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RESPOSTA: Contribuição não acatada. A exploração de 
empreendimentos associados sobre o terminal dependerá de 
construção de plataforma sobre o equipamento, sendo incom-
patível com esse modo de exploração a exigência de passagens 
de luz na cobertura do equipamento. Não obstante, serão 
previstos parâmetros de qualidade do ar, ainda que o ambiente 
seja fechado.

# 38
DOCUMENTO: Anexo III do Contrato - Caderno de Encargos 

da Concessionária
DISPOSITIVO, CAPÍTULO, CLÁUSULA OU ITEM: 4.2 As pistas 

devem ter as seguintes larguras mínimas:
CONTRIBUIÇÃO: Segurança viária
Os manuais mais modernos de segurança viária, incluindo 

os manuais de Visão Zero, adotados recentemente pela Secre-
tria de Mobilidade e Transportes, apontam a correlação clara 
entre a largura viária e a velocidade imprimida pelos motoristas 
de veículos automotores. Considerando o peso e a energia 
cinética dos ônibus em colisões e atropelamentos, solicitamos 
que a segurança viária seja uma diretriz para a formatação das 
geometrias viárias internas e externas aos terminais, e sejam 
adotadas medidas seguindo estes princípios.

RESPOSTA: Contribuição não acatada. Visando garantir 
maior segurança viária, o Anexo III do Contrato - Caderno de 
Encargos da Concessionária prevê que o Terminal deverá incluir 
lombofaixas, sinalizações aos usuários e aos veículos apropria-
das, raio de giro adequados aos veículos automotores e outras 
obrigações que garantam a segurança do usuário.

# 39
DOCUMENTO: Edital
DISPOSITIVO, CAPÍTULO, CLÁUSULA OU ITEM:
CONTRIBUIÇÃO: O modelo físico e operacional dos termi-

nais de ônibus brasileiros e sua tradução arquitetônica estão 
totalmente ultrapassados e são fonte de poluição ambiental, 
degradação urbanística e desconforto e riscos para os pas-
sageiros. Ver por exemplo o site abaixo. Embora tratando de 
grandes terminais os conceitos são aplicaveis aos menores, 
mutatis mutandis.

Nossa sugestão é que seja feito um Termo de Referencia 
com diretrizes de projeto sintéticas e incorporar ao Edital. Os 
licitantes deverão apenas declarar que as obedecerão, se ven-
cerem a licitação.

https://www.megarcia.com.br/single-post/2016/11/05/Para-
-romper-o-anacronismo-dos-terminais-de-%C3%B4nibus

RESPOSTA: Entende-se que o Anexo III do Contrato - Ca-
derno de Encargos da Concessionária, estabelece todas as di-
retrizes e obrigações relativas ao Projeto Básico e Executivo do 
Terminal. Questionamentos e sugestões com relação a encargos 
específicos desses Projetos poderão ser feitos na 2ª Consulta ou 
Audiência Pública.

CONSIDERAÇÕES ACERCA DAS CONTRIBUIÇÕES APRESEN-
TADAS NA 2ª CONSULTA PÚBLICA

# 01
DOCUMENTO: Edital
DISPOSITIVO, CAPÍTULO, CLÁUSULA OU ITEM: 7.2. Não po-

derão participar da LICITAÇÃO, isoladamente ou em CONSÓRCIO:
CONTRIBUIÇÃO: É necessário adicionar ao item 7.2 a restri-

ção à empresas com conflitos de interesses.
Em resposta à primeira consulta pública do tema o poder 

público nos respondeu que "entende que não há conflito de 
interesses" na participação de empresas que operem serviços 
concorrentes com a operação dos terminais.

Ressaltamos que o conflito é presente e basta que uma em-
presa que participe de outros modais usufrua de desequilíbrios 
em seu favor na operação. Daremos dois exemplos para ilustrar 
essa situação: (i) A empresa que opera a Linha 4 - Amarela do 
Metrô pode se beneficiar por desequilíbrios ou ineficiências do 
Terminal Campo Limpo, uma vez que o terminal opera linhas 
que rivalizam no serviço com a Linha 4 do Metrô, prestando um 
atendimento complementar aos usuários, podendo a posse dos 
dois serviços levar a infeciências de acordo com o interesse da 
empresa; (ii) do mesmo modo, uma empresa que opera algumas 
linhas de ônibus que atendem um terminal, se passar a operar o 
terminal irá gerir o controlar a infraestrutura que atende a ela e 
a rivais dela, tendo portanto incidência sobre o serviço de seus 
concorrentes gerando clara vantagem na prestação do serviço.

Incumbe ao Poder Público, neste assunto, zelar pelo res-
guardo do interesse público adotando todas as cautelas ne-
cessárias, e que inclusive irão facilitar e aliviar o serviço de 
fiscalização futuro da qualidade do serviço, eliminando inefici-
ências na raíz de sua causa. Ressaltamos que a existência de 
fiscalização não invalida a necessidade de se eliminar o conflito 
de interesses. Impedir que empresas com possível conflito de 
interesses particimpem da licitação é a medida esperada pela 
sociedade e certamente pelos órgãos de controle. Basta fazer 
uso da função regulatória da licitação e instituir o referido 
impedimento.

RESPOSTA: Contribuição não acatada. Reitera-se o enten-
dimento de que não há conflito de interesse em que empresas 
ligadas a operação dos terminais de Ônibus ou outras empresas 
que operam sistemas de mobilidade urbana em São Paulo par-
ticipem da licitação. É importante notar que as empresas opera-
doras das linhas de ônibus não tem ingerência sobre a alocação 
das linhas ou sobre a operação dos terminais, atividade que é 
responsabilidade do Poder Concedente. Adicionalmente, ressal-
ta-se que eventuais "desequilíbrios ou ineficiências" do serviço 
prestado no Terminal será tratado no âmbito do Contrato por 
meio do Sistema de Mensuração de Desempenho e aplicação 
de Sanções e Multas. Por fim, destaca-se que os contratos são 
suficientemente regrados para evitar que ocorra favorecimento 
indevido. Por outro lado, atendeu-se à Lei 8.666/1993 ao não se 
prever restrições indevidas e limitadoras à concorrência.

# 02
DOCUMENTO: Edital
DISPOSITIVO, CAPÍTULO, CLÁUSULA OU ITEM: 3. DO OBJETO
CONTRIBUIÇÃO: Concessão em lote.Lamentamos a res-

posta concedida á primeira fase da Consulta Pública sobre a 
inexistência de lotes para a concessão dos terminais, pois se 
vislumbra a permanência do cenário de favorecimento dos 
equipamentos já bem localizados na cidade - que é notada-
mente desigual - em detrimento aos equipamentos em regiões 
periféricas. Com isso questionamos ao poder executivo qual é o 
planejamento existente para os terminais periféricos ou todos 
os quais a "a modelagem econômico-financeira não aponta 
para uma atratividade econômica suficiente" para a concessão?

RESPOSTA: As modelagens dos demais terminais estão sen-
do estudadas pela prefeitura e poderão ser discutidas nos seus 
próprios processos licitatórios, no momento adequado.

# 03
DOCUMENTO: Edital/Contrato
DISPOSITIVO, CAPÍTULO, CLÁUSULA OU ITEM: Ausência 

total de um Ente regulador da concessão
CONTRIBUIÇÃO: Sobre o acúmulo de funções do Ente 

Regulador na Secretaria de Mobilidade e Transportes conforme 
nos foi respondido na primeira fase da Consulta Pública.

O acúmulo da função regulatória na Secretaria é prejudicial 
ao interesse público. A regulação eficiente da concessão passa 
necessariamente pela segregação das funções de conceder, 
operar e regular/fiscalizar. O regulador deve ser um ente in-
dependente e autônomo, descentralizado, como uma agência 
reguladora, não um integrante da Administração Direta como 
é o caso em tela. Espera-se que o Poder Público enfrente com 
firmeza esse gargalo institucional e reveja o seu anacrônico 
posicionamento.

Entendemos que a Prefeitura deve trabalhar no sentido de 
desenvolver um ente regulador que deve ser um ente indepen-
dente e autônomo, descentralizado como uma agência regula-
dora, para que possa desempenhar a função sendo dotado de 
um regime jurídico especial com ampla competência, autorida-
de, amplitude de poderes, alta especificação técnica, permeabi-
lidade à sociedade e, principalmente, com independência, para 

Pela disponibilidade de espaço e tempo de permanência 
que os terminais permitem, sugerimos que hajam painéis está-
ticos principais no terminal sobre estes conteúdos que devem 
detalhar os direitos dos usuários listados neste edital de con-
cessão, no edital de concessão do serviço de Ônibus e outras 
legislações municipais que versem sobre esse direito.

A SPTrans deve estabelecer o procedimento de fornecimen-
to desta informação.

RESPOSTA: Contribuição parcialmente acatada. O Anexo III 
do Contrato - Caderno de Encargos da Concessionária colocado 
nesta 2ª Consulta Pública da Concessão do Terminal Princesa 
Isabel prevê a implementação de painéis estáticos ou dinâmicos 
detalhando os direitos dos usuários listados neste edital de con-
cessão, no edital de concessão do serviço de Ônibus e outras 
legislações municipais que versem sobre esse direito.

# 32
DOCUMENTO: Anexo III do Contrato - Caderno de Encargos 

da Concessionária
DISPOSITIVO, CAPÍTULO, CLÁUSULA OU ITEM: 20.1.2 O 

PMV deve exibir as informações, fornecidas pelo PODER CON-
CEDENTE, relativas às linhas de ônibus de cada PARADA DE 
ÔNIBUS.

CONTRIBUIÇÃO: Detalhar as informações presentes no PMV
Complementando a proposta acima, sobre informações es-

táticas previstas no Artigo 14º, Inciso III da Política Nacional de 
Mobilidade Urbana, o PMV, com informações variáveis poderá 
apresentar em cada parada de ônibus, sobre as linhas que eles 
indicam, aproveitando as informações do Sistema SIM: os próxi-
mos horários de partida, ocorrências relatadas, e tempo previsto 
de cumprimento da próxima viagem total.

RESPOSTA: Contribuição acatada.
# 33
DOCUMENTO: Anexo III do Contrato - Caderno de Encargos 

da Concessionária
DISPOSITIVO, CAPÍTULO, CLÁUSULA OU ITEM: 20.1.3 Os 

Telões devem exibir informações sobre as linhas, mensagens, 
filmes institucionais e outras informações relevantes.

CONTRIBUIÇÃO: Detalhar as informações presentes nos 
Telões

Complementando a proposta acima, sobre informações es-
táticas previstas no Artigo 14º, Inciso III da Política Nacional de 
Mobilidade Urbana, o Telão, com informações variáveis poderá 
apresentar para cada Plataforma onde ele se encontrar, aprovei-
tando as informações do Sistema SIM: os próximos horários de 
partida de todas as linhas da plataforma compilados de forma a 
auxiliar o planejamento de viagem dos usuários. Como platafor-
ma de terminais rodoviários realizam.

RESPOSTA: Contribuição acatada.
# 34
DOCUMENTO: Anexo III do Contrato - Caderno de Encargos 

da Concessionária
DISPOSITIVO, CAPÍTULO, CLÁUSULA OU ITEM: 20.5 O TER-

MINAL deve possuir:
CONTRIBUIÇÃO: Adicionar os elementos de informação ao 

usuário estáticos:
d) Painel de informação ao usuário estático por parada de 

ônibus (em atendimento à Lei Federal 12.587/2012 - Art. 14ª, 
inciso III)

e) Painel de informação ao usuário estático por terminal (em 
atendimento à Lei Federal 12.587/2012 - Art. 14ª, parágrafo único)

RESPOSTA: Nos termos do item 1.2 do Anexo III do Contra-
to - Caderno de Encargos da Concessionária, disponibilizados 
na primeira consulta pública de concessão do terminal Princesa 
Isabel, "são de única e exclusiva responsabilidade da CON-
CESSIONÁRIA as obras necessárias para que o TERMINAL, os 
EMPREENDIMENTOS ASSOCIADOS e as obras de melhoria do 
PERÍMETRO DE ABRANGÊNCIA respeitem estritamente as espe-
cificações estabelecidas neste documento, nas normas técnicas 
de regência e na legislação aplicável,...". Assim, o atendimento 
a qualquer lei federal, assim como a Lei Federal 12.587/2012, 
já está previsto.

Adicionalmente, no Anexo III do Contrato - Caderno de 
Encargos da Concessionária disponibilizado para a segunda 
consulta pública, foi mencionada de forma mais explícita a Lei 
Federal 12.587/2012.

# 35
DOCUMENTO: Anexo III do Contrato - Caderno de Encargos 

da Concessionária
DISPOSITIVO, CAPÍTULO, CLÁUSULA OU ITEM: 15.2 O 

TERMINAL deve dispor de todo o mobiliário, equipamentos de 
apoio em áreas públicas e equipamentos auxiliares, incluindo: f) 
Sistema próprio de geração de energia elétrica, (...)

CONTRIBUIÇÃO: Energia elétrica não poluente
Em acordo com todo o esforço municipal em legislações e 

em ações recentes pela redução da emissão de poluentes, em 
seguimento à acordos internacionais no setor, pela redução dos 
impactos resultantes do nosso padrão atual de emissões, e pela 
qualidade ambiental do terminal e do entorno sugerimos que 
este Sistema próprio de geração de energia elétrica, presente 
no quesito "f" se restrinja a produção de energia elétrica por 
modos não poluentes

RESPOSTA: Contribuição não acatada. Conforme redação 
do Anexo III do Contrato - Caderno de Encargos da Conces-
sionária o sistema próprio de geração de energia elétrica 
busca garantir capacidade de carga instalada suficiente para 
suprir a demanda necessária para o cumprimento dos serviços 
contratados, no caso de interrupção de forma independente do 
fornecimento da distribuidora de energia elétrica local.

Entende-se que o sistema próprio de geração de energia 
será utilizado somente em circunstâncias pontuais, de modo 
que o impacto na redução das emissões não seria significa-
tivo. Cumpre notar que o Anexo III do Contrato - Caderno de 
Encargos da Concessionária também incentiva em seu item 
1.11 que os projetos, obras e serviços devem, sempre que pos-
sível, adotar práticas sustentáveis, a fim de promover eficiência 
energética.

# 36
DOCUMENTO: Anexo III do Contrato - Caderno de Encargos 

da Concessionária
DISPOSITIVO, CAPÍTULO, CLÁUSULA OU ITEM: 8.1 O TER-

MINAL deve garantir conforto térmico e qualidade do ar ade-
quados aos USUÁRIOS

CONTRIBUIÇÃO: Qualidade ambiental do terminal
Conforme debatido em audiência pública, a qualidade 

ambiental do terminal é assunto de central importância refle-
tido em outros maus exemplos presentes no município como 
o terminal de ônibus no Metrô Santa Cruz. Sugerimos que seja 
exigido uma passagem de circulação de ar ao menos parcial em 
cada uma das quatro faces do terminal.

RESPOSTA: Contribuição não acatada. Conforme previsto 
no Anexo III do Contrato - Caderno de Encargos da Concessio-
nária, o Terminal deverá garantir qualidade do ar adequada aos 
Usuários. Para tanto o equipamento deverá adotar desenho ar-
quitetônico, métodos construtivos e, se necessário, equipamen-
tos específicos, para a mitigação do efeito dos gases poluentes 
dos ônibus, conforme itens pertinentes da Norma Brasileira 
ABNT NBR 16401-3 e das demais normas técnicas aplicáveis.

# 37
DOCUMENTO: Anexo III do Contrato - Caderno de Encargos 

da Concessionária
DISPOSITIVO, CAPÍTULO, CLÁUSULA OU ITEM: 7.1 O TER-

MINAL deve ser totalmente coberto, com exceção do VIÁRIO 
nas extremidades do TERMINAL, onde houver mais de 4,5 
(quatro vírgula cinco) metros de distância das PLATAFORMAS.

CONTRIBUIÇÃO: Qualidade ambiental do terminal
Conforme debatido em audiência pública, a qualidade am-

biental do terminal é assunto de central importância refletido 
em outros maus exemplos presentes no município como o ter-
minal de ônibus no Metrô Santa Cruz. Sugerimos que seja exi-
gido passagens de luz em intervalos a serem avaliados na co-
bertura, evitando enclausuramento completo do espaço físico.

RESPOSTA: Observa-se que a previsão de Acessibilidade 
visual e auditiva no Terminal já estava incorporada na cláu-
sula 1.8 do Anexo III do Contrato - Caderno de Encargos da 
Concessionária disponibilizado para Consulta. Adicionalmente, 
é importante mencionar que a análise dos projetos para licen-
ciamento deverá observar a legislação vigente, inclusive a ABNT 
NBR 9050 (Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e 
equipamentos urbanos), e que o projeto executivo do Terminal 
deverá ser aprovado pelo Poder Concedente.

# 26
DOCUMENTO: Anexo III do Contrato - Caderno de Encargos 

da Concessionária
DISPOSITIVO, CAPÍTULO, CLÁUSULA OU ITEM: 13.2 Não 

é permitido criar percursos negativos horizontais e verticais 
obrigatórios entre o acesso e as PLATAFORMAS.

CONTRIBUIÇÃO: Evitar Caminho negativo também entre 
as plataformas

Adicionar a proibição de criação de Caminhos negativo ao 
percurso entre as plataformas, incluindo travessias em todas as 
extremidades dos berços, plataformas ou pontos de embarque, 
em analogia a "Nota Técnica 226 da CET" de 2012 que versa 
sobre Pontos de Ônibus de corredores. Esta medida aumentara 
em muito a segurança nos terminais ao aumentar a atenção e 
reduzir a velocidade dos ônibus, alem de facilitar as linhas de 
percurso dos pedestres entre as passarelas. Este problema e 
existente hoje nos terminais e as obras físicas, derivadas dessa 
concessão vão engessar as estruturas presentes, portanto e 
fundamental que esta proposta seja completa e avançada no 
sentido de permitir a máxima segurança aos pedestres. Não de-
vemos manter as velocidades e geometrias perigosas presentes 
nos terminais paulistanos hoje.

RESPOSTA: Contribuição não acatada. Conforme regrado 
no Contrato, não é permitido criar percursos negativos obriga-
tórios entre o acesso do Terminal e as plataformas. A inclusão 
de travessias em apenas alguns pontos determinados dos 
berços, plataformas ou pontos de embarque não é considerada 
como percurso negativo.

# 27
DOCUMENTO: Anexo III do Contrato - Caderno de Encargos 

da Concessionária
DISPOSITIVO, CAPÍTULO, CLÁUSULA OU ITEM: 6.1 O TER-

MINAL deve dispor de ao menos 1 (uma) faixa de pedestres 
do tipo elevado,

CONTRIBUIÇÃO: Prioridade e Segurança do pedestre
Como os terminais devem ser um polo de atração de 

pedestres, e a circulação de veículos deve se dar em sua totali-
dade em baixíssima velocidade sugerimos que, como a SPTrans 
aparentemente já vem buscando fazer, TODAS as faixas de 
pedestre e travessias existentes a serem implantadas em todos 
os terminais sejam do tipo elevado, garantido acessibilidade, 
conforto ao pedestre e estimulando as baixas velocidades pelos 
veículos de altíssimo porte.

RESPOSTA: Observa-se que a previsão de lombofaixas em 
todas as faixas de pedestre e travessias a serem implantadas 
no Terminal já constavam do Anexo III do Contrato - Caderno 
de Encargos da Concessionária disponibilizado para Consulta.

# 28
DOCUMENTO: Anexo III do Contrato - Caderno de Encargos 

da Concessionária
DISPOSITIVO, CAPÍTULO, CLÁUSULA OU ITEM: 13.1 O TER-

MINAL deve prover no mínimo 1 (um) acesso aos USUÁRIOS 
diretamente pela rua.

CONTRIBUIÇÃO: Ampliar a acessibilidade e caminhabilida-
de aos terminais

Cada terminal urbano deveria prover ao menos 2 acessos 
diretos dos usuários as ruas, considerando o tamanho das infra-
estruturas, a prioridade que estes tem na cidade por lei federal 
e municipal, e o comportamento natural dos pedestres, que se 
utilizam de energias próprias para se deslocarem.

O Terminal Princesa Isabel é um que marcadamente deveria 
ter quatro acesso, um em cada um de suas faces, de modo a au-
mentar a atratividade do terminal para o entorno. Considerando 
os princípios de gestão de demanda, onde a infraestrutura e 
sua facilidade de acesso não apenas atende a demanda, mas 
funciona para influenciá-la, portanto se queremos aumentar 
o uso de uma infraestrutura como as dos terminais devemos 
facilitar o máximo possível o acesso dos usuários (pedestres) ao 
terminal, consolidando o pólo e centralidade locais desejados 
pelo projeto de concessão.

RESPOSTA: Contribuição não acatada. O fluxo de passa-
geiros no Terminal e a disposição do equipamento no terreno 
aponta para a necessidade de previsão de no mínimo uma 
entrada no Terminal. Entradas adicionais poderão ser previstas 
no projeto arquitetônico da Concessionária que será submetido 
a aprovação do Poder Concedente.

# 29
DOCUMENTO: Anexo III do Contrato - Caderno de Encargos 

da Concessionária
DISPOSITIVO, CAPÍTULO, CLÁUSULA OU ITEM: Capítulo II – 

Especificações do TERMINAL
CONTRIBUIÇÃO: Informação ao Usuário
Incluir um item neste capítulo para detalhar a informação 

ao usuário sobre o sistema de ônibus ao qual o terminal atende, 
conforme o Artigo 14º da Política Nacional de Mobilidade Urba-
na (Lei 12.587 de 2012).

A SPTrans deve estabelecer o procedimento de fornecimen-
to desta informação, como sugerimos nas obrigações do Poder 
Concedente.

RESPOSTA: Contribuição acatada.
# 30
DOCUMENTO: Anexo III do Contrato - Caderno de Encargos 

da Concessionária
DISPOSITIVO, CAPÍTULO, CLÁUSULA OU ITEM: Dentro do 

item sobre informação ao usuário, criado dentro do Capítulo 
II – Especificações do TERMINAL

CONTRIBUIÇÃO: Informação ao Usuário por ponto de 
parada Conforme o Artigo 14º, Inciso III da Política Nacional 
de Mobilidade Urbana (Lei 12.587 de 2012). Em cada para de 
ônibus o usuário tem o direito de ser informado no mínimo 
sobre as linhas que eles indicam: itinerários das linhas, horários, 
tarifas dos serviços e modos de interação com outros modais. 
Pela disponibilidade de espaço e tempo de permanência que 
os terminais permitem, sugerimos adicionar ainda mapas das 
linhas, conforme experiência internacional e o exemplo de Belo 
Horizonte.

A SPTrans deve estabelecer o procedimento de fornecimen-
to desta informação.

Esta informação por ser mais estática, deve estar em painel 
físico, próximo ou atrelado aos PMVs de cada parada.

RESPOSTA: Contribuição parcialmente acatada. O Anexo III 
do Contrato - Caderno de Encargos da Concessionária prevê a 
disponibilização aos Usuários de informações no Terminal, não 
necessariamente ao lado dos pontos de parada, a respeito de 
itinerários das linhas, horários, tarifas dos serviços e modos de 
interação com outros modais.

# 31
DOCUMENTO: Anexo III do Contrato - Caderno de Encargos 

da Concessionária
DISPOSITIVO, CAPÍTULO, CLÁUSULA OU ITEM: Dentro do 

item sobre informação ao usuário, criado dentro do Capítulo 
II – Especificações do TERMINAL

CONTRIBUIÇÃO: Informação ao Usuário para todo o termi-
nal Conforme o Artigo 14º, Parágrafo Único da Política Nacional 
de Mobilidade Urbana (Lei 12.587 de 2012). Os usuários dos 
serviços devem ser informados sobre: I - seus direitos e res-
ponsabilidades; II - os direitos e obrigações dos operadores 
dos serviços; e III - os padrões preestabelecidos de qualidade 
e quantidade dos serviços ofertados, bem como os meios para 
reclamações e respectivos prazos de resposta.

# 19
DOCUMENTO: Contrato
DISPOSITIVO, CAPÍTULO, CLÁUSULA OU ITEM: 1ª. Das 

Definições; 14ª Das Obrigações do Poder Concedente; 25ª Da 
Fiscalização; 27ª Das Revisões Ordinárias; 36ª Das Sanções 
Administrativas; 38ª Da Solução de Divergências por Mediação; 
50ª Da Comunicação entre as Partes; E outros itens que a Co-
missão de Licitação julgar viáveis

CONTRIBUIÇÃO: Ausência de previsão da Comissão fiscali-
zadora com Representantes dos usuários para atuar na fiscali-
zação dos serviços a serem concedidos.

O art. 30, parágrafo único, da Lei 8.987/95 (Lei de Con-
cessões) estabelece que: "A fiscalização do serviço será feita 
por intermédio de órgão técnico do poder concedente ou por 
entidade com ele conveniada, e, periodicamente, conforme 
previsto em norma regulamentar, por comissão composta de 
representantes do poder concedente, da concessionária e dos 
usuários". Tal previsão da Lei de Concessões foi reforçada pela 
recente Lei Nacional (Lei 13.460/17) que dispõe sobre direitos 
dos usuários de serviços públicos. Essa Lei estabelece em seu 
art. 18 o direito de participação dos usuários no acompanha-
mento e avaliação dos serviços públicos por meio de Conselho 
dos Usuários. Aproveitamos a oportunidade da consulta para 
alertar à Administração Municipal em relação a esse ponto que 
poderá ser alvo de questionamentos junto ao Órgão de Contas 
do Município (TCM) ou mesmo junto ao Poder Judiciário.

Cabe ressaltar que o tamanho e critérios para eleição desta 
comissão podem ser definidas pelo Poder Concedente, mas que 
tal instrumento deve estar presente no edital.

Ainda, sugerimos que os delegados representantes dos 
usuários sejam em parte indicados pelo Conselho Municipal 
de Transito e Transportes e em parte eleitos diretamente, em 
paralelo ao Conselho já existente que tem outras finalidades, 
concluindo um total de 3 a 5 vagas de membros da sociedade 
civil, para que a comissão não fique demasiadamente grande, 
considerando que seu escopo é resumido e focado.

RESPOSTA: Os aspectos vigentes no marco regulatório 
mencionado encontram-se integralmente atendidos. Salienta-se 
que o contrato de concessão não impossibilita o exercício da 
fiscalização por comissão de usuários, o que poderá se efetivar 
tão logo seja editada norma que regulamente a organização 
e o funcionamento das comissões e/ou conselhos de usuários.

Nesse contexto, é importante ressaltar que o PIU do Termi-
nal Princesa Isabel dispõe sobre a criação de Grupo Gestor para 
acompanhamento de intervenções específicas e fiscalização dos 
direitos da população na área, do interesse público e comuni-
cação aos órgãos competentes em caso de deficiências neste 
atendimento. Tal Grupo Gestor é composto por: 5 integrantes 
do Conselho Participativo da Prefeitura Regional da Sé; 3 in-
tegrantes do Núcleo Regional de Planejamento da Prefeituras 
Regional da Sé; 1 representante da São Paulo Urbanismo e 1 
representante do Concessionário do Terminal Princesa Isabel.

Destacamos ainda que os usuários podem efetivar seu di-
reito à fiscalização e apresentação de reclamações relacionadas 
ao serviço por meio da Coordenadoria de Defesa do Usuário do 
Serviço Público Municipal - CODUSP, na forma do previsto pelo 
Decreto Municipal nº 57.920/2017.

# 20
DOCUMENTO: Contrato
DISPOSITIVO, CAPÍTULO, CLÁUSULA OU ITEM: 13.2. São 

obrigações da CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo das demais 
obrigações estabelecidas neste CONTRATO e em seus ANEXOS 
e na legislação aplicável:

CONTRIBUIÇÃO: Informação ao Usuário.
Fornecer e disponibilizar informações ao usuário conforme 

o Art. 14 da Lei Federal 12.587 de 2012, e conforme detalhado 
no Caderno de Encargos da Concessionária

RESPOSTA: Contribuição acatada.
# 21
DOCUMENTO: Contrato
DISPOSITIVO, CAPÍTULO, CLÁUSULA OU ITEM: 14.1. São 

obrigações do PODER CONCEDENTE, sem prejuízo de outras 
obrigações previstas neste CONTRATO e em seus ANEXOS e na 
legislação aplicável:

CONTRIBUIÇÃO: Informação ao Usuário.
Adicionar a elaboração de um procedimento contínuo e 

formal de provimento de informações atualizadas, no máximo 
quinzenalmente, sobre a operação do terminais, itinerário e 
horário das linhas de todo o terminal, para a concessionária, 
para que esta possa fornecer informação ao usuário conforme o 
Art. 14 da Lei Federal 12.587 de 2012, e conforme detalhado no 
Caderno de Encargos da Concessionária

RESPOSTA: Contribuição acatada.
# 22
DOCUMENTO: Contrato
DISPOSITIVO, CAPÍTULO, CLÁUSULA OU ITEM: 14.1. São 

obrigações do PODER CONCEDENTE, sem prejuízo de outras 
obrigações previstas neste CONTRATO e em seus ANEXOS e na 
legislação aplicável:

CONTRIBUIÇÃO: Publicizar os Projetos de obra.
Adicionar a necessidade de publicizar e abrir para ao 

menos uma audiência pública os Projetos Básicos de Requa-
lificação, e publicizar os projetos Executivos e os Projetos de 
Empreendimentos Associados, conforme detalhado no Caderno 
de Encargo da Concessionária

RESPOSTA: Contribuição não acatada. Entende-se que o 
Anexo III do Contrato - Caderno de Encargos da Concessionária, 
estabelece todas as diretrizes e obrigações relativas ao Projeto 
Básico e Executivo do Terminal. Questionamentos e sugestões 
com relação a encargos específicos desses Projetos poderão ser 
feitos na 2ª Consulta Pública da Concessão do Terminal Princesa 
Isabel ou em Audiência Pública.

# 23
DOCUMENTO: Contrato
DISPOSITIVO, CAPÍTULO, CLÁUSULA OU ITEM: 14.1. São 

obrigações do PODER CONCEDENTE, sem prejuízo de outras 
obrigações previstas neste CONTRATO e em seus ANEXOS e na 
legislação aplicável:

CONTRIBUIÇÃO: Publicizar os Projetos do Perímetro de 
Abrangência.

Adicionar a necessidade de publicizar e abrir para ao me-
nos uma audiência pública os Projetos Básicos para as obras de 
melhoria do Perímetro de Abrangência, conforme detalhado no 
Caderno de Encargo da Concessionária

RESPOSTA: Sugestão parcialmente acatada. As obras es-
pecíficas de requalificação do perímetro de abrangência serão 
definidas na Minuta de Contrato. As diretrizes e obrigações 
relativas a tais obras e aos respectivos Projetos Básico e Execu-
tivo estarão disponíveis no Anexo III do Contrato - Caderno de 
Encargos da Concessionária.

# 24
DOCUMENTO: Contrato
DISPOSITIVO, CAPÍTULO, CLÁUSULA OU ITEM: Incluir capí-

tulo sobre direitos dos usuários
CONTRIBUIÇÃO: Incluir capítulo sobre direitos dos usuários
Listando os direitos mencionados em legislações que se 

aplicam como o Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal 
8.078/90), Lei de Concessões (Lei Federal 8,987/95), Lei de De-
fesa dos Direitos dos Usuários de Serviços Públicos (Lei Federal 
131.460/17), Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei Fede-
ral 12.587/12), Leis municipais, entre outras regulamentações.

A diretrizes devem e estender de princípios como continui-
dade, acessibilidade e participação até elementos diretos como 
atendimento e informação ao usuário.

RESPOSTA: Contribuição acatada.
# 25
DOCUMENTO: Anexo III do Contrato - Caderno de Encargos 

da Concessionária
DISPOSITIVO, CAPÍTULO, CLÁUSULA OU ITEM: 2. Acessi-

bilidade
CONTRIBUIÇÃO: Acessibilidade visual e auditiva
Adicionar critérios para acessibilidade visual e auditiva con-

forme legislação vigente e se necessário submeter o documento 
a Comissão Permanente de Acessibilidade


