GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

AUDIÊNCIA PÚBLICA
001/2016 – EMTU/SP
Concessão da prestação e exploração dos serviços de transporte coletivo intermunicipal da
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 capacidades,
incluindo garagens, operação e manutenção.
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ABERTURA

Mestre de cerimônias (00:00:01 – 00:06:01)
Bom dia a todos. Sejam bem vindos à Audiência Pública STM nº 001/2016, que trata da
concessão dos serviços de transporte coletivo intermunicipal por ônibus da região
metropolitana de São Paulo. Peço a gentileza a todos que mantenham seus celulares e
aparelhos de comunicação na condição silenciosa, que é a indicação para o início dos nossos
trabalhos.
Mais uma vez bom dia a todos. A Secretaria dos Transportes Metropolitanos e a EMTU,
Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, tem a honra de recebê-los para a presente
audiência pública, aberta a qualquer pessoa ou entidade interessada, com objetivo de dar
conhecimento, informar e esclarecer a opinião pública. Informamos que esta audiência está
sendo integralmente gravada em áudio e o seu conteúdo será transcrito e anexado ao
processo e disponibilizado no site da Secretaria dos Transportes Metropolitanos, que tem o
endereço: www.stm.sp.gov.br, por meio de link específico.
Damos início à audiência pública referente ao projeto de concessão para prestação dos
serviços públicos de transporte coletivo intermunicipal por ônibus da região metropolitana de
São Paulo, nos termos do aviso publicado na imprensa oficial. Esta audiência pública destina-se
a apresentação do projeto a população e interessados conforme será detalhado na exposição.
Antes da composição da mesa e início dos trabalhos, nós faremos a leitura das principais
regras desta audiência pública:
A participação na audiência pública é aberta a todos os interessados nos termos do
regulamento da audiência pública, publicado na página eletrônica da Secretaria dos
Transportes Metropolitanos e disponível para consulta junto à equipe de organização do
evento.
Todos os participantes devem se identificar na entrada do evento. Será facultada a todos a
possibilidade de manifestação e apresentação de questionamentos em relação ao projeto,
ambos somente por via escrita, em formulário próprio disponibilizado nos assentos de cada
um, bem como pela equipe de organização do evento. Se necessitarem de mais formulários,
por gentileza, ergam as mãos que encaminharemos.
As manifestações e questionamentos serão recebidos pela equipe de apoio ao longo da
apresentação e em até quinze minutos após a conclusão. As perguntas com teor semelhante
serão agrupadas e respondidas de forma única. As questões serão lidas e respondidas ao
público por pessoa indicada pela mesa diretora. Os questionamentos serão respondidos ao
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longo da presente audiência. Caso não seja possível, em razão de eventual complexidade
técnica, as respostas serão disponibilizadas no site da Secretaria: www.stm.sp.gov.br em link
específico para a audiência pública, no prazo de até quinze dias.
Esta audiência pública poderá ser encerrada pelo presidente da sessão a qualquer momento e
a seu critério.
Nós chamamos para compor a mesa dessa audiência pública o Senhor Joaquim Lopes,
presidente da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, a EMTU.
Acompanha o senhor Joaquim Lopes à mesa o senhor Celso Jorge Caldeira, coordenador da
Comissão de Monitoramento de Concessões e Permissões, a CMCP, da Secretaria dos
Transportes Metropolitanos e coordenador do grupo de trabalho do Conselho Diretor do
Programa Estadual de Desestatização.
Chamamos também o senhor Fernando Luís Bento Pirró, Diretor Administrativo e Financeiro
da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, senhor Marco Antônio Assalve, Diretor de
Gestão Operacional da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, também o senhor
Caetano Jannini Neto, assessor de coordenação da CMCP. E chamo também o senhor Thiago
Mesquita Nunes, Procurador do Estado, chefe da Consultoria Jurídica da Secretaria dos
Transportes Metropolitanos e também a senhora Lilian Regina Gabriel Moreira Pires, assessora
da Comissão de Monitoramento de Concessões e Permissões.
Ouviremos agora as palavras do presidente da EMTU, o senhor Joaquim Lopes.

Joaquim Lopes, Presidente da EMTU (00:06:15 – 00:16:32)
Bom dia a todos, em particular aqui o meu bom dia aos empresários aqui do setor, aos
consultores, as lideranças, colaboradores da STM, da CMCP, da Secretaria que conduz esse
trabalho, os colaboradores da EMTU, em particular aqui o Pirró, nosso diretor administrativo
financeiro, Marco Antônio Assalve, diretor de operação.
Meus amigos, em 12 de fevereiro de 2005, aqui nesse mesmo local, nós abríamos o processo
licitatório da Grande São Paulo, também com uma primeira audiência pública para conceder o
serviço. Um ano depois nós estávamos assinando o contrato de cinco editais, com quatro
áreas, um processo bastante interessante e importante naquela ocasião, e tivemos disputa em
uma das áreas, uma das áreas restou deserta e encaminhamos boa parte dos problemas que
nós tínhamos até então. Não conseguimos resolver tudo, mas saímos para um processo que
começa a completar dez anos agora em setembro, outubro desse ano, dez anos em quatro
áreas. O importante nesse processo todo é, mais do que definir um tempo de horizonte para
que a gente pudesse realizar esse investimento, foi também a segurança jurídica que se
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buscava na época. Só para recordar, o que regula o sistema, o que regula a nossa atividade
aqui é um decreto, o nº 24.675 de 1986. Imaginem os senhores que nessa época sequer
tínhamos a bilhetagem eletrônica. E esse tempo decorrido nos permite afirmar hoje com toda
a certeza que nós consagramos aqui alguns avanços bastante importantes para o setor. As
pesquisas de imagem estão aí, elas são feitas anualmente e mostra o quanto nós temos
avançado nessa área da prestação de serviços.
Investimentos houve em frota, em sistemas de controle para oferta, controle da receita. Até
então a venda da passagem era feita toda em papel, hoje a gente tem o crédito eletrônico,
tem o cartão, um sistema muito bem avaliado, com premiações, que é o cartão BOM.
Importante: sem nenhum aporte de recurso público na implantação dessa medida. Importante
dizer isso, pois até então o modelo que se tinha para os sistemas de bilhetagem era o Estado
aportando recurso. Com a celebração desses contratos nós tivemos também aí os
investimentos necessários para que a gente pudesse estar oferecendo hoje comodidade,
facilidade para o cidadão que usa o seu serviço.
A mesma coisa com a fiscalização, até então manual, com homens em campo com as
pranchetinhas anotando na porta dos terminais ao longo do viário e a gente evoluiu para o
GPS implantado nas frotas, para um centro de gestão e controle ainda em processo de
implantação, de consolidação, digamos assim, mas mostrando aqui um avanço bastante
importante para a gente. Indicadores de desempenho não havia nenhum e nós temos hoje
contratualmente o IQT, o Índice de Qualidade do Transporte, avaliando frota, avaliando
operação, avaliando a situação econômico-financeira das empresas e o mais importante, o
índice de satisfação para o cidadão que usa o serviço, para o usuário.
Então, vislumbro aqui hoje, claro, restou um desafio que o Estado vem trabalhando. Nesse
evento aqui hoje nós marcamos um novo recomeço para a Grande São Paulo, abrindo com
esse evento, com essa audiência pública, vislumbramos um conjunto de oportunidades para
estar de novo consagrando mais alguns avanços ao longo dos anos que vão aqui.
Há uma orientação clara, toda vez que se licita o cidadão comum se pergunta: por que licitar?
Apenas para cumprir um dispositivo legal, a legislação? Também. É obrigação nossa cumprir e
trabalhar dentro do que prevê a legislação, mas esse momento também sempre se acena aí a
esperança de que a prestação do serviço consiga avançar um pouco mais, consiga trazer mais
algumas melhorias. O Doutor Geraldo Alckmin, sempre que trata desse assunto, a primeira
pergunta que ele costuma fazer é a seguinte: “quais são as melhorias que nós vamos ter agora
para o segundo período?” Orientando de maneira clara, objetiva: olha, não esqueça lá do arcondicionado, não se esqueça do wi-fi, não se esqueça da frota nova, são desafios e melhorias
que a sociedade está colocando que precisam aí ter avanço. Conseguimos já a bilhetagem,
algumas outras regiões, imagino que a gente ainda está nesse processo para construir isso e
então com esse evento aqui, com a audiência que a gente vai ouvir depois com a exposição
dos colegas da CMCP, tem se aqui uma oportunidade de ao fim desse processo estarmos
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assinando os contratos, resolvendo e cavando aqui alguns benefícios e melhorias para o
sistema de transporte público na região metropolitana e também resolvendo o problema de
uma área bastante importante na Grande São Paulo que é a Área Cinco, que eu costumo dizer
que vive um paradoxo, uma contradição muito grande. Nós temos aqui na Área Cinco o que a
gente tem de melhor no transporte, eu poderia ousar aqui e dizer em nível de Brasil, com os
índices fantásticos, índices de satisfação e avaliação pela população muito bem avaliada, e
temos um conjunto depois de empresas que deixam muito a desejar no seu dia a dia com
problemas que vocês viram agora recentemente. Nesse ano, várias vezes com interrupção do
serviço e deixando milhares e milhares de cidadãos que precisam desse serviço para se
locomover, para trabalhar, para estudar, para realizar suas consultas, na mão.
Então se tem aqui a oportunidade de resolver. O Estado tentou por seis vezes, essa será nesse
modelo, eu não digo que será a sétima porque é um outro modelo, mas tem aqui uma
esperança muito forte da população em se resolver essa situação. É meio impossível acreditar
que isso não possa acontecer. Nós estamos aqui em um dos maiores mercados de transportes
do país, sobre pneus e, portanto, acredito que com a abertura agora desse processo a gente
vai com o modelo aí desenhado e trabalhado, já ficam aqui os meus agradecimentos para a
CMCP, o doutor Celso, para a equipe da Secretaria, o doutor Thiago, para o pessoal da EMTU
que trabalhou também fornecendo todas as informações necessárias para que a gente possa
ter um modelo que atenda essa expectativa bastante acentuada da população que usa esse
serviço na grande São Paulo, ficam aqui os meus agradecimentos a cada um dos senhores que
aqui compareceram hoje nesta manhã e dou por aberta então essa audiência. Meu muito
obrigado a todos vocês.

Mestre de cerimônias (00:16:39 – 00:16:58)
Nós solicitamos a todos da mesa diretora que, por favor, ocupem os lugares na plateia para
que possam assistir a apresentação que será feita pela senhora Lilian Regina Gabriel Moreira
Pires, Assessora da Comissão de Monitoramento das Concessões e Permissões.

Lilian Regina Gabriel Moreira Pires (00:17:26 – 00:52:43)
Bom dia a todos. Sejam muito bem vindos, esse é um momento importante da participação da
sociedade junto ao Poder Público e é o momento onde nós esperamos trocas de ideias e de
informação. Eu fiquei responsável pela apresentação do nosso projeto e antes de adentrá-lo
na especificidade eu vou fazer algumas considerações preliminares e rápidas para
contextualizar a nossa circunstância, a nossa situação e todo o nosso trabalho até o presente
momento.
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Como vocês sabem, a Secretaria de Transportes Metropolitanos é responsável pela prestação
dos serviços de transporte coletivo na região metropolitana do Estado de São Paulo. Ela pode
fazer isso diretamente, indiretamente ou mediante delegação conforme artigo nº 175 da
Constituição Federal.
A região metropolitana de São Paulo congrega 39 municípios e a situação da metrópole, todos
nós sabemos, se torna cada vez mais complexa, e o assunto mobilidade ganha cada dia mais
relevo. Esta é uma realidade, temos o Ministério das Cidades, a vida no ambiente urbano
tomou uma proporção de atenção bastante grande e nós tivemos, dentro do Ministério das
Cidades, há uma secretaria responsável pela mobilidade.
Temos um marco legal, que é a Lei Federal nº 12.587 de 2012, que foi um importante marco
na gestão das políticas públicas e que apresenta instrumentos capazes de viabilizar melhores
condições na mobilidade urbana.
Nesse sentido, um sistema de transporte eficiente conecta pessoas, propicia congraçamento e
qualidade de vida. A Secretaria Nacional de Transporte e Mobilidade Urbana estabeleceu as
bases dessa política e essas bases estão em três eixos: sustentabilidade ambiental,
desenvolvimento urbano e inclusão social.
No que concerne à sustentabilidade ambiental, eles visam o acesso democrático à cidade e a
valorização do transporte acessível. No que diz respeito ao desenvolvimento urbano, esse
tema envolve a redução das deseconomias de circulação e a oferta de transporte público
eficiente e de qualidade. No que concerne à inclusão social, a valorização do acesso universal.
Todo esse sistema tem como objetivo primeiro a racionalização do sistema existente, a
distribuição dos benefícios entre os agentes socioeconômicos e a garantia desta acessibilidade.
Então esse é o panorama legal que a gente tem no nosso país com relação à acessibilidade.
Especificamente com relação à região metropolitana de São Paulo, nós tivemos há dez anos
uma grande reformulação, como todos sabem, como o doutor Joaquim colocou, houve uma
divisão do sistema de transporte regular de passageiros em áreas geográficas. Essa alteração
apresentou uma grande inovação na forma da prestação do serviço público de transporte
coletivo, que até então naquele momento era operado por linhas, ou seja, cada permissão e
cada autorização tinha como objeto uma única linha de ônibus.
A mudança de paradigma permitiu maior dinamicidade, agilidade, economicidade,
racionalidade do sistema de transporte público de passageiros e, portanto, são dez anos de
experiência e de aprendizado. Com relação a esse período nós estamos então diante dos
prazos findos, os contratos estão terminando e, portanto, precisamos reorganizar e relicitar
essas concessões. Então em razão disso, esse estudo e todo esse projeto está sendo meditado.
Então a renovação das linhas um, dois, três e quatro e a resolução da linha cinco. A EMTU
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nesse sentido apresentou a proposta na plataforma digital de parcerias com objetivo de
renovar essas concessões e de regularizar a situação jurídico-institucional da área cinco.
A proposta foi considerada conforme pela unidade de parcerias, a UPP, e aprovada pelo
CDPED. Ato contínuo houve a formação do comitê de análise preliminar, o que se denomina
CAP, que realizou uma série de estudos para consolidar as análises empreendidas e delinear os
contornos do projeto de parceria. A proposta desenvolvida pelo CAP foi aprovada pelo CDPED
e foi autorizada a formação do grupo de trabalho para o aprofundamento das premissas
apresentadas. Esse grupo de trabalho congrega integrantes da EMTU, da Secretaria, da CMCP
e um grupo técnico bastante compromissado com a proposta que vai ser apresentada aqui
para os senhores. O que se espera dessa proposta é o melhor atendimento e a satisfação do
usuário, especialmente no que diz respeito à regularidade, conforto, segurança e
acessibilidade, bem como padronizar o atendimento à população de toda a região
metropolitana, essa é a nossa meta. Para conseguir alcançar esse fim é preciso estabelecer
regras claras para a iniciativa privada para que esta invista com segurança jurídica.
Assim, considerando os dez anos de experiência, o projeto traça rumo à melhoria relativa à
prestação desse serviço público tão relevante para a nossa megalópole. Então, feitas essas
considerações preliminares, eu vou iniciar a apresentação do nosso projeto e só para entender
a lógica que a gente estabeleceu aqui, eu vou fazer uma apresentação da situação atual hoje
de todas as áreas, dentro da apresentação do projeto, o objeto, a descrição dessa prestação
dos serviços, as bases gerais da licitação, os investimentos e custos operacionais que serão
feitos pelo privado, como será essa remuneração, vamos falar sobre o reajuste também e a
remuneração por desempenho e ao final faremos uma apresentação sobre a arrecadação que
é uma forma reorganizada da melhoria da regulação da prestação desse serviço público.
Então agora a gente começa com o projeto em si e especificamente, e o nosso primeiro slide,
só lembrando a todos que esse material vai ficar disponível no site, então de acesso a todos.
Não só a transcrição como o material aqui que está sendo apresentado.
Então essa é a nossa situação atual: nós temos cinco áreas, são 39 municípios, temos cinco
concessionárias que operam na localidade, 17 permissionárias, 74 linhas de ônibus, 4.700
veículos, 1,9 milhão de passageiros por dia é a média, 1,2 milhão de viagens diárias e R$ 1,9
milhão de receitas tarifárias nos dados de 2015.
Só para efeito de localização, nós temos aqui na nossa área um os municípios de Cotia, Embu,
Embu Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba, São Lourenço da Serra, Taboão da Serra, Vargem
Grande Paulista. Temos aqui também no slide os operadores atuais, que eu vou declinar a
leitura e o material fica disponível para quem se interessar lá no site.
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A nossa área dois congrega os municípios de Barueri, Cajamar, Caieiras, Carapicuíba, Francisco
Morato, Franco da Rocha, Itapevi, Jandira, Osasco, Pirapora do Bom Jesus e Santana de
Parnaíba, com os seus respectivos operadores também.
Na área três temos os municípios de Arujá, Guarulhos, Mairiporã e Santa Isabel.
Na área quatro os municípios de Biritiba Mirim, Ferraz de Vasconcelos, Guararema,
Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes, Poá, Salesópolis e Suzano.
E na área cinco Diadema, São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo, Santo André, Mauá,
Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra. Então nós temos aí as cinco áreas apresentadas com seus
respectivos municípios, municípios com peculiaridades, especificidades locais e essa divisão de
área propicia esse equacionamento com relação a todas essas diferenças que naturalmente
são existentes.
Muito bem, a caracterização do nosso projeto e, portanto, a primeira parte específica dele que
diz respeito ao objeto que vamos licitar e a nossa proposta de estudo. Então num primeiro
momento, repetindo já o que eu coloquei para vocês temos uma experiência de dez anos de
contrato e temos uma realidade urbana e metropolitana cada vez mais conurbada e cada vez
mais complexa. Então esse foi o nosso cenário de estudo e a ideia e a proposta é a renovação
das áreas de um a quatro e a regularização da área cinco, ou seja, incluir todas as áreas dentro
de um mesmo panorama de regulação para que com isso o usuário receba igualmente a
prestação do serviço. Então a ideia é que as cinco áreas sejam tratadas do mesmo modo e na
mesma situação jurídico-institucional. O que se espera com isso é evidentemente a melhoria
do atendimento ao usuário e que ele tenha a presteza, a satisfação, uma boa qualidade do
serviço público. Isto também, claro, a gente tem uma base e um pilar que é a satisfação do
usuário, a nossa preocupação com o usuário, essa é a nossa meta, e temos também que
garantir a atratividade e competitividade desse procedimento licitatório. Então é um desafio
para que ele se torne um negócio que seja um negócio ótimo e que seja atrativo para a
iniciativa privada, então essas foram as nossas bases de análise.
Aqui a nossa competência legal e a nossa obrigação institucional, que a gente já conversou, e o
objeto. Qual é o objeto do nosso projeto? É a concessão de serviços de transporte coletivo
intermunicipal de passageiros sobre pneus por ônibus na região metropolitana de São Paulo.
Nesse serviço se inclui a operação, a conservação, a manutenção da infraestrutura atual e
aquela que vier a ser implantada. Então é um objeto que além da prestação em si temos todos
esses seus acessórios e congregados.
Dentro desse projeto então a gente tem a divisão de todas as áreas, as cinco áreas, e com a
intenção de regularizar a área cinco, de novo para que a gente tenha uma prestação equânime
e uma relação jurídico-institucional igualitária para todos os operadores, mantendo então os
mesmos padrões de serviço e de qualidade. Esta implantação e manutenção, quer dizer, nós já
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temos esse sistema de bilhetagem, de controle automatizado, monitoramento e o CCO, mas
isso tudo está sendo pensado com todas as melhorias que serão úteis e necessárias para a
prestação desse serviço.
Cogestão dos serviços de implantação, operação e manutenção dos sistemas de arrecadação
metropolitanos, que são grandes instrumentos de regulação, de controle e de segurança para
a iniciativa privada também. Adequação da frota quanto à acessibilidade e ao conforto,
disponibilização de cerca de cinco mil ônibus e a instalação de garagens. Então esse é o nosso
desenho de projeto.
Na concorrência, na licitação, a competitividade desejada é que ela seja a mais ampla e
competitiva possível, portanto a participação é facultada a todos aqueles que atendam as
exigências do edital e podem participar consórcios de empresas sem limitação do seu número
de participantes e também é admitida a participação da Eireli, que é a Empresa Individual de
Responsabilidade Limitada, aquela empresa de um único sócio. Então esse consórcio não tem
limite, as empresas sejam elas Eireli ou não, se consorciam e estão à vontade para essa
participação.
Mantêm-se as cinco áreas atuais. O prazo dessa concessão é de quinze anos e as informações
de dimensão do projeto a gente tem a média útil do ano de 2015, 1,8 milhão de passageiros, e
os dados de 2016 de receita média anual de R$ 2,04 bilhões.
Qual vai ser o critério dessa licitação? O critério vai ser o maior percentual de desconto sobre a
tarifa de remuneração, e a gente vai falar já sobre essa tarifa de remuneração. Mas esse vai ser
o critério para se escolher o vencedor do procedimento licitatório. A iniciativa privada, que
deseja participar, qual vai ser o investimento e quais vão ser os seus custos operacionais? O
investimento está no ambiente da frota, garagens e instalações e equipamentos, sistema
automatizado de controle de ofertas, monitoramento dos terminais e estações, CCO, sistema
de bilhetagem, almoxarifado e capital de giro. Então, de modo geral e de maneira bastante
ampla, esses são os investimentos do negócio que contemplam ainda os seus custos
operacionais. Então a gente tem, enquanto custo operacional, aqueles custos que são
variáveis: combustível, lubrificantes, rodagem, peças e acessórios, as despesas com pessoal,
que envolve a remuneração salarial mais os encargos e os seus benefícios, que aí fazem parte
da própria relação trabalhista. Despesas administrativas, como seguros, uniformes, etc. e a
manutenção e operação do sistema de monitoração e bilhetagem. Então a gente tem aí os
investimentos e os custos operacionais para essa iniciativa privada.
No que diz respeito aos parâmetros essenciais do modelo, aqui a gente tem uma diferença que
a gente julga importante e interessante e que garante a segurança da própria prestação do
serviço. Então como que vai ser a remuneração daquele que venceu a licitação? Vai ser por
passageiro transportado, o que comumente no setor se utiliza a denominação “passageiro
catracado”. Então existe uma tarifa de remuneração, essa tarifa de remuneração está definida
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vezes o número de passageiros e esse é o valor que ele vai receber. Essa tarifa de remuneração
ela cobre todos os custos do serviço, remunera os investimentos e vai ser a fonte de
remuneração do prestador. Nessa tarifa de remuneração já temos as gratuidades inclusas, elas
foram computadas, e nós estamos em consonância com o artigo 9º, parágrafo 1º, da Lei de
Mobilidade Urbana, que traz a chamada tarifa de remuneração.
Essa viabilidade econômico-financeira fica definida porque essa concessão vai estar
equilibrada no seu momento zero e o parceiro privado, a iniciativa privada, aquele que venceu
a licitação, ele sempre tem a garantia de receber pelo valor da tarifa e daquela tarifa de
remuneração. Então isso amplia a competitividade, isso garante uma atratividade para a
iniciativa privada, e engloba todas as gratuidades existentes, sem trazer a insegurança ou
qualquer preocupação com a discussão relativa a esse assunto e tema.
Quando a gente trata de tarifa de remuneração é importante entender como é que vai ser
feito este desenho. Este desenho parte de uma grade, e esta grade leva em consideração o
quê? As diferenças entre os municípios. Nós temos na região metropolitana 39 municípios com
situações diferenciadas e com realidades diferentes. E, portanto é preciso compatibilizar toda
essa realidade, então a ideia dessa grade tarifária é estabelecer um parâmetro que seja
equânime para cada situação e pra que isso aconteça, então existe uma grade tarifária, que é
uma tabelinha, essa tabela que vocês estão vendo agora na tela e ela vai ser preenchida
conforme a extensão. Então são faixas de quilometragem, cada faixa representa uma tarifa de
remuneração. Essa tabela vai ser preenchida na proposta, porque vai ser quem der o maior
desconto, que vai ser o vencedor e, portanto este vai ser o meio de apresentar a proposta em
cima dessa grade tarifária que os senhores vão receber e em cima dela que o critério da
licitação vai ser definido, portanto o maior desconto vai ser o vencedor da licitação.
Então a gente tem a tarifa de remuneração, temos feita com essa base da grade tarifária que
ela é toda desenhada dentro das realidades locais e, portanto dentro de quilômetros para se
saber sobre qual o valor da tarifa e também sobre essa tarifa de remuneração, a gente tem um
reajuste. Esse reajuste é anual e vai compensar a avaliação desses custos. Nessa fórmula de
reajuste foram considerados os índices que refletem no setor, para garantia da prestação
desse serviço e para tranquilidade e segurança do prestador também. Então é uma fórmula
que vai considerar realidades por área e que tem vários itens conforme aqui definidos na
nossa apresentação. E temos também, tarifa de remuneração, reajuste, e temos a chamada
remuneração por desempenho.
A delegação do serviço público é recente, se a gente for pensar em tempo de história, nós
temos a Lei nº 8.987/95, as primeiras concessões no ano de 95 a 98, depois a PPP e o país
aprende, cada vez mais, a cada concessão que nós temos a gente aprimora os elementos de
controle e de melhor prestação de serviço e de garantia para o próprio prestador.
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Então nós temos uma tarifa de remuneração, reajuste e a gente tem uma remuneração por
desempenho, e isso também não só pelas leis de concessão, mas pela lei de mobilidade
urbana. Esta é uma possibilidade bastante útil, inclusive para o controle e para uma ótima
prestação de serviço. Então o edital e o contrato vão estabelecer fatores de qualidade e
desempenho, e ele vai ser apurado periodicamente. Se cumpriu, ótimo, se não cumpriu, alguns
descontos serão feitos pontualmente e o prestador saberá que ele estará incurso naquela
remuneração por desempenho conforme a fiscalização vai acontecendo. Então fica muito mais
simples, e mais objetivo e de critérios muito claros o modo e o meio que essa fiscalização vai
acontecer na garantia da prestação desse serviço público.
Então a gente tem uma caracterização geral sobre esse objeto, sobre essas bases da licitação e
sobre a forma de remuneração. Muito bem, ele vai receber pela tarifa de remuneração e como
vai ser a forma de arrecadação? Como é esse modelo hoje? Hoje existe o passageiro, o usuário
passa e paga na catraca, e esse dinheiro vai para uma conta, e essa conta é distribuída para os
concessionários. No modelo que nós estamos propondo, é um modelo novo que tem uma
conta de arrecadação, essa conta de arrecadação tem uma finalidade de uma regulação, uma
regulação que traz transparência, que traz legitimidade para o processo, que traz segurança
jurídica, tanto para o usuário quanto para o prestador de serviço. Então o passageiro passou
na catraca, ele fez o pagamento, esse dinheiro vai para a conta de renumeração, e para essa
conta de remuneração vai tudo. Estamos falando de reajuste, das gratuidades, essa conta de
arrecadação que recebe todo esse valor. E dessa conta de arrecadação que será feito o
pagamento para os prestadores de serviço.
Para essa arrecadação, o que se desenha? A obrigação da constituição de uma entidade com
participação de todos os concessionários, essa entidade vai ser cogerida pelos operadores, que
realiza a arrecadação da tarifa pública e deposita na conta de arrecadação. Essa conta de
arrecadação vai ser instituída junto a uma instituição bancária de primeira linha, gerenciada e
controlada conjuntamente com o Poder Concedente. Então é uma gestão bastante
transparente e muito visível e muito disponível a todos pra saber como essa arrecadação está
acontecendo. E haverá compensação dos operadores por remissão dos créditos vendidos.
Estamos também estabelecendo e prevendo a possibilidade da participação de delegatários
públicos e de outros concessionários públicos e/ou privados. Isso visa sempre à melhoria do
serviço, a comodidade do próprio usuário. Então são possibilidades de agregar a participação
de outros delegatários. Isso, quando acontecer, se acontecer, vai ser por decisão conjunta do
Poder Concedente e nesse caso, e nesse momento, poderá ser adotado pela opção de
compensação pela venda de créditos.
Então o projeto prevê essa possibilidade e no momento oportuno e que se achar necessário
ela vai poder acontecer, e se acontecer, poderá ser adotada a compensação pela venda de
créditos.
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Então, dentro do projeto já há esse espaço de congregar esse serviço. Muito bem. Essa conta
de arrecadação tem também outro dado importante: o reajuste dissociado da variação da
tarifa pública. Então, o que isso significa? Se a tarifa pública for maior que a tarifa de
remuneração, então eu tenho uma conta que tem um saldo incrementado, um saldo mais
robusto, e este valor será utilizado sempre na reversão do serviço. E aí vai se depender do
momento, do interesse público relevante daquela situação, e isso pode ser revertido para a
infraestrutura e isso pode ser gerido na melhoria desses serviços, o ar condicionado, wi-fi,
enfim ou na própria tarifa, isso é uma decisão do Poder Concedente, conforme o interesse
público se desenhar e se mostrar naquele momento.
Se diferentemente, essa tarifa pública for menor que a taifa de remuneração e houver uma
redução do saldo da conta, haverá uma suplementação na medida da insuficiência. Então o
operador, ele não tem nenhum tipo de risco ou de qualquer situação ou problema com
eventual diferença entre essas tarifas.
Esse modelo mantém o gerenciamento, continua como está na atualidade, ele está preservado
em 3,86% da receita tarifária. Ele prevê uma revisão ordinária a cada cinco anos e isso é uma
novidade boa que traz segurança jurídica para o prestador de serviços, porque a cada período
é possível sentar e reconversar sobre algumas diretrizes e bases importantes dessa prestação,
então a gente sabe que o interesse público ele é móvel e não é estático e as necessidades
variam a cada momento e a cada oportunidade, a cada circunstância.
Então essa possibilidade de revisão a cada cinco anos é muito saudável para a manutenção da
regularidade do próprio equilíbrio desse contrato, equilíbrio no sentido de manter todas
aquelas regras que foram previamente estabelecidas com bastante tranquilidade, tanto para o
prestador de serviço quanto para o usuário do serviço público.
Como a gente está falando de tarifa de remuneração e, portanto, da dissociação da tarifa
pública, a gente tem uma ideia que é muito importante, de que todas essas isenções sejam
registradas e cadastradas. Então, se o usuário - o beneficiário - seja estudante ou idoso,
deficiente ou acompanhante, ele vai ter seu cartãozinho, para segurança própria, para não ter
nenhuma dificuldade, no momento de utilização do seu beneficio e para controle de todas as
partes envolvidas nessa relação. Especificamente com relação ao idoso, esse processo de
cadastramento será facilitado e feito paulatinamente para atender todas essas peculiaridades
dessa parcela da população que faz uso do benefício e que também a gente compreende aí, as
suas dificuldades de acesso a equipamentos de tecnologia e etc. Mas de qualquer maneira,
esse cadastramento vai acontecer, e ele será feito em especial para esse grupo de idosos de
maneira muito tranquila, gradativa e com todas as facilidades que sejam possíveis.
Esse desenho de modelo que a gente se debruçou, e está propondo para vocês, tem alguns
parâmetros de qualidade de serviço, de modo bem genérico, que vai estabelecer um intervalo
máximo entre partidas no pico, vida média da frota, regularidade dos serviços, portanto, o
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intervalo entre as viagens, índice de ocupação máxima de passageiro por metro quadrado. Em
havendo disponibilidade de recursos, naquela conta de arrecadação, todas as benfeitorias de
qualidade, conforto e segurança. Quanto melhor esse sistema for gerido, a gente consegue ter
aquela conta muito simples e muito visível, havendo recursos, a decisão é de aplicabilidade no
retorno do serviço, e uma delas poderá dizer respeito à qualidade, conforto e segurança.
Também nesse modelo se estabelece a possibilidade de que o Poder Concedente decida por se
acrescer obras, então não há uma determinação definitiva, mas essa possibilidade já consta no
modelo até para facilitar todas as melhorias. Essa decisão, essas obras podem ser feitas
diretamente pelo Estado ou elas podem ser feitas por aquele operador e o pagamento, a
negociação, a forma de pagamento vai acontecer pelo mecanismo do reequilíbrio. Então o
modelo contempla a possibilidade de obras por uma decisão do Poder Concedente. Ele, Poder
Concedente, pode executar diretamente, ou pode negociar isso com o seu contratado, e,
acontecendo, a forma de remuneração será por reequilíbrio desse contrato.
E por fim a gente tem aqui, um cronograma que a gente estima, nós temos aqui a audiência
pública, vamos aguardar as sugestões que os senhores tenham a nos dar, as dúvidas que
precisamos sanar e depois disso, a nossa ideia é que entre outubro e novembro, faremos a
consulta pública, que tem uma duração de 30 dias, e em seguida a publicação do nosso edital,
que a gente está estimando entre dezembro e janeiro de 2017. Com a abertura das propostas
entre fevereiro e março, e o contrato estaria sendo celebrado entre março e abril,
considerando que esses prazos não estão considerando qualquer tipo de discussão existente.
Esses prazos são uma prévia, uma agenda que a gente tem e que pretende perseguir para
poder concretizar os novos contratos. Então, era essa a apresentação que eu tinha que trazer
para vocês.
Vocês têm mais 15 minutos para formular questões, e o grupo técnico se reunirá. E em 30
minutos nós voltaremos para poder fazer a apresentação de todas as respostas, todas aquelas
que sejam possíveis. Muito obrigada pela atenção.

Mestre de cerimônias (00:52:54 – 00:54:17)
Nós agradecemos a exposição da Lilian e a partir de agora nós temos 15 minutos para que os
senhores possam formular alguma pergunta que ficou para o final. Aqueles que já estão com
as perguntas formuladas, por favor, queiram levantar para que a nossa equipe possa recolhêlas, e a partir desses 15 minutos a comissão irá se reunir pra fazer a resposta e logo em seguida
nós faremos o intervalo.
(INTERVALO)
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Senhoras e senhores, solicitamos a todos que, por favor, ocupem os seus lugares para que
possamos passar à parte final da nossa audiência pública de concessão dos serviços públicos
de transporte coletivo intermunicipal por ônibus da região metropolitana de São Paulo. Chamo
para presidir essa etapa final o senhor Celso Jorge Caldeira, que é o Coordenador da Comissão
de Monitoramento de Concessões e Permissões - a CMCP - da Secretaria dos Transportes
Metropolitanos e ele também é coordenador do grupo de trabalho do Conselho Diretor do
Programa Estadual de Desestatização. Senhor Celso, à vontade.

Celso Jorge Caldeira (00:54:18 – 00:54:38)
Bom dia a todos, eu vou tentar ser o mais breve possível para a gente dar a dinâmica
necessária e obter os resultados no melhor prazo para todos. Cada uma das pessoas que eu
vou chamar vai responder algumas das perguntas feitas. Eu vou começar pelo Pedro Luís,
superintendente da EMTU. Por favor, Pedro.

Pedro Luís (00:54:18 – 00:59:55)
Bom dia a todos. Então eu vou procurar ser rápido. Primeira pergunta é do estudante Luís
Henrique Toledo, ele faz duas questões: a primeira, eu não vou repetir exatamente a pergunta
dele, vou tentar sintetizar para ir mais rápido. É sobre a figura da dupla função do cobrador.
Provavelmente ele está se referindo à dupla função do motorista, provavelmente ele está se
referindo aos ônibus sem a figura do cobrador. E ele está levantando aqui que pelo Código
Nacional de Trânsito o cidadão não pode dirigir e cobrar. Evidentemente ele não pode fazer
isso mesmo. Nos ônibus onde não há o cobrador, tipo os ônibus seletivos, a cobrança, a troca
da passagem e a validação no caso quando é pagamento em dinheiro precisa ser feita com o
ônibus estacionado. A segunda pergunta do Luís Henrique não é uma pergunta, é uma
constatação. Ele deve ser do ABC. Ele fala da área cinco, ele critica os ônibus antigos que têm
lá, cita aqui que um determinado operador é dono de seis ou sete empresas. O edital, a
licitação que estamos fazendo vai exatamente tentar eliminar isso. Vai ser como já foi
explicada aqui uma licitação aberta, vai ser permitida a participação de empresas novas ou das
empresas antigas já que se elimine algum eventual outro operador que não seja
recomendável. Os novos concessionários, os novos candidatos a concessionários, poderão
escolher quem vão ser os seus parceiros. Reclama também dos ônibus velhos que têm lá,
realmente têm, é verdade, e o limite, a idade máxima do ônibus vai ser dez anos, a idade
média, como já foi falado aqui, de seis anos, então a gente espera dessa vez tentar resolver a
questão da área cinco conforme ele levantou aqui.
A segunda questão é uma pergunta bem longa, foi na verdade uma sugestão do Hélio
Camargo, ele faz questões muito interessantes, ele fala sobre a rede de transportes. É a
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primeira vez que se falou aqui sobre a rede de transportes, então eu queria até cumprimentalo pela pergunta. Ele fala sobre integrações, que na opinião dele a rede devia ter mais
integrações, ele fala sobre os ônibus andando em rodovias, ele fala sobre uma integração
maior com os ônibus municipais e por aí vai. Então nós vamos responder essa pergunta com
detalhes no site por que são questões pertinentes. Eu só lembro que, conforme foi explicado
aqui, nós não estamos fazendo uma concessão de linhas, nós estamos fazendo uma concessão
de áreas. As linhas atuais, vocês vão ser informados nos documentos da licitação, quais são as
linhas atuais. Essas linhas atuais haverá um período em que vocês vão ser obrigados a fazê-las.
Depois vocês podem propor mudanças desde que aceitas pelo Poder Concedente. Isso vai
ocorrer durante os quinze anos do contrato, então sempre vai se procurar aperfeiçoar as
linhas existentes, em outras palavras, racionalizar o sistema, que é o desejo válido do rapaz
aqui. Então isso aí é um processo que vai durar quinze anos e sempre com o concurso de
vocês. O que vocês vão ter que respeitar é o número de passageiros por metro quadrado que
está no edital e o intervalo entre partidas, e as sugestões deles que eu li aqui são todas válidas:
ônibus nas rodovias, uma série de coisas, um critério para isso. Só que isso aí o Poder Público
tem que negociar com prefeituras, tem que negociar com as entidades que cuidam das
estradas. Esse é um procedimento, e contar com o concurso dos operadores, dos novos
concessionários é sempre bom. Então essa é uma briga que nós vamos ter que tratar juntos.
Como nós já viemos fazendo nos últimos dez anos, e agora vamos fazer com mais intensidade
e contando com vocês. Muito obrigado, então são só essas duas.

Celso Jorge Caldeira (00:59:56 – 01:00:09)
Obrigado, Pedro. Eu pediria que você permanecesse à mesa, eu gostaria de chamar o Doutor
Alessandro Neres, da Secretaria de Governo do Estado de São Paulo, que vai responder
perguntas principalmente centradas e referidas a tarifas.

Alessandro Neres (01:00:17 – 01:06:23)
Bom dia a todos, a primeira pergunta foi feita por Rafael dos Santos Oliveira, ele pergunta: o
Estado subsidiará a gratuidade por meio de idoso, estudante, etc? E aí foi feita também uma
pergunta do Rodeturbon, que pergunta como serão remunerados os passageiros maiores de
65 anos sem o cartão de bilhete eletrônico? É obrigatório o cartão para esses passageiros?
Então, a primeira questão. Todo passageiro, a remuneração a partir de agora, quer dizer, a
proposta é que seja feita por uma tarifa de remuneração e pelo passageiro catracado,
independente de ele ser um estudante passe livre, idoso acima de 60 anos ou acima de 65
anos, e a proposta é que todos os passageiros tenham o cartão ou o bilhete eletrônico. Então
na hora que ele catracou vai ser remunerado pela tarifa de remuneração. Então essa é a
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proposta, independente de ele ter mais de 65 anos, entre 60 e 65 ou ele ser um estudante,
haverá tarifa de remuneração e que vai ser feita a partir da grade tarifária de remuneração.
A outra pergunta feita é: qual o valor atual desses usuários? Então hoje a gratuidade é feita
mais ou menos com base de 15% da tarifa, quer dizer, o cálculo atual é: o que tem de
gratuidade no sistema hoje é por volta de 15% do valor da tarifa atual. Esse é o cálculo feito
hoje.
Outra pergunta foi feita pela Fusp, Federação dos Usuários de Transportes Coletivos, pergunta
como será calculada a tarifa pública? Qual o valor inicial da tarifa pública? Então a ideia é, o
cálculo da tarifa de remuneração será feito com base na estrutura de custos. Então existe uma
planilha econômico-financeira que tem os custos do sistema, então a ideia é que a tarifa de
remuneração seja suficiente para remunerar o custo dos operadores. Então a partir daí é feito
o cálculo do valor da tarifa de remuneração. O que a gente tem que ter bem claro é que o
modelo seu teria a tarifa pública, que é aquilo que é pago pelo usuário e a tarifa de
remuneração que é aquilo que vai remunerar o operador. São duas tarifas diferentes. Elas
podem ter o mesmo valor ou não, mas são duas tarifas diferentes. Uma é o que o usuário vai
pagar e a outra, que é a tarifa de remuneração, é o que vai remunerar o operador. Então a
ideia é: o valor da tarifa de remuneração seria suficiente para remunerar os custos do
operador. Hoje, essas duas tarifas são iguais, então o que é usado para remunerar o operador
é a própria tarifa pública.
“Está previsto algum tipo de seguro de acidentes com a estipulação dos representantes dos
usuários?” Então aí, com relação aos tipos de seguro, isso estará presente e será esclarecido
no edital da licitação. A outra pergunta é da Uniplan: “qual a razão de limitarem em até 20%
acima do índice de inflação o repasse do reajuste de salários na fórmula para a métrica de
reajuste da tarifa de remuneração?” A ideia é a seguinte, se a remuneração for superior à
inflação, o que vai ser passado é só 20% do excesso ou do que exceder o reajuste da inflação, o
valor da inflação. Então não vai ficar em 20% da inflação. Se a inflação for de 8%, por exemplo,
e o que for acordado enquanto reajuste for superior a isso, então 20% dessa diferença será
acrescida ao valor do reajuste da inflação. Por que isso? Porque a ideia é, se não repassar
totalmente isso você teria um aumento muito grande no reajuste da tarifa, então existe aí essa
questão. A ideia é, você tem o reajuste, você tem a taxa da inflação e o que seria em termos de
reajuste da mão de obra repassado para o reajuste da tarifa, no máximo 20% do que exceder.
Se esse índice for inferior ao da inflação ele é repassado integralmente. Mas não é que vai
repassar apenas 20% da inflação, não é isso. É com relação ao que exceder.
Bom, aqui a empresa é “cidadão”, aí ele coloca lá, a pergunta dele é: “na área quatro, a linha
394, distância percorrida 22 km, a linha 311, distância percorrida 44 km. Valor da passagem da
394: R$ 5,20. Valor da passagem da linha 311: R$ 6,40.” Aí ele fala que ambas saem de Mogi
das Cruzes, a 394 vai até Biritiba Mirim e a 311 até Salesópolis. Aí a pergunta é: “qual é o
cálculo que se dá para chegar ao valor final da passagem, sendo que a linha 394 é 80% do valor
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da linha 311, se a distância percorrida é 50%?” Ou seja, ele está dizendo que uma linha
percorre metade da distância da outra. Qual a razão do valor da passagem ser o percentual já
exposto? Então, na linha que teria a menor tarifa, o que acontece? Foi oferecido ao operador,
quer dizer, o operador ofereceu uma redução em relação à grade tarifária, então essa linha
que, segundo a pessoa que faz a pergunta, custa R$ 6,40, ela teria um valor menor do que a
linha que custa R$ 5,20, esse valor de R$ 6,40 foi um desconto oferecido pelo operador em
relação à grade tarifária. Então por isso que proporcionalmente ela fica mais barata, certo. É
isso. Obrigado.

Celso Jorge Caldeira (01:06:26 – 01:06:32)
Obrigado Alessandro. Eu gostaria de chamar agora Atila Sarkozy da Diretoria de Operações da
EMTU.

Atila Sarkozy (01:06:39 – 01:09:43)
Bom dia. Pergunta do Daílton: “a EMTU pode obter linhas específicas na qual em qualquer
emergência na operação ela pode fazer um remanejo de 50% dela para que essas linhas em
questão que ela opera deem o equilíbrio econômico e com isso o Estado não fique refém das
grandes empresas?” Quanto a essa questão do plano de emergências, já existe o Paese que é o
plano de emergências entre empresas e resolve essa questão.
Do Vaney, a pergunta: “por que as empresas podem entrar de um setor para outro e eu não
posso?” Para o operador mudar de área nessa nova licitação basta participar da concorrência e
escolher o lote onde você deseja operar. Precisa ganhar o lote para poder operar.
Vanessa: “para participar da licitação a pessoa com empresa individual precisa ter a categoria
de CNH “D”?” Somente para os motoristas será exigida carteira de habilitação categoria D.
Para as empresas não é necessário.
José Luís Nobre: “por que dão multas de excesso de passageiros sem abordar os RTO’s? Os
fiscais ficam dentro dos carros, poderiam abordar e fazer a contagem dos passageiros. Temos
quantidades autorizadas.” A gente agradece a sugestão e a gente vai ver como é possível
incorporar essa sugestão.
Cidadão José Elias: “quantos passageiros por metro quadrado é aceitável?” Em horário de pico
é admitido o máximo de seis passageiros em pé por metro quadrado.
Sindicato dos rodoviários III: “os transportadores das RTO’s continuarão nas mesmas linhas das
empresas ou vão ser colocados em linhas individuais?” Não. Vão continuar nas mesmas linhas.
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Os atuais operadores da RTO para participar do novo contrato devem concorrer e só vão
operar sagrando-se vencedor de um lote.
Nova central sindical: “o edital garantirá a preferência na contratação dos operadores nos
novos consórcios vencedores do certame?” Não.
“Será levado em consideração os acordos e convenções existentes e em vigor na comprovação
de preços ou oferta?” Não. A remuneração dos operadores se dará unicamente através da
tarifa de remuneração, que será atualizada anualmente através da fórmula para métrica
apresentada.

Celso Jorge Caldeira (01:09:47 – 01:09:55)
Obrigado, Atila. Gostaria de chamar o doutor Thiago Mesquita Nunes, procurador do Estado,
chefe da Consultoria Jurídica da Secretaria dos Transportes Metropolitanos.

Thiago Mesquita Nunes (01:10:03 – 01:21:25)
Boa tarde a todos. Primeira pergunta é do representante Felipe Bezerra Freitas. Pergunta:
“quais elementos serão apresentados na Consulta Pública?” Na consulta pública serão
disponibilizadas as minutas do edital e do contrato, ainda pendentes de aperfeiçoamento,
inclusive a partir das contribuições que serão recebidas da consulta pública e todos os anexos,
enfim, o mesmo material que ao final será disponibilizado no edital após os aperfeiçoamentos.
“As atuais empresas da área cinco que se encontram operando de maneira precária e/ou com
impasses jurídicos poderão participar da nova licitação?” O edital não aborda especificamente
nenhuma empresa, até porque não poderia, ele estabelece requisitos de habilitação jurídica,
habilitação fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica, que tem que ser
cumprido por qualquer um que queira participar da licitação. Se a empresa tiver algum
problema jurídico ou algum problema fiscal ou uma situação financeira que seja aquém da
estabelecida não poderá participar da licitação, sejam atuais operadores da área cinco ou não.
Pergunta de Silveira Tasso Advocacia: “não foram abordadas as despesas dos terminais
utilizados entre linhas municipais e intermunicipais. Gostaria de maiores informações se
continuarão as cobranças atuais ou se haverá alterações no sistema de cobrança despesas de
utilização dos terminais.” Os 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 agregado aos custos do concessionário, ele será remunerado
exclusivamente pela tarifa de remuneração.
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Pergunta do consórcio Intervias: “as despesas com manutenção de infraestrutura serão pagas
à parte ou embutidas nas tarifas de remuneração?” Qualquer infraestrutura que esteja sob
posse e gestão para manutenção pelo concessionário deverá ser mantida por ele, às custas do
concessionário, e a remuneração desse serviço, bem como de todos os outros, será paga pela
própria tarifa de remuneração.
Pergunta Diário do Grande ABC: “qual a proposta de modelo para a concessão da área cinco?”
O modelo da área cinco é o mesmo modelo das demais, nós mantemos o detalhamento que
foi feito na licitação anterior de cinco áreas, mas alteramos o modelo. O contrato anterior era
remunerado por tarifa pública e essa foi uma das razões pela dificuldade em se lograr êxito na
licitação da área cinco pelos investimentos que seriam necessários nessa região. Pelo modelo
da tarifa de remuneração nós permitimos uma remuneração diferenciada para área cinco que
seja condizente com os custos, com os investimentos necessários para a área sem onerar o
usuário da área cinco. Não é o usuário da área cinco que vai fazer ou que vai ter qualquer
aumento de tarifa decorrente deste modelo. A tarifa de remuneração permite isso ao dissociar
a tarifa paga pelo usuário da tarifa recebida pelo concessionário. Com uma tarifa condizente
com os reais custos e reais investimentos, que são necessários para elevar a área cinco ao nível
de qualidade que é desejado pelo Estado e desejado pelos usuários, a expectativa é que isso
traga atratividade para uma área em que até hoje isso não foi possível.
Esse eu não consigo identificar quem foi o solicitante aqui da pergunta. Pergunta: “a empresa
Eireli precisa ser montada antes do edital ou pode ser montada após a licitação?” O edital vai
exigir que na apresentação da proposta já venha acompanhada com todos os documentos de
habilitação jurídica, dentre os quais a comprovação da empresa. Não é necessário que seja
Eireli, a Eireli na verdade é apenas uma identificação da extensão do que é permitido, porque
são permitidos quaisquer tipos de empresas, pessoa jurídica, fundos de investimentos, fundos
de previdência, o objetivo é dar a maior competitividade possível, mas qualquer participante
tem de estar constituído sobre a sua natureza própria no momento da apresentação das
propostas.
“No caso da Eireli, como será o método de julgamento? A avaliação será técnica,
documentação ou outro método?” Tanto no caso da Eireli, como no caso de qualquer licitante
o julgamento da proposta vai se dar com base nos documentos que serão apresentados:
propostas de preço, documentos de qualificação e a metodologia de execução apresentada.
Isso tudo vai ser mais bem detalhado no edital que vai estar disponível para consulta pública.
Pela Sindiorcas: “como pretendem manter os operadores orcas no sistema ou simplesmente
vão excluí-los fazendo-os se tornar uma grande empresa e concorrerem com outras
megaempresas no setor?” Semelhante à essa eu tenho algumas perguntas, depois eu vou ler
todas para registro, mas já respondendo especificamente essa questão, a licitação irá
contemplar a possibilidade de que o consórcio seja composto por um grande número de
participantes, sem limitação, ao menos no edital, que pode ser composto apenas por
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pequenas empresas, grandes empresas consorciadas com pequenas empresas, grandes
empresas consorciadas com Eireli, um consórcio exclusivamente de Eireli, enfim, não haverá
nenhuma limitação desse tipo, o objetivo é permitir o mercado realmente se compor, chegar à
solução que seja mais adequada e ter o maior número de participantes possível na licitação em
um ambiente realmente competitivo. 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, com novo
modelo e o objetivo é que realmente atenda a participação de todos.
Apenas para registro eu vou ler algumas questões similares, se tiver alguma complementação
eu faço.
Fábio Gonçalves de Novais, pergunta: “sabemos que o Estado pode reservar com segurança
certa porcentagem do sistema de transporte para uma eventual emergência. Caso tenha essa
porcentagem, os “Orcas” poderiam continuar como parceiros do Governo do Estado nessa
licitação?” O Estado gostaria bastante que todos os atuais parceiros participassem da nova
licitação e realmente continuassem prestando serviços, atendidos os requisitos do edital,
então todos poderão participar, basta apresentar a proposta para algum dos lotes, inclusive
pode apresentar proposta para mais de um lote, não haverá nenhuma limitação nesse sentido.
“O Orca funciona como uma ferramenta na qual os grandes consórcios veem como ameaça 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 vinte anos podem dar suporte e
virar uma nova empresa e continuar a operação sem ficar refém das grandes empresas?” Isso
foi apresentado pela Cooper Triunfo. É a mesma resposta.
José Alves Transportes M. E.: “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?” Não. Não é possível fazer a prestação do serviço sem a licitação.
Coopermooca: “o sistema será licitado 100%? Haverá reserva técnica operacional?” É a mesma
resposta.
Delfinos Transportes: “nessa licitação será reservada alguma porcentagem para os RTO’s?”
Mesma resposta.
Carlos José Dutra ME.: “sou RTO, poderei participar da licitação como pessoa jurídica com o
nome da empresa sendo transporte ME ao invés de Eireli?” Sim, é permitido microempresa,
empresa de pequeno porte, Eireli, sociedades limitadas, sociedades anônimas, não tem
nenhuma limitação nesse sentido, apenas não se admite pessoa física.
Fetpesp, Federação das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado de São Paulo: “esta
federação reconhece que o modelo de separação das áreas proposto em cinco áreas atende da

São Paulo, 19 de setembro de 2016

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
SECRETARIA DOS TRANSPORTES METROPOLITANOS

forma mais eficiente possível as necessidades do sistema com vistas ao melhor atendimento
do usuário. Dois: esta federação informa que é entusiasta da adoção da sistemática contida na
Lei Federal nº 12.587 de 2012, Lei de Mobilidade Urbana. Notadamente a segregação entre
tarifa pública e tarifa de remuneração como instrumento para modicidade tarifária. Três:
considerando que as atuais concessões não tiveram todos os seus investimentos amortizados
em razão do exíguo prazo de dez 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 vinte anos para concessão de transporte do SIM da baixada, e por fim,
considerando que o maior prazo proporciona uma maior diluição dos investimentos e
consequentemente a modicidade tarifária, sugere-se a adoção do prazo de vinte anos
prorrogados em caso de função de novas infraestruturas.” O prazo que está sendo proposto
foi calculado tendo em vista os custos e investimentos que são projetados para a licitação e a
remuneração é prevista para o concessionário, mas vai ser avaliada a proposta, vamos verificar
se é o caso de alguma alteração, mas a princípio é um concessionado por quinze anos.
Aqui um estudante que não se identificou: “economicamente falando, não seria viável uma
livre concorrência nesses transportes? Em outras palavras, diversas empresas fazendo linhas
semelhantes entre si poderiam em cada uma tendo que conquistar seu cliente ou passageiro,
melhorando seu serviço, diminuindo preço 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 pinturas que entraram para a história dessas, 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 uma redução de
custos?” A livre concorrência não é possível num serviço público, ele precisa de regulação
porque o objetivo é prestar o melhor serviço possível ao usuário e a livre concorrência tem
alguns problemas que dariam impacto direto ao usuário e o Estado tem que exercer a
regulação e buscar sempre o melhor serviço possível. A padronização das pinturas entra
dentro desse aspecto da regulação, ela é necessária para a identificação do usuário do serviço,
do serviço que é prestado, por quem que é prestado, quem é o responsável pela fiscalização,
então isso é uma história de regulação já feita pela EMTU e enfim, sujeita a aperfeiçoamentos,
mas não é uma alteração que está se propondo nessa licitação.
Por fim o Sergio Alves Sena pergunta “como será feira a remuneração das empresas
individuais.” As empresas individuais, se forem vencedoras de um lote sozinhas, sem participar
de nenhum consórcio, será remunerada da mesma forma que qualquer outra concessionária
por tarifa de remuneração. 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.

Celso Jorge Caldeira (01:21:27 – 01:21:51)
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Obrigado a todos. Apenas esclarecendo finalmente que daremos após essas respostas, mais
meia hora, 30 minutos, após o encerramento dessa audiência, a oportunidade de quem não
fez perguntas eventualmente fazê-las, com a diferença que elas serão respondidas em até
quinze dias no www.stm.sp.gov.br.
Muito obrigado a todos. Por favor, Claudinei.

ENCERRAMENTO

Mestre de cerimônias (01:21:54 – 01:22:17)
Senhoras e senhores, a concessão dos serviços públicos de transporte coletivo intermunicipal
por meio de ônibus da região metropolitana de São Paulo, que faz referência à audiência
pública STM nº 001/2016, agradece a presença de todos e deseja uma boa tarde. Está
encerrada esta audiência pública.
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