua
estabilidade econômico-financeira. Dessa forma sugere-se a inclusão de
banda de risco de IPKe de 1% para mais ou para menos. Caso o IPKe
caia mais de 1% será realizado processo de reequilíbrio através de novo
calculo da tarifa de remuneração (alterando-se apenas os dados de
demanda e quilometragem); da mesma forma se houver crescimento de
mais de 1% do IPKe será realizado o mesmo processo de reequilíbrio.
Com essa medida a prefeitura garante a continuidade do serviço publico
essencial.
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.

7. Sugerimos que conste no novo contrato a inclusão de subsídios nos
casos em que o Município resolva decretar uma tarifa publica menor que
a tarifa técnica apurada, fato que já ocorreu na vigência do atual
contrato.
Resposta: Está contemplada na cláusula Décima Segunda (fls. 43/98),
da minuta do Contrato, que o reequilíbrio econômico-financeiro poderá
ser implementado através dos seguintes mecanismos: a) reajuste
tarifário extraordinário; b) receitas extra-tarifárias; c) revisão da
metodologia de cálculo tarifário; e d) combinação dos mecanismos
anteriores.

8. De acordo com a apresentação da audiência publica o calculo da tarifa
de remuneração sugerida será realizado com a utilização de uma
planilha de custos. Nestes casos sugerimos:
a. Seja definido que os índices de consumo serão imutáveis
ao longo da concessão por serem risco da concessionária
e que os mesmos deverão ser apresentados pela empresa
no processo licitatório de cada área.
Motivo: a topografia e as vias das áreas são diferentes e
alteram o índice de consumo. Evidentemente que na
inclusão de novas tecnologias e novos veículos, devemse apurar os novos índices de consumo e executar os
ajustes da planilha.
Resposta: A metodologia da revisão tarifária está descrita na
cláusula Décima Primeira (fls. 42 e 43/98), da minuta do
Contrato.

b. Sejam definidas as fontes de informações dos itens de
consumo (diesel, pneus, veículos), dando-se preferência
para os valores públicos, tais como os da ANP (Agência
Nacional de Petróleo), fornecedores, fabricantes etc.
Resposta: A Metodologia de Cálculo Tarifário consta no Anexo
XV, do Projeto Básico.

9. Qual será a metodologia de calculo da tarifa adotada na nova
concessão: Planilha GEIPOT ou ANTP? Sabendo que a planilha do
GEIPOT tem mais de 30 anos e a ANTP é atual e contemplam todos os
atuais cenários em relação a transporte coletivo urbano.
Resposta: Planilha própria, que considera as características do
Município de Londrina, conforme Anexo XV – Metodologia de Cálculo
Tarifário, do Projeto Básico.

10. A Lei 12.587 define que o Poder Público deve buscar a modicidade
tarifaria como diretriz do serviço de transporte coletivo, visando à menor
tarifa possível. Diante disso, qual estudo que o município fez para avaliar

que a divisão em dois lotes seria mais viável economicamente para a
operação do transporte 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.

11. Sugerimos que qualquer disputa ou controvérsia relativa à interpretação
ou execução dos futuros contratos de concessão e que não seja dirimida
amigavelmente entre as partes, devera ser resolvida de forma definitiva
por meio de arbitragem.
Resposta: Não contemplada.

12. Dado o histórico de reiterado descumprimento dos contratos vigentes,
quais as garantias legais e técnicas serão conferidas aos licitantes para
que sejam efetivamente respeitados os termos do edital e do contrato
pelo poder concedente?
Resposta: O próprio Contrato é a garantia. O mesmo traz as
penalidades cabíveis em caso de descumprimento.

13. Quais os critérios técnicos que serão adotados para aferição dos
indicadores de qualidade, já que a aplicação dos mesmos não ficou
clara na primeira audiência pública de 03/10/2018?
Resposta: Os critérios técnicos estão descritos no Anexo XIII –
Indicadores de Eficiência, Produtividade e Qualidade dos Serviços, do
Projeto Básico.

14. Segundo informação colhida na audiência pública do dia 03/10/2018, o
critério de julgamento do certame licitatório será o de menor tarifa.

Considerando que hoje, no atual sistema, a tarifa vigente, decretada há mais
de 10 meses, encontra-se no valor de R$3,95;
Considerando que desde que fora decretada, a tarifa vigente encontra-se
deficitária, o que vem causando inegável prejuízo econômico-financeiro ao
sistema, atualmente na ordem de 6 milhões de reais;
Considerando que passados mais de 10 meses da entrada em vigência da
atual tarifa, houve elevadíssimo aumento dos insumos utilizados na prestação
do serviço, principalmente d óleo diesel, fazendo com que a tarifa técnica se
encontra hoje no patamar de R$4,60;
Considerando

que

no

novo

modelo

licitatório

haverá

aumento

de

quilometragem, com a inclusão de 5 novos carros, alguns deles inclusive com
ar condicionado e novos vultosos investimentos;
Pergunta-se:
a. Qual a tarifa máxima que esta projetada para o Edital?
Resposta: Primeiramente é preciso esclarecer que a nova forma de
operação não aumentará o número de veículos. Pelo contrário, haverá a
redução de 08.
Em segundo lugar, é preciso destacar que a nova concessão não se
trata da continuidade dos contratos atuais, firmados com as atuais
concessionárias. Contratos estes que se encerrarão em 18 de janeiro de
2019.
Os valores máximos das tarifas de remuneração constam no subitem
9.11.1 do Edital (fls. 15/98).

b. Qual a tarifa mínima que esta projetada para o Edital, a fim de que a
Comissão de Licitação possa aferir, de forma objetiva quando do
julgamento das propostas, já que não deverão ser admitidas
propostas em que o preço total seja simbólico, irrisório ou valor
zero, incompatível com os preços de insumos e salários de
mercado acrescidos dos respectivos encargos, ou ainda, propostas
que contenham preços manifestadamente inexeqüíveis, assim
considerados

aqueles

que

não

venham

a

demonstrar

sua

viabilidade através de documentação que comprove que os custos
dos insumos são coerentes com os de mercado, e que os

coeficientes de produtividade são compatíveis coma execução do
objeto?
Resposta: A nova concessão mantém os postos de trabalhos, bem como
os salários e benefícios vigentes.
No demais, o item 9.12 (fls. 15/98), do Edital, estabelece que: serão
desclassificadas as propostas comerciais que sejam inexeqüíveis, nos
termos do Art. 48 da Lei Federal nº 8.666/1.993 e que não estiverem
acompanhadas das planilhas de cálculo tarifário.

15. Segundo recente levantamento realizado no Município de Curitiba
(setembro de 2018), foi registrado mais de 3 milhões de passagens sem
pagamento, ou com desconto para o beneficiário. Esta isenção
representou 17,3% de toda a receita do sistema de ônibus. Ou seja, é
como se cada passageiro pagante contribuísse com R$0,80 de sua
passagem para bancar as isenções de idosos, deficientes, estudantes,
policiais etc. Dentro deste cenário, pergunta-se:
a. Como o município fará o controle das gratuidades do sistema
de Londrina, já que idosos, agentes de endemias, policiais,
deficientes atualmente não passam pela catraca e, muito
menos, possuem sistema de controle das viagens que
realizam?
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.
O sistema de controle das isenções se dará por meio da Solução
de Bilhetagem Eletrônica, conforme Anexo VII, do Projeto Básico.

b. No atual modelo de concessão, qual o numero de viagens
registradas sem pagamento ou com desconto para o
beneficiário?
Resposta: Os dados referentes às isenções tarifárias constam no
item 2.2, páginas 19 ss., do Anexo II - Caracterização e Dados do

Serviço de Transporte Público Coletivo do Município de Londrina,
constante no Edital.

c. No atual modelo de concessão, as gratuidades representam
quanto (em percentual e valores) de toda a receita do sistema
de transporte coletivo de Londrina?
Resposta: Os dados referentes às isenções tarifárias constam no
item 2.2, páginas 19 ss., do Anexo II - Caracterização e Dados do
Serviço de Transporte Público Coletivo do Município de Londrina,
constante no Edital.

d. No novo modelo licitatório, como se dará o controle,
fiscalização e a quantificação das gratuidades e, pois, das
viagens

sem

pagamento

ou

com

desconto

para

o

beneficiário?
Resposta: O sistema de controle das isenções se dará por meio
da Solução de Bilhetagem Eletrônica, conforme Anexo VII, do
Projeto Básico.
A fiscalização ocorrerá conforme estabelecida na Lei Municipal nº
12.641/2017.

e. No novo modelo licitatório, haverá a possibilidade de
instituição de subsidio municipal para ajudar a modicidade
tarifaria?
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.

16. Ficarão mantidas as atuais gratuidades e qual será a política de
gratuidades?
Resposta: Ficarão mantidas conforme itens 8.10 e 8.11, da cláusula
Oitava (fls. 41/98), da minuta do Contrato.

17. No novo modelo licitatório, como esta dimensionada a matriz de risco do
Poder Concedente e das Concessionárias? Explicitar.
Resposta: Esta dimensionada na cláusula Décima Segunda (fls. 43 a
45/98), da minuta do Contrato.

18. Como será a metodologia de revisão e reajuste tarifário no novo modelo
licitatório?
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.

19. No novo modelo licitatório, quando se dará a data-base de reajuste
tarifário e sua periodicidade?
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.

Por fim, visando subsidiar as perguntas e sugestões acima formuladas,
anexamos, neste ato, diversos ofícios protocolizados perante a CMTU/LD,
notadamente quanto à situação deficitária da atual e seus prejuízos econômicofinanceiros dela decorrentes ocasionados ao Sistema.

Resposta: Novamente é preciso destacar que a nova concessão não se trata
da continuidade dos contratos atuais firmados com as atuais concessionárias.
Contratos estes que se encerrarão em 18 de janeiro de 2019.

