GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS FORMULADAS DURANTE A AUDIÊNCIA
PÚBLICA REALIZADA EM 19 DE SETEMBRO DE 2016

"Projeto de Concessão para prestação e exploração dos serviços públicos de
transporte

coletivo

intermunicipal

de

passageiros

na

REGIÃO

METROPOLITANA DE SÃO PAULO - RMSP, prestados pelo SISTEMA
REGULAR (comum, seletivo e especial) de linhas de ônibus e pelos demais
veículos de baixa e média capacidade, atuais e que vierem a ser implantados,
incluindo os VEÍCULOS e as GARAGENS, bem como sua operação e
manutenção."

1ª PERGUNTA:

EMPRESA: Cidadão
REPRESENTANTE: José Elias Alves de Barros

Área 4:
Linha 394 - Distância percorrida: 22 km - Valor da passagem 394 – R$5,20
Linha 311 - Distância percorrida: 44 km - Valor da passagem 311 – R$6,40
Ambas saem de Mogi das Cruzes 394 - Biritiba Mirim e 311 - Salesópolis
Qual é o cálculo que se dá para chegar ao valor final da passagem, sendo que
a linha 394 é 80% do valor da linha 311?
Se a distância percorrida é 50%, qual a razão do valor da passagem ser o
percentual já exposto?
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Resposta

Neste caso, o operador ofereceu uma redução do valor em relação à grade
tarifária. Ou seja, a linha cujo valor da passagem corresponde a R$ 6,40 é, na
verdade, um desconto oferecido pelo operador, o que, proporcionalmente, a
torna mais barata que a Linha 394.

2ª PERGUNTA:

EMPRESA: UGPLAN
REPRESENTANTE: Vireillo
Qual a razão de limitar (em até 20% acima do índice da inflação) o repasse do
reajuste de salário na fórmula paramétrica de reajuste da tarifa de
remuneração?

Resposta

Caso o índice de reajuste salarial anual definido pelo sindicato regional da
categoria profissional da respectiva área seja inferior à variação do IPCA para o
período considerado, o valor de variação de mão de obra que será considerado
para reajuste será o índice de reajuste salarial definido pelo sindicato.
A adoção desta metodologia objetiva estimular postura proativa das
concessionárias no acompanhamento das negociações de reajuste salarial da
categoria junto aos sindicatos da região.

3ª PERGUNTA:

EMPRESA: FUSP- Federação dos Usuários de Transportes Coletivos
REPRESENTANTE: Abner Saraiva

1. Como será calculada a tarifa pública? Qual o valor inicial da tarifa pública?
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2. Está previsto algum seguro de acidentes com a estipulação dos
representantes dos usuários?

Resposta

O cálculo da tarifa de remuneração será feito com base na estrutura de custos,
a partir de uma planilha econômico-financeira que contém os custos do
sistema. Cumpre distinguir o que é tarifa pública - valor pago pelo usuário - e o
que é tarifa de remuneração - montante pago ao operador para remunerá-lo.
São duas tarifas diferentes, que podem ou não ter o mesmo valor. Atualmente,
essas duas tarifas são iguais.
O seguro de acidentes será detalhado no edital.

4ª PERGUNTA:

EMPRESA: Rafael dos Santos Ohvovas
REPRESENTANTE:

O Estado subsidiará a gratuidade por meio do idoso, estudante, etc.?
Qual o valor atual dos usuários (idoso, estudante, etc.)?

Resposta

Sim. O Estado subsidiará as gratuidades. A tarifa de remuneração será feita
com base no número de passageiros catracados, independentemente de ele
ser um estudante passe livre ou idoso. A proposta é que esses passageiros
tenham o cartão ou o bilhete eletrônico.
Atualmente, a gratuidade é feita com base, em média, de 15% da tarifa.

5ª PERGUNTA:
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EMPRESA: Rod Turbo
REPRESENTANTE: Rodrigo

Como serão remunerados os passageiros maiores de 65 anos sem o cartão do
bilhete eletrônico? É obrigatório o cartão para esse passageiro?

Resposta

Todos os usuários maiores de 65 anos deverão possuir o cartão/bilhete
eletrônico.

6ª PERGUNTA:

EMPRESA:
REPRESENTANTE: Estudante – Luiz Henrique F Toledo
Vê-se que cada dia é mais comum a chamada “dupla função”, onde o motorista
os papéis de dirigir e manusear o dinheiro da tarifa. Considerando a
necessidade de um transporte urbano melhor e mais rápido, fora que dirigir
enquanto manuseia a tarifa é infração segundo o código de trânsito brasileiro,
como conciliar ambas as atividades?
Com relação à melhoria dos serviços, como ela será feita, considerando que
especialmente na área 5, os passageiros enfrentam grandes problemas com
ônibus antigos e sem manutenção, e vendo que existe um oligopólio naquela
região em razão de seis empresas daquela área serem de uma única pessoa,
fora algumas empresas efetuarem compra de veículos já usados?

Resposta
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Nos ônibus em que não há cobrador, como nos ônibus seletivos, por exemplo,
a cobrança em dinheiro deverá ser feita com o ônibus estacionado.
Com relação à operação realizada pelas empresas e aos ônibus antigos que
operam na área 5, a licitação objetivará a máxima e ampla concorrência entre
os licitantes, a fim de acabar com oligopólio; e a idade média e máxima dos
ônibus será de seis e dez anos, respectivamente.

7ª PERGUNTA:

EMPRESA: CMTT
REPRESENTANTE: Élio J B Camargo

- Necessidade da criação de conselhos de usuários em cada área para discutir
esta concessão e problemas gerais.
- A rede da EMTU poderia servir a toda à população reciprocamente, pois
ainda que sua lotação seja no mesmo sentido (centro ou bairro), pode ter uma
ação complementar (o usuário desce e o outro sobe).
- Para isso deveria haver uma integração tarifária e sistemas de cobrança.
- Hoje há carros vazios saturando vias (exemplo Francisco Morato) e ao
mesmo tempo pequena frequência (cada 1h no dia útil / 3,5h no sábado e
domingo), de cada linha específica.
- Necessidade de troncalização da rede da EMTU na divisa de São Paulo e
proximidade, com estações de transferência. Evitam-se carros vazios, serve
melhor a população, melhor utilização da frota.
- Que as concessões sejam por eixos de acesso (vias) e não por áreas
centralizadas que são heterogêneas e de difícil administração.
- A rede da EMTU circula por rodovias estaduais congestionadas, com grandes
perdas para os usuários e as concessionárias precisam de maior frota e
funcionários.
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- É necessário e possível priorizar o transporte coletivo como única solução
para a mobilidade, com o estabelecimento de faixas exclusivas nestas rodovias
dentro da região metropolitana, que serviriam também para as linhas
municipais e rodoviárias, conforme prioridade determinada pela lei 12.587/12.
- Com a inviabilidade de soluções sofisticadas e de impossíveis realizações
(metrô/monotrilho), corredores BRT devem ser implantados (exemplo: Raposo
e Anchieta).
- A interação da mobilidade entre Estado e Município só ocorre ou não
dependendo das conveniências políticas de ocasião, mas a população toda
paga por estes desencontros.
- A única oportunidade de melhorar estas situações é antes das concessões,
principalmente que estas além de estabelecer normas, impossibilitam
mudanças estruturais por anos e até décadas.

Resposta

As sugestões foram recebidas e serão analisadas.
Algumas questões precisam ser negociadas pelo Poder Público com
prefeituras, entidades que cuidam das estradas, etc., com o apoio do ente
privado que sagrar-se vencedor.
Cumpre informar que não se está a fazer uma concessão de linhas, mas sim
uma concessão de áreas. Haverá um período, previsto no edital, em que o
operador será obrigado a operar as linhas atuais. Após esse período, poderão
ser propostas mudanças, que serão submetidas à aprovação do Poder
Concedente. Isso ocorrerá durante os quinze anos do contrato, visando sempre
o aperfeiçoamento das linhas existentes e a racionalização do sistema.
Durante todo o período da concessão, deverão ser respeitados o número de
passageiros por metro quadrado que está no edital e o intervalo entre partidas,
a fim de assegurar a qualidade na prestação do serviço público.

8ª PERGUNTA:
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EMPRESA: Nova Central Sindical / Sindicato Rodoviários SP
REPRESENTANTE: Arnaldo Donizetti Dantas

1. O Edital garantirá a preferência na contratação dos operadores nos novos
consórcios vencedores do certame?
2. Será levado em consideração os acordos e convenções existentes e em
vigor na composição dos preços ou ofertas?

Resposta

O Edital não garantirá a preferência na contratação dos operadores atuais.
Não. A remuneração dos operadores se dará unicamente por meio da tarifa de
remuneração, que será atualizada anualmente de acordo com a fórmula
prevista.

9ª PERGUNTA:

EMPRESA: Sindicato dos Rodoviários 3 SP
REPRESENTANTE: Reinaldo

Os transportadores das RTO continuarão nas mesmas empresas ou vão ser
colocados em linhas individuais?
O motivo da pergunta é para acabar com as brigas da concorrência, ao tentar
colocar os passageiros em um fogo cruzado.

Resposta

Não. Os atuais operadores da RTO, para participar do novo contrato, devem
concorrer, e só vão operar sagrando-se vencedores de um lote.
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10ª PERGUNTA:

EMPRESA: Cidadão
REPRESENTANTE: José Elias Alves de Barros

Quantos passageiros por m² é aceitável?

Resposta

Em horário de pico é admitido o máximo de seis passageiros em pé por metro
quadrado.

11ª PERGUNTA:

EMPRESA: José Luiz Nobre Transporte EIRELLE ME
REPRESENTANTE: José Luiz Nobre

Por que dão multas de excesso de passageiros sem abordar os RTO?
Os fiscais ficam dentro dos carros, poderiam abordar e fazer a contagem dos
passageiros. Temos quantidades autorizadas.

Resposta

A questão não é pertinente ao objeto do edital. Com a realização da presente
licitação, 100% do serviço será concedido ao (s) vencedor (es) do certame,
motivo pelo qual a Reserva Técnica Operacional deixará de existir.

12ª PERGUNTA:
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EMPRESA:
REPRESENTANTE: Vanessa de Oliveira

Para participar da licitação a pessoa como empresa individual precisa ter a
categoria de CNH “D”?

Resposta

Somente para os motoristas será exigida carteira de habilitação categoria D.
Para as empresas não é necessário.

13ª PERGUNTA:

EMPRESA: Vanei Antunes Transpor
REPRESENTANTE: Vanei Antunes

Por que as empresas podem entrar de um setor para o outro e eu não posso?

Resposta

Para o operador mudar de área basta participar da concorrência e escolher o
lote em que deseja operar. É necessário sagrar-se vencedor do lote.

14ª PERGUNTA:

EMPRESA: Dailton Lacerda EIRELI Transporte ME
REPRESENTANTE: Dailton Lacerda

A EMTU pode obter linhas específicas na qual em qualquer emergência na
operação ela pode fazer um remanejo de 50% dela para que não descubra
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essas linhas e que enquanto ela opera dê o equilíbrio econômico e com isso o
Estado não fica refém das grandes empresas?

Resposta
Quanto ao plano de emergências, já existe o Paese – Plano de Apoio entre
Empresas em Situação de Emergência – que resolve essa questão.

15ª PERGUNTA:

EMPRESA: Primeiro Parágrafo
REPRESENTANTE: Felipe Bezerra Freitas

Quais elementos serão apresentados na consulta pública?
As atuais empresas da área 5, que encontram-se operando de maneira
precária e ou com impasses jurídicos poderão participar da nova licitação?

Resposta

Serão apresentadas as minutas do edital e do contrato, ainda pendentes de
aperfeiçoamento.
O edital não aborda especificamente qualquer empresa, até porque não
poderia. Apenas estabelece requisitos de habilitação jurídica, habilitação fiscal,
qualificação econômico-financeira, qualificação técnica, que devem ser
cumpridos por qualquer um que pretenda participar da licitação. Caso a
empresa tenha algum problema jurídico, fiscal ou uma situação financeira que
não se coadune, não terá êxito no certame.

16ª PERGUNTA:

EMPRESA: Silveira Tosso Advocacia
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REPRESENTANTE: Hérika

Não foram abordadas as despesas dos terminais utilizados entre as linhas
municipais e intermunicipais.
Gostaria de maiores informações se continuarão as cobranças atuais ou se
haverão alterações nos sistemas de cobranças atuais ou se haverão alterações
nos sistemas de cobrança de despesas de utilização dos terminais?

Resposta

Nos casos dos terminais que são compartilhados com as prefeituras, a parcela
que competir à prefeitura será paga pela prefeitura e a parcela que competir ao
concessionário deverá ser agregada aos seus custos. O operador será
remunerado exclusivamente pela tarifa de remuneração.

17ª PERGUNTA:

EMPRESA: Consórcio Intervias
REPRESENTANTE: Pedro Kasser

As despesas com manutenção de infraestruturas serão pagas à parte ou
embutidas nas tarifas de remuneração?

Resposta

Qualquer infraestrutura que esteja sob posse e gestão do concessionário
deverá ser mantida por ele, às suas expensas. A remuneração desse serviço,
bem como de todos os outros, será feita pela própria tarifa de remuneração.
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18ª PERGUNTA:

EMPRESA: Diário do Grande ABC
REPRESENTANTE: Daniel Marim

Qual é a proposta de modelo para a concessão da Área 5?

Resposta

O modelo da área cinco é o mesmo modelo das demais áreas. Neste modelo, o
operador é remunerado pela tarifa de remuneração, sendo permitida uma
remuneração diferenciada, condizente com os custos e investimentos
necessários para esta área, sem onerar o usuário com o aumento da tarifa
pública. Com uma tarifa de remuneração condizente com os custos e
investimentos, necessários para elevar a área cinco ao nível de qualidade
desejado pelo Estado e pelos usuários, a expectativa é que isso traga
atratividade para a área em comento.

19ª PERGUNTA:

EMPRESA: Mol
REPRESENTANTE: Juge Willwohl

A empresa Eireli precisa ser montada antes do edital ou pode ser montada
após licitado?
No caso da Eireli como será o método de julgamento? A avaliação será técnica
(documentação) ou outro método?

Resposta
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Todo participante deve estar devidamente constituído no momento da
apresentação das propostas, não sendo necessariamente uma Eireli. É
permitida a participação de quaisquer tipos de empresas, pessoa jurídica,
fundos de investimentos, fundos de previdência. O objetivo é dar a maior
competitividade possível.
Tanto no caso da Eireli, quanto no caso de qualquer licitante, o julgamento darse-á com base nos documentos que serão apresentados: propostas de preço,
documentos de qualificação e a metodologia de execução apresentada. Todas
essas questões serão detalhadas no edital, que ficará disponível para consulta
pública.

20ª PERGUNTA:

EMPRESA: SINDIORCAS
REPRESENTANTE: Wander Almeida

Como pretendem manter os operadores ORCAS no sistema? Ou simplesmente
vão excluí-los fazendo-os se tornar uma grande empresa e concorrerem com
as outras mega empresas do setor?

Resposta

A licitação contemplará a possibilidade de que o consórcio seja composto por
um grande número de participantes, sem restrição. O consórcio poderá ser
composto por pequenas empresas, grandes empresas com pequenas
empresas, grandes empresas com Eireli, um consórcio exclusivamente de
Eireli, enfim, não haverá nenhuma limitação nesse sentido. Não há nenhum
espaço legal para que seja assegurada preferência ou reserva de mercado
para quem quer que seja. As cinco áreas serão licitadas novamente e irão
buscar novos ou atuais parceiros, mas com novos contratos e com novo
modelo.
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21ª PERGUNTA:

EMPRESA: Cooper Triunfo
REPRESENTANTE: Fábio Gonçalves de Novais

Sabemos que o Estado pode reservar como segurança uma certa porcentagem
do sistema de transporte para uma eventual “emergência”. Caso tenha essa
porcentagem, os ORCAS poderiam continuar como parceiros do Estado nessa
licitação?

Resposta

Os atuais parceiros poderão continuar operando, desde que participem da nova
licitação e sagrem-se vencedores, atendidos os requisitos do edital. Todos
poderão participar, bastando apresentar a proposta para um ou mais lotes.

22ª PERGUNTA:

EMPRESA: Cooper Triunfo
REPRESENTANTE: Marcos Antonio da Silva

O ORCA funciona como uma ferramenta , na qual os grandes consórcios veem
como ameaças e com isso induzidos à ilusão de que se os ORCAS deixarem
de oferecer transporte de qualidade podem ser substituídos. Porém, os
ORCAS, operando há quase 20 anos, podem dar suporte e virar uma nova
empresa e continuar a operação sem ficar reféns das grandes empresas?

Resposta

Idem 21ª pergunta.
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23ª PERGUNTA:

EMPRESA: José Alves Dahora Transportes ME
REPRESENTANTE: José Alves Dahora

Seria prudente o Estado ter uma empresa como reserva do Estado composta
pelos operadores que já estão no sistema e licitar os 94% como foi em 2006?

Resposta

Não. Não é possível prestar o serviço sem a devida participação na licitação.

24ª PERGUNTA:

EMPRESA: Coopermosa
REPRESENTANTE: Rafael

O sistema será licitado 100%? Haverá reserva técnica operacional?

Resposta

Idem 23ª pergunta.

25ª PERGUNTA:

EMPRESA: Delfinos Transportes
REPRESENTANTE: Ivanildo Delfino
Nesta licitação será reservada alguma porcentagem para os RTO’s? (ORCA)
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Resposta

Idem 23ª pergunta.

26ª PERGUNTA:

EMPRESA: Carlos José Dutra ME
REPRESENTANTE:

Sou RTO, poderei participar da licitação como pessoa jurídica com o nome da
empresa sendo Transporte ME ao invés de EIRELI?

Resposta

Sim. É permitido microempresa, empresa de pequeno porte, Eireli, sociedades
limitadas, sociedades anônimas, não há qualquer restrição neste sentido.
Somente não se admitirá pessoa física.

27ª PERGUNTA:
EMPRESA: FETPESP – Federação das Empresas de Transportes de
Passageiros do Estado de SP
REPRESENTANTE: Ivan Lima – advogado da FETPESP

1. Esta Federação reconhece que o modelo de separação de áreas proposto (5
áreas) atende de forma mais eficiente possível as necessidades do sistema,
com vistas ao melhor atendimento ao usuário.
2. Esta Federação informa que é entusiasta da adoção da sistemática contida
na Lei Federal nº 12.587/12 (Lei de Mobilidade Urbana), notadamente a
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segregação entre Tarifa Pública e Tarifa de Remuneração, como instrumento
para a modicidade tarifária.
3. Considerando que as atuais concessões não tiveram todos os seus
investimentos amortizados, em razão do exíguo prazo de 10 anos, tendo
acarretado na necessidade de pagamento de indenizações às concessionárias.
Considerando que o Governo do Estado já utilizou, de forma exitosa, o prazo
de 20 anos para concessões de transporte (SIM da Baixada). E, por fim,
considerando que um maior prazo proporciona uma maior diluição dos
investimentos e, consequentemente, a modicidade tarifária, sugere-se a
adoção de prazo de 20 anos, prorrogados em caso de assunção de novas
infraestruturas.

Resposta

O prazo proposto foi calculado com base nos custos e investimentos
projetados, bem como na devida remuneração do ente privado. De todo modo,
a sugestão será avaliada, a fim de apurar eventual necessidade de alteração.

28ª PERGUNTA:

EMPRESA:
REPRESENTANTE: Estudante

Economicamente falando, não seria viável uma livre concorrência nestes
transportes?

Em

outras

palavras,

diversas

empresas

fazendo

linhas

semelhantes entre si, porém cada uma tendo de “conquistar” seu cliente, o
passageiro. Melhorando seus serviços, diminuindo preços de tarifa, por
exemplo.
Pensando-se na padronização das pinturas das empresas, não seria melhor
acabar com isto? Se considerar a “personalidade” da empresa, e as que
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entraram para a história destas? Ainda se considerar que a empresa tenha
serviços municipais e intermunicipais, e em uma eventualidade usar o mesmo
veículo em ambos os serviços, gerando assim redução de custos.

Resposta

A livre concorrência não é possível num serviço público, visto que este precisa
de regulação. Neste caso, o objetivo é prestar o melhor serviço possível ao
usuário, e a livre concorrência pode afetá-lo diretamente, com o aumento de
tarifa ou queda da qualidade, por exemplo.
A padronização das pinturas enquadra-se nesse aspecto da regulação, sendo
necessária para a identificação do usuário do serviço, do serviço que é
prestado, por quem é prestado, quem é o responsável pela fiscalização, etc. É
uma regulação já feita pela EMTU e sujeita a aperfeiçoamentos, mas isso não
é objeto de discussão na presente licitação.

29ª PERGUNTA:

EMPRESA:
REPRESENTANTE: Sérgio Alves Senna

Como seria feita a remuneração de empresas individuais?

Resposta

As empresas individuais, sendo vencedoras de um lote sozinhas, sem a
participação de nenhum consórcio, serão remuneradas por tarifa de
remuneração, como qualquer outra concessionária. Se for componente de um
consórcio, esse consórcio, ao final da celebração do contrato será constituído
em SPE, uma empresa, e a remuneração será feita para essa empresa, que
fará a distribuição aos seus acionistas da forma como julgar pertinente.
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RESPOSTAS ÀS PERGUNTAS FORMULADAS APÓS O TÉRMINO DA
AUDIÊNCIA PÚBLICA

1ª PERGUNTA:

EMPRESA: Consórcio Intervias
REPRESENTANTE: Claudio Freitas

Qual mecanismo previsto sobre a questão da frota queimada?

Resposta

Em casos de vandalismo e depredação da frota, as perdas são compartilhadas
pelo Poder Concedente e pela Concessionária em igual proporção, desde que
tais atos ocorram em via pública, no âmbito de manifestações ou outras
situações similares, e durante a utilização do veículo para prestação do serviço
público.

2ª PERGUNTA:

EMPRESA: José Luiz Nobre Transportes ME
REPRESENTANTE: José Luiz Nobre

Quais são as possibilidades de voltar a operar na Linha 261?
Tem a possibilidade de participar do sistema de licitação não tendo participado
da audiência do dia 19/09/16?

Resposta
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Para operar a Linha 261 o interessado deve participar da licitação do lote
correspondente à referida linha e sagrar-se vencedor.
A presença na audiência pública não é requisito para a participação na
licitação.

3ª PERGUNTA:

EMPRESA: Cidadão
REPRESENTANTE: José Elias Alves de Barros

Qual a possibilidade de se descentralizar a Audiência Pública por áreas no
período de Consulta Pública?
Qual a possibilidade de se constar nos portais da SMT e EMTU das
penalidades impostas após reclamações dos usuários? Hoje em dia as
respostas de tais reclamações são muito morosas e com a mesma resposta,
quer seja: estamos analisando; a reclamação foi encaminhada. E no final as
empresas continuam nas mesmas práticas.

Resposta

A audiência pública é única, e foi realizada somente no dia 19/09/2016. A
próxima etapa será a disponibilização do edital para que os interessados
tenham acesso e apresentem seus questionamentos.
Com relação à publicidade das penalidades, a sugestão foi recebida e será
devidamente analisada.
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