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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 fornecimento 
desta informação.

Esta inforação por ser mais estática, deve estar em painel 
físico.

RESPOSTA: Contribuição acatada. Ressalta-se que o Anexo 
III do Contrato - Caderno de Encargos da Concessionária dis-
ponibilizado na 2ª Consulta Pública já previa a distinção e as 
especificações dos Painéis de Mensagens Dinâmicas instalados 
nas Plataformas, no(s) acesso(s) do Terminal e nas paradas de 
ônibus. O Caderno de Encargos da Concessionária agora publi-
cado junto ao Edital de licitação deixa mais claro esta distinção 
e os requisitos de cada equipamento.

# 14
DOCUMENTO: Anexo III do Contrato - Caderno de Encargos 

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

ìtem sobre informação ao usuário, criado dentro do Capítulo 
II – Especificações do TERMINAL - 23.5 - f)

CONTRIBUIÇÃO: Informação ao Usuário para todo o ter-
minal O ítem "23.5 - f)" que detalha a informação ao usuário 
presente no terminal, incluída após contribuição nossa, é im-
portante, mas considerando a importãncia do terminal para o 
sistema, sua frequência e a quantidade de linhas; além disso, 
considerando a subvalorização que a informação ao usuário 
tem recebido pelos órgãos, mesmo com a aprovação da Lei 
12.587 há mais de cinco anos, consideramos fundamental 
aproveitar este momento de regulamentação do serviço pelas 
próximas décadas para melhorar o detalhamento do que o 
porder concedente e os usuários esperam no sentido de infor-
mação ao usuário.Não é interessante se deixar para o julgo 
do empresário concessionário a tipologia da informação ao 
usuário, considerando que o mesmo não tem expertise na área 
como a SPTrans, e não atente aos mesmos princípios de inte-
resse público.Aqui estamos cobrando apenas um detalhamento 
simples: listar o que estará em cada ponto de plataforma (mais 
focado na linha), e o que estará nas áreas e corredores comuns 
do terminal (uma informação mais ampla, aplicada a todo o 
terminal).Conforme o Artigo 14º, Parágrafo Único da Política 
Nacional de Mobilidade Urbana (Lei 12.587 de 2012). Os usu-
ários dos serviços devem ser informados sobre: I - seus direitos 
e responsabilidades; 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 re-
clamações e respectivos prazos de resposta.Pela disponibilidade 
de espaço e tempo de permanência que os terminais permitem, 
sugerimos que hajam paineis estáticos principais no terminal 
sobre a totalidade das linhas que operam o terminal, bem como 
de conteúdos que devem detalhar os direitos dos usuários 
listados neste edital de concessão, no edital de concessão do 
serviço de Ônibus e outras legislações municipais que versem 
sobre esse direito.A SPTrans deve estabelecer o procedimento 
de fornecimento desta informação.

RESPOSTA: Contribuição acatada. Ressalta-se que o Anexo 
III do Contrato - Caderno de Encargos da Concessionária dis-
ponibilizado na 2ª Consulta Pública já previa a distinção e as 
especificações dos Painéis de Mensagens Dinâmicas instalados 
nas Plataformas, no(s) acesso(s) do Terminal e nas paradas de 
ônibus. O Caderno de Encargos da Concessionária agora publi-
cado junto ao Edital de licitação deixa mais claro esta distinção 
e os requisitos de cada equipamento. Adicionalmente, referido 
documento prevê sinalização estática divulgando os direitos dos 
usuários previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei Fe-
deral 8.078/90), na Lei de Concessões (Lei Federal 8,987/95), na 
Lei de Defesa dos Direitos dos Usuários de Serviços Públicos (Lei 
Federal 13.460/17), na Política Nacional de Mobilidade Urbana 
(Lei Federal 12.587/12), e em demais dispositivos pertinentes.

# 15
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 PMD
Complementando o que foi acatado após nossa constri-

buição à primeira fase da consulta, ressaltamos que os PMDs, 
como estão em cada ponto de parada, a única questão faltante 
e fundamental para prestação na informação do serviço é a de 
próximos horários de partida.

Considerando o interesse público e a espetise da SPTrans 
nesta área, e não da concessionária, como apontamos acima, 
sugerimos que esta exigência esteja proposta em contrato, para 
garantir continuidade em seu fornecimento.

RESPOSTA: Contribuição acatada.
# 16
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
Notamos que na versão segunda fase da consulta foram 

retiradas às menções aos telões de informação que estarão 
implantados no edital. Consideramos essa retirada grave, pois o 
telão seria um local central de fornecimento de informaçõs ao 
usuário, conforme detalhamos nos pontos desta contribuição.

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. Ressalta-se que o Anexo 
III do Contrato - Caderno de Encargos da Concessionária dis-
ponibilizado na 2ª Consulta Pública já previa a distinção e as 
especificações dos Painéis de Mensagens Dinâmicas instalados 
nas Plataformas, no(s) acesso(s) do Terminal e nas paradas de 
ônibus. O Caderno de Encargos da Concessionária agora publi-
cado junto ao Edital de licitação deixa mais claro esta distinção 
e os requisitos de cada equipamento. Cumpre notar que a 
nomenclatura "telão" foi substituída por Painéis de Mensagem 
Dinâmicas, que, deverão ter dimensão e resolução adequadas 
para a visualização dos usuários do Terminal.

# 17
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)

A proposta elaborada aqui não está já cumprida apenas 
pela menção à Lei Federal, como nos foi respondido na primeira 
fase da consulta, pois ela trata de forma ampla a informação 
ao usuário nos sistemas de transporte de todo o país, e aqui 
estamos aplicando as diretrizes dela à questão dos terminais de 
ônibus específica de São Paulo, detalhando as informações am-
plas, de todo o terminal, devido o espaço disponível para isso, 
e a informações pontuais de cada um dos pontos de parada.

É fundamental uma conversa mais aprofundada da equipe 
que coordena a elaboração deste edital junto à SPTrans com 
a equipe de segurança da área de planejamento da CET a fim 
de que se elabore diretrizes corretas para a circulação dos 
pedestres dentro dos terminais. Este não é um ponto trivial, e o 
contrato irá modificar definitivamente os terminais, portanto é 
central que esta discussão seja muito bem feita neste momento, 
e não se adote medidas inseguras como as que prevalecem no 
trânsito brasilieiro hoje.

RESPOSTA: Entende-se que a contribuição não se refere a 
percurso negativo mas à segurança do usuário.

A exigência de ao menos uma travessia elevada interli-
gando as plataformas e o acesso às plataformas é previsão 
advinda de debate junto à diversas equipes de planejamento da 
Administração Pública e que garante a circulação dos usuários 
de forma segura no terminal.

# 11
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 - Fai-
xas elevadas em nas travessias Apesar da resposta positiva na 
primeira fase da consulta pública o edital colocado na segunda 
fase da consulta não aponta a obrigatoriedade de implantação 
de faixa elevada nos cruzamentos, apenas aponta o mínimo de 
uma faixa elevada.Como os terminais devem ser um polo de 
atração de pedestres, e a circulação de veículos deve se dar em 
sua totalidade em baixíssima velocidade sugerimos que, como 
a SPTrans aparentemente já vem buscando fazer, 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. O valor mínimo de um é 
absolutamente infundado e aletório, obrigar todas a serem 
podem ser também, sugerimos um texto que seja uma diretriz 
mais clara, e menos aleatória, mencionando por exemplo: "6.1 
O TERMINAL deve dispor de faixas de pedestres do tipo ele-
vado nas principais travessias de pedestres, implantada 15cm 
(quinze centímetros) acima do VIÁRIO, com largura mínima de 
7m (sete metros), interligando cada uma das PLATAFORMAS." 
Deixando a definição destas principais para diretrizes do poder 
concedente da aprovação do projeto básico, embasada por 
essa diretriz clara no projeto, como temos buscado em todos 
os nossos pontos.

RESPOSTA: Contribuição parcialmente acatada. O Anexo III 
do Contrato - Caderno de Encargos da Concessionária publica-
do junto ao Edital de licitação disponibilizado na 2ª Consulta 
Pública prevê que o terminal deve dispor de ao menos uma 
faixa de pedestres do tipo elevado, interligando cada uma das 
plataformas ou acesso às plataformas. Adicionalmente, o Anexo 
III do Contrato - Caderno de Encargos da Concessionária agora 
publicado inclui a previsão de que o terminal deve dispor de 
ao menos uma faixa de pedestre nas demais travessias, caso 
existam.

# 12
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 Terminal Princesa Isabel

A resposta concedida à primeira fase de Consulta Pública 
sobre a necessidade de ampliação do número de acessos ao 
terminal é extremamente preocupante!

"Entradas adicionais poderão ser previstas no projeto 
arquitetônico da Concessionária". Em nenhuma hipótese as 
definições de caminhabilidade e acesso ao terminal devem 
ficar a cargo do interesse ou boa vontade da concessionária. 
As fraquezas de acessibilidade presente dos terminais são 
responsabildiades da Prefeitura e ela é proprietária da CET, 
que possue especialistas no assunto, e já vem apresentando 
avanços na temática como a abertura de novas entradas no 
Terminal Pinheiros, por exemplo. A concessionária de operação 
dos terminais será uma construtora que dificilmente terá um 
especialista na área como a CET, e fundamentalmente será 
regida por outros interesses financeiros e economicos que não a 
caminhabilidade dos usuários.

O Terminal Princesa Isabel e um que marcadamente pdoe-
ria ter quatro acessos, um em cada um de suas faces, de modo 
a aumentar a atratividade do terminal para o entorno, mas 
deveria ao menos ter dois, considerando que entre o ponto 
central da quadra da Rua Helvétia e o acesso único existente 
hoje temos cerca de 300 metros de caminhada, e como outro 
exemplo, a distância entre a entrada e o plataforma da Linha 
5144-10 é de 140m, enquanto a distância desta plataforma e 
a Rua Helvétia é de apenas 20, respresentando um caminho 
pelo menos 7 vezes menor para o pedestre, ampliando o 
conforto, a atratividade e a segurança do acesso. Consideando 
os principios de gestao de demanda, onde a infraestrutura e 
sua facilidade de acesso nao apenas atende a demanda, mas 
funciona para influencia-la, portanto se queremos aumentar 
o uso de uma infraestrutura como as dos terminais devemos 
facilitar o maximo possivel o acesso dos usuarios (pedestres) ao 
terminal, consolidando o polo e centralidade locais desejados 
pelo projeto de concessao.

RESPOSTA: Contribuição não acatada. Conforme mencio-
nado na resposta à 2ª Consulta Pública, o fluxo de passageiros 
no Terminal e a disposição do equipamento no terreno apontam 
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 aprova-
ção do Poder Concedente.

# 13
DOCUMENTO: Anexo III do Contrato - Caderno de Encargos 

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

ìtem sobre informação ao usuário, criado dentro do Capítulo 
II – Especificações do TERMINAL - 23.5 - f)

CONTRIBUIÇÃO: Informação ao Usuário por ponto de 
parada

O ítem "23.5 - f)" que detalha a informação ao usuário 
presente no terminal, incluída após contribuição nossa, é im-
portante, mas considerando a importãncia do terminal para o 
sistema, sua frequência e a quantidade de linhas; além disso, 
considerando a subvalorização que a informação ao usuário 
tem recebido pelos órgãos, mesmo com a aprovação da Lei 
12.587 há mais de cinco anos, consideramos fundamental 
aproveitar este momento de regulamentação do serviço pelas 
próximas décadas para melhorar o detalhamento do que o 
porder concedente e os usuários esperam no sentido de infor-
mação ao usuário.

Não é interessante se deixar para o julgo do empresário 
concessionário a tipologia da informação ao usuário, conside-
rando que o mesmo não tem expertise na área como a SPTrans, 
e não atente aos mesmos princípios de interesse público.

Aqui estamos cobrando apenas um detalhamento simples: 
listar o que estará em cada ponto de plataforma (mais focado 
na linha), e o que estará nas áreas e corredores comuns do 
terminal (uma informação mais ampla, aplicada a todo o 
terminal).

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. 

# 07
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.

Em resposta à primeira fase da Consulta Pública nos foi 
relatado que as diretrizes presentes no "Anexo III do Contrato 
- Caderno de Encargos da Concessionária" atenderia a esta 
questão, porém em que pese a qualidade das diretrizes, elas 
não substituiem o diálogo aberto e transparente sobre o que 
será elaborado nos terminais impactando permanentemente a 
vida e o uso de milhões de passageiros por dia.

O debate e transparência do projeto é sim uma proposta 
inovadora e não comum no poder público paulistano, mas se 
assemelha à própria magnitude do projeto. Os terminais que 
os usuários usam cotidianamente será modificado de maneira 
absolutamente definitiva, e portanto é fundamental a total 
clareza e transparência sobre essas mudanças e este projeto. A 
fim inclusive de evitar surpressas futuras que inevitavelmente 
gerarão disputas judiciais que marcar diversos das concessões 
feitas na cidade, devido centralmente à falta de transparência 
e participação.

As diretrizes presentes no Anexo III são textos e princípios 
e em nada demonstram ao usuário como ficará o terminal que 
o mesmo usará no futuro. Medidas de alto impacto necessitam 
de alto debate, o que dois períodos de consulta de 20 dias, por 
melhor que sejam não superam a situação.

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. Ressalta-se que o Projeto Básico 
de requalificação do Terminal deverá ser aprovado pelo Poder 
Concedente. Por fim, cumpre notar que a lógica da concessão 
de serviço, regrada no âmbito Federal pela Lei 8.987/1995 e no 
âmbito municipal pela Lei 16.211/2015, é focada no controle 
do resultado. Por isso, referidos diplomas exigem elementos de 
projeto para a licitação.

# 08
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 de Requalifica-
ção, e publicizar os Projetos do Perímetro de Abrangência, con-
forme detalhado no Caderno de Encargo da Concessionária.Em 
resposta à primeira fase da Consulta Pública nos foi relatado 
que as diretrizes presentes no "Anexo III do Contrato - Caderno 
de Encargos da Concessionária" atenderia a esta questão, 
porém em que pese a discrição das obras, elas não substituiem 
o diálogo aberto e transparente sobre o que será elaborado no 
bairro impactando permanentemente a vida e o uso de milhões 
de passageiros por dia.O debate e transparência do projeto é 
sim uma proposta inovadora e não comum no poder público 
paulistano, mas se assemelha à própria magnitude do projeto. 
Os terminais que os usuários usam cotidianamente será modi-
ficado de maneira absolutamente definitiva, e portanto é fun-
damental a total clareza e transparência sobre essas mudanças 
e este projeto. A fim inclusive de evitar surpressas futuras que 
inevitavelmente gerarão disputas judiciais que marcar diversos 
das concessões feitas na cidade, devido centralmente à falta de 
transparência e participação.As diretrizes presentes no Anexo III 
são textos e princípios e em nada demonstram ao usuário como 
ficará o terminal que o mesmo usará no futuro. Medidas de alto 
impacto necessitam de alto debate, o que dois períodos de con-
sulta de 20 dias, por melhor que sejam não superam a situação.

RESPOSTA: Sugestão não acatada. Entende-se que o Anexo 
III do Contrato - Caderno de Encargos da Concessionária publi-
cado junto ao Edital de licitação, estabelece as diretrizes e obri-
gações relativas ao Projeto Básico do Perímetro de Abrangência, 
que deverá ser elaborado pela Concessionária e aprovado pelo 
Poder Concedente.

# 09
DOCUMENTO: Contrato
DISPOSITIVO, CAPÍTULO, CLÁUSULA OU ITEM: Incluir capí-

tulo sobre direitos dos usuários
CONTRIBUIÇÃO: Incluir capítulo sobre direitos dos usuários
Embora a resposta á primeira fase da consulta tenha nos 

respondido que foi acatado a menção às leis citadas não foi 
incluida no documento que foi para a segunda fase da consulta.

Solicitamos a inclusão dos direitos mencionados e das 
legislações vigentes que se aplicam como o Código de Defesa 
do Cosumidor (Lei Federal 8.078/90), Lei de Concessões (Lei 
Federal 8,987/95), Lei de Defesa dos Direitos dos Usuários de 
Serviços Públicos (Lei Federal 13.460/17), Política Nacional de 
Mobilidade Urbana (Lei Federal 12.587/12), Leis municipais, 
entre outras regulamentações.

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

RESPOSTA: Contribuição parcialmente acatada. O contrato 
deverá atender a toda marco legal vigente durante o prazo da 
concessão. Salienta-se que o Anexo III do Contrato - Caderno 
de Encargos da Concessionária publicado junto ao Edital de 
licitação exige a inclusão de sinalização estática divulgando os 
direitos dos usuários previstos no marco regulatório pertinente.

# 10
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 proibicao de criacao de Caminhos negativo ao 
percurso entre as plataformas, incluindo travessias em todas as 
extremidades dos bercos, plataformas ou pontos de embarque, 
em analogia a "Nota Tècnica 226 da CET" de 2012 que versa 
sobre Pontos de Onibus de corredores. Esta medida aumentara 
em muito a seguranca nos terminais ao aumentar a atencao e 
reduzir a velocidade dos onibus, alem de facilitar as linhas de 
percurso dos pedestres entre as passarelas.

Este problema e exitente hoje nos terminais e as obras 
fisicas, derivadas dessa concessao vao engessar as estruturas 
presentes, portanto e fundamental que esta proposta seja com-
pleta e avancada no sentido de permitir a maxima seguranca 
aos pedestres. Nao devemos manter as velocidades e geome-
trias perigosas presentes nos terminais paulistanos hoje.

Sobre a resposta concedida à primeira fase da Consulta 
Pública, de que: " A inclusão de travessias em apenas alguns 
pontos determinados dos berços, plataformas ou pontos de em-
barque não é considerada como percurso negativo." relatamos 
que: a falta de travessias em determinados pontos dos berços 
como ocorre hoje é exatamente o que gera caminhos negativos, 
isso é um fato e não um argumento, pois se percorre caminhos 
negativos, e o que gera a enorme quantidade de situações de 
insegurança nos quais os cidadãos acabam por atravessar fora 
da faixa de segurança devido ao erro da infraestrutura.

que tenha garantida a neutralidade/imparcialidade das partes 
envolvidas no processo de regulação. Espera-se que o Poder 
Público reveja o seu posicionamento e enfrente com firmeza 
esse gargalo institucional que prejudica enormemente o bom 
funcionamento do sistema de transporte público em São Paulo.

RESPOSTA: Contribuição não acatada. Conforme respondi-
do nas contribuições da 1ª Consulta Pública, esclarecemos que 
a Lei Municipal 16.211/2015, que dispõe sobre a concessão dos 
Terminais, determina em seu art. 2° que competirá à Secretaria 
Municipal de Transportes a fiscalização e a regulação dessas 
concessões. Assim, conforme o Contrato, a fiscalização da 
Concessão, abrangendo todas as atividades da Concessionária, 
durante todo o prazo de concessão será executada pelo Poder 
Concedente, que poderá se valer de apoio técnico de terceiros.

# 04
DOCUMENTO: Contrato
DISPOSITIVO, CAPÍTULO, CLÁUSULA OU ITEM: Capítulo IV - 

Das obrigações das partes
CONTRIBUIÇÃO: Inserir item de Proteção de Dados entre 

as obrigações das partes para garantir segurança quanto a 
usos indevidos de dados pessoais e instrumentos de proteção 
individual e coletiva. O contrato deve mencionar o atendimento 
ao Projeto de Lei de Proteção de Dados Pessoais (PLC 53/2018) 
assim que o mesmo for sancionado pelo Executivo, o que deve 
ocorrer antes da publicação deste edital final, já que o PL já 
está aprovado. Dentre as regras presentes na lei,destacam-se 
outros pontos importantes como a proteção especial a dados 
sensíveis (que são os dados genéticos, biométricos, de origem 
racial, de gênero), o consentimento inequívoco e a autodeter-
minação informativa (o princípio de que o cidadão precisa ter 
controle dos fluxos de dados para exercer suas liberdades) 
como fundamentos importantes da lei, normas específicas para 
crianças e adolescentes e a criação da Autoridade Nacional de 
Proteção de Dados, órgão que estará vinculado ao Ministério da 
Justiça e que terá como objetivo garantir a proteção de dados, 
fiscalizando e aplicando sanções.

RESPOSTA: As partes deverão atender a toda marco legal 
vigente durante todo o prazo da concessão. Da mesma forma, 
o PLC 53/2018, sendo sancionado pelo Poder Executivo Federal, 
deverá ser acatado pelas partes.

# 05
DOCUMENTO: Edital
DISPOSITIVO, CAPÍTULO, CLÁUSULA OU ITEM: 1. Das Defi-

nições; 2 Dos Documentos Integrantes do Edital e das Informa-
ções Gerais da Licitação;

CONTRIBUIÇÃO: Ausência de previsão da Comissão fis-
calizadora com Representantes dos usuários para atuar na 
fiscalização dos serviços a serem concedidos, confirmada em 
resposta à primeira fase da Consulta Pública.Apontamos que 
a ausência de previsão de Comissão de Representantes dos 
Usuários macula o processo licitatório, uma vez que, deso-
bedece de forma clara o disposto no parágrafo único do art. 
30 da Lei. 8.987/95 (Lei de Concessões). Essa Lei de caráter 
nacional não deixa margem de escolhas para a Adminsitração 
Municipal no que concerne a esse ponto. Considerando a 
legislação federal existente e em vigort, este edital de licitação 
pode ser exatamente a "norma que regulamente a organização 
e o funcionamento das comissões", conforme foi apontado na 
resposta à primeira fase da consulta. E o Conselho Gestor do 
PIU refere-se à questões urbanísticas e de mobilidade local, e 
não sobre as questões de operação do terminal e do contral aos 
quais a lei federal se refere, portanto as esferas não são equi-
valentes, embora possam trabalhar juntas.O art. 30, parágrafo 
único, da Lei 8.987/95 (Lei de Concessões) estabelece que: "A 
fiscalização do serviço será feita por intermédio de órgão técni-
co 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". 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 Trans-
portes e em parte eleitos diretamente, em paralelo ao Conselho 
já existente que tem oturas finalidades, concluindo um total de 
3 a 5 vagas de membros da sociedade civil, para que a comis-
são não fique demasiadamente grande, considerando que seu 
escopo é resumido e focado.

RESPOSTA: Os aspectos vigentes no marco legal men-
cionado 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.

# 06
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, confirmada em resposta 
à primeira fase da Consulta Pública.

Apontamos que a ausência de previsão de Comissão de 
Representantes dos Usuários macula o processo licitatório, uma 
vez que, desobedece de forma clara o disposto no parágrafo 
único do art. 30 da Lei. 8.987/95 (Lei de Concessões). Essa 
Lei de caráter nacional não deixa margem de escolhas para a 
Adminsitração Municipal no que concerne a esse ponto. Con-
siderando a legislação federal existente e em vigort, este edital 
de licitação pode ser exatamente a "norma que regulamente a 
organização e o funcionamento das comissões", conforme foi 
apontado na resposta à primeira fase da consulta. E o Conselho 
Gestor do PIU refere-se à questões urbanísticas e de mobilidade 
local, e não sobre as questões de operação do terminal e do 
contral aos quais a lei federal se refere, portanto as esferas não 
são equivalentes, embora possam trabalhar juntas.

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". 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 oturas 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: Contribuição não acatada. Os aspectos vigen-
tes no marco legal mencionado encontram-se integralmente 
atendidos. Salienta-se que o contrato de concessão não impos-
sibilita o exercício da fiscalização por comissão de usuários, o 
que poderá se efetivar tão logo seja editada norma que regu-
lamente a organização e o funcionamento das comissões e/ou 
conselhos de usuários.


