SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÕES E LOGÍSTICA
EDITAL REBUPLICADO CONFORME TC N° 13191.989.18-5 e 13253.989.18 do TCE/SP
EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2018 - PROCESSO Nº 13.440/2018
O Município de Cotia-SP torna público a realização de licitação, na modalidade de Concorrência Pública,
do tipo MAIOR OFERTA, tendo como finalidade a seleção de empresa para a prestação do Serviço Público
de Transporte Coletivo Alternativo de Passageiros do Município de Cotia, em regime de concessão, nos
termos da Constituição Federal e Estadual, da Lei Federal n° 8.987, de 13 de fevereiro de 1995 e suas
alterações, Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, Lei Orgânica do Município, e de
acordo com autorização contida na Lei Municipal nº 1.479, de 29 de janeiro de 2009, com as alterações feitas
pela Lei Municipal n° 2.067, de 04 de abril de 2019, e demais normas que regem a matéria, bem como das
disposições contidas neste Ato Convocatório e seus anexos.
Objeto: Outorga de Concessão para Prestação e Exploração do Serviço Público de Transporte Coletivo de
Passageiros do Município de Cotia – SP, operado com veículos de pequeno porte para transporte coletivo de
passageiros na ÁREA DE OPERAÇÃO, englobando todas as LINHAS atuais do SERVIÇO
ALTERNATIVO, conforme descrito no presente EDITAL e seus anexos.
Abertura da Licitação e Entrega da Documentação: No dia 23/05/2019, às 10:00 horas, na Secretaria
Municipal de Licitações e Logística, com endereço na Av. Professor Joaquim Barreto, nº 1000 – Bairro
Atalaia, Cotia-SP, em Sessão Pública, os interessados em participar da CONCORRÊNCIA devem
comparecer perante a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO e entregar os envelopes contendo a
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e a PROPOSTA FINANCEIRA exigidos neste EDITAL, por
intermédio de seu representante legal ou de procurador habilitado, onde se dará início à abertura dos
envelopes.
Retirada do Edital: Os interessados em retirar o EDITAL de Licitação e seus anexos deverão fazê-lo
através do site da Prefeitura Municipal de Cotia: www.cotia.sp.gov.br

ou pessoalmente no prédio da

Secretaria Municipal de Licitações e Logística - situada na Avenida Joaquim Barreto, nº 1.000, Bairro
Atalaia – Cotia – SP. Os demais atos que necessitarem de publicidade serão publicados no Diário Oficial do
Estado (DOE).
Obtenção de Informações sobre o EDITAL: Em caso de dúvidas, podem ser solicitados esclarecimentos,
exclusivamente por meio do seguinte endereço eletrônico licitacoes@cotia.sp.gov.br. Os questionamentos
deverão ser encaminhados até cinco dias úteis anteriores à data agendada para a realização da sessão pública.
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Serão desconsiderados os questionamentos encaminhados de forma diversa ou fora do prazo e horário ora
estipulados. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão encaminhadas por e-mail e autuadas no
respectivo processo administrativo. No caso da não solicitação, pelos proponentes, de esclarecimentos e
informações, pressupõe-se que os elementos fornecidos serão suficientemente claros e precisos, não
cabendo, portanto, posteriormente, qualquer reclamação.
1 - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 - A Prefeitura Municipal de Cotia, conforme autorização legislativa promovida pela Lei Municipal nº
1.479, de 29 de janeiro de 2009, com as alterações feitas pela Lei Municipal n° 2.067, de 04 de abril de 2019
e suas alterações, e considerando a Audiência Pública especialmente convocada e realizada em 14 de Março
de 2018, torna público que fará realizar licitação, na modalidade de CONCORRÊNCIA, do tipo MAIOR
OFERTA, para outorgar, mediante CONTRATO DE CONCESSÃO, a exploração e prestação do Serviço
Público de Transporte Coletivo Alternativo de Passageiros do Município, nos termos definidos neste
EDITAL.
2 - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
2.1 - A CONCORRÊNCIA reger-se-á pela Lei Municipal nº 1.479, de 29 de janeiro de 2009, com as
alterações feitas pela Lei Municipal n° 2.067, de 04 de abril de 2019, e suas alterações, e demais normas que
regem a matéria, bem como das disposições contidas neste Ato Convocatório e seus anexos.
3 - DEFINIÇÕES E SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
3.1 - São adotadas as siglas, expressões e termos que terão o significado que a seguir lhes é apontado, sem
prejuízo de outras inseridas neste EDITAL, em seus Anexos ou, ainda, na legislação aplicável:
I. ADJUDICATÁRIA: a empresa a quem será adjudicado o objeto da concessão;
II. ÁREA DE OPERAÇÃO: limites territoriais do MUNICÍPIO de Cotia no qual será prestado o
serviço de transporte coletivo alternativo de passageiros, organizado em um conjunto de
LINHAS regulares de veículos coletivos existentes ou que venham a ser criadas;
III. COMISSÃO: a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO designada para o
julgamento da CONCORRÊNCIA;
IV. CONTRATADA: a empresa que firmará o CONTRATO DE CONCESSÃO;
V. CONTRATANTE: o Município de Cotia;
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VI. CONTRATO DE CONCESSÃO: o CONTRATO DE CONCESSÃO a ser celebrado com a
LICITANTE vencedora da CONCORRÊNCIA;
VII. DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO: o conjunto de documentos a serem apresentados
pela LICITANTE, destinados a verificar a sua habilitação jurídica, técnica, qualificação
econômico-financeira e regularidade fiscal e trabalhista para participar desta Licitação;
VIII. EDITAL: O presente EDITAL de CONCORRÊNCIA e todos os seus anexos;
IX. LICITANTE: a empresa que participe desta Licitação;
X. LINHA: forma de organização atual e futura do serviço alternativo e convencional de
transporte público dentro da ÁREA DE OPERAÇÃO, prestado segundo regras operacionais,
equipamentos, itinerários, terminais, pontos de parada intermediários, horários e TARIFAS
prefixados e estabelecidos pelo Município;
XI. CONCESSIONÁRIA: a empresa com quem se celebrará o contrato de concessão;
XII. PODER DELEGANTE: o Município de Cotia-SP;
XIII. PROPOSTA: o conjunto formado pelos documentos apresentados pela LICITANTE na
proposta;
XIV. REGULAMENTO DE SANÇÕES: especificação de atos omissivos e comissivos praticados
pela Concessionária e seus prepostos e respectivas sanções;
XV. SERVIÇO ALTERNATIVO: serviço regular de transporte público coletivo de passageiros,
operado em LINHAS complementares ao SERVIÇO CONVENCIONAL, operadas com
veículos de transporte coletivo de pequeno porte (micro-ônibus), mediante CONTRATO DE
CONCESSÃO;
XVI. SERVIÇO CONVENCIONAL: serviço regular de transporte público coletivo de passageiros,
operadas com veículos de transporte coletivo de passageiros (ônibus, midiônibus ou
miniônibus), mediante contrato de concessão;
XVII. SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS: os serviços
convencional e alternativo operado com veículos de transporte coletivo na ÁREA DE
OPERAÇÃO, que compreende os limites territoriais do Município de Cotia;
XVIII. SMTT: a Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito da Prefeitura do Município de Cotia;
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XIX. TARIFA PÚBLICA: Valor de tarifa decretado pelo Prefeito Municipal de Cotia para utilização
dos serviços outorgados;
XX. TARIFA DE REMUNERAÇÃO: Valor de tarifa ajustado contratualmente pela prestação dos
serviços outorgados;
XXI. TAXA DE FISCALIZAÇÃO: taxa mensal, por veículo, fixada pelo Poder Público Municipal,
devida pelos operadores do serviço.
4 - ANEXOS AO EDITAL
4.1 -Integram este EDITAL os seguintes Anexos:
Anexo I – Minuta do Contrato de Concessão;
Anexo II – Projeto Básico: Especificação dos Serviços;
II.1 – Informações sobre a cidade e seu serviço de transporte coletivo atual;
II.2 – Especificações do Sistema Licitado;
II.3 – Especificações de Frota;
II.4 – Especificações do Sistema de Bilhetagem Eletrônica;
II.5 – Especificações de Sistema de Monitoramento e Vigilância de Frota;
II.6 – Especificações de Garagem;
II.7 – Especificação Atual das Linhas do Serviço Alternativo;
Anexo III – Legislação Municipal Aplicável;
Anexo IV – Manual de Instruções para a Elaboração da Proposta Financeira;
IV.1 – Modelo de Proposta de Oferta pela Outorga da Concessão;
IV.2 – Instruções para elaboração do Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira;
IV.3 – Fórmula de reajuste;
Anexo V – Modelos de Declaração e Procuração de Credenciamento;
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V.1 – Modelo de Declaração de Restrição ao Trabalho de Menores;
V.2 – Modelo de Declaração de Disponibilidade de Sistema de Bilhetagem Eletrônica;
V.3 – Modelo de Declaração de Disponibilidade de Sistemas de Monitoramento e Vigilância da
Frota;
V.4 – Modelo de Declaração de Disponibilidade de Frota;
V.5 – Modelo de Declaração de Disponibilidade de Garagem;
V.6 – Modelo de Declaração de Não Impedimento da Licitante;
V.7 – Modelo de Procuração para Credenciamento;
V.8 – Modelo de Declaração de Não Impedimento dos Dirigentes, Diretores ou Administradores;
V.9 – Modelo de Declaração de que tomou conhecimento de todas as informações e condições para
o cumprimento das obrigações;
V.10 - Modelo de Declaração do seu enquadramento como ME ou EPP;
Anexo VI – Modelo de Atestado de Visita Técnica;
Anexo VII – Regulamento de Sanções.
5 - OBJETO DA CONCORRÊNCIA
5.1 - Esta CONCORRÊNCIA tem por objeto a outorga de Concessão para Prestação e Exploração do
Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros do Município de Cotia-SP, operado com veículos de
pequeno porte para transporte coletivo de passageiros na ÁREA DE OPERAÇÃO, englobando todas as
LINHAS atuais do SERVIÇO ALTERNATIVO, conforme descrição deste EDITAL, e as futuramente
criadas ou modificadas no território do MUNICÍPIO.
5.2 – O SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS, nos termos da
legislação municipal, em especial da Lei nº 1.479, de 29 de janeiro de 2009, com as alterações feitas pela Lei
Municipal n° 2.067, de 04 de abril de 2019 e suas alterações, é composto das seguintes modalidades:
a)

SERVIÇO ALTERNATIVO: serviço regular de transporte coletivo dentro da ÁREA DE

OPERAÇÃO, organizado em LINHAS regulares atuais e futuras, atuando em LINHAS
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complementares ao SERVIÇO CONVENCIONAL, e operadas com veículos de transporte
coletivo de pequeno porte (micro-ônibus), mediante Concessão.
b)

SERVIÇO CONVENCIONAL: serviço regular de transporte coletivo dentro da ÁREA DE

OPERAÇÃO, organizado em LINHAS regulares atuais e futuras e operadas com veículos de
transporte coletivo de passageiros (ônibus, midiônibus ou miniônibus), mediante Concessão;
5.3 - ESPECIFICAÇÕES: No Anexo II – Projeto Básico, encontram-se especificados os detalhamentos
para a perfeita execução do objeto (especificações técnicas e demais esclarecimentos).
5.3.1 - As novas LINHAS que forem criadas em função do crescimento natural ou da dinâmica do uso e
ocupação do solo do MUNICÍPIO, bem como, da divisão, prolongamento ou fusão de LINHAS
alternativas, fazem parte do objeto da concessão que é outorgada por sistema, de modo que tais serviços
serão de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, resguardando-se a manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro inicial do CONTRATO.
5.3.2 – O SERVIÇO CONVENCIONAL não é abarcado pela presente licitação.
5.4 - Incluem-se no objeto da concessão, como obrigações inerentes à execução do objeto principal, além de
outras estabelecidas neste EDITAL e na legislação vigente:
a)

O fornecimento, a gestão, a operação e manutenção dos equipamentos, hardware e software

do Sistema de Cobrança Eletrônica de Tarifas e validação de créditos eletrônicos, denominado de
Sistema de Bilhetagem Eletrônica, totalmente integrada operacionalmente com o Sistema de
Bilhetagem do Sistema Convencional atualmente implantado, podendo ser substituída pela adoção
deste mesmo sistema sob conta e risco do CONCESSIONÁRIO;
b)

O fornecimento, a gestão, a operação e a manutenção dos equipamentos, hardware e

software do Sistema de Monitoramento da Frota;
c)

A cobrança de tarifa em dinheiro embarcada, nos micro-ônibus.

5.5 – Conforme especificado no Anexo II deste EDITAL, estima-se um investimento inicial de R$
4.902.834,00 (quatro milhões, novecentos e dois mil, oitocentos e trinta e quatro reais).
5.5.1 – Considerando que a maior parte deste investimento é em frota, não é necessário ter o investimento
como origem exclusivamente recursos próprios da concessionária, podendo ser financiado.
5.5.2 - Os investimentos efetivados pela CONCESSIONÁRIA estão sujeitos aos termos desta concessão,
sendo estes investimentos realizados por sua conta e risco.
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5.5.3 – O valor anual do CONTRATO DE CONCESSÃO tem como receitas estimadas R$ 20.197.350,00
(vinte milhões, cento e noventa e sete mil, trezentos e cinquenta reais).
6 - REMUNERAÇÃO DA CONCESSÃO
6.1 – Os serviços de transporte coletivo prestados pela CONCESSIONÁRIA serão remunerados por meio
da receita arrecadada, composta pela cobrança da TARIFA PÚBLICA fixada pelo Prefeito Municipal,
observando-se as condições previstas no CONTRATO DE CONCESSÃO, e de eventual subsídio coberto
por receitas extratarifárias, receitas alternativas, subsídios orçamentários, subsídios cruzados intrassetoriais e
intersetoriais provenientes de outras categorias de beneficiários dos serviços de transporte, dentre outras
fontes, a serem instituídas pelo poder público.
6.2 - A TARIFA DE REMUNERAÇÃO do serviço outorgado será de R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta
centavos), a partir da assinatura do contrato, devendo ser considerada para efeito desta Licitação como database a data de apresentação da proposta.
6.2.1 - A TARIFA DE REMUNERAÇÃO do Serviço Alternativo será anualmente objeto de processo
administrativo de reajuste, em concomitância ao reajuste da tarifa do Sistema de Transporte Convencional.
6.3 - O PODER CONCEDENTE procederá à revisão do valor da TARIFA DE REMUNERAÇÃO a cada
3 (três) anos, alterando-o para mais ou para menos, considerando eventuais alterações na estrutura de custos
ou de mercado, o compartilhamento de ganhos, e os estímulos à eficiência e à modicidade tarifária.
6.3.1 - São fatores a serem considerados na revisão tarifária, entre outros:
a)

A variação, para mais ou para menos, nos custos incorridos pela CONCESSIONÁRIA na

prestação dos serviços concedidos;
b)

O ganho de eficiência e produtividade do setor, tomando-se como parâmetro o conjunto das

empresas operadoras de serviços similares na região do MUNICÍPIO e em outros MUNICÍPIOS
semelhantes do Estado de São Paulo.
6.3.2 - Sem prejuízo das revisões a que se refere o item 6.3, poderá ser solicitado, extraordinariamente,
demonstrado o impacto significativo nos custos ou receitas dos serviços, o restabelecimento do equilíbrio
econômico-financeiro do CONTRATO, nas seguintes situações:
a)

Modificação unilateral do contrato imposta pelo PODER CONCEDENTE;

b)

Alterações na ordem tributária posteriores à assinatura do

CONTRATO DE

CONCESSÃO, ressalvados impostos incidentes sobre a renda ou o lucro;
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c)

Alteração legislativa de caráter específico que tenha impacto direto sobre as receitas da

CONCESSIONÁRIA, de modo a afetar a continuidade ou a qualidade da exploração da
concessão;
d)

Alteração legislativa que acarrete benefício à CONCESSIONÁRIA, inclusive a que

concede ou suprime isenção, redução, desconto ou qualquer outro privilégio tributário ou tarifário.
6.3.3 - Não ensejarão direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, entre outras hipóteses:
a)

O prejuízo ou a redução de ganhos da CONCESSIONÁRIA decorrentes da livre exploração

da concessão e dos riscos normais à atividade empresarial;
b)

A oscilação ordinária dos custos das obrigações assumidas pela CONCESSIONÁRIA ou a

sua discrepância em relação aos custos previstos na elaboração de sua PROPOSTA, conforme o
Anexo IV.3 – Instruções para elaboração do Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira;
c)

A projeção de demanda, sua variação ao longo do contrato, ou outros aspectos dos serviços

previstos na elaboração de sua PROPOSTA, conforme o Anexo IV.3 – Instruções para elaboração
do Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira, ou em estudos que não aqueles eventualmente
realizados pelo PODER CONCEDENTE;
d)

A desconsideração de eventos ou empreendimentos previsíveis;

e)

O desconhecimento da situação e das condições do sistema viário e do sistema de transporte

público no MUNICÍPIO;
f)

Negligência, inépcia ou omissão na prestação dos serviços;

g)

Gestão ineficiente dos serviços, incluindo o pagamento de custos administrativos e

operacionais superiores aos praticados no mercado;
h)

Incapacidade de aproveitamento das possibilidades de ampliação e melhoria na prestação

dos serviços.
6.3.4 - Se circunstâncias de força maior ou calamidades afetarem de forma significativa a exploração da
concessão, realizar-se-á uma divisão dos novos encargos entre o PODER CONCEDENTE e a
CONCESSIONÁRIA.
6.4 - Diante da necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, poderão ser
utilizados, a critério do PODER CONCEDENTE, os seguintes mecanismos:
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a)

Extensão ou redução do prazo da concessão;

b)

Alteração, para mais ou para menos, do valor da TARIFA DE REMUNERAÇÃO;

c)

Alteração das obrigações impostas às partes ou metas previstas;

d)

Pagamento de indenização entre as partes.

6.5 - A CONCESSIONÁRIA poderá explorar, como fonte de receitas alternativas, a veiculação de
publicidade nos veículos.
6.5.1 - A CONCESSIONÁRIA deverá destinar 5% das receitas de exploração de publicidade nos veículos
das frotas ao PODER CONCEDENTE.
6.5.2. Das áreas internas dos ônibus destinadas à publicidade, o correspondente a 20% (vinte por cento) será
reservado, sem ônus, para veiculação de publicidade institucional ou de interesse do Poder Público.
6.6 – Dentre outros, a CONCESSIONÁRIA deverá responder pelos custos da taxa de fiscalização mensal e
da contratação de seguro de responsabilidade civil, nos termos da legislação municipal.
7 - DAS GRATUIDADES E DESCONTOS TARIFÁRIOS
7.1 - As gratuidades e os descontos tarifários do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros do
MUNICÍPIO de Cotia são aqueles previstos na legislação municipal vigente.
8 - DO VALOR DA OUTORGA
8.1 – O julgamento da CONCORRÊNCIA dar-se-á pelo critério de MAIOR OFERTA (Lei nº 8.987/1995,
art. 15, inc. II), sendo que o valor da outorga será equivalente a um percentual da receita tarifária bruta
mensal, em algarismos e por extenso, com 01 (uma) casa decimal.
8.1.1 - O valor da outorga deverá ser pago mensalmente até o 10º (décimo) dia útil do mês seguinte,
vencendo a primeira no último dia do mês subseqüente à assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO.
8.1.2 - O pagamento mensal da outorga deverá ser feito mediante depósito em favor do PODER
CONCEDENTE.
8.1.3 – Serão desclassificadas as LICITANTES que ofertarem valor da outorga menor que 0,5% (meio por
cento).
9 - PRAZO DA CONCESSÃO
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9.1 - O prazo da concessão será de 10 (dez) anos, contados da data de início da operação dos serviços,
podendo ser prorrogado, por até igual período, por meio de aditamento ao CONTRATO DE
CONCESSÃO, previamente justificado em processo administrativo próprio e desde que atendidos os
requisitos previstos no art. 13, inciso II, da Lei Municipal nº 1.479.
9.2 - O prazo para início da operação dos serviços é de até 120 (cento e vinte) dias, a partir da emissão da
respectiva Ordem de Serviço, após a assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO.
9.3 - Para início da operação, a CONCESSIONÁRIA deverá contar com frota, equipamentos, infraestrutura
de garagem e recursos humanos integralmente disponíveis, atendendo a todas as especificações estabelecidas
neste EDITAL e seus anexos.
9.3.1 - Todos os veículos da frota vinculada à concessão deverão atender às especificações do Código de
Trânsito Brasileiro - CTB e demais normas da legislação federal pertinente (CONTRAN, CONMETRO,
CONAMA), inclusive a Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, regulamentada pelo Decreto nº 5.296, de
2 de dezembro de 2004, relativa à acessibilidade, bem como às estabelecidas ou que vierem a ser
determinadas pelo Concedente ou por outros órgãos competentes.
9.4 - O Sistema de Bilhetagem Eletrônica deverá estar disponível e em perfeito funcionamento, atendendo a
todas as especificações do Anexo II.4 deste EDITAL, para início da operação.
9.5 - Deverá ser implantado pela CONCESSIONÁRIA um Sistema de Monitoramento e Vigilância de Frota
em todos os veículos em até 6 (seis) meses contados do início da operação.
10 - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
10.1 – O presente edital poderá ser impugnado até cinco dias úteis anteriores à data indicada para abertura da
sessão pública.
10.2 – O pedido de impugnação deverá ser oferecido em petição escrita, com identificação do número desta
Concorrência Pública e respectivo processo, sendo dirigida à autoridade subscritora do edital e acompanhada
do instrumento que confere poder ao subscritor da peça, bem como apresentação de documento de
identidade protocolizada junto ao Protocolo Central da Prefeitura do Município de Cotia, situado na Av.
Benedito Isaac Pires n° 35 – Parque Dom Henrique – Cotia /SP, das 08:00 às 17:00 horas ou
alternativamente através do e-mail: licitacoes@cotia.sp.gov.br.
10.3 – Serão desconsiderados os pedidos de impugnação encaminhados de forma diversa ou fora do prazo e
horário estipulados no item anterior.
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10.4 – Recebida tempestivamente, a impugnação será respondida pela autoridade subscritora do edital.
10.5 – Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização da
sessão pública.
10.6 – Os pedidos de impugnação interpostos intempestivamente não serão respondidos. Serão, pois,
autuados no processo desta licitação, com a certificação e/ou registro de sua data e horário de recebimento.
11 - ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS
11.1 - Na data e hora fixadas no preâmbulo deste EDITAL, na Sala de Reuniões, os interessados em
participar da licitação devem comparecer perante a COMISSÃO e entregar os envelopes contendo a
Documentação de Habilitação e a Proposta exigida neste EDITAL, por intermédio de seu representante legal
ou procurador habilitado.
12 - CONTEÚDO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DAS PROPOSTAS
12.1 - Para a apresentação da documentação de habilitação e da Proposta exigidas neste EDITAL, a
LICITANTE deve examinar, cuidadosamente, todas as instruções, condições, exigências, leis, decretos,
normas, especificações e outras referências citadas neste EDITAL.
12.2 - Eventuais deficiências no atendimento aos requisitos e exigências para a apresentação da
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DA PROPOSTA serão consideradas de responsabilidade
exclusiva da LICITANTE, acarretando-lhe a inabilitação ou desclassificação, conforme o caso, na forma
prevista no presente EDITAL.
13 - CUSTOS DE APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO
13.1 – A LICITANTE arcará com todos os custos relacionados com a preparação e apresentação de sua
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e de sua PROPOSTA, não se responsabilizando o
MUNICÍPIO, em nenhuma hipótese, por tais custos, quaisquer que sejam os procedimentos seguidos na
licitação, ou os resultados desta.
14 - PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
14.1 - REQUISTOS PARA PARTICIPAÇÃO
14.1.1 - Poderão participar da Licitação as empresas que tenham no seu objeto social previsão de atividade
econômica que inclua a operação de Serviços de Transporte Coletivo de Passageiros, que comprovem o
atendimento das condições e demais exigências deste EDITAL e da legislação em vigor.
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14.1.2 - Será vedada a participação de empresas, nas seguintes condições:
a)

Reunidas em Consórcios;

b)

Declaradas inidôneas por ato do Poder Público e não reabilitadas;

c)

Suspensa temporariamente de licitar ou impedida de contratar com a Prefeitura do Município de
Cotia com a Prefeitura do Município de Cotia, nos termos do inciso III do artigo 87, da Lei nº
8.666/1993 e suas alterações, em consonância com a Súmula nº 51, do TCE/SP;

d)

Interditada de participar de licitações, nos termos do artigo 10, da Lei nº 9.605/1998;

e)

Que possua sócios e/ou empregados que sejam funcionários da Prefeitura do Município de
Cotia, nos termos do inciso III, do art. 9º, da Lei nº 8.666/1993;

f)

Que esteja em processo de falência ou concordata, ressalvadas as condições previstas na Súmula
50, do TCE/SP1.

g) Em liquidação ou dissolução
h) Enquadradas nas disposições contidas no art. 9º da Lei nº 8.666/1993 e alterações posteriores;
i) Que tenham sócios, acionistas, dirigentes, integrantes de sua diretoria ou administradores que sejam
ocupantes de cargo, emprego ou função pública do Município de Cotia;
j) Que tiverem controle societário ou sócio(s) comum(ns), independente da participação societária, com
outro proponente que concorra nesta licitação.
14.1.3 - Na licitação, não será admitida a participação de empresas reunidas em consórcio.
14.1.4 - A participação nesta Licitação implica a integral e incondicional aceitação de todos os termos,
cláusulas e condições do presente EDITAL, dos seus Anexos e das normas que o integram, sem prejuízo do
exercício do direito de impugnação de que trata este EDITAL.
15 - VISITA TÉCNICA
15.1 - A visita deverá ser efetuada até o dia 22/05/2019, devendo ser agendada com antecedência de 48
(quarenta e oito horas), junto à SMTT, localizado na Rua Jorge Caixe, 246–Portão, Cotia/SP, através do
telefone (011) 4703-4965 com Engº Fernando Fernandez Lobato.
15.1.2 - A visita deverá ser realizada por representante Credenciado da empresa interessada.
1

Em procedimento licitatório, não pode a Administração impedir a participação de empresas que estejam em
recuperação judicial, das quais poderá ser exigida a apresentação, durante a fase de habilitação, do Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos
de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital
Joaquim Pereira da Silva
Secretário Municipal de Transportes e Trânsito

12

15.1.3 - As despesas decorrentes da visita, bem como as demais incorridas na fase de elaboração da proposta,
correrão por conta da empresa interessada, sem qualquer direito à indenização, reembolso ou compensação a
qualquer título.
15.1.4 - Após a visita técnica, será expedido um Atestado de Visita Técnica, conforme modelo do Anexo VI
do presente EDITAL, o qual deverá ser juntado pela LICITANTE no envelope de habilitação, como
requisito de habilitação do certame.
15.1.5 - A visita e inspeção prévia do local e cercanias têm por finalidade obter, para a utilização e exclusiva
responsabilidade do licitante, toda a informação necessária à elaboração da proposta, tais como: as condições
locais, quantidade e natureza dos trabalhos, formas e condições de manutenção, bem como, meios de acesso
aos locais.
16 - PROCESSAMENTO DA LICITAÇÃO
16.1 - FASES DA CONCORRÊNCIA
16.1.1 - Esta CONCORRÊNCIA será realizada em três fases, compreendendo:
a) A primeira fase destina-se a verificar a regularidade da DOCUMENTAÇÃO DE
HABILITAÇÃO apresentada pelas LICITANTES;
b) A segunda fase, da qual só participarão as LICITANTES habilitadas, destina-se a avaliar a
PROPOSTA FINANCEIRA e divulgar a classificação final das PROPOSTAS e o vencedor da
licitação;
c) A terceira fase destina-se à homologação do resultado do julgamento e à adjudicação do objeto
da CONCORRÊNCIA e a verificação do cumprimento, pela LICITANTE declarada vencedora
das exigências formuladas para a celebração do CONTRATO DE CONCESSÃO.
17 - ENTREGA E EXAME DA DOCUMENTAÇÃO
17.1.1 - Na data e hora fixadas neste EDITAL, na Sala de Reuniões, no endereço já indicado, em Sessão
Pública, as LICITANTES entregarão sua DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e sua PROPOSTA à
COMISSÃO, por intermédio de seu(s) representante(s) legal(is) e/ou de procurador(es) habilitado(s).
17.1.2 - A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e as PROPOSTAS deverão ser apresentadas em
língua portuguesa, de forma legível, sem emendas ou rasuras.
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17.1.3 – Como forma de organização, cada volume da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e das
PROPOSTAS poderá ser precedido de um sumário, com a indicação das matérias e páginas
correspondentes.
17.1.4 – Sugere-se que os documentos e declarações relativos à DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
sejam apresentados na ordem mencionada neste EDITAL, sempre precedidos de capa mencionando item e
subitem.
17.1.5 - Todas as folhas deverão ser rubricadas pelo representante legal da LICITANTE e numeradas
sequencialmente.
17.1.6 – Cada volume da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO poderá ser apresentado encadernado,
na forma de livro ou espiral.
17.1.7 - Os documentos solicitados devem ser apresentados em original, admitindo-se também cópia
autenticada por cartório competente ou por integrante da Comissão Permanente de Licitações ou publicação
em órgão da imprensa oficial.
17.1.8 - A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e a PROPOSTA devem ser apresentadas em apenas
uma via.
17.1.9 - Os envelopes (invólucros) devem ser entregues lacrados e conter identificação, com os seguintes
dizeres:
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA
ENVELOPE N° 01 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 005/2018
CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO ALTERNATIVO DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE COTIA
DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
PROPONENTE: __________ (razão social)
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA
ENVELOPE N° 02 CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 005/2018
CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO ALTERNATIVO DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE COTIA
PROPOSTA FINANCEIRA
PROPONENTE: _________ (razão social)
18 - SESSÃO PÚBLICA DE ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E DA
PROPOSTA
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18.1 - Aberta a Sessão Pública para a entrega e recebimento da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
E DA PROPOSTA, o Presidente da COMISSÃO solicitará aos representantes das LICITANTES a entrega
dos envelopes.
18.2 - Somente os representantes das LICITANTES ou seus procuradores, devidamente credenciados,
presentes à Sessão, poderão manifestar-se sobre os trabalhos ou requerer registros em ata.
18.2.1 – Será admitido apena 01 (um) procurador por LICITANTE, devidamente credenciado conforme
Modelo do Anexo V.7 deste EDITAL.
18.3 - Iniciada a Sessão, o Presidente da COMISSÃO solicitará que os representantes das LICITANTES
rubriquem seu Envelope de nº 2 e dos demais LICITANTES, devendo os mesmos permanecerem fechados
e lacrados sob depósito da COMISSÃO, até a realização da respectiva Sessão Pública convocada para a sua
abertura.
18.4 - Concluída a rubrica, a COMISSÃO procederá à abertura dos Envelopes nº 1, contendo a
DOCUMENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO.
18.5 - Abertos os Envelopes nº 1, os documentos ali contidos serão rubricados pelos membros da
COMISSÃO e pelos representantes das LICITANTES presentes, após o que será dada a palavra a estes
últimos e aos membros da COMISSÃO que dela quiserem fazer uso ou que desejarem fazer registros em
ata; em seguida será lavrada e assinada ata pelos presentes, após o que será encerrada a Sessão.
19 - EXAME DA DOCUMENTAÇÃO
19.1 - Encerrada a Sessão Pública para a entrega e recebimento da DOCUMENTAÇÃO, a COMISSÃO
procederá ao exame e julgamento da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, divulgando, no ÓRGÃO
DE IMPRENSA OFICIAL, o resultado do julgamento.
19.2 - Transcorrido o prazo legal para interposição de recurso, havendo desistência ou renúncia do direito de
recorrer por todos os LICITANTES, ou após o julgamento dos recursos interpostos, a COMISSÃO
convocará as LICITANTES para comparecerem à Sessão Pública de abertura dos Envelopes nº 2 das
respectivas LICITANTES habilitadas.
19.3 - Abertos os Envelopes nº 2, os documentos ali contidos serão rubricados pelos membros da
COMISSÃO e pelos representantes das LICITANTES, após o que será dada a palavra a estas últimas e aos
membros da COMISSÃO que dela quiserem fazer uso ou que desejarem fazer registros em ata; em seguida
será lavrada e assinada ata pelos presentes, após o que será encerrada a Sessão.
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19.4 - As Propostas Comerciais (ENVELOPE Nº 02), das empresas não habilitadas do certame, estarão
disponíveis para serem retirados, na Secretaria Municipal de Licitações e Logística, no prazo de 10 (dez)
dias úteis, após a homologação/adjudicação do processo licitatório. Após este prazo os mesmos serão
destruídos sem prévio comunicado.
19.5 - Encerrada a Sessão Pública para abertura e rubrica da documentação contida no Envelope nº 2, a
COMISSÃO procederá ao exame e julgamento da PROPOSTA FINANCEIRA, divulgando, no ÓRGÃO
DE IMPRENSA OFICIAL, o resultado do julgamento.
19.6 - Transcorrido o prazo legal para interposição de recurso, havendo desistência ou renúncia do direito de
recorrer por todas as LICITANTES, ou após o julgamento dos recursos interpostos, a COMISSÃO
divulgará a classificação final das LICITANTES no ÓRGÃO DE IMPRENSA OFICIAL.
19.7 - Transcorrido o prazo legal a COMISSÃO encaminhará o processo ao Secretário Municipal de
Transportes e Trânsito para homologação e adjudicação.
19.8 - Homologado o resultado da licitação e adjudicado o seu objeto à LICITANTE vencedora, esta será
convocada pelo setor competente para atender as exigências formuladas para a celebração do CONTRATO
DE CONCESSÃO e promover sua assinatura no prazo de 15 (dez) dias a contar da convocação.
19.9 - É facultada, à COMISSÃO, a promoção de diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a
instrução do processo administrativo licitatório, vedada a inclusão posterior de documento ou informação
que deveria constar originalmente da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO e da PROPOSTA.
20 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
20.1 - Para a habilitação nesta CONCORRÊNCIA, os interessados devem apresentar, no Envelope nº 1, a
documentação exigida neste item 20.
20.1.1 - Os documentos apresentados deverão estar dentro de seu prazo de validade quando da data marcada
para a entrega e abertura da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO; os documentos que não possuírem
validade não serão aceitos se possuírem data de emissão anterior a 60 (sessenta) dias contados da data
marcada para a abertura da licitação, a exceção dos documentos que possuem validade indeterminada, como
os atestados de capacidade técnica.
20.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA
20.2.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual;
20.2.2 - Ato Constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de
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sociedades empresárias e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos da eleição de seus
administradores;
20.2.3 - Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades simples, acompanhado de prova da diretoria em
exercício;
20.2.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
país.
Para participação de cooperativa:
20.2.5 - Ata de Fundação e Estatuto Social com a ata da Assembleia que o aprovou;
20.2.5.1 - Registro previsto no art. 107 da Lei Federal nº 5.764/1971;
20.2.5.2 - Ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto caso seja
vencedor;
20.3 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA
20.3.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), referente à sede da empresa e
filiais envolvidas na prestação dos serviços.
20.3.2 - Certidão Conjunta Negativa relativa a Tributos Federais (inclusive às contribuições sociais) e à
Dívida Ativa da União, nos termos da Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2 de outubro de 2014.
20.3.3 - CRF (certificado de regularidade do FGTS), emitido pela Caixa Econômica Federal.
20.3.4 - Prova de inscrição no cadastro de contribuintes Municipal, pertinente ao ramo de atividade da
licitante e compatível com seu objeto contratual.
20.3.5 - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao ISSQN (tributos mobiliários).
20.3.6 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), expedida pela Justiça do Trabalho.
20.3.7 - Serão aceitas, para fins de regularidade fiscal e trabalhista, certidões positivas, com efeitos de
negativa, nos termos da legislação em vigor.
20.3.8. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão
apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista,
mesmo que esta apresente alguma restrição.
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20.3.8.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o
prazo de cinco dias úteis, a contar da sessão pública em que for declarada a licitante vencedora, prorrogáveis
por igual período, para a regularização da documentação.
20.3.8.2. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital.
20.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
20.4.1 – Relativamente à qualificação técnica, no tocante à demonstração de experiência, a LICITANTE
deverá observar o quanto constante no presente item.
20.4.2 - A LICITANTE deverá apresentar atestado de que prestou ou está prestando serviço(s) pertinente(s)
e compatível(eis) em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação.
a) O documento deverá informar o local, a natureza e o quantitativo da frota utilizada na prestação
do respectivo serviço, bem como assinalar o prazo pelo qual a LICITANTE presta ou prestou o
serviço;
b) Caso a prestação de serviço tenha sido realizada por subcontratação, o atestado fornecido pela
subcontratante deverá ser homologado pelo respectivo PODER CONCEDENTE;
c) O documento deverá ser apresentado em nome da empresa LICITANTE;
d) Entende-se como pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto
da presente licitação a prestação de serviço(s) de operação de transporte público de transporte
coletivo de passageiros, em linhas urbanas, suburbanas ou intermunicipais de característica
metropolitana, com veículos de transporte coletivo regular de passageiros, que atenda(m) as
seguintes características:
I. Possua(m) frota vinculada ao(s) serviço(s) durante o período tenha sido igual ou superior a
50 (cinquenta) veículos micro-ônibus, miniônibus e/ou ônibus;
II. Tenha(m) sido prestado(s) com utilização de Sistema de Bilhetagem Eletrônica.

III. Tenha(m) sido prestado(s) por período mínimo de 36 (trinta e seis) meses;
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20.4.3 - Para fins de qualificação técnica, a LICITANTE deverá apresentar declaração de disponibilidade de
imóvel destinado à instalação de garagem para execução do serviço licitado, pelo período de vigência do
CONTRATO DE CONCESSÃO, conforme Modelo do Anexo V.5 do presente EDITAL.
20.4.4 - A LICITANTE vencedora deverá disponibilizar e adequar o imóvel destinado à garagem às
condições técnicas mínimas exigidas no Anexo II.6 do presente EDITAL, até a data de início da operação
dos serviços, sob pena de extinção do contrato, por caducidade.
20.4.5 - Para fins de qualificação técnica, a LICITANTE deverá apresentar declaração de disponibilidade da
frota necessária ao início da operação, nos termos exigidos no presente EDITAL, conforme modelo do
Anexo V.4 do presente EDITAL.
20.4.6 - A LICITANTE deverá apresentar atestado comprovando a realização de visita técnica, conforme
modelo do Anexo VI do presente EDITAL, fornecido pela SMTT.
20.4.7 - A LICITANTE deverá apresentar declaração, conforme Modelo do Anexo V.2 do presente
EDITAL, comprometendo-se, caso vencedor da licitação, a disponibilizar os bens, equipamentos, hardware,
software, bem como a instalações e a infra-estrutura de central de vendas de créditos, necessários ao
funcionamento de SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA, até a data de início da operação,
atendendo a todas as exigências definidas no Anexo II do presente EDITAL.
20.4.8 - A LICITANTE deverá apresentar declaração, conforme Modelo do Anexo V.3 do presente
EDITAL, comprometendo-se, caso vencedora da licitação, a disponibilizar os bens e equipamentos
necessários ao funcionamento de SISTEMA DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DE FROTA,
em até 12 (doze) meses contados do início da operação, atendendo a todas as exigências definidas no Anexo
II do presente EDITAL.
20.5 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
20.5.1 - Certidão Negativa de Falência, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.
20.5.1.1 - Se, na certidão apresentada, constar distribuição de processo de recuperação judicial e/ou
extrajudicial, a licitante deverá apresentar o plano de recuperação devidamente homologado pelo juízo
competente, em conformidade com a Súmula nº 50, do TCE/SP.
20.5.1.2 - As cooperativas estão desobrigadas a apresentarem a Certidão Negativa de Falência e Concordata,
conforme art. 4º da Lei n.º 5.764/71.
20.5.2 - Balanço Patrimonial e Demonstrações Financeiras do último exercício fiscal já exigíveis e
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apresentados na forma da Lei, devidamente assinado pelo profissional contabilista, inclusive com os Termos
de Abertura e Encerramento, estando devidamente registrado em seus órgãos de competência.
20.5.2.1 - Demonstrativos dos índices econômicos financeiros a seguir mencionados devidamente extraídos
do balanço referido no item anterior.
LG = Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo = cujo resultado deverá ser maior ou igual a 1,00
Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo
SG =

Ativo Total

= cujo resultado deverá ser maior ou igual a 1,00

Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo

LC = Ativo Circulante

= cujo resultado deverá ser maior ou igual a 1,00

Passivo Circulante

IEG = Passivo Circulante + Endividamento a L. Prazo = cujo resultado deverá ser menor ou igual a 0,50
Ativo Total
LEGENDA:
LG = Liquidez Geral
SG = Solvência Geral
LC = Liquidez Corrente
IEG = Índice de Endividamento Geral
20.5.2.2 - Quando se tratar de sociedade anônima de capital aberto, a documentação referente ao balanço
patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social deve ser acompanhada das publicações
exigidas por Lei.
20.5.3 Comprovação de possuir patrimônio líquido de 5% (cinco por cento) do valor dos investimentos
iniciais previstos no item 5.5 deste EDITAL.
20.6.

OUTRAS COMPROVAÇÕES

20.6.1.

Declaração, assinada por representante legal da licitante, sob as penas da lei, dando conta de

que:
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20.6.2.

Não outorga trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menor de 18 (dezoito) anos, e qualquer

trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (catorze) anos, de
acordo com o disposto no inciso XXXIII, do artigo 7º, da Constituição Federal;
20.6.3.

Seus dirigentes, integrantes da sua diretoria ou administradores não se encontram no exercício

de cargo, emprego ou função pública, na Administração Municipal ou na Câmara Municipal de Cotia,
conforme modelo do Anexo V.8 do presente EDITAL;
20.6.4.

Inexiste fatos impeditivos para sua habilitação na presente licitação e de que está ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme modelo do Anexo V.6 do presente EDITAL;
20.6.5.

Tomou conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações,

objeto desta licitação, conforme modelo V.9 do presente EDITAL.
20.6.6.

Para o caso de empresas em recuperação judicial: está ciente de que no momento da

assinatura do contrato deverá apresentar cópia do ato de nomeação do administrador judicial ou se o
administrador for pessoa jurídica, o nome do profissional responsável pela condução do processo e ainda,
declaração, relatório ou documento equivalente a juízo ou do administrador, de que o plano de recuperação
está sendo cumprido; e
20.6.7.

Para o caso de empresas em recuperação extrajudicial: está ciente de que no momento da

assinatura do contrato deverá apresentar comprovação documental de que as obrigações do plano de
recuperação extrajudicial estão sendo cumpridas.
20.6.8.

As Microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), que participarem do certame

nessas condições, deverão apresentar declaração do seu enquadramento como ME ou EPP, conforme modelo
do Anexo V.10.
21 - JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO
21.1 - A COMISSÃO examinará a DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO, julgando inabilitadas as
LICITANTES que não atenderem, integralmente, aos requisitos exigidos neste EDITAL.
21.2 - Se todas as LICITANTES forem inabilitadas, a COMISSÃO poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias
úteis para a apresentação da DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO escoimada dos vícios e/ou
irregularidades constatadas.
21.3 - A inabilitação da LICITANTE implica preclusão do seu direito de participar das fases seguintes desta
CONCORRÊNCIA.
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22 - DA PROPOSTA FINANCEIRA
22.1 - A PROPOSTA FINANCEIRA deve ser elaborada de acordo com a orientação-padrão do Anexo IV
e apresentada no Envelope nº 2, conforme previsto neste EDITAL.
22.1.1 - A LICITANTE deverá apresentar a declaração da PROPOSTA de valor de oferta pela outorga da
concessão, firmada por seu representante legal, conforme modelo do Anexo IV.1, acompanhadas do Estudo
de sua Viabilidade Econômico-Financeira, de acordo com as orientações do Anexo IV.3 deste EDITAL.
22.1.2 – A PROPOSTA de valor da outorga deverá ser equivalente a um percentual da receita tarifária bruta
mensal, em algarismos e por extenso, com 1 (uma) casa decimal.
22.2 - Serão desclassificadas as PROPOSTAS FINANCEIRAS que não atenderem às exigências do Anexo
IV do presente EDITAL, que não observarem o quanto definido no presente EDITAL ou cujo estudo de
viabilidade econômico-financeira seja manifestamente inexequível, financeiramente incompatível, ou que
possua informações incompatíveis com os dados fornecidos no presente EDITAL e seus anexos.
22.3 - As PROPOSTAS apresentadas serão classificadas em ordem decrescente, do maior para o menor
valor ofertado.
22.5 - Será classificada em 1º lugar a LICITANTE que apresentar o maior valor em percentual de outorga.
22.5 - Em caso de empate entre duas ou mais PROPOSTAS, o vencedor da licitação será definido mediante
sorteio, em ato público, para o qual todas as LICITANTES serão convocadas.
22.6 - Na hipótese de empate entre duas ou mais propostas, não sendo essas ME ou EPP, após obedecido o
disposto nos incisos de I a IV, § 2º, do art. 3º da Lei nº 8.666/1993 e inciso IX, do art. 170, da Constituição
Federal, serão convocadas as licitantes empatadas, através de publicação no Diário Oficial do Estado, para
que seja realizado sorteio, em sessão pública, em data e horário previamente fixado.
22.7-

Havendo propostas de microempresas (ME) ou empresas de pequeno porte (EPP), com valor até

10% (dez por cento) superior ao da licitante melhor classificada, não sendo esta ME ou EPP, tais propostas
serão consideradas empatadas com a proposta melhor classificada.
22.7.1- Neste caso, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar
alteração da proposta com preço inferior àquela considerada vencedora. Caso lance mão da faculdade que lhe
é concedida, fica a administração pública desobrigada de contratá-la e convocar, na sequência de
classificação, outras empresas que atendam ao estabelecido nos artigos 44 e 45, da Lei complementar nº
123/2006.
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22.7.2 - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas ME e EPP que se encontrem em situação de
empate ficto, será realizado sorteio entre elas para que identifique aquela que primeiro poderá apresentar
melhor oferta.
22.8 - A convocação para o exercício do direito de preferência previsto nos itens anteriores poderá se dar na
sessão de abertura, caso haja possibilidade de julgamento das propostas naquele momento, ou por meio de
publicação feita no D.O.E
22.9 - Se todas as LICITANTES forem desclassificadas, a COMISSÃO poderá fixar o prazo de 8 (oito)
dias úteis para a reapresentação da PROPOSTA FINANCEIRA escoimada dos vícios e/ou irregularidades
constatadas.
23 - PRAZO DE VALIDADE DAS PROPOSTAS
23.1 - Decorridos 180 (cento e oitenta) dias da data da entrega dos envelopes, sem convocação para a
contratação, ficam as LICITANTES liberadas dos compromissos assumidos, sendo facultado, todavia, à
COMISSÃO, solicitar das mesmas a renovação do prazo de validade das respectivas PROPOSTAS até a
data de celebração do CONTRATO DE CONCESSÃO.
24 - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
24.1 - O processo de licitação, após a declaração do vencedor pela COMISSÃO, será submetido à
deliberação da autoridade competente para homologação e adjudicação do seu objeto à LICITANTE
vencedora.
24.1.1 - A homologação produzirá os seguintes efeitos jurídicos:
a) A aquisição do direito da LICITANTE vencedora de celebrar o CONTRATO DE
CONCESSÃO;
b) A vinculação da LICITANTE vencedora ao cumprimento das condições estabelecidas neste
EDITAL para assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO.
25 - REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO DA LICITAÇÃO
25.1 - A autoridade competente, por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, poderá revogar a presente licitação; ou ainda, declarar sua nulidade quando
verificar ilegalidade em qualquer de suas fases.
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25.2 - A anulação ou revogação do processo administrativo licitatório não gera qualquer direito à
indenização às LICITANTES.
26 - RECURSOS
26.1 - Das decisões da COMISSÃO quanto à fase de habilitação e julgamento de PROPOSTAS, as
LICITANTES poderão interpor recurso, com efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da
data da publicação ou da comunicação da decisão à LICITANTE.
26.2 - Interposto o recurso, este será comunicado às demais LICITANTES, que poderão impugná-lo no
prazo de 5 (cinco) dias úteis.
26.3 - O recurso será dirigido ao Secretário Municipal de Transportes e Trânsito, por intermédio do
Presidente da COMISSÃO; a COMISSÃO poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias
úteis, ou, nesse mesmo prazo, submetê-lo, devidamente informado à autoridade superior.
26.4 - O recurso deverá ser protocolado, até o último dia do prazo previsto, junto ao Protocolo Central da
Prefeitura do Município de Cotia, situado na Av. Benedito Isaac Pires n° 35 – Parque Dom Henrique – Cotia
/SP, das 08:00 às 17:00 horas.
27 - ASSINATURA DO CONTRATO DE CONCESSÃO
27.1 - Homologado o processo administrativo licitatório, a LICITANTE ADJUDICATÁRIA será
convocada para, no prazo de até 15 (quinze) dias, contados da convocação, cumprir condições para
assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO e para, em seguida, assiná-lo, nos termos exigidos no
presente EDITAL.
27.2 - No prazo referido no item acima, a LICITANTE ADJUDICATÁRIA, deverá, como condição para a
assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO:
a) apresentar garantia de execução contratual, nos termos definidos neste EDITAL.
27.3 - Em caso de descumprimento das exigências definidas no subitem anterior ou de recusa da
LICITANTE ADJUDICATÁRIA em assinar o CONTRATO DE CONCESSÃO, poderão ser convocadas
as LICITANTES remanescentes, em ordem sucessiva de classificação, na forma do art. 64, § 2º, da Lei
Federal nº 8.666/93.
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27.4 - A LICITANTE que descumprir qualquer das condições estabelecidas para assinatura do
CONTRATO DE CONCESSÃO ou deixar de firmar esse instrumento, dentro do prazo definido na
respectiva convocação, estará sujeita às sanções legais cabíveis.
27.5 - A LICITANTE ADJUDICATÁRIA que, após a assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO,
descumprir o prazo de início da operação, estabelecido na PROPOSTA vencedora, ou não apresentar frota,
equipamentos e/ou infraestrutura operacional em conformidade com as exigências deste EDITAL e de seus
anexos, se sujeitará à pena de extinção do contrato, por caducidade, à execução da garantia contratual e às
demais sanções previstas em Lei e no CONTRATO DE CONCESSÃO e neste EDITAL, notadamente
multa equivalente ao valor da garantia de execução do contrato prevista no item 28.2.
28 - GARANTIA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
28.1 - Como condição para assinatura do CONTRATO DE CONCESSÃO, a LICITANTE
ADJUDICATÁRIA deverá apresentar garantia de execução das obrigações contratuais, com validade de 12
(meses), devendo ser prorrogada, anualmente, antes de seu vencimento, até o final do prazo de concessão,
podendo ser prestada em qualquer das seguintes modalidades:
a) Dinheiro;
b) Títulos da dívida pública;
c) Seguro-garantia; ou
d) Fiança-bancária.
28.2 A garantia de execução das obrigações contratuais deverá ser apresentada no valor e equivalente a 5%
(cinco por cento) dos investimentos estimados, conforme item 5.5 deste EDITAL.
29 - DISPOSIÇÕES FINAIS
29.1 - Os serviços previstos neste EDITAL terão início formal com a expedição da “ORDEM DE
SERVIÇO” pela Prefeitura Municipal de Cotia.
29.2 - A CONCESSIONÁRIA assumirá a comercialização, na forma do presente EDITAL, de créditos
eletrônicos de transporte para uso no serviço alternativo, a partir da data de início de sua operação, não tendo
direito a participação em receitas dessa comercialização auferidas anteriormente a essa data. Será obrigada,
entretanto, a transportar todos os usuários detentores de créditos eletrônicos existentes no sistema, quando da
data de início da operação dos serviços.
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29.3 - No prazo de 6 (seis) meses, a CONCESSIONÁRIA será obrigada a transportar detentores de créditos
eletrônicos do sistema de bilhetagem do sistema convencional, adotando para tanto as medidas de
compensação financeira junto à operadora do SERVIÇO CONVENCIONAL.
29.4 - No prazo de 6 (seis) meses, a CONCESSIONÁRIA será obrigada a permitir que os detentores de
créditos eletrônicos do sistema de bilhetagem do sistema alternativo possam utilizar o sistema convencional,
adotando para tanto as medidas de compensação financeira junto à operadora do SERVIÇO
CONVENCIONAL.
29.5 - As dúvidas surgidas na aplicação do presente edital, bem como os casos omissos, serão resolvidas pela
Comissão de Licitações.
29.6 - Para todas as questões suscitadas na execução do contrato, não resolvidas administrativamente, o foro
será o da Comarca de Cotia, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja;
E para conhecimento do público, expede-se o presente edital, que será publicado no Diário Oficial do Estado
de São Paulo e 01 (um) jornal de grande circulação.

Cotia, 17 de abril de 2019.

JOAQUIM PEREIRA DA SILVA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO

ANEXO I
MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO
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EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 005/2018
CONTRATO
EXPLORAÇÃO

DE

CONCESSÃO

DO

SERVIÇO

PARA

PÚBLICO

PRESTAÇÃO
DE

E

TRANSPORTE

COLETIVO ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE
COTIA-SP
CONTRATANTE:
CONTRATADA:
OBJETO:
PRAZO:
VALOR:
CONCORRÊNCIA Nº 005/2018
CONTRATO Nº
De um lado o MUNICÍPIO DE COTIA, Estado de São Paulo, pessoa jurídica de direito público interno,
com sede na ________________, inscrito no CNPJ sob o nº ________________________, doravante
denominado DELEGANTE, neste ato representado por seu Secretário Municipal de Transportes e Trânsito,
Sr. xxx, conforme arts. 2º e 11 da Lei Municipal nº 1.479/2009 e suas alterações, Decreto Municipal nº
7.809/2013

e

suas

alterações,

e,

de

outro

lado,

a

empresa

__________________________________________, inscrita no CNPJ sob o nº _____________, com sede
em _______________, neste ato representada por ________________________, doravante denominada
CONCESSIONÁRIA.
CONSIDERANDO QUE
a) O MUNICÍPIO DE COTIA decidiu, atendendo ao interesse público e mediante licitação, outorgar, por
CONCESSÃO, a Operação e Manutenção do Serviço Público de Transporte Coletivo Alternativo de
Passageiros, abarcando o Serviço Alternativo, do MUNICÍPIO, através de veículos de pequeno porte para
transporte coletivo de passageiros, pelo prazo de 10 (dez) anos;
b) Em consequência dessa decisão foi realizada Concorrência para a outorga de CONCESSÃO, autorizada
pela Lei Municipal nº 1.479, de 29 de janeiro de 2009 e suas alterações, e Leis Federais nº 8.666, de 21 de
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junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e suas alterações, assim como pelas demais normas legais
e regulamentares aplicáveis e pelas disposições do EDITAL nº 005/2018 e seus Anexos;
c) A CONCESSIONÁRIA é a LICITANTE vencedora da Concorrência nº 005/2018, que atende as
exigências para a formalização deste CONTRATO;
FIRMAM O PRESENTE CONTRATO DE CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO, QUE SE REGE
PELAS DISPOSIÇÕES QUE SE SEGUEM:
CLÁUSULA I. Edital de Licitação e seus anexos
1. Fazem parte do presente CONTRATO, como parte dele integrante, para todos os efeitos legais e
contratuais, o EDITAL de Licitação da Concorrência nº 005/2018 e todos os seus anexos, bem como a
proposta vencedora da licitação, apresentada pela CONCESSIONÁRIA.
CLÁUSULA II. Da Legislação Aplicável à Concessão
1. A CONCESSÃO reger-se-á pela Lei Municipal nº 1.479, de 29 de janeiro de 2009 e suas alterações, bem
como pelas Leis Federais nºs. 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, 9.074, de 7
de julho de 1995, assim como pelas demais normas legais e regulamentares aplicáveis, pelas cláusulas do
EDITAL da Concorrência Pública nº 005/2018 e pelas cláusulas deste CONTRATO.
CLÁUSULA III. Do Regime Jurídico do Contrato
1. Este CONTRATO regula-se pelas suas disposições e pelos preceitos de direito público, aplicando-se,
subsidiariamente, os princípios da teoria geral dos CONTRATOS e as disposições de direito privado.
2. O regime jurídico deste CONTRATO confere ao DELEGANTE a prerrogativa de:
2.1 Alterar as cláusulas de serviço para melhor adequação às finalidades de interesse público;
2.2 Extingui-lo, por caducidade, nos casos expressamente previstos em lei, observado o devido
processo legal;
2.3 Fiscalizar lhe a execução;
2.4 Aplicar sanções, motivadas pela sua inexecução parcial ou total.
CLÁUSULA IV. Da Interpretação

Joaquim Pereira da Silva
Secretário Municipal de Transportes e Trânsito

28

1. As divergências acerca da aplicação de cláusulas contratuais serão resolvidas pelas regras gerais de
interpretação, levando-se em conta todas as disposições do presente CONTRATO analisadas,
sistematicamente, à luz das regras estabelecidas no EDITAL de Licitação e todos os seus anexos, bem como
em cotejo com a proposta vencedora da licitação.
CLÁUSULA V. Do Objeto
1. O presente CONTRATO tem por objeto a outorga de Concessão para Prestação e Exploração do Serviço
Público de Transporte Coletivo de Passageiros do Município de Cotia-SP, operado com veículos de pequeno
porte para transporte coletivo de passageiros na ÁREA DE OPERAÇÃO, englobando todas as LINHAS
atuais do SERVIÇO ALTERNATIVO, conforme descrição contida no EDITAL da Concorrência
Pública nº 005/2018, e as futuramente criadas ou modificadas no território do MUNICÍPIO.
2. O SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS, nos termos da
legislação municipal, em especial da Lei nº 1.479, e suas alterações, é composto das seguintes modalidades:
A) SERVIÇO ALTERNATIVO: serviço regular de transporte, atuando em LINHAS
complementares ao SERVIÇO CONVENCIONAL, operadas com veículos de transporte coletivo
de pequeno porte (micro-ônibus), mediante CONTRATO DE CONCESSÃO.
B) SERVIÇO CONVENCIONAL: serviço regular de transporte coletivo dentro da ÁREA DE
OPERAÇÃO, organizado em LINHAS regulares atuais e futuras e operadas com veículos de
transporte coletivo de passageiros (ônibus, midiônibus ou miniônibus), operado mediante
Concessão;
3. O presente contrato abarca a modalidade SERVIÇO ALTERNATIVO.
4. Os serviços deverão ser prestados de modo adequado, nos termos do presente CONTRATO, do EDITAL
de Licitação e seus Anexos e da legislação aplicável.
5. As novas LINHAS que forem criadas em função do crescimento natural ou da dinâmica do uso e
ocupação do solo do MUNICÍPIO, bem como, da divisão, prolongamento ou fusão de LINHAS, fazem
parte do objeto da CONCESSÃO, de modo que tais serviços serão de responsabilidade da
CONCESSIONÁRIA, resguardando-se a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial deste
CONTRATO.
6. Inclui-se no objeto da CONCESSÃO, como obrigações inerentes à execução do objeto principal, além de
outras estabelecidas no EDITAL, no presente CONTRATO e na legislação vigente:
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6.1 O fornecimento, a gestão, a operação e manutenção dos equipamentos, hardware e software do
Sistema de Cobrança Eletrônica de Tarifas e validação de créditos eletrônicos, denominado de
Sistema de Bilhetagem Eletrônica, totalmente integrada operacionalmente com o Sistema de
Bilhetagem do Sistema Convencional atualmente implantado, podendo ser substituída pela
adoção deste mesmo sistema sob conta e risco do CONCESSIONÁRIO;
6.2 O fornecimento, a gestão, a operação e a manutenção dos equipamentos, hardware e software do
Sistema de Monitoramento da Frota;
6.3 A cobrança de tarifa em dinheiro embarcada, nos micro-ônibus.
CLÁUSULA VI. Dos Objetivos e Metas da Concessão
1. Os objetivos e metas da CONCESSÃO são os previstos neste CONTRATO, no EDITAL de Licitação e
seus anexos, e devem ser alcançados, sem prejuízo das disposições específicas, mediante o integral
cumprimento do PROJETO BÁSICO.
2. No PROJETO BÁSICO também estão definidas as especificações de serviços a serem executados pela
CONCESSIONÁRIA durante o prazo da CONCESSÃO.
CLÁUSULA VII. Do Valor da Outorga
1 – A outorga será equivalente a um percentual da receita tarifária bruta mensal, em algarismos e por
extenso, com 1 (uma) casa decimal.
2 - O valor da outorga deverá ser pago mensalmente até o 10º (décimo) dia útil do mês seguinte, vencendo a
primeira no último dia do mês subsequente à assinatura do CONTRATO de CONCESSÃO.
3 - O pagamento mensal da outorga deverá ser feito mediante depósito em favor do PODER
DELEGANTE.
4 - O PODER DELEGANTE poderá adquirir e distribuir passes escolares pelo valor integral da tarifa, a ser
pago até 5º (quinto) dia útil do mês seguinte.
5 - Do valor a ser pago pelo PODER DELEGANTE, será descontada a outorga devida pela concessão em
cada mês.
CLÁUSULA VIII. Do Prazo da Concessão

Joaquim Pereira da Silva
Secretário Municipal de Transportes e Trânsito

30

1 - O prazo da CONCESSÃO será de 10 (dez) anos, contados da data de emissão da Ordem de Serviço,
desde que atendidos os requisitos previstos no art. 13, inciso II, da Lei Municipal nº 1.479, e suas alterações,
com a redação alterada pela Lei Municipal nº 1.996, de 6 de dezembro de 2017.
CLÁUSULA IX. Da Assunção de Riscos
1. A CONCESSIONÁRIA assumirá, em decorrência deste CONTRATO, integral responsabilidade pelos
riscos inerentes à CONCESSÃO, ressalvados os casos expressamente previstos no presente CONTRATO e
as situações previstas em Lei.
CLÁUSULA X. Dos Riscos não Assumidos
1. Não se constitui risco a ser assumido pela CONCESSIONÁRIA o desequilíbrio econômico-financeiro do
CONTRATO causado por conduta omissiva ou comissiva do DELEGANTE, por fato do príncipe, por caso
fortuito ou força maior ou por qualquer evento em razão do qual a Lei ou o presente CONTRATO assegure
a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO.
CLÁUSULA XI. Do Equilíbrio Econômico e Financeiro
1. A TARIFA será preservada pelas regras de reajuste e de revisão previstas neste CONTRATO, com a
finalidade de que seja assegurada, em caráter permanente, a manutenção da equação econômico-financeira
deste CONTRATO.
2. Sempre que forem atendidas as condições do CONTRATO de CONCESSÃO, considera-se mantido seu
equilíbrio econômico e financeiro.
CLÁUSULA XII. Do Início dos Serviços
1- O prazo para início da operação dos serviços é de até 120 (cento e vinte) dias, a partir da emissão da
respectiva Ordem de Serviço, após a assinatura do CONTRATO de CONCESSÃO.
2. Até 10 dias antes do vencimento do prazo previsto no item anterior, a CONCESSIONÁRIA deverá
encaminhar solicitação ao DELEGANTE para vistoria de sua frota, de sua garagem, de seu sistema de
bilhetagem eletrônica e dos demais elementos exigidos no presente CONTRATO e no EDITAL da CP
005/2018.
3. No caso de o resultado da vistoria ser favorável, o DELEGANTE expedirá, no prazo de até 5 (cinco) dias,
a autorização para o início da operação dos serviços.
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4. No início da operação dos serviços, a CONCESSIONÁRIA os prestará de acordo com as especificações
operacionais deste CONTRATO, do EDITAL e seus anexos.
5. Ao longo do prazo da CONCESSÃO as especificações operacionais do serviço de Transporte Público de
Passageiros (itinerário, frequência e frota das LINHAS) serão adequadas às necessidades de melhor
atendimento da população, do desenvolvimento urbano, da racionalidade e economia dos serviços, sempre de
acordo com a determinação do DELEGANTE.
6. A CONCESSIONÁRIA poderá, ao longo do prazo da CONCESSÃO, propor ao DELEGANTE novos
serviços, bem como novas alternativas operacionais e tecnológicas.
7 - O Sistema de Monitoramento e Vigilância de Frota deverá ser implantado pela CONCESSIONÁRIA em
até 6 (seis) meses do início da operação, atendendo a todas as exigências do Anexo II do EDITAL da
Concorrência Pública nº 005/2018.
CLÁUSULA XIII. Do Serviço Adequado
1. A CONCESSÃO da exploração do Sistema de Transporte Público de Passageiros de Cotia pressupõe a
prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários.
2. Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, conforto,
segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade da TARIFA.
3. Para os fins previstos neste CONTRATO, considera-se:
3.1 REGULARIDADE: a prestação dos serviços nas condições estabelecidas no PROJETO BÁSICO,
neste CONTRATO e nas normas técnicas aplicáveis;
3.2 CONTINUIDADE: a manutenção, em caráter permanente, da oferta dos serviços previstos no
PROJETO BÁSICO;
3.3 EFICIÊNCIA: a execução dos serviços de acordo com as normas técnicas aplicáveis e em padrões
satisfatórios, que busquem, em caráter permanente, a excelência, e que assegurem, qualitativa e
quantitativamente, o cumprimento dos objetivos e das metas da CONCESSÃO;
3.4 CONFORTO: a manutenção dos serviços em níveis que assegurem a comodidade dos usuários
conforme definido no PROJETO BÁSICO;
3.5 SEGURANÇA: a operação, nos níveis exigidos no PROJETO BÁSICO, de modo a que sejam
mantidos, em níveis satisfatórios, os riscos de acidentes;
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3.6 ATUALIDADE: modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalações e a sua conservação e
manutenção, bem como a melhoria e a expansão do serviço, na medida das necessidades;
3.7 GENERALIDADE: universalidade da prestação dos serviços conforme previsto no PROJETO
BÁSICO;
3.8 CORTESIA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: tratamento adequado aos usuários;
3.9 MODICIDADE DA TARIFA: a justa correlação entre os encargos da CONCESSIONÁRIA e a
retribuição paga pelos usuários.
4. A CONCESSIONÁRIA deve assegurar, durante todo o prazo da CONCESSÃO, a prestação de serviço
adequado, atendidas, integralmente, as condições estabelecidas no item anterior, nos termos das
determinações emanadas do DELEGANTE.
5. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situações de caso fortuito ou
força maior e de greve dos trabalhadores do Sistema de Transporte Público de Passageiros de Cotia/SP.
CLÁUSULA XIV. Do Sistema Tarifário
1. Os serviços de transporte coletivo prestados pela CONCESSIONÁRIA serão remunerados por meio da
receita arrecadada, composta pela cobrança da TARIFA PÚBLICA fixada pelo Prefeito Municipal e de
eventual subsídio coberto por receitas extra tarifárias, receitas alternativas, subsídios orçamentários,
subsídios cruzados intrasetoriais e intersetoriais provenientes de outras categorias de beneficiários dos
serviços de transporte, dentre outras fontes, a serem instituídas pelo poder público.
2. A TARIFA DE REMUNERAÇÃO atual do serviço é de R$ 4,50 (quatro reais e cinquenta centavos),
devendo ser considerada para efeito deste contrato.
3. A TARIFA DE REMUNERAÇÃO do Serviço Alternativo poderá ser anualmente objeto de processo
administrativo de reajuste, em concomitância ao reajuste da tarifa do Sistema de Transporte Convencional.
4. O valor da TARIFA DE REMUNERAÇÃO deverá preservar, em caráter permanente, a manutenção do
equilíbrio econômico e financeiro do CONTRATO de CONCESSÃO, de modo que a receita seja suficiente
para a cobertura dos custos de prestação dos serviços e da remuneração do capital investido no decorrer do
prazo deste CONTRATO, e será revisto pelo Poder DELEGANTE fundamentado em estudo técnico que
considerará:
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a)

Como

base

de

cálculo,

os

estudos

econômico-financeiros

apresentados

pela

CONCESSIONÁRIA em sua proposta econômica ofertada na Concorrência, na forma do Anexo
IV – Instruções para elaboração do Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira do edital da CP
005/2018.
b) A variação dos preços dos insumos e salários que compõe os custos de prestação dos serviços,
que deverão ser reajustados anualmente, considerando a data da assinatura do CONTRATO de
CONCESSÃO, e mediante a aplicação da fórmula a seguir:
• Reajuste% = F_cmb x I_cmb + F_oni x I_oni + F_pes x I_pes
Onde:
• t = Data do reajuste;
• t - 1 = Data do reajuste anterior ou data-base de referência.
• I_cmb = [Preço ANP Diesel (t) - Preço ANP Diesel (t-1)] / Preço ANP Diesel (t-1)
(Preço ANP Diesel: ANP - média São Paulo – Óleo Diesel).
• I_oni = [Índice IPP (t) - Índice IPP (t-1)] / Índice IPP (t-1)
(Índice IPP: IBGE – IPP - Fabricação e Montagem de Veículos Automotores, Reboques e
Carrocerias).
• I_pes = [Índice INPC (t) - Índice INPC (t-1)] / Índice INPC (t-1)
(Índice INPC: IBGE – INPC).
• F_cmb = 23,0% (ponderação de Combustíveis e Lubrificantes)
• F_oni = 27,0% (ponderação de Veículos, Peças, Acessórios e Rodagem)
• F_pes = 50,0% (ponderação de Pessoal e despesas gerais)
A tarifa reajustada será:
• Tarifa Reajustada = Tarifa Anterior x (1 + Reajuste%/100)
c) A variação dos dados de produção e oferta (quilometragem rodada, quantidade de veículos e
suas características);
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d) O impacto da criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais, exceto os
impostos sobre a renda.
CLÁUSULA XV. Da Revisão da Tarifa
1. O PODER DELEGANTE procederá à revisão do valor da TARIFA a cada 3 (três) anos, alterando-o
para mais ou para menos, considerando eventuais alterações na estrutura de custos ou de mercado, o
compartilhamento de ganhos, e os estímulos à eficiência e à modicidade tarifária.
2. São fatores a serem considerados na revisão tarifária, entre outros:
2.1 A variação, para mais ou para menos, nos custos incorridos pela CONCESSIONÁRIA na prestação
dos serviços concedidos;
2.2 O ganho de eficiência e produtividade do setor, tomando-se como parâmetro o conjunto das empresas
operadoras de serviços similares na região do MUNICÍPIO e em outros MUNICÍPIOS semelhantes do
Estado de São Paulo.
3. Sem prejuízo das revisões a que se refere o item 1 acima, poderá ser solicitado, extraordinariamente,
demonstrado o impacto significativo nos custos ou receitas dos serviços, o restabelecimento do equilíbrio
econômico-financeiro do CONTRATO, nas seguintes situações:
3.1 Modificação unilateral do CONTRATO imposta pelo Poder DELEGANTE;
3.2 Alterações na ordem tributária posteriores à assinatura do CONTRATO de CONCESSÃO, ressalvados
impostos incidentes sobre a renda ou o lucro;
3.3 Alteração legislativa de caráter específico que tenha impacto direto sobre as receitas da
CONCESSIONÁRIA, de modo a afetar a continuidade ou a qualidade da exploração da
CONCESSÃO;
3.4 Alteração legislativa que acarrete benefício à CONCESSIONÁRIA, inclusive a que concede ou suprime
isenção, redução, desconto ou qualquer outro privilégio tributário ou tarifário;
4. Não ensejarão direito ao reequilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, entre outras hipóteses:
4.1 O prejuízo ou a redução de ganhos da CONCESSIONÁRIA decorrentes da livre exploração da
CONCESSÃO e dos riscos normais à atividade empresarial;
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4.2 A oscilação ordinária dos custos das obrigações assumidas pela CONCESSIONÁRIA ou a sua
discrepância em relação aos custos previstos na elaboração de sua Proposta, conforme o Anexo IV do
EDITAL – Instruções para elaboração do Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira;
4.3 A projeção de demanda, sua variação ao longo do contrato, ou outros aspectos dos serviços previstos na
elaboração de sua Proposta, conforme o Anexo IV do EDITAL – Instruções para elaboração do Estudo
de Viabilidade Econômico-Financeira, ou em estudos que não aqueles eventualmente realizados pelo
Poder DELEGANTE;
4.4 A desconsideração de eventos ou empreendimentos previsíveis;
4.5 O desconhecimento da situação e das condições do sistema viário e do sistema de transporte público no
MUNICÍPIO;
4.6 Negligência, inépcia ou omissão na prestação dos serviços;
4.7 Gestão ineficiente dos serviços, incluindo o pagamento de custos administrativos e operacionais
superiores aos praticados no mercado;
4.8 Incapacidade de aproveitamento das possibilidades de ampliação e melhoria na prestação dos serviços.
5. Se circunstâncias de força maior ou calamidades afetarem de forma significativa a exploração da
CONCESSÃO, realizar-se-á uma divisão dos novos encargos entre o Poder DELEGANTE e a
CONCESSIONÁRIA.
6. Diante da necessidade de recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, poderão ser
utilizados, a critério do Poder DELEGANTE, os seguintes mecanismos:
6.1 Extensão ou redução do prazo da CONCESSÃO;
6.2 Alteração, para mais ou para menos, do valor da TARIFA;
6.3 Alteração das obrigações impostas às partes ou metas previstas;
6.4 Pagamento de indenização entre as partes.
CLÁUSULA XVI. Da Publicidade
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1. A Concessionária poderá explorar, como fonte de receitas alternativas, a veiculação de publicidade e o
uso de espaços lógicos dos cartões do Sistema de Bilhetagem Eletrônica e a veiculação de publicidade nos
veículos.
2. A Concessionária deverá destinar 5% das receitas de exploração de publicidade nos veículos das frotas ao
Poder Delegante.
3. Das áreas internas dos ônibus destinadas à publicidade, o correspondente a 20% (vinte por cento) será
reservado, sem ônus, para veiculação de publicidade institucional ou de interesse do Poder Público.
CLÁUSULA XVII. Das Gratuidades
1. As gratuidades e os descontos tarifários do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros do
Município de Cotia são aqueles previstos na legislação municipal vigente.
CLÁUSULA XVIII. Dos Direitos e Obrigações dos Usuários
1. Sem prejuízo das disposições contidas na legislação municipal vigente, são direitos e obrigações dos
usuários do transporte coletivo:
1.1 Ser transportado com segurança, conforto e higiene;
1.2 Ser tratado com urbanidade e respeito;
1.3 Ter os preços das TARIFAS PÚBLICAS compatíveis com a qualidade do serviço prestado;
1.4 Receber do DELEGANTE e da CONCESSIONÁRIA informações para a defesa de direitos
individuais e coletivos;
1.5 Utilizar o transporte coletivo dentro dos horários fixados pelo DELEGANTE;
1.6 Ter prioridade, por ocasião do planejamento do sistema de tráfego nas vias públicas, sobre o transporte
individual;
1.7 Pagar a TARIFA PÚBLICA dos serviços correspondentes;
1.8 Levar ao conhecimento do DELEGANTE e da CONCESSIONÁRIA as irregularidades de que tenham
conhecimento, referentes à execução da CONCESSÃO;
1.9 Zelar e não danificar os bens da CONCESSIONÁRIA.
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CLÁUSULA XIX. Dos Direitos e das Prerrogativas do Delegante
1. Sem prejuízo de outras prerrogativas definidas em Lei, incumbe ao DELEGANTE:
1.1 Fiscalizar, permanentemente, a execução do serviço objeto do presente CONTRATO, zelando por
qualidade, conforto e segurança;
1.2 Assegurar a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro da CONCESSÃO;
1.3 Aplicar penalidades regulamentares e contratuais;
1.4 Intervir na CONCESSÃO, nos casos e nas condições previstas neste CONTRATO;
1.5 Declarar a extinção da CONCESSÃO, nos casos previstos no presente CONTRATO;
1.6 Fixar TARIFAS, homologar reajustes e proceder às revisões tarifárias, nas condições previstas neste
CONTRATO, para assegurar o seu equilíbrio econômico-financeiro;
1.7 Cumprir as Leis e as cláusulas do presente CONTRATO;
1.8 Impedir o transporte público coletivo e individual de passageiros não precedido de regular delegação
e/ou realizado em desconformidade com a legislação e/ou com o objeto do presente CONTRATO;
1.9 Fixar itinerários e pontos de parada;
1.10

Fixar horários, frequência, frota e terminais de cada LINHA;

1.11

Organizar, programar e fiscalizar o Sistema de Transporte Coletivo Alternativo Municipal;

1.12

Implantar e extinguir LINHAS e extensões;

1.13

Vistoriar os veículos da CONCESSIONÁRIA;

1.14

Estabelecer as normas de conduta do pessoal de operação da CONCESSIONÁRIA;

1.15

Controlar o número de passageiros do Sistema de Transporte Público de Passageiros;

1.16

Determinar a forma de integração dos serviços e a respectiva localização dos terminais.

CLÁUSULA XX. Das Obrigações da CONCESSIONÁRIA
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1. Sem prejuízo do cumprimento dos encargos previstos no EDITAL de Licitação e seus anexos, e das
disposições contidas na legislação vigente, incumbe à CONCESSIONÁRIA:
1.1 Prestar os serviços de forma adequada aos usuários, na forma definida pelo art. 6º, parágrafos 1º e 2º, da
Lei Federal nº 8.987/1995, e de acordo com as disposições do presente CONTRATO;
1.2 Cumprir e fazer cumprir as normas do serviço e as cláusulas deste CONTRATO de CONCESSÃO;
1.3 Facilitar o exercício da fiscalização pelo DELEGANTE e atender o REGULAMENTO DE
SANÇÕES;
1.4 Manter a frota adequada às exigências da demanda, empregando equipamentos de tecnologia moderna,
visando à segurança e ao conforto dos usuários;
1.5 Adotar uniformes e identificação, através de crachá, para o pessoal que opera o serviço;
1.6 Cumprir as ordens de serviço emitidas pelo DELEGANTE;
1.7 Executar o serviço cumprindo, rigorosamente, o horário, frequência, frota, TARIFA, itinerário, pontos
de parada e terminais definidos pelo DELEGANTE;
1.8 Apresentar os veículos para vistoria do DELEGANTE, sempre que for exigido, comprometendo-se a
sanar eventuais irregularidades que possam comprometer o conforto, a segurança e a regularidade dos
serviços;
1.9 Manter as características fixadas pelo DELEGANTE para os veículos em operação;
1.20 Preservar a inviolabilidade dos equipamentos, hardware e software de registro e controle de usuários e
receita;
1.21 Proporcionar, periodicamente, treinamento e reciclagem do pessoal de operação, nas áreas de relações
humanas, segurança de tráfego e primeiros socorros;
1.22 Tomar imediatas medidas em caso de interrupção de viagem, garantindo seu prosseguimento, sem
qualquer ônus aos usuários que já tenham pago a TARIFA;
1.23 Operar as LINHAS definidas no EDITAL de Licitação e seus anexos bem como aquelas que forem
alteradas ou criadas pelo DELEGANTE, na ÁREA DE OPERAÇÃO do MUNICÍPIO, no decorrer
da CONCESSÃO;
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1.24 Realizar a cobrança de TARIFA em dinheiro, nos micro-ônibus, bem como a comercialização de todos
e quaisquer créditos para uso no transporte coletivo público de passageiros do MUNICÍPIO de Cotia;
1.25 Arcar com os desembolsos necessários à operacionalização do cadastramento de usuários,
comercialização, distribuição e controle dos passes, bilhetes e cartões magnéticos e/ou smartcards e,
ainda, a gestão do pessoal ligado a esta atividade;
1.26 Implantar, operar, gerenciar e administrar, a partir do início da operação dos serviços, o Sistema de
Bilhetagem Eletrônica, atendendo às especificações do Anexo II.4 do EDITAL;
1.27 Implantar, operar, gerenciar e administrar, em até 6 (seis) meses a partir do início da operação dos
serviços, o Sistema de Monitoramento e Vigilância de Frota, atendendo às especificações do Anexo II.5
do EDITAL;
1.28 Pagar pontualmente as parcelas relativas ao valor da outorga e a taxa mensal de fiscalização, taxa essa
equivalente a 50 vezes o valor da tarifa vigente, por veículo operacional;
1.29 Operar somente com pessoal devidamente capacitado e habilitado, mediante contratações regidas pelo
direito privado e legislação trabalhista, assumindo todas as obrigações delas decorrentes, obrigando-se a
saldá-los na época própria, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e a
DELEGANTE;
1.30 Assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas à execução do
objeto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou contingência;
1.31 Assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da execução deste
CONTRATO;
1.32 Promover a atualização e o desenvolvimento tecnológico das instalações, equipamentos e sistemas, com
vistas a assegurar a melhoria da qualidade do serviço e a preservação do meio ambiente, nos termos da
legislação pertinente;
1.33 Disponibilizar nos veículos, os adesivos, legendas, placas ou dispositivos informativos, internos,
determinados pela DELEGANTE, em adequado estado de conservação e funcionamento;
1.34 Manter garagem fechada com área de estacionamento, abastecimento, manutenção, inspeção e
administração e demais instalações definidas no Anexo II do EDITAL de Licitação, em tamanho
suficiente para abrigar toda sua frota e equipamentos, observando toda a legislação pertinente, inclusive
de uso do solo e meio ambiente;
Joaquim Pereira da Silva
Secretário Municipal de Transportes e Trânsito

40

1.35 Garantir ao DELEGANTE o livre acesso às suas instalações operacionais e veículos, para o exercício
de suas atividades de gerenciamento do serviço de transporte coletivo;
1.36 Responsabilizar-se pela obtenção das licenças e autorizações necessárias para desenvolvimento de suas
atividades;
1.37 Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à DELEGANTE, aos usuários ou a
terceiros na execução do objeto do CONTRATO, sem que a fiscalização exercida pela DELEGANTE
exclua ou atenue essa responsabilidade;
1.38 Contratar seguro de responsabilidade civil por acidentes pessoais e contra terceiros, inclusive danos
morais, atendendo às coberturas mínimas exigidas na legislação municipal (Decreto nº 7.809/2013, art.
6º);
1.39 Manter serviço de atendimento ao usuário (SAU) conforme determinação da SMTT;
1.40 Em compatibilidade com as obrigações assumidas no CONTRATO, manter as condições de habilitação
exigidas na licitação;
1.41 Encaminhar, sempre que solicitado pelo DELEGANTE, a documentação de prova de regularidade para
com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio da sede do LICITANTE, e a prova de
regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS e para
com a Justiça do Trabalho;
1.42 Publicar, periodicamente, as demonstrações financeiras na forma da Lei específica.
2. A frota a ser utilizada para início da operação deverá ter idade média não superior a 5 (cinco) anos e não
poderá ser composta por veículos com idade individual superior a 7 anos.
2.1. Para aferição da idade de cada veículo, ao longo da vigência do CONTRATO DE CONCESSÃO, será
adotada a seguinte fórmula:
IV = AC – AM
IV= Idade do Veículo, em número de anos.
AC= Ano em curso (exemplo: 2012 ou 2013).
AM= Ano modelo (exemplo: 2009 ou 2010), conforme previsto no Certificado de Registro do Veículo (CRV
ou CRLV).
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2.2. A idade média da frota, ao longo da vigência do CONTRATO DE CONCESSÃO, será calculada por
média aritmética ponderada, considerando o número de veículos da frota situados em cada faixa etária.
3. A inadimplência da CONCESSIONÁRIA com referência aos encargos estabelecidos nesta cláusula, não
transfere à DELEGANTE a responsabilidade pelo seu pagamento, não gerando qualquer vínculo de
solidariedade, ativa ou passiva, com a DELEGANTE.
CLÁUSULA XXI. Do Sistema da Bilhetagem Eletrônica e da Comercialização de Créditos Eletrônicos
1. Para o início de sua operação, a CONCESSIONÁRIA deverá dispor de todos os bens, equipamentos,
hardware e software de Sistema de Bilhetagem Eletrônica, devidamente instalados em seus ônibus e
garagem(ns), atendendo a todas as exigências do Anexo II do EDITAL, bem como deverá contar com a
infraestrutura completa e postos de venda de créditos eletrônicos em perfeitas condições de funcionamento.
2. O Sistema de Bilhetagem Eletrônica deverá ser totalmente integrado operacionalmente com o Sistema de
Bilhetagem do Sistema Convencional atualmente implantado, podendo a CONCESSIONÁRIA adotar este
mesmo sistema sob conta e risco;
3. A CONCESSIONÁRIA assumirá a comercialização, na forma do presente EDITAL, de créditos
eletrônicos de transporte para uso no serviço alternativo, a partir da data de início de sua operação, não tendo
direito a participação em receitas dessa comercialização auferidas anteriormente a essa data. Será obrigada,
entretanto, a transportar todos os usuários detentores de créditos eletrônicos existentes no sistema, quando da
data de início da operação dos serviços.
4. No prazo de 6 (seis) meses, a CONCESSIONÁRIA será obrigada a transportar detentores de créditos
eletrônicos do sistema de bilhetagem do sistema convencional, adotando para tanto as medidas de
compensação financeira junto à operadora do SERVIÇO CONVENCIONAL.
5. No prazo de 6 (seis) meses, a CONCESSIONÁRIA será obrigada a permitir que os detentores de créditos
eletrônicos do sistema de bilhetagem do sistema alternativo possam utilizar o sistema convencional,
adotando para tanto as medidas de compensação financeira junto à operadora do SERVIÇO
CONVENCIONAL.
CLÁUSULA XXII. Da Garantia de Cumprimento das Obrigações Contratuais
1. Em garantia do bom cumprimento das obrigações assumidas na execução deste CONTRATO (Garantia
de Execução), a CONCESSIONÁRIA presta, na data de assinatura do presente instrumento, em favor do
DELEGANTE, garantia no montante de R$ 245.141,70 (duzentos e quarenta e cinco mil e cento e quarenta
e uma reais e setenta centavos), que equivalem a 5% (cinco por cento) dos investimentos iniciais estimados,
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numa das modalidades previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.666/1993, a qual deverá ser mantida durante
toda a vigência da CONCESSÃO, devendo ser renovada anualmente pela CONCESSIONÁRIA, com as
atualizações previstas nesta cláusula.
2. O DELEGANTE executará a garantia nos seguintes casos de inadimplemento contratual da
CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades previstas neste instrumento:
2.1 Descumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, das condições e/ou do prazo máximo para início da
operação previsto neste contrato;
2.2 Cometimento de infração, por parte da CONCESSIONÁRIA, que resulte na extinção deste
CONTRATO de CONCESSÃO, por caducidade;
2.3 Para o ressarcimento de qualquer obrigação financeira, de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA,
que o DELEGANTE, subsidiaria ou solidariamente, seja compelido a assumir em razão de
inadimplemento da CONCESSIONÁRIA;
3. Sempre que o DELEGANTE executar a garantia, desde que não seja extinta a CONCESSÃO, por
caducidade, a CONCESSIONÁRIA deverá proceder à reposição do seu montante integral, no prazo de 10
(dez) dias úteis a contar daquela execução.
4. A execução da garantia, por parte do DELEGANTE, somente ocorrerá após o devido processo legal e o
exercício das garantias do contraditório e da ampla defesa por parte da CONCESSIONÁRIA.
5. Quando da extinção da CONCESSÃO, a garantia será restituída, mediante requerimento da
CONCESSIONÁRIA.
CLÁUSULA XXIII. Da Intervenção
1. Para assegurar a adequada prestação do serviço ou para sanar deficiência grave na respectiva prestação,
bem como, o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes, o
DELEGANTE poderá intervir na operação do serviço.
2. Considera-se deficiência grave na prestação do serviço, para efeito do item anterior:
2.1 a reiterada inobservância dos dispositivos contidos na regulamentação do serviço, tais como os
concernentes ao itinerário ou horário determinado, salvo por motivo de força maior;
2.2 o não atendimento de notificação expedida pela Administração Pública para retirar de circulação
veículo considerado em condições inadequadas para o serviço;
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2.3 o descumprimento da legislação, de modo a comprometer a continuidade dos serviços executados;
2.4 o descumprimento pela contratada de suas obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas;
2.5 a ocorrência de irregularidades contábeis, fiscais e administrativas, que possam interferir na execução
dos serviços prestados;
2.6 a ocorrência de fatos e situações que violem os direitos dos usuários;
2.7 a falta de controle interno, produzindo, entre outras irregularidades, a evasão de receita.
3. A intervenção far-se-á por decreto do Prefeito Municipal, que conterá a designação do interventor, o prazo
da intervenção, bem como as causas, os objetivos e os limites da medida.
4. No período de intervenção, o DELEGANTE assumirá, total ou parcialmente, o serviço, passando a
controlar os meios materiais e humanos que a CONCESSIONÁRIA utiliza, assim entendidos o pessoal, os
veículos, as garagens, as oficinas, e todos os demais meios empregados, necessários à operação.
5. O processo administrativo de intervenção deverá ser concluído no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias
corridos, sob pena de considerar-se inválida a intervenção, aplicando-se o previsto no item seguinte.
6. Cessada a intervenção, se não for extinto o CONTRATO, por caducidade, a administração do serviço será
devolvida à CONCESSIONÁRIA, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos
atos praticados durante a sua gestão.
7. O interventor deverá cumprir, durante o período que durar a intervenção, todos os compromissos da
CONCESSIONÁRIA, inclusive aqueles relacionados aos financiamentos por ela contratados.
CLÁUSULA XXIV. Da Extinção da Concessão
1. Extingue-se a CONCESSÃO por:
1.1 advento do termo contratual;
1.2 encampação;
1.3 caducidade;
1.4 rescisão;
1.5 anulação;
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1.6 falência ou extinção da empresa CONCESSIONÁRIA.
2. Extinta a CONCESSÃO, reverterão ao DELEGANTE todos os bens transferidos para a
CONCESSIONÁRIA durante a CONCESSÃO, os bens reversíveis e os direitos e privilégios decorrentes
da CONCESSÃO, livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou encargos, inclusive sociais e trabalhistas.
3. Para fins do item anterior, durante o prazo da CONCESSÃO, o DELEGANTE poderá transferir bens à
responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, dentro do escopo de atividades deste CONTRATO, bem como
definir investimentos nos mesmos, desde que justificado e respeitadas as regras de manutenção do equilíbrio
econômico-financeiro. Os demais bens vinculados à CONCESSÃO, mas de propriedade da
CONCESSIONÁRIA, não serão objeto de reversão.
4. Na extinção da CONCESSÃO haverá a imediata assunção do serviço pelo DELEGANTE, procedendose aos levantamentos, avaliações e liquidações necessários.
5. A assunção do serviço autoriza a ocupação das instalações e a utilização, pelo DELEGANTE, de todos os
bens transferidos para a CONCESSIONÁRIA, assim como de todos os bens reversíveis.
6. Nos casos de advento do termo contratual e na encampação, o DELEGANTE, antecipando-se à extinção
da CONCESSÃO, procederá os levantamentos e avaliações necessários à determinação do montante da
indenização que será devida à CONCESSIONÁRIA, na forma prevista neste CONTRATO.
7. A extinção da CONCESSÃO, por advento do termo contratual, far-se-á com a prévia indenização dos
desequilíbrios econômico-financeiros havidos no prazo da CONCESSÃO e das parcelas dos investimentos
ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade
e atualidade dos serviços pertinentes à CONCESSÃO.
8. Considera-se encampação a retomada do serviço pelo PODER DELEGANTE, durante o prazo da
CONCESSÃO, por motivo de interesse público, mediante lei autorizativa especifica.
9. No caso de encampação, a retomada do serviço far-se-á:
9.1 com a prévia indenização dos desequilíbrios econômico-financeiros havidos no prazo da CONCESSÃO
e das parcelas dos investimentos realizados, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido
realizados para o cumprimento deste CONTRATO, deduzidos os ônus financeiros remanescentes;
9.2 com a prévia desoneração da CONCESSIONÁRIA em relação às obrigações decorrentes de
CONTRATOS de financiamentos por esta contraídos com vistas ao cumprimento do CONTRATO,
mediante, conforme o caso:
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a) prévia assunção, perante as instituições financeiras credoras, das obrigações contratuais da
CONCESSIONÁRIA, em especial quando a receita tarifária figurar como garantia do
financiamento; ou,
b) prévia indenização à CONCESSIONÁRIA da totalidade dos débitos remanescentes desta perante as
instituições financeiras credoras.
9.3 com a prévia indenização de todos os encargos e ônus decorrentes de multas, rescisões e indenizações
que se fizerem devidas a fornecedores, contratados e terceiros em geral, inclusive honorários
advocatícios, em decorrência do consequente rompimento dos respectivos vínculos contratuais;
10. A inexecução total ou parcial do CONTRATO acarretará, a critério do DELEGANTE, a declaração da
caducidade da CONCESSÃO, ou a aplicação de sanções contratuais.
11. A caducidade poderá ser declarada pelo DELEGANTE quando o serviço estiver sendo prestado de
forma inadequada ou deficiente, tendo por base as normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da
qualidade do serviço, assim como quando a CONCESSIONÁRIA:
11.1 descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais e regulamentares concernentes à CONCESSÃO;
11.2 paralisar o serviço ou concorrer para tanto, ressalvadas as hipóteses decorrentes de caso fortuito ou
força maior;
11.3 perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais para manter a adequada prestação do serviço
concedido, ou as condições mínimas de habilitação definidas no EDITAL de licitação que antecedeu a
contratação;
11.4 não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos devidos prazos;
11.5 não atender a intimação de DELEGANTE no sentido de regularizar a prestação do serviço;
11.6 for condenada em sentença transitada em julgado por sonegação de tributos, inclusive contribuições
sociais.
12. A declaração de caducidade da CONCESSÃO deverá ser precedida da verificação da inadimplência da
CONCESSIONÁRIA em processo administrativo, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa.
13. Não será instaurado processo administrativo de inadimplência antes de comunicada à
CONCESSIONÁRIA, detalhadamente, os descumprimentos contratuais abrangidos pelos casos
relacionados neste CONTRATO, com a abertura, em cada caso, de um prazo para corrigir as falhas e
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transgressões apontadas e para o enquadramento nos termos contratuais, ressalvado o caso de
inadimplemento decorrente de descumprimento do prazo proposto para início da operação dos serviços,
hipótese em que a caducidade do CONTRATO será declarada sem prévia CONCESSÃO de prazo à
CONCESSIONÁRIA para corrigir a falha.
14. Instaurado o processo administrativo e comprovada a inadimplência, a caducidade será declarada por
decreto do Chefe do Poder Executivo Municipal, independentemente de indenização prévia, calculada no
decurso do processo.
15. A indenização de que trata o item acima, será devida na forma estabelecida em Lei, descontado o valor
das multas contratuais e dos danos causados pela CONCESSIONÁRIA.
16. A declaração de caducidade acarretará, ainda:
16.1 a execução da garantia contratual;
16.2 retenção de eventuais créditos decorrentes deste CONTRATO, até o limite dos prejuízos, causados ao
MUNICÍPIO.
17. Declarada a caducidade, não resultará para o DELEGANTE qualquer espécie de responsabilidade em
relação aos encargos, ônus, obrigações ou compromissos com terceiros ou com empregados da
CONCESSIONÁRIA.
CLÁUSULA XXV. Da Transferência da Concessão e da Subcontratação
1. A CONCESSIONÁRIA não poderá, no todo ou em parte, transferir a CONCESSÃO ou o seu controle
societário, nem realizar fusão ou cisão, salvo quando houver expressa e prévia anuência do DELEGANTE,
sob pena de caducidade da CONCESSÃO, nos termos do art. 27 da Lei Federal nº 8.987/1995.
2. Para fins de obtenção da anuência a que se refere a presente cláusula deverá ser comprovado pela
CONCESSIONÁRIA que ela própria, no caso de alienação de controle societário, ou a pessoa para a qual
se transfere, no todo ou em parte, a CONCESSÃO:
2.1 atende integralmente às exigências estabelecidas no procedimento licitatório que precedeu a contratação,
em especial às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica, fiscal e
previdenciária necessárias à assunção do serviço;
2.2 compromete-se formalmente a cumprir todas as cláusulas do CONTRATO em vigor, se sub-rogando
em todos os direitos e obrigações do cedente e prestando todas as garantias exigidas.
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CLÁUSULA XXVI. Dos Contratos da Concessionária com Terceiros
1. A CONCESSIONÁRIA poderá contratar com terceiros o desenvolvimento e a execução de atividades
inerentes, acessórias ou complementares à CONCESSÃO.
2. Os CONTRATOS celebrados entre a CONCESSIONÁRIA e os terceiros a que se refere o item anterior
reger-se-ão pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e o
DELEGANTE.
3. A execução das atividades contratadas com terceiros pressupõe o cumprimento das normas regulamentares
da CONCESSÃO.
CLÁUSULA XXVII. Do Regime Fiscal
1. A CONCESSIONÁRIA ficará sujeita, nos termos e nas condições da legislação brasileira aplicável, ao
regime fiscal que vigorar no prazo da CONCESSÃO, assegurada a manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro do CONTRATO, quando houver acréscimo ou redução de encargos neste particular.
CLÁUSULA XXVIII. Dos Financiamentos para Investimentos
1. A CONCESSIONÁRIA é a única responsável pela obtenção dos financiamentos necessários à execução
dos serviços vinculados à CONCESSÃO.
2. A CONCESSIONÁRIA poderá oferecer os créditos e as receitas a que fizer jus, decorrentes deste
contrato, como garantia de financiamento a ser obtido para a compra de veículos, acessórios e equipamentos,
até o limite que não comprometa a operacionalização e a continuidade da prestação dos serviços.
3. A CONCESSIONÁRIA não poderá opor ao DELEGANTE quaisquer exceções ou meios de defesa
como causa justificadora do descumprimento de qualquer condição estabelecida neste CONTRATO,
especialmente do descumprimento dos cronogramas de implantação dos serviços concedidos, em decorrência
da inviabilização parcial ou total ou do atraso na contratação dos financiamentos aludidos no item anterior.
CLÁUSULA XXIX. Do Exercício de Direitos
1. O não exercício, ou o exercício intempestivo ou parcial, de qualquer direito que assista a qualquer das
partes ao abrigo deste CONTRATO não importa a renúncia desse direito, nem impede seu exercício
posterior, nem constitui moratória ou novação da respectiva obrigação, ressalvadas as hipóteses de
prescrição e/ou decadência expressamente previstas em Lei.
CLÁUSULA XXX. Da Alteração do Contrato
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1. Este CONTRATO poderá ser alterado nos seguintes casos:
1.1 unilateralmente, pelo DELEGANTE;
1.2 por acordo:
a) quando conveniente a substituição de garantias contratuais;
b) quando necessária a modificação para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente,
entre os encargos da CONCESSIONÁRIA e as receitas da CONCESSÃO, objetivando a
manutenção do inicial equilíbrio econômico e financeiro.
2. No caso de supressão unilateral, pelo DELEGANTE, de serviços, se a CONCESSIONÁRIA já houver
adquirido os materiais ou contratado e recebido os serviços, os mesmos deverão ser indenizados pelo
DELEGANTE, pelos custos de aquisição, devidamente comprovados.
3. Em havendo alteração unilateral deste CONTRATO, que altere os encargos da CONCESSIONÁRIA, o
DELEGANTE deverá restabelecer, em caráter imediato, o seu inicial equilíbrio econômico e financeiro.
4. Os reajustes e revisões do valor da TARIFA, nos casos previstos neste CONTRATO, não caracterizam
alteração contratual.
5. A modificação, cisão fusão ou criação de novas LINHAS não caracteriza modificação do CONTRATO,
entretanto, caso altere o seu equilíbrio econômico-financeiro, implicará a necessidade de revisão da
TARIFA.
CLÁUSULA XXXI. Da Inexecução do Delegante e da Rescisão do Contrato
1. Este CONTRATO poderá ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONÁRIA, no caso de
descumprimento das normas contratuais pelo DELEGANTE, mediante ação judicial especialmente
intentada para esse fim.
2. Na hipótese prevista no item anterior, os serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA não poderão ser
interrompidos ou paralisados até o trânsito em julgado da decisão judicial.
CLÁUSULA XXXII. Das Sanções Administrativas
1. O descumprimento do prazo e/ou das condições para início da operação dos serviços sujeitará a
CONCESSIONÁRIA à execução de sua garantia contratual e à extinção do presente CONTRATO, por
caducidade.
Joaquim Pereira da Silva
Secretário Municipal de Transportes e Trânsito

49

2. Ressalvado disposto no item anterior, pela inexecução parcial ou total deste CONTRATO, o
DELEGANTE poderá, garantida prévia defesa, aplicar à CONCESSIONÁRIA as seguintes sanções:
2.1 advertência;
2.2 apreensão do veículo;
2.3 multa;
2.4 extinção do CONTRATO, por caducidade, na forma prevista neste CONTRATO.
2.5 A sanção prevista no inciso IV do item anterior, quando couber, poderá ser aplicada, simultaneamente,
com as penalidades definidas nos incisos II e III do mesmo item.
2.6 As penalidades de advertência, multa e apreensão do veículo serão aplicadas, pelo DELEGANTE na
forma, nas hipóteses e nas condições estabelecidas em lei e no Regulamento de Sanções.
CLÁUSULA XXXIII. Da Invalidade Parcial do Contrato
1. Se alguma disposição deste CONTRATO vier a ser declarada nula ou inválida, tal não afetará as demais
disposições, as quais se manterão plenamente em vigor.
CLÁUSULA XXXIV. Da Fiscalização da Concessão
1. Os poderes de fiscalização do cumprimento das obrigações da CONCESSIONÁRIA, e de aplicação das
penalidades previstas neste CONTRATO serão exercidos, no âmbito do DELEGANTE, pela
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRÂNSITO - SMTT, salvo quando o presente
CONTRATO ou a Lei, expressamente, atribuir competência distinta.
2. No exercício das suas atribuições os encarregados da fiscalização da CONCESSÃO terão livre acesso, em
qualquer época, aos dados relativos à administração e à operação da CONCESSIONÁRIA, assim como aos
equipamentos e às instalações integrantes ou vinculadas à CONCESSÃO.
3. A fiscalização da CONCESSÃO será exercida pelo DELEGANTE com o objetivo de assegurar o
cumprimento dos encargos previstos neste CONTRATO e no EDITAL, bem como na legislação vigente.
4. A SMTT terá sob sua responsabilidade, a supervisão, inspeção e auditoria deste CONTRATO.
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5. A SMTT rejeitará, no todo ou em parte, instalações, veículos, equipamentos e serviços executados em
desconformidade com as cláusulas deste CONTRATO, do EDITAL, bem como com as especificações e
com as normas técnicas, sem prejuízo da aplicação das demais penalidades cabíveis à espécie.
6. Os prazos para a conclusão dos reparos, substituições e correções, em equipamentos, veículos, instalações
e serviços, serão estabelecidos pela fiscalização, no mesmo documento no qual foi procedida à intimação da
CONCESSIONÁRIA.
CLÁUSULA XXXV. Do Foro do Contrato de Concessão
1. Fica eleito o foro da Comarca de Cotia, Estado de São Paulo, para dirimir possíveis dúvidas e ou litígios
que possam surgir em virtude da execução do presente CONTRATO.
E, por assim estarem de mútuo acordo, os representantes do MUNICÍPIO de Cotia e da
CONCESSIONÁRIA firmam este CONTRATO, lavrado em 3 vias de igual teor e forma, na presença de
duas testemunhas abaixo nominadas e assinadas.
Cotia (SP), ____de _____________de ________.
__________________________________
Município de Cotia
Prefeito Municipal
___________________________________
Secretário Municipal de Transportes e Trânsito - SMTT
__________________________________
CONCESSIONÁRIA
Testemunhas:
1._____________________________
2._____________________________
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ANEXO I.2
TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA.
CONTRATADA: ____________________________________
OBJETO: OUTORGA DE CONCESSÃO PARA PRESTAÇÃO E EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO
PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE COTIA-SP,
OPERADO COM VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE PARA TRANSPORTE COLETIVO DE
PASSAGEIROS NA ÁREA DE OPERAÇÃO, ENGLOBANDO TODAS AS LINHAS ATUAIS DO
SERVIÇO ALTERNATIVO.
PROCESSO Nº: 13.440/2018 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2018 – CONTRATO

Nº

___/2019.
Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima identificado, e, cientes do seu
encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para fins de instrução e julgamento, damonos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual, até
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e
regimentais, exercer o direito da defesa, interpor recursos e o mais que couber.
Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que vierem a ser tomados,
relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder
Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, de conformidade com o artigo 90 da Lei
Complementar Estadual n° 709, de 14 de janeiro de 1993, precedidos de mensagem eletrônica aos
interessados.
Cotia, ____ de ____________ de ______.
CONTRATANTE
Nome e cargo:___________________________________________________________________________
E-mail institucional:_______________________________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________________________________
Assinatura: _____________________________________________________________________________
CONTRATADA
Nome e cargo: ___________________________________________________________________________
E-mail institucional _______________________________________________________________________
E-mail pessoal: __________________________________________________________________________
Assinatura: _____________________________________________________________________________
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ANEXO I.3
CADASTRO DE RESPONSÁVEIS
CONTRATANTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE COTIA.
CONTRATADA: ____________________________________
OBJETO: OUTORGA DE CONCESSÃO PARA PRESTAÇÃO E EXPLORAÇÃO DO SERVIÇO
PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE COTIA-SP,
OPERADO COM VEÍCULOS DE PEQUENO PORTE PARA TRANSPORTE COLETIVO DE
PASSAGEIROS NA ÁREA DE OPERAÇÃO, ENGLOBANDO TODAS AS LINHAS ATUAIS DO
SERVIÇO ALTERNATIVO.
PROCESSO Nº: 13.440/2018 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2018 – CONTRATO

Nº

___/2019.
Nome: _________________________________________________________________________________
RG nº ___________________________________________ CPF n° ________________________________
Cargo: _________________________________________________________________________________
Endereço Residencial: _____________________________________________________________________
Cep: ___________________________________________________________________________________
Telefone: _______________________________________________________________________________
CONTRATADA: ________________________________________________________________________
CNPJ nº _________________________________ Telefone: ______________________________________
Sede: _______________________________________ CEP _______________________________________
Representante: Sr. ________________________________________________________________________
Profissão: _______________________________________________________________________________
RG nº _________________________ CPF nº _________________________________________________

Cotia, ____ de _______________ de ______.
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ANEXO I.4
DECLARAÇÃO DE DOCUMENTOS À DISPOSIÇÃO DO TRIBUNAL
CONTRATANTE:
CNPJ Nº:
CONTRATADA:
CNPJ Nº:
CONTRATO N° (DE ORIGEM):
DATA DA ASSINATURA:
VIGÊNCIA:
OBJETO:
VALOR (R$):
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que os
demais documentos originais, atinentes à correspondente licitação, em especial, os a seguir relacionados,
encontram-se no respectivo processo administrativo arquivado na origem à disposição do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo, e serão remetidos quando requisitados:
a) memorial descritivo dos trabalhos e respectivo cronograma físico-financeiro;
b) orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de todos os seus custos unitários;
c) previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou
serviços a serem executados no exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
d) comprovação no Plano Plurianual de que o produto das obras ou serviços foi contemplado em suas metas;
e) as plantas e projetos de engenharia e arquitetura.
LOCAL e DATA:
RESPONSÁVEL: (nome, cargo, e-mail e assinatura)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE
TRANSPORTE COLETIVO ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS DO
MUNICÍPIO DE COTIA-SP

Anexo II – Projeto Básico: Especificação dos Serviços
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ANEXO II – PROJETO BÁSICO: ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

ANEXO II.1 – INFORMAÇÕES SOBRE A CIDADE E SEU
SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO ATUAL

Cotia localiza–se na porção sudoeste da Região Metropolitana de São Paulo, a aproximadamente 33
km do centro da metrópole (marco zero – Praça da Sé), e sua principal via de acesso é a Rodovia Raposo
Tavares (SP 270).

A respeito de sua população, área e domicílios:
•

População no Censo IBGE, em 2018: 244.694 habitantes;

•

Área territorial: 323,89 km²;

•

Número estimado de domicílios: 50.375;

I.

Limites da Cidade
Fazem divisa com o município: Itapevi, Jandira e Carapicuíba (ao norte); Osasco, São Paulo, Taboão

da Serra e Embu (ao leste); Itapecerica da Serra e São Lourenço da Serra (ao sul); e Ibiúna, São Roque e
Vargem Grande Paulista (à oeste).

II.

Ocupação do Solo e Principais Regiões
A Rodovia Raposo Tavares (SP 270) caracteriza-se como um divisor para a ocupação e uso do solo

no município. Ao sul da rodovia verifica-se ocupação mais intensa, com áreas residenciais e comércio
varejista. Ao norte, na direção do município de Itapevi, há áreas agrícolas e residenciais de baixa densidade.
A faixa lindeira à rodovia apresenta utilização industrial, com presença de fábricas de gêneros
alimentícios e transportadoras.
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Pode-se destacar como polos geradores de tráfego no município: o Kartódromo Internacional da
Granja Viana, quatro hipermercados, um hospital e algumas indústrias.
As principais regiões que compõem o município estão descritas nos itens abaixo.

a. Centro/Bairros
Esta região começa no trecho do retorno do KM 30 da Rodovia Raposo Tavares, na continuação do
parque industrial, e compreende ambos os lados da rodovia. Concentra a infraestrutura de comércio e
serviços do município, além de importantes atrativos históricos.
Encontram-se na região o Paço Municipal, as Secretarias, o Fórum, a Câmara de Vereadores e os
postos estaduais e federais de atendimento, além dos principais equipamentos urbanos do município:
Terminal Metropolitano, Ginásio Municipal e Prefeitura Municipal, qualificados como polos geradores.
No Centro/Bairros estão localizados também a Igreja Matriz, cartórios, bancos, sindicatos, centro
comercial e de serviços, bem como a Roselândia, o Sítio do Mandu e a Praça da Amizade.

b. Granja Viana
Esta região se localiza às margens da Rodovia Raposo Tavares (do KM 21 ao KM 29), em direção à
Cidade de São Paulo. Concentra o parque industrial da cidade e condomínios fechados de alto padrão.
Na Granja Viana também podem ser encontrados centros gastronômicos e de compras, locais para a
prática esportiva, ateliês de artistas, os parques CEMUCAM e Tereza Maia, bem como os templos budistas
Zulai e Odsal Ling.
Seus eixos viários secundários, que interligam Cotia às cidades vizinhas, configuram algumas das
rotas turísticas da cidade: São Camilo, José Felix, Jardim da Glória, Parque São Jorge, Capuava, José Giorgi,
Fernando Nobre, Estrada do Embu.

c. Morro Grande/Caucaia
Esta região corresponde a 60% do território do município, e compreende áreas turísticas e de
preservação ambiental. Concentra a Reserva Florestal do Morro Grande e o Sítio do Padre Inácio
(patrimônio nacional tombado pelo IPHAN).
Turismo rural, de esportes radicais e hípicos, da melhor idade, ecológico, religioso, de compra de
produtos agrícolas e paisagismo, foram identificados como significativos para essa região.

d. Caucaia do Alto
Esta região urbanizada situada na porção sudoeste do município apresentava em 2007, segundo
dados da pesquisa OD2007, cerca de 33 mil habitantes. Desde a emancipação do antigo distrito de Vargem
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Grande Paulista, a conectividade desta porção do município de Caucaia com a área central de Cotia e com a
rodovia Raposo Tavares – SP270, através da Estrada de Caucaia do Alto passando pelo município de
Vargem Grande Paulista.

III.

Transporte Coletivo em Cotia

A principal via de acesso ao município de Cotia é a Rodovia Raposo Tavares (SP 270), que promove
a ligação de Cotia com os municípios de Osasco e São Paulo no sentido leste, e com os municípios de
Vargem Grande Paulista, São Roque e Ibiúna no sentido oeste do estado. A SP 270 é também o principal
eixo estruturador do município, seccionando-o em duas partes (ao norte e ao sul da rodovia).
Ao norte de Cotia, o acesso a Itapevi se dá através da Estrada da Roselândia (principal acesso) e da
Estrada Velha de Itapevi II (acesso secundário). O acesso a Jandira é feito através das Estradas Fernando
Nobre e Caiapiá. A conexão com Carapicuíba ocorre pela Estrada da Aldeia e pela Av. São Camilo.
As estradas do Embu, da Capuava e da Represinha conectam os municípios de Cotia e Embu.
A Rodovia Bunjiro Nakao liga Cotia aos municípios de Vargem Grande Paulista e Ibiúna.
Na figura a seguir pode ser visualizado o sistema viário principal de Cotia, onde estão destacadas as
articulações regionais (ligações com os municípios vizinhos), a rede de ônibus municipal em operação, bem
como os terminais metropolitanos.
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IV.

Características do Sistema Atual
O Sistema de transporte coletivo de Cotia é organizado em dois serviços, o Serviço Convencional,

operadas com veículos de médio e grande porte para transporte coletivo de passageiros (ônibus, midiônibus
ou miniônibus), mediante contrato de concessão (em execução por empresa contratada mediante licitação); e
o Serviço Alternativo, operado com veículos de transporte coletivo de pequeno porte (micro-ônibus),
mediante contrato de concessão (objeto desta licitação).
Das diversas linhas de ônibus de Cotia, seis tem início no Terminal Metropolitano de Cotia, quatro
atendem a região de Caucaia do Alto, quatro dão atendimento diametral e duas são circulares e passam pelo
Terminal Metropolitano de Cotia.
Quanto aos trechos dos itinerários em que ocorrem as maiores ocupações de cada linha, verifica-se
que o eixo da Rodovia Raposo Tavares é o local em que há maior concentração de passageiros embarcados.
Neste eixo da rodovia há grande destaque para o trecho entre os quilômetros 31 e 33, cujos pontos de
referência são os supermercados Extra e Atacadão.
No entorno do supermercado Atacadão também estão concentrados os pontos de ocupação máxima
das linhas M007 e M031, responsáveis pelo atendimento dos bairros Parque Miguel Mirizola e Jd.
Rosemary, em sentido ao município de Itapevi.
Na região oeste os trechos de ocupação máxima se dão na Estrada do Morro Grande e na Av.
Antônio Matias de Camargo, mais próximo à região central.
No sentido do Terminal Metropolitano de Cotia à região leste, verifica-se que as maiores ocupações
ocorrem entre as ruas Manoel José Pedroso, Jorge Caixe e Harmonia.
Na região de Caucaia do Alto o trecho que compreende as avenidas Roque Celestino Pires e José
Manuel de Oliveira apresenta as maiores ocupações.
As figuras a seguir apresentam esquematicamente os pontos ou trechos onde incidem as ocupações
máximas de cada uma das 16 linhas, tanto para a região do Terminal Metropolitano de Cotia e da Rodovia
Raposo Tavares, quanto para o Distrito de Caucaia do Alto.

Joaquim Pereira da Silva
Secretário Municipal de Transportes e Trânsito

60

Joaquim Pereira da Silva
Secretário Municipal de Transportes e Trânsito

61

Além das linhas convencionais, o Município de Coita tem autorizado a operação das seguintes linhas
de transporte alternativo, organizado em 19 atendimentos, fazendo as seguintes ligações principais:
•

Ligação dos principais bairros do município com a Rodovia Raposo Tavares (SP 270) na
altura do KM 21, no bairro da Granja Viana (no limite do município com Osasco);

•

Ligação dos principais bairros do município com a região da Estrada do Atalaia, passando
pela região do centro histórico;

•

Atendimento ao Distrito de Caucaia do Alto.
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ANEXO II – PROJETO BÁSICO: ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

ANEXO II.2 – ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA LICITADO

A Prefeitura do Município de Cotia desenvolveu o Plano de Reorganização e Racionalização do
Transporte Coletivo Urbano do Município, que subsidiou a licitação da operação do Serviço
Convencional e agora subsidia a licitação do Serviço Alternativo.
Através de pesquisas, foram realizadas estimativas das quantidades de passageiros transportados no
pico da tarde, por região de origem e destino, para os serviços alternativo e convencional de Cotia.
A elaboração da proposta de reorganização e racionalização do transporte coletivo de Cotia teve,
então, como ponto de partida as análises derivadas das pesquisas de campo e a reorganização observou a
seguinte metodologia:
•

Obtenção das variáveis de interesse:
o

Passageiros transportados no pico da tarde, por itinerário e por sentido;

o

Passageiros transportados na hora-pico, para o sentido crítico de cada itinerário;

o

Partidas na hora-pico, para o sentido crítico de cada itinerário, para ambos os serviços
(alternativo e convencional);

o

Tempo entre partidas na hora-pico, para o sentido crítico de cada itinerário, para ambos os
serviços (alternativo e convencional);

o

Ciclos por hora-pico, para o sentido crítico de cada itinerário, para ambos os serviços
(alternativo e convencional);

o

Quantidade de veículos necessários, para cada itinerário, para ambos os serviços (alternativo e
convencional);

•

Elaboração dos critérios usados para elaboração da proposta (metodologia usada para reorganizar e
racionalizar o sistema de transporte);

•

Aplicação dos critérios e apresentação da proposta.

A proposta de reorganização e racionalização do transporte coletivo de Cotia seguiu como
orientação geral a manutenção das linhas e itinerários existentes, e a alteração da tecnologia veicular das
linhas.
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Desta forma, quando justificável, propõe a alteração da operação das linhas, de modo que, uma linha
atualmente operada pelo serviço alternativo (micro-ônibus) passe a ser operada pelo serviço convencional
(ônibus, midiônibus ou miniônibus), e vice-versa.
Os principais critérios que nortearam a proposta foram:
•

Linhas com itinerários semelhantes (mesmos locais de início, fim e paradas principais) devem
possuir a tecnologia veicular mais adequada;

•

As demandas mais expressivas devem ser alocadas ao serviço convencional, cabendo ao serviço
alternativo a complementação do atendimento (dado que este último se caracteriza pelo uso de
veículos de menor capacidade – micro-ônibus, enquanto o serviço convencional utiliza veículos de
maior capacidade);

•

O tempo entre partidas consecutivas para linhas do mesmo itinerário deve, preferivelmente, variar de
10 a 30 minutos para os itinerários de maior demanda; e de 30 a 60 minutos para itinerários de
menor demanda.
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Tabela 1 - Transporte Coletivo de Cotia – Serviço Alternativo - Linhas

Nomenclatura

135
122
107
238
251
208
209
211
223
229
230
233
239
241
246
252
253

RECANTO DOS VICTOR'S x ATALAIA
CAMPININHA x TERMINAL CAUCAIA DO ALTO
PQ. MIGUEL MIRIZOLA x TERMINAL COTIA
MIRANTE X RECANTO SUAVE
JD LAVAPÉS X KM 23 (CIRCULAR) - ITINERÁRIO NOVO
JD ISIS X SÃO PAULO II
NOVA VIDA X ATALAIA CIRCULAR CENTRO
TURIGUARA X CIRCULAR UPA ATALAIA
JD ISIS/RIO DAS PEDRAS("L023")
ISIS X GRANJA VIANA (VIA SENAI) - ITINERÁRIO NOVO
VISTA ALEGRE/KM21
ARARUAMA X KM 21 (VIA HOSPITAL) - ITINERÁRIO NOVO
ROSIMEIRE X KM 21
MIRANTE DA MATA X KM 23 (VIA SESI) - ITINERÁRIO NOVO
MORRO GRANDE X CIRCULAR 3
COLINAS DE COTIA X UPA ATALAIA (CIRCULAR)
JARDIM PANORAMA X JARDIM TOMÉ - ITINERÁRIO NOVO

Ext. Ida
(km)

Ext. Volta
(km)

7,5
7,7
5,1
17
23,2
14,7
10,9
10,3
9,1
16,4
20,6
15,3
23,4
15
15,2
10
21

7,5
7,7
5,1
18,1
19,2
13,3
10,1
6,4
9,9
15,7
17,4
22,6
20,5
19,7
20
6,2
22

Ext. Morta
média
(km)
0,6
0,6
0,6
1,6
3,2
2,9
0,6
0,6
2,9
2,9
6,7
2,2
10,6
1,6
2,9
0,1
0,1

Frota

1
1
2
11
12
5
6
2
2
3
2
4
8
6
3
1
6
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Tabela 2 - Transporte Coletivo de Cotia – Serviço Alternativo - Partidas
#

Nomenclatura

135
122
107
238
251
208
209
211
223
229
230
233
239
241
246
252
253

RECANTO DOS VICTOR'S x ATALAIA
CAMPININHA x TERMINAL CAUCAIA DO ALTO
PQ. MIGUEL MIRIZOLA x TERMINAL COTIA
MIRANTE X RECANTO SUAVE
JD LAVAPÉS X KM 23 (CIRCULAR) - ITINERÁRIO NOVO
JD ISIS X SÃO PAULO II
NOVA VIDA X ATALAIA CIRCULAR CENTRO
TURIGUARA X CIRCULAR UPA ATALAIA
JD ISIS/RIO DAS PEDRAS("L023")
ISIS X GRANJA VIANA (VIA SENAI) - ITINERÁRIO NOVO
VISTA ALEGRE/KM21
ARARUAMA X KM 21 (VIA HOSPITAL) - ITINERÁRIO NOVO
ROSIMEIRE X KM 21
MIRANTE DA MATA X KM 23 (VIA SESI) - ITINERÁRIO NOVO
MORRO GRANDE X CIRCULAR 3
COLINAS DE COTIA X UPA ATALAIA (CIRCULAR)
JARDIM PANORAMA X JARDIM TOMÉ - ITINERÁRIO NOVO

Viagens
D.U. (por
sent)

Viagens
Sáb. (por
sent)

Viagens
Dom (por
sent)

12
12
23
52
47
26
46
16
19
14
12
17
32
29
12
12
24

12
12
12
26
24
13
23
12
12
12
12
12
16
15
12
12
12

8
8
8
16
15
8
14
8
8
8
8
8
10
9
8
8
8

km total mês

5.178,86
5.316,00
5.973,43
46.485,43
52.093,71
18.990,00
24.246,00
7.229,14
9.712,29
12.903,43
13.832,57
17.583,00
40.082,57
25.708,71
12.590,57
5.560,29
25.836,00
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ANEXO II – PROJETO BÁSICO: ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
ANEXO II.3 – ESPECIFICAÇÕES DE FROTA

A frota operacional do serviço alternativo está dimensionada para início de serviço em 75 veículos e
a frota total em 80 veículos, classes micro-ônibus.
A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar a frota para início da prestação dos serviços em
conformidade com esta especificação e com a resolução n° 316 de 08 de maio de 2009 do CONTRAN –
Conselho Nacional de Trânsito e com a NORMA BRASILEIRA ABNT 15570, vigente a partir de
21/05/2008, que valerá para todos os veículos fabricados após esta última data.
A frota a ser utilizada para início da operação deverá ter idade média não superior a 5 (cinco) anos e
não poderá ser composta por veículos com idade individual superior a 7 (sete) anos.
Todos os veículos deverão possuir equipamentos que permitam acessibilidade (elevadores e/ou
plataformas para acesso de usuários com necessidades especiais), conforme Legislação vigente.
Para o início dos serviços, a CONCESSIONÁRIA deverá dispor de 100% (cem por cento) da frota
de micro-ônibus adaptada para acessibilidade, conforme legislação.
A CONCESSIONÁRIA terá o prazo de 02 (dois) meses, a contar da assinatura do contrato, para a
adequação de toda a frota no tocante à pintura externa. Todos os veículos novos deverão entrar em operação
com a pintura padrão.
A frota terá sua especificação técnica de acordo com as Resoluções, Normas Técnicas e Legislações
vigentes, específicas à indústria de fabricação de veículos, em particular aquelas mencionadas a seguir e suas
posteriores alterações:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lei nº 9.503/97 (Código Brasileiro de Trânsito);
Decreto Federal 98.933/90;
Portaria DENATRAN n° 047/98;
Resoluções DENATRAN 777/93, 12/98 e 14/98;
Resolução CONAMA nº 08/93;
Resolução CONMETRO nº 01/93;
Lei Federal 10.048, de 08/11/2000; Lei Federal 10.098, de 19/12/2000 e Decreto nº
5.296/2004;
ABNT/NBR 14022/2006;
ABNT/NBR 15570/2008.
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Tabela 2 – Classes de Veículo (ABNT NBR 15570/2008)
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ANEXO II – PROJETO BÁSICO: ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

ANEXO II.4 – ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA DE BILHETAGEM
ELETRÔNICA
Os objetivos do sistema de Bilhetagem Eletrônica são:
•

Permitir a integração entre todas as linhas licitadas no Município de Cotia.

•

Possibilitar a futura implantação de integração tarifária com os serviços de transporte do
sistema municipal convencional e do sistema metropolitano da Região Metropolitana de São
Paulo;

•

Fornecer informações precisas sobre a demanda transportada no Sistema de Transporte.

Todos os veículos deverão ser equipados com Validadores que permitam o controle de acesso, da
arrecadação tarifária e da operação do veículo. A Plataforma Embarcada a ser fornecida deverá estar baseada
em um Validador inteligente integrado a um processador para leitura das diversas categorias de cartões
(Comum, VT, Estudante, Gratuidades, etc.), além de permitir aquisição dos dados referentes a localizações
dos veículos através da tecnologia GPS e bem como permitir a transferência desses dados (demanda e
outros) utilizando a redes de comunicação GSM/GPRS e WLAN (Wi-Fi) para comunicação com o Sistema
Gerenciador de Garagem – SGG.

Para o início de sua operação, a CONCESSIONÁRIA deverá dispor de todos os bens, equipamentos,
hardware e software de Sistema de Bilhetagem Eletrônica, devidamente instalados em seus micro-ônibus e
garagem(ns), atendendo a todas as exigências deste ANEXO, bem como deverá contar com a infraestrutura
completa e postos de venda de créditos eletrônicos em perfeitas condições de funcionamento.
O Sistema de Bilhetagem Eletrônica do Serviço Alternativo deverá ser totalmente integrado
operacionalmente com o Sistema de Bilhetagem do Serviço Convencional atualmente implantado, podendo a
CONCESSIONÁRIA adotar este mesmo sistema e seus bilhetes sob conta e risco.
A CONCESSIONÁRIA assumirá imediatamente, no início da operação, a comercialização de créditos
eletrônicos de transporte para uso no serviço alternativo, não tendo direito a participação em receitas dessa
comercialização auferidas anteriormente a essa data. Será obrigada, entretanto, a transportar todos os
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usuários detentores de créditos eletrônicos existentes nos bilhetes do sistema de transporte alternativo de
Cotia, quando da data de início da operação dos serviços.
No momento de integração operacional e financeira entre os Sistemas de Bilhetagem dos Serviços
Alternativo e Convencional, deverá ser ajustado entre as partes, com anuência do Poder Delegante, as regras
de compensação de receita e integração tarifária.
No prazo de 6 (seis) meses, a CONCESSIONÁRIA será obrigada a transportar detentores de créditos
eletrônicos do sistema de bilhetagem do sistema convencional, adotando para tanto as medidas de
compensação financeira junto à operadora do SERVIÇO CONVENCIONAL.
No prazo de 6 (seis) meses, a CONCESSIONÁRIA será obrigada a permitir que os detentores de créditos
eletrônicos do sistema de bilhetagem do sistema alternativo possam utilizar o sistema convencional,
adotando para tanto as medidas de compensação financeira junto à operadora do SERVIÇO
CONVENCIONAL.
As especificações técnicas, portanto, do Sistema de Bilhetagem Eletrônica do Serviço Alternativo, devem
cumprir com os mesmos requisitos aplicáveis ao Sistema de Bilhetagem Eletrônica do Serviço
Convencional, indicados a seguir.
O Validador deverá possuir interface para Cartão Inteligente sem Contato (CSC), utilizando
tecnologia MIFARE tipo “A”, tipo “B”, “Ultra-light”, e “Jewle”, plataforma de arquitetura adequada à
leitura de cartões inteligentes fabricados por diferentes fornecedores e atender aos seguintes requisitos
funcionais:
•

Processar o cartão inteligente;

•

Identificar todas as tarifas definidas na política tarifária;

•

Acionar indicadores visuais de orientação e informação (mostrador alfanumérico para os passageiros);

•

Dispor de alarme sonoro a ser automaticamente acionado no caso de cartões inválidos e rejeitados e de
falhas no equipamento.

•

Registrar o movimento da catraca detectado através de sensores;

•

Dispor de sistema de detecção de posição e permanência da catraca a 45°;
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•

Armazenar, em memória protegida, os dados de arrecadação, em especial as quantidades de passageiro
por tipo de tarifa e os dados operacionais, passageiros por linha, veículo e faixa horária;

•

Invalidar o cartão que conste em lista de interdições (Hot List). Deverão ser previstas duas alternativas
de invalidação: inabilitação temporária e definitiva do Cartão;

•

Possuir dispositivos de segurança que não permitam perda ou alterações nos dados armazenados e que
dificultem sua violação ou furto;

•

Ser intercambiável, permitindo a sua substituição por um novo validador em caso de falha;

•

Permitir a troca de informações on-line com as centrais de computação das empresas operadoras.
Ao proceder à validação, o equipamento deverá identificar o tipo de cartão utilizado pelo usuário e

sua validade, e ao mesmo tempo verificar a disponibilidade de créditos no respectivo cartão, podendo ocorrer
as seguintes situações:
•

Caso o cartão seja identificado como inválido, o validador não executa a operação de desbloqueio da
catraca, indicando através de display o motivo da recusa;

•

Havendo saldo suficiente para o pagamento da passagem, o sistema faz o desconto dos créditos
correspondentes àquele serviço (ligação, local ou complemento de viagem), atualiza o saldo de créditos
remanescentes, registrando a hora de leitura do cartão, para efeito de início da contagem de tempo para a
integração, ou confirmação deste, no caso de 2º embarque, para só então liberar a catraca e efetuar o
registro e a contagem do passageiro;

•

Na utilização de cartão que não exija a disponibilidade de créditos (cartões especiais) a catraca é liberada
logo após a identificação e validade do cartão, seguindo as demais operações da mesma forma como
descrito no caso anterior;

•

Todas as transações deverão ser autenticadas através do Módulo Seguro de Acesso – SAM.
A seguir apresentam-se as características técnicas mínimas dos validadores do Sistema

Convencional, com o qual o Sistema de Bilhetagem do Serviço Alternativo deverá ser compatível:
o Microprocessador de 32 bits ou superior.
o Memória mínima de 9 MB.
o Chip de memória não volátil de 256 bits para armazenar endereço IP, número de série do
validador, e outras informações.
o 4 soquetes para SAM formato ID000.
Joaquim Pereira da Silva
Secretário Municipal de Transportes e Trânsito

71

o Leitor de cartão smart sem contato compatível com ISO 14443 A.
o Display LCD (gráfico) inclui sensor externo para regulagem automática do display,
proporcionando melhor visualização sob a influência de luz.
o Interface (verificação e registro do movimento) para catraca. A catraca é liberada e travada
automaticamente pelo validador.
o Bateria de lítio para proteção dos dados, com durabilidade de 5 anos.
o Portas de comunicação RS232, RS485 e infravermelho para contingência.
o Modem de comunicação de dados wireless protocolo wireless 800.11 g, com velocidade de
transmissão em que permite a conexão com o sistema de garagem através de pontos de
coleta estrategicamente instalados.
o Interface “on board” para comunicação via rede GSM/GPRS na frequência de 850/1900
MHz.
o Interface para placa de leitura do Sistema Global de Posicionamento por Satélite – GPS para
localização dos veículos.
o Interface para integrar o módulo de leitura biométrica da impressão digital.
o Interface para integração de terminal de dados para o motorista.
o Interface para integração de dispositivo de recolhimento de cartão unitário e múltiplas
viagens.
o 2 blocos de led no topo do validador e buzina.
o Relógio de tempo real com sincronismo automático via canal de comunicação.
o Alimentação de 12 a 24 Vcc.
o Placa de acoplamento do validador no ônibus, com chip de memória para identificação e
armazenamento dos dados de configuração dos ônibus (número de empresa operadora,
número do carro, tipo de catraca, endereço da antena WLAN, número do validador e tipo de
veículo, entre outros).
O presente EDITAL impôs aos licitantes a execução de uma visita técnica. A apresentação de proposta na
presente licitação implica que as LICITANTES assumem ter suficiente conhecimento para a viabilização
tecnológica da integração operacional do sistema de bilhetagem que pretende usar com aquele em uso
atualmente pelo Serviço Convencional.
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ANEXO II – PROJETO BÁSICO: ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
ANEXO II.5 – ESPECIFICAÇÕES DE SISTEMA DE SISTEMA
DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA DE FROTA

1. SISTEMA DE MONITORAMENTO DA FROTA
O Sistema será implantado mediante o uso de equipamentos embarcados, instalados nos veículos,
para registro de posição (coordenadas geográficas) ao longo do percurso, monitoramento de funções do
veículo e transmissão de dados. As informações coletadas e transmitidas deverão ser processadas numa
central de controle operacional. De forma geral, os objetivos do Sistema de Monitoramento são:
•

Coleta de dados da operação da frota ao longo do trajeto das viagens;

•

Permitir análises operacionais, determinando ações sobre o despacho das viagens e sobre a

condução dos veículos em trajeto de tal forma a garantir um padrão adequado de regularidade;
•

Consolidação do quadro geral da oferta do serviço por dia e período, no dia subsequente à

operação, oferecendo indicadores de cumprimento de viagens, regularidade da operação, tempos de
viagem e outros indicadores de oferta.

A especificação de monitoramento básica mostrada a seguir constitui um modelo de arquitetura do
sistema, não exaustivo, que expõe as funções necessárias ao seu funcionamento. Vale dizer que a arquitetura
aqui exposta é baseada em tecnologias disponíveis no mercado nacional que deverão ser integradas para o
atendimento dos objetivos expostos. O Sistema de Monitoramento deverá possuir as funcionalidades a seguir
descritas: Aquisição de dados monitorados do veículo; Aquisição de dados de localização; Transmissão de
dados; e Operação / Monitoramento / Gerenciamento.

1.1. Aquisição de dados monitorados do veículo
O Sistema dispõe de funções que permitem coletar e armazenar dados monitorados do veículo em
equipamento do tipo computador de bordo, instalado no veículo. Sem prejuízo de outras informações
julgadas oportunas para o monitoramento da operação ou para a análise da atuação do motorista, a relação a
seguir expõe as informações mínimas a serem coletadas: Contagem da catraca, ou dados do Sistema de
Controle de Arrecadação (Bilhetagem Eletrônica); Velocidade instantânea; Abertura e fechamento de portas
com veículo em movimento; Acendimento dos faróis; Acionamento do freio; Rotação do motor.
As informações deverão ser coletadas em intervalo de tempo parametrizado (por exemplo, a cada 2
segundos) e armazenadas na memória do equipamento de forma cumulativa, permitindo sua recuperação a
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qualquer tempo, mesmo tendo sido transmitidas em tempo real. Para a execução destas funções o Sistema é
composto por equipamento embarcado (computador de bordo), sensores a serem instalados nos veículos e o
software residente responsável pela gravação dos dados.

1.2. Aquisição de dados de localização
O Sistema permite a aquisição das informações geográficas capazes de restituir o trajeto que o
veículo está realizando. Obrigatoriamente é composto por um equipamento de recepção do sistema GPS
(Sistema de Posicionamento Global). Tal sistema, já amplamente conhecido, gera através de uma
constelação de satélites, em órbita terrestre, um conjunto de sinais que são recepcionados pelo equipamento
em terra (no caso no veículo) e mediante cálculos matemáticos (triangulações) gera coordenadas de latitude e
longitude. Os dados assim coletados são restituídos em bases georeferenciadas permitindo identificar o
posicionamento do veículo. As informações deverão ser coletadas em intervalo de tempo parametrizado (por
exemplo, a cada 2 segundos) e armazenadas na memória do equipamento de forma cumulativa, permitindo
sua recuperação a qualquer tempo, mesmo tendo sido transmitidas em tempo real. Para a execução destas
funções o Sistema deverá ser composto pelo equipamento embarcado (GPS) e antena.

1.3. Transmissão de dados
Os dados coletados deverão ser transmitidos em tempo real mediante tecnologias como GPRS
(telefonia Celular), Rádio Digital ou similar. Para a execução destas funções o Sistema conta com os
equipamentos embarcados, associado ao micro de bordo e GPS, responsável pela transmissão dos dados os
equipamentos da Central (CCO) dedicados à recepção e concentração das informações, os softwares
necessários, protocolos, etc.

1.4. Operação
O Sistema é composto por equipamentos de processamento na central de controle e softwares
respectivos necessários à recepção dos dados transmitidos pelos veículos, seu processamento,
disponibilização de dados para os analistas de operação da Central, envio de mensagens e comandos à
distância, permitindo:
• Visualizar o veículo ou os veículos de uma determinada linha de forma concomitante através de
mapas (sistema de informação geográfica – GIS);
• Consultar informações operacionais: horário de passagem em pontos estratégicos do trajeto;
Intervalo entre as viagens dos veículos de uma mesma linha em trechos determinados; Velocidade comercial
acumulada; Velocidade instantânea; Desvio do tempo real com o tempo previsto para o trecho monitorado;
Quantidade de passageiros transportados na viagem desde a partida do veículo; Horário previsto de chegada
Joaquim Pereira da Silva
Secretário Municipal de Transportes e Trânsito

74

no ponto de controle, estimado com base no tempo realizado até o momento da consulta e na velocidade
básica de trechos do trajeto (parametrizados) restantes.
• Consultar informações sobre a condução do veículo em situações de não conformidade, como:
Velocidades acima do permitido; Rotação acima da permitida; Direção à noite com faróis desligados;
Direção do veículo com portas abertas.
• Enviar mensagens ao motorista do veículo, permitindo que sejam realizadas alterações em tempo
real, como: retardamento progressivo e programado da marcha do veículo ou aceleração controlada, ambos
para garantia de maior regularidade da operação; modificação de trajeto, em razão de ocorrências de trânsito
de caráter emergencial; adequação do tempo de regulagem da linha (tempo de ponto) no ponto final da linha,
para melhor regularidade da operação.
• Recepcionar informação de pânico, isto é, mensagem do motorista informando situação de risco a
bordo.

2. SISTEMA DE VIGILÂNCIA DE FROTA
O Sistema de Vigilância da Frota será implantado pela CONCESSIONÁRIA para permitir a coleta
de imagens sobre o interior do veículo, quando em operação comercial de forma a gerar um ambiente de
controle e vigilância que iniba a ocorrência de furtos, roubos, agressões, assédios e outros incidentes. Deverá
ser implantado mediante o uso de sistema analógico ou digital para a gravação de imagens em fita magnética
ou arquivo, respectivamente, que serão registradas através de câmaras de filmagem estrategicamente
posicionadas no interior do veículo. Na formulação de sua proposta a proponente deverá considerar seu
próprio sistema de monitoramento de frota e iniciar a operação exatamente na mesma data do início da
operação dos micro-ônibus.
O Sistema de Vigilância da Frota poderá ser implantado mediante uma das duas tecnologias
descritas, observando-se os seguintes requisitos:
•

todos os veículos da frota (Sistemas Convencional e Alternativo) deverão contar com os
equipamentos;

•

deverão ser gravadas imagens da operação durante toda a jornada operacional dos veículos;

•

as gravações da operação de um determinado dia deverão ficar disponíveis para consulta
durante 3 (três) dias úteis;

•

após o prazo de 3 (três) dias úteis a CONCESSIONÁRIA deverá manter gravadas de forma
adequada as imagens relativas a eventos/incidentes observados na leitura das fitas originais,
as quais deverão ficar sob guarda da empresa durante 6 (seis) meses;

•

é vedada a divulgação de imagens gravadas a qualquer tempo, salvo por requisição judicial
ou por solicitação do Poder Delegante, devidamente justificada.
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A especificação básica, mostrada a seguir apresenta informações gerais sobre sistemas similares
disponíveis no mercado.

2.1. Sistema analógico
É composto por uma caixa blindada onde se instalam dois gravadores de fita de vídeo posicionada
no interior do veículo, normalmente acima do posto do motorista.
Os gravadores contam com sistema “time left” que permite maximizar o aproveitamento da fita de
vídeo para até 24 horas. O equipamento de gravação deve contar ainda com conversor de voltagem e
“cooler” para refrigeração. A câmera deve possuir lente 3,6 e estar acondicionada em um domo protetor de
cor escura, devendo ficar posicionada em local que permita o registro de imagens dos postos do motorista e
do cobrador. Para o processamento das imagens, a Garagem deverá contar com vídeo profissional para
edição e leitura, bem como duas gravadoras para os eventos a serem registrados.

2.2. Sistema digital
É semelhante ao analógico, porém ao invés de gravador de fita de vídeo conta com um gravador de
imagens digitais e um HD com capacidade compatível de memória.
Para o processamento das imagens, a Garagem deverá contar com computadores e software de
leitura e edição de imagens.
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ANEXO II – PROJETO BÁSICO: ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS
ANEXO II.6 – INSTALAÇÕES DE GARAGEM
A CONCESSIONÁRIA prestadora dos serviços de transporte coletivo alternativo deverá dispor de
garagem fechada, com área de estacionamento, abastecimento, manutenção e administração com no mínimo
55 m²/veículo com as seguintes instalações e condições adequadas:
•

Área fechada e delimitada para estacionamento dos veículos.

•

Posto de abastecimento, com bomba de combustível dotada de marcador de vazão.

•

Local delimitado para lavagem de veículo.

•

Área para inspeção de frota.

•

Área fechada e reservada para uso de almoxarifado.

•

Portaria de veículos.

•

Área coberta com instalações para os serviços de plantão e reserva de operadores.

•

Áreas de sanitários, vestiários e refeitório.

•

Áreas destinadas aos serviços administrativos, incluindo de treinamento.
A garagem utilizada pela CONCESSIONÁRIA deverá estar localizada dentro do Município de

Cotia. O local indicado deverá adequar-se a topografia da região respeitando também as leis de uso e
ocupação do solo.
Todas as áreas de circulação de veículos deverão possuir pavimentação. (Blocos de concreto
intervalado, paralelepípedo, asfalto ou concreto simples).
Pátio: Área fechada delimitada para estacionamento da totalidade dos veículos, sendo permitida a
utilização de pátio de estacionamento adicional, localizado em outro terreno, também fechado, para a guarda
dos veículos, como complementação da área da garagem. O piso do pátio, tanto da garagem como do pátio
do estacionamento complementar, caso houver, não poderá ser em terra.

Posto de Abastecimento: Bombas dotadas de marcador de vazão e perfeito sistema de escoamento
que permita a retenção e separação de despejos de óleo combustível, de modo a evitar o seu lançamento na
rede pública de esgoto e galeria de águas pluviais. Deve ser área coberta.
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Lavagem: Área dotada de sistema de escoamento de águas servidas com instalação retentora e
separadora de despejos como graxa, óleo e outras substâncias, de modo a evitar o seu lançamento na rede
pública de esgoto e galeria de águas pluviais. Deve ser equipada com máquina de lavagem e ser área coberta.

Inspeção de frota e manutenção: As oficinas deverão possuir valas ou rampas de manutenção,
máquinas e equipamentos necessários para desenvolver as atividades do plano de manutenção e inspeção dos
micro-ônibus da frota. Área coberta.

Almoxarifado: Área fechada e reservada para uso específico de estocagem de peças e materiais.

Lubrificação e lavagem de peças e chassi: A área de lavagem de peças deve permitir que se faça a
limpeza de componentes com jatos de água quente/fria ou por imersão com equipamento específico que não
desprenda gases nocivos à saúde do operador e ao meio ambiente. As paredes da área de lavagem devem ser
revestidas de cerâmica, devendo ainda existir uma mureta para proteção ao trabalhador, também revestida
com cerâmica, quando não forem utilizadas máquinas especificas de lavagem. Ambas as áreas devem contar
ainda com um perfeito sistema de escoamento de águas servidas com instalação retentora e separadora de
despejos como graxa, óleo e outras substâncias, de modo a evitar o seu lançamento na rede pública de esgoto
e galeria de águas pluviais.

Funilaria e Pintura: A área de funilaria e pintura deve ter sua construção isolada das demais áreas
da oficina, possuir perfeito sistema de exaustão com filtros, a fim de evitar poluição sonora e ambiental e ter
seus resíduos retidos e controlados.

Setor de tráfego: Área destinada ao controle das operações de tráfego, contando com instalações
específicas para o Plantão de Tráfego e reserva de operadores, e dotados dos equipamentos e mobiliários
necessários.

Portaria de Veículos: Local próprio para entrada e saída de veículos, provido de portão e
instalações para controle de movimentação da frota.

Portaria de Pessoal: Local próprio para entrada e saída de pessoas autorizadas, com instalações
adequadas para controle de movimentação.
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Administração: Área destinada aos serviços administrativos. A garagem deverá contar ainda com
instalações de apoio como: sanitários, vestiários e refeitórios.

Plantão de Tráfego: Instalações específicas para o plantão de tráfego e reserva de operadores, com
equipamentos e mobiliários necessários.
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ANEXO II – PROJETO BÁSICO: ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

ANEXO II.7 – ESPECIFICAÇÃO ATUAL DAS LINHAS DO
SERVIÇO ALTERNATIVO
A seguir apresentam-se, como referência, as especificações das linhas atuais operadas pelo Serviço
Alternativo.
RELAÇÃO DAS LINHAS DO SISTEMA ALTERNATIVO DE COTIA

135

RECANTO DOS VICTOR'S x ATALAIA

122

CAMPININHA x TERMINAL CAUCAIA DO ALTO

107

PQ. MIGUEL MIRIZOLA x TERMINAL COTIA

238

MIRANTE X RECANTO SUAVE

251

JD LAVAPÉS X KM 23 (CIRCULAR) - ITINERÁRIO NOVO

208

JD ISIS X SÃO PAULO II

209

NOVA VIDA X ATALAIA CIRCULAR CENTRO

211

TURIGUARA X CIRCULAR UPA ATALAIA

223

JD ISIS/RIO DAS PEDRAS

229

ISIS X GRANJA VIANA (VIA SENAI) - ITINERÁRIO NOVO

230

VISTA ALEGRE/KM21

233

ARARUAMA X KM 21 (VIA HOSPITAL) - ITINERÁRIO NOVO

239

ROSIMEIRE X KM 21

241

MIRANTE DA MATA X KM 23 (VIA SESI) - ITINERÁRIO NOVO

246

MORRO GRANDE X CIRCULAR 3

252

COLINAS DE COTIA X UPA ATALAIA (CIRCULAR)

253

JARDIM PANORAMA X JARDIM TOMÉ - ITINERÁRIO NOVO
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LINHA
135

RECANTO DOS VICTOR'S x ATALAIA

ITINERÁRIO IDA - TP/TS

ITINERÁRIO VOLTA - TS/TP

(Rua Demétrio Calfat nº 225, Rua Brasilia, Rua Cardeal Arco
Verde, Rua Maranhão, Rua Ceará, Rua Santa Rita de Cassia,
Rua Pernanbuco, Rua Maria Tereza M. Monteiro, Rua
Antonio Rosa, Rua Acre, Estrada do Atalaia, Av. Prof.
Joaquim Barreto, Rua Amador Antonio Passos, Rua Guido
Fechio, Rua Silvio Pedroso, Rua Israel, Av. Nossa Senhora de
Fátima, Av. Dr. Odair Pacheco Pedroso, Estrada dos Victor's,
Rua Caipó, Rua Voturama, Rua Pacaraima, Rotatória da Rua
Itapevi.)

Rotatória da Rua Itapevi, Rua Pacaraima, Rua
Voturama, Rua Caipó, Estrada dos Victor's, Rua
Topazio, Av. Prof. José Pedroso, Rua Benedito Isaac
Pires, Rua Vitor José, Rua Sérgio Augusto, Rua
Benedito Isaac Pires, Rua Jorge Caixe, Rua Bom
Pastor, Rua Adolfo Eugenio Barsotine, Av. Prof.
Manuel josé Pedroso, Rua Topazio, Av. Nossa
Senhora de Fátima, Rua das Algas Marinha, Av. Prof.
Manuel José Pedroso, Rua Leon Psanquevich,
Retorno, Rua Senador Feijó, Rua Lopes de Camargo,
Rua Dez de Janeiro, Av. Prof. Joaquim Barreto,
Estrada do Morro Grande, Rua Demétrio Calfat.

Passageiros
por mês
3.800

Frota

Viagens
(Dia Útil)
por sentido

Viagens
(Sábado)
por sentido

Viagens
(Domingo)
por sentido

Km total
por mês

1

12

12

8

5.178,86
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LINHA
122

CAMPININHA x TERMINAL CAUCAIA DO ALTO

ITINERÁRIO IDA - TP/TS
TERM. RODOVIÁRIO CAUCAIA DO ALTO
AVENIDA ROQUE CELESTINO PIRES
RETORNO RUA IRINEU PIRES DE OLIVEIRA
AVENIDA ROQUE CELESTINO PIRES
RUA JOSÉ MANOEL DE OLIVEIRA
ESTRADA CAPELINHA
ESTRADA DOS GRILOS
ESTRADA MUNICIPAL DA CACHOEIRA
ESTRADA DOS LUSITANOS

ITINERÁRIO VOLTA - TS/TP
ESTRADA DOS LUSITANOS
ESTRADA MUNICIPAL DA CACHOEIRA
ESTRADA DOS GRILOS
ESTRADA CAPELINHA
RUA LUIS SACRAMENTO
AVENIDA ROQUE CELESTINO PIRES
TERM. RODOVIÁRIO CAUCAIA DO ALTO

Passageiros
por mês

Frota

Viagens
(Dia Útil)
por sentido

Viagens
(Sábado)
por sentido

Viagens
(Domingo)
por sentido

Km total
por mês

2.200

1

12

12

8

5.316,00
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LINHA
107

PQ. MIGUEL MIRIZOLA x TERMINAL COTIA

ITINERÁRIO IDA - TP/TS

ITINERÁRIO VOLTA - TS/TP

Terminal Metropolitano De Cotia, Rua Khattar Name,
Avenida Professor José Barreto, Complexo Viário Alvaro
Pedroso, Estrada Da Roselândia, Rodovia - Sp 029, Rua
Dinorah, Estrada Da Roselândia Até o Km 41, Rua Vicente
Strifezzi, Rua Jorge Rizzo, Rua João Dos Santos Faria, Rua
Salamanca, Rua Segóvia, Rua Almeria, Rua Málaga, Rua
Carbona, Rua Zamorra, Rua Lerida, Rua Alicante, Rua
Ávila.

Rua Ávila, Rua Alicante, Rua Lerida, Rua Zamorra,
Rua Carbona, Rua Málaga, Rua Almeria, Rua Segóvia,
Rua Salamanca, Rua João Dos Santos Faria, Rua Jorge
Rizzo, Rua Jorge Rizzo, Rua Vicente Strifezzi, Estrada
Da Rodelândia Km 41, Retornando Na Rua Dos
Sonetos, Estrada Da Roselândia, Rua Dinorah,
Avenida Professor José Barreto, Viaduto Prefeito
Emílio Guerra, Rua Engenheiro Leon Psanquevich,
Rua Senador Feijó, Avenida Nossa Senhora De
Fatima, Rua Engenheiro Leon Psanquevich, Terminal
Metropolitano De Cotia.

Passageiros
por mês

Frota

Viagens
(Dia Útil)
por sentido

Viagens
(Sábado)
por sentido

Viagens
(Domingo)
por sentido

Km total
por mês

22.700

2

23

12

8

5.973,43
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LINHA
238

MIRANTE X RECANTO SUAVE

ITINERÁRIO IDA - TP/TS

ITINERÁRIO VOLTA - TS/TP

Rua Francisco Alves, Rua Ciro Monteiro, Rua C. Miranda,
Estrada do Morro Grande, Rua Prof. Joaquim Barreto,
Amador Antonio Passos, Rua Guido Fecchio, Centro, Rua
Eng. Leon Psanquevichi, Rua Prof. José Barreto, Rodovia
Raposo Tavares, Rua Monte Alegre, Rua Mendes Pimentel,
Rua Murici.

Rua Peçanha, Rua Comendador Carmine Lourenço
Del Gaizo, Rua Monet, Rua Adib Auad, Rodovia
Raposo Tavares, Retorno Granja Vianna, Rodovia
Raposo Tavares, Retorno Cotia, Rua Eng. Leon
Psanquevichi, Rua Senador Feijó, Rua Dez de Janeiro,
Rua Prof. Joaquim Barreto, Estrada do Morro Grande
Rua Carmem Miranda, Rua Ciro Monteiro, Rua
Francisco Alves.

Passageiros
por mês

Frota

Viagens
(Dia Útil)
por sentido

Viagens
(Sábado)
por sentido

Viagens
(Domingo)
por sentido

Km total
por mês

51.750

11

52

26

16

46.485,43
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LINHA
251

JD LAVAPÉS X KM 23 (CIRCULAR) - ITINERÁRIO NOVO

ITINERÁRIO IDA - TP/TS

ITINERÁRIO VOLTA - TS/TP

Rua Trindade, Rua Nova Olinda, Rua Nova Odessa, Rua
Nova Niponia, Rua Nova Aclimação, Estrada do Morro
Grande, Av. Prof. Joaquim Barreto, Rua Amador Antonio
Passos, Rua Guido Fecchio, Av. Antonio Matias de Camargo,
Rua Leon Psanquevichi, Rodovia Raposo Tavares, Retono do
23

Retorno Km 23, Rodovia Raposo Tavares, Av. Prof.
José Barreto, Rua Senador Feijó, Rua Dez de Janeiro,
Av. Prof. Joaquim Barreto, Estrada do Morro
Grande,Rua Nova Aclimação, Rua Nova Niponia, Rua
Nova Odessa, Rua Nova Olinda, Rua Trindade.

Passageiros
por mês

Frota

Viagens
(Dia Útil)
por sentido

Viagens
(Sábado)
por sentido

Viagens
(Domingo)
por sentido

Km total
por mês

46.500

12

47

24

15

52.093,71
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LINHA
208

JD ISIS X SÃO PAULO II

ITINERÁRIO IDA - TP/TS

ITINERÁRIO VOLTA - TS/TP

Clube dos Comerciários, Estrada do Morro Grande, Av. Prof.
Joaquim Barreto, Rua Amador Antônio Passos, Rua Guido
Fechio, Rua Eng. Leon Psanquevichi, Av. Prof. José Barreto,
Retorno Km 26, Av. José George, Rua Julio de Castilio.

Rua Julio Castilio, Av. José George, Rua Prof. José
Barreto, Rua Senador Feijó, Rua Dez de Janeiro, Rua
Prof. Joaquim Barreto, Estrada do Morro Grande,
Clube dos Comerciários

Passageiros
por mês

Frota

Viagens
(Dia Útil)
por sentido

Viagens
(Sábado)
por sentido

Viagens
(Domingo)
por sentido

Km total
por mês

25.875

5

26

13

8

18.990,00
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LINHA
209

NOVA VIDA X ATALAIA CIRCULAR CENTRO

ITINERÁRIO IDA - TP/TS

ITINERÁRIO VOLTA - TS/TP

Rua das Rimas, Rua dos Contos, Rua dos Odes, Rua das
Poesias, Rua dos Sonetos, Estrada de Itapevi, Rua Vicente
Strifezzi, Rua Jorge Rizzo, Rua João S. Faria, Rua
Salamanca, Rua malaga, Rua Cordoba, Rua Malaga, Rua
Alméria, Rua Salamanca, Rua João S. Faria, Rua Jorge Rizzo,
Rua Tiriba, Estrada de Itapevi, Rua Dinorah, Av. José
Barreto, Rua Senador Feijó, Rua Dez de Janeiro, Rua Prof.
Joaquim Barreto, Estrada do Morro Grande.

Estrada do Morro Grande, Av. Prof. Joaquim Barreto,
Rua Amador Antonio Passos, Rua Guido Fechio, Rua
Eng. Leon Psanguevichi, Av. Prof. José Barreto, Rua
Dinorah, Estrada de Itapevi, Rua Tiriba, Rua Jorge
Rizzo, Rua João S Faria, Rua Salamanca, Rua alméria,
Rua Malaga, Rua Cordoba, Rua Zamorra, Rua Lerida,
Rua Zamorra, Rua Cordoba, Rua Malaga, Rua
Salamanca, Rua João S. Faria, Rua Jorge Rizzo, Rua
Vicente Strafezzi, Estrada de Itapevi, Rua dos
Sonetos, Rua das Poesias, Rua dos Odes, Rua dos
Contos, Rua das Rimas.

Passageiros
por mês

Frota

Viagens
(Dia Útil)
por sentido

Viagens
(Sábado)
por sentido

Viagens
(Domingo)
por sentido

Km total
por mês

45.225

6

46

23

14

24.246,00
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LINHA
211

TURIGUARA X CIRCULAR UPA ATALAIA

ITINERÁRIO IDA - TP/TS

ITINERÁRIO VOLTA - TS/TP

Av. Professor José Barreto, Rua Acarajú, Rua Dr. Antonio
Caarlos Mirizolla, Rua Miguel Mirizolla, Rua Natalina
Donavita Mirizolla, Rua Mirandópolis, Rua Carlópolis, Rua
Salvador, Rua Feira de santana, Rua Urupês, Rua Canário,
Rua Pelicano, Rua Azulão, Rua da Fraternidade, Rua da
Esperança, Rua Parapanema, Rua Manoel Lajes do Chão, Rua
Vasco Massaferi, Rua Xavantes, Rua Professor José Barreto
Retorno de Cotia, Rua Senador Feijó, Rua Lopes de Camargo,
Rua Joaquim Horácio Pedroso, Rua Dez de Janeiro, Rua
Professor Joaquim Barreto, Estrada do Morro Grande,
Retorno Upa Atálaia.

Estrada do Morro Grande, Av. Prof. Joaquim Barreto,
Rua Amador Antonio Passos, Rua Guido Fechio, Rua
Silvio Pedroso, Rua Silvio Pedroso, Rua Israel, Av.
Nossa Senhora de Fátima, Estrada dos Victor´s, Rua
Topasio, Av. Prof. Manoel José Pedroso, Rua Jorge
Caixe, Rua Adolfo Barsotini, Av. Prof. José Barreto,
Rua Aracajú, Rua Dr. Antonio Carlos Mirizola, Rua
Miguel Mirizola, Rua Mirandópolis, Rua Carlópolis,
Rua Salvador, Rua Feira de Santana, Rua Urupês, Rua
Canário, Rua Pelicano, Rua Azulão.

Passageiros
por mês

Frota

Viagens
(Dia Útil)
por sentido

Viagens
(Sábado)
por sentido

Viagens
(Domingo)
por sentido

Km total
por mês

15.800

2

16

12

8

7.229,14
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LINHA
223

JD ISIS/RIO DAS PEDRAS

ITINERÁRIO IDA - TP/TS

ITINERÁRIO VOLTA - TS/TP

Estrada do Morro Grande, Av. Prof. Joaquim Barreto, Rua
Amador Antonio Passos Guido Fecchio, Rua Silvio Pedroso,
Rua Israel, Av. Nossa Senhora de Fátima, Estrada dos
Victor´s, Rua Topasio, Av. Prof. Manoel José Pedroso, Rua
Jorge Caixe, Rua Adolfo Barsotini, Av. Prof. José Barreto,
Estrada Macapá, Rua da Esperança, Rua Pirajussara, Rua
Pirapanema, Rua Manoel Lajes do Chão, Rua Vasco
Massafeli.

Rua Vasco Massafeli, Rua Xavantes, Av. Prof. Manoel
José Pedroso, Rodovia Raposo Tavares, Estrada do
Capuava, Rua Pinhal, Rua Nitaro Nakamura, Rua dos
Bandeirantes, Rua Jorge Caixe, Av. Prof. Manoel José
Pedroso, Rua Turmalina, Estrada dos Victor´s, Rua
Alga Marinha, Av. Prof. Manoel José Pedroso, Rua
Eng. Leoni P. Psanchevichi, Rua Senador Feijó, Rua
Dez de Janeiro, Av. Prof. Joaquim Barreto, Estrada do
Morro Grande.

Passageiros
por mês

Frota

Viagens
(Dia Útil)
por sentido

Viagens
(Sábado)
por sentido

Viagens
(Domingo)
por sentido

Km total
por mês

18.700

2

19

12

8

9.712,29
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LINHA
229

ISIS X GRANJA VIANA (VIA SENAI) - ITINERÁRIO NOVO

ITINERÁRIO IDA - TP/TS

ITINERÁRIO VOLTA - TS/TP

Estrada do Morro Grande, Rua Brasilândia, Estrada do Morro
Grande, Av. Prof. Joaquim Barreto, Rua Amador Antonio dos
Passos, Rua Guido Fechio, Av. Antonio Mathias de Camargo,
Av. Nossa Senhora de Fátima, Rua Engenheiro Leon
Psanquevich, Rodovia Raposo Tavares, Retorno Km. 23, Av.
São Camilo.

Av. São Camilo, Av. José Félix de Oliveira, Rua Santo
Antônio, Rua Direita, Rua do Parque, Av. Denne, Av.
Marginal, Rua Ely, Rodovia Raposo Tavares, Retorno
Km. 33, Rua Engenheiro Leon Psanquevich, Rua
Senador Feijó, Travessa Joaquim Horácio Pedroso,
Rua Lopes de Camargo, Rua Dez de Janeiro, Av.
Professor Joaquim Barreto, Rua Antônio Frederico
Ozanan, Estrada do Morro Grande.

Passageiros
por mês

Frota

Viagens
(Dia Útil)
por sentido

Viagens
(Sábado)
por sentido

Viagens
(Domingo)
por sentido

Km total
por mês

13.875

3

14

12

8

12.903,43
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LINHA
230

VISTA ALEGRE/KM21

ITINERÁRIO IDA - TP/TS

ITINERÁRIO VOLTA - TS/TP

Rua Sudão, Estrada Velha de Itapevi II, Rodovia Raposo
Tavares, Raposo Tavares - Retorno Km 36, Estrada do Pau
Furado, Viela Sete, Estrada Acácio Antonio Batista, Rua
Índia, Rua Malgaxe, Rua India, Estrada Acácio Antonio
Batista, Rua Professor Joaquim Barreto, Rua Maria Teresa
Maceiro Monteiro, Estrada do Atalaia, Rua Indusquímica,
Av. Lions, Av. Antonio Mathias de Camargo, Av. Nossa
Senhora De Fátima, Rua Eng. Leon Psanquevich, Rodovia
Raposo Tavares Km 21.

Retorno Rodovia Raposo Tavares Km 19, Rodovia
Raposo Tavares até Km 34, Rua Eng. Leon
Psanquevich, Rua Senador Feijó, Av. Nossa Senhora
de Fátima, Rua Eng. Leon Psanquevich, Rodovia
Raposo Tavares, Estrada Velha de Itapevi II, Rua
Sudão.

Passageiros
por mês

Frota

Viagens
(Dia Útil)
por sentido

Viagens
(Sábado)
por sentido

Viagens
(Domingo)
por sentido

Km total
por mês

7.850

2

12

12

8

13.832,57
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LINHA
233

ARARUAMA X KM 21 (VIA HOSPITAL) - ITINERÁRIO NOVO

ITINERÁRIO IDA - TP/TS

ITINERÁRIO VOLTA - TS/TP

R.Caetete, R. Alagoinha, R. Belmonte, Rua Jacobina, Est. do
Atalaia, Av. Antonio Mathias De Camargo, Av. N.S. De
Fatima, Centro, R. Leoni Psanquevichi, Av. Nossa Senhora
De Fátima, Est. dos Victors, R. Topazio, R. Turmalina, Av.
Prof°. Manoel Jose Pedroso, R. Jorge Caixe, R. Bom Pastor,
R. Adolfo Eugenio Barsotine, R. Idomineu Antunes Caldeira,
Rod. Raposo Tavares, R. Sylvio Lagreca, Viaduto Raposo
Tavares Retorno do Km 19.

Retorno do Km 19 Rod. Raposo Tavares, Retorno
Discovel, Rod. Raposo Tavares, Est. Do Capuava, R.
Pinhal, R Nitaro Nakamura, R. dos Bandeirantes, R.
Adolfo Eugênio Constantino, Est. Macapa, R. Jorge
Caixe, Av. Prof°. Manoel Jose Pedroso, R. Turmalina,
R. Topazio, Est. dos Victors, R. Alga Marinha ,Av.
Prof°. Manoel Jose Pedroso, R. Eng. Leon
Psanquevich, Retorno, R. Senador Feijo, Av. N.S. de
Fatima, Av. Antonio Mathias De Camargo, R.
Miramar, Est. do Atalaia, R. Esplanada, R. Jacobina,
R. Belmonte, R. Alagoinha, R. Caetete.

Passageiros
por mês

Frota

Viagens
(Dia Útil)
por sentido

Viagens
(Sábado)
por sentido

Viagens
(Domingo)
por sentido

Km total
por mês

16.700

4

17

12

8

17.583,00
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LINHA
239

ROSIMEIRE X KM 21

ITINERÁRIO IDA - TP/TS

ITINERÁRIO VOLTA - TS/TP

Rua Cardeal, Rua Arara, Rodovia Coronel Pm Nelson
Tranchesi, Rua José Barreto, Retorno de Cotia, Rua Eng.
Leon Psanquevichi, Centro, Rua Senador Feijó, Rua Eng.
Leon Psanquevichi, Rua Prof. José Barreto, Rodovia Raposo
Tavares, Retorno 19.

Retorno 19, Rodovia Raposo Tavares, Rua Prof. José
Barreto, Rodovia Coronel PM Nelson Tranchesi, Rua
Arara, Rua Cardeal.

Passageiros
por mês

Frota

Viagens
(Dia Útil)
por sentido

Viagens
(Sábado)
por sentido

Viagens
(Domingo)
por sentido

Km total
por mês

31.950

8

32

16

10

40.082,57
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LINHA
241

MIRANTE DA MATA X KM 23 (VIA SESI) - ITINERÁRIO NOVO

ITINERÁRIO IDA - TP/TS

ITINERÁRIO VOLTA - TS/TP

Rua Francisco Alves, Rua Ciro Monteiro, Rua C.
Miranda, Estrada do Morro Grande, Rua Prof. Joaquim
Barreto, Rua Amador Antonio Passos, Rua Guido
Fecchio, Centro, Rua Eng. Leon Psanquevichi, Rua
Prof. José Barreto, Rodovia Raposo Tavares, Rua
Jaime cunha, Rua Mesopotâmia.

Rua Mesopotâmia, Rua Jaime Cunha, Rod.
Raposo Tavares, Rua Prof. José Barreto, Rua
Eng. Leoni Psanquevichi, Centro, Rua Senador
Feijó, rua Dez de Janeiro, Rua prof. José Barreto,
Est. Do Morro Grande, Rua Carmem Miranda,
Rua Ciro Miranda, Rua Francisco Alves.

Passageiros
por mês

Frota

Viagens
(Dia Útil)
por sentido

Viagens
(Sábado)
por sentido

Viagens
(Domingo)
por sentido

Km total
por mês

28.050

6

29

15

9

25.708,71
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LINHA
246

MORRO GRANDE X CIRCULAR 3

ITINERÁRIO IDA - TP/TS

ITINERÁRIO VOLTA - TS/TP

Est. do DAE Nº 806, Est. da Barragem, Est. Morro
Grande, Rua Manoel da Nobrega Nº 200, Rua José
Bonifacio, Rua Santos Dumont, Rua Assis
Chateubriand, Rua Santos Dumont, Est. Dos Fichers,
Est. Morro Grande Nº 4800, Av. Prof. Joaquim Barreto
Nº 1199, Rua Amador Antonio Passos Nº 32, Rua
Guido Fechio, Av. Antonio Mathias De Camargo, Rua
Ouvidio A. Passos, Rua Eng. Leoni Psanquevichi, Rua
da Marinha, Rua Esmeralda, Av. Prof. José Barreto, Est.
Macapá, Rua da Esperaça, Rua Paranapanema, Est.
Manoel Lages do Chão, Av. Vasco Massafile.

Av. Vasco Massafile Nº 426, Rua Xavantes, Av.
Prof. José Barreto, Retorno Km 31,5, Rua Eng.
Leoni Psanquevichi, Rua da Marinha, Rua
Esmeralda, Rua Adolfo B Barsotine, Rua Jorge
Caixe, Av. Prof. Manuel José Pedroso, Rua
Turmalina, Rua Topázio, Est. dos Victors, Rua
Alga Marinha, Av. Manuel José Pedroso, Av.
Nossa Senhora de Fátima, Rua Ouvidio A.
Passos, Rua Eng. Leoni Psanquevichi, Retorno,
Rua Eng. Leoni Psanquevichi, Av. Prof. José
Barreto, Rua Senador Feijó, Rua Lopes de
Camargo, Rua 10 de Janeiro, Av. Prof. Joaquim
Barreto, Rua Antonio Federico Ozanan, Est.
Morro Grande, Est. dos Fichers, Rua Santos
Dumont, Rua Assis Chateubriand, Rua José
Bonifácio, Rua Manoel da Nobrega, Est. Morro
Grande, Est. do DAE Nº 806

Passageiros
por mês
11.850

Frota

Viagens
(Dia Útil)
por sentido

Viagens
(Sábado)
por sentido

Viagens
(Domingo)
por sentido

Km total
por mês

3

12

12

8

12.590,57
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LINHA
252

COLINAS DE COTIA X UPA ATALAIA (CIRCULAR)

ITINERÁRIO IDA - TP/TS

ITINERÁRIO VOLTA - TS/TP

Rua dos Andes, Rua Odair Pacheco Pedroso, Est. dos
Victors, Rua Topazio, Rua Turmalina, Av. Prof. Manoel
José Pedroso, Rua Jorge Caixe, Av. Manoel José
Pedroso, Rua Turmalina, Rua Topazio, Est. dos Victors,
Rua Alga Marinha, Av. Prof. José Pedroso, Rua Eng.
Leoni P. Sanchevichi, Rua Senador Feijó, Rua Dez de
Janeiro, Av. Prof. José Barreto, Estrada do Morro
Grande, UPA Atalaia.

UPA Atalaia, Est. do Morro Grande, Av. Prof.
José Barreto, Rua Amador Antonio Passos, Rua
Guido Fechio, Av. Nossa Senhora de Fátima, Av.
Odair Pacheco Pedroso, Rua dos Andes.

Passageiros
por mês

Frota

Viagens
(Dia Útil)
por sentido

Viagens
(Sábado)
por sentido

Viagens
(Domingo)
por sentido

Km total
por mês

7.650

1

12

12

8

5.560,29
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LINHA
253

JARDIM PANORAMA X JARDIM TOMÉ - ITINERÁRIO NOVO

ITINERÁRIO IDA - TP/TS

ITINERÁRIO VOLTA - TS/TP

Rua das Madres Silvas, Estrada Velha da Olaria, Rua
Marabá, Rua Registro, Estrada do Padre Inácio, Av.
Antonio Mathias de Camargo, Rua Ouvídio A. Passos,
Rua Engenheiro Leon Psanquevich, Av. Nossa Senhora
de Fátima, Av. Dr. Odair Pacheco Pedroso, Estrada dos
Victor´s, Rua Topázio, Rua Turmalina, Av. Prof.
Manoel José Pedroso, Rua Jorge Caixa, Rua Bom
Pastor, Rua Adolfo Engenho Basotine, Rua da Glória,
Rua Edomineu Antônio Caldeiras, Alameda Tuca,
Rodovia Raposo Tavares - Km 23

Retorno KM 23 - Rodovia Raposo Tavares, Rua
Guilio Torres, Av. José Barretos, Rua Xavantes,
Estrada do Capuava - Sabiá, Rua Pinhal, Rua
Nitaro Nakamura, Rua dos Bandeirantes, Rua
Jorge Caixe, Rua Bom Pastor, Rua Santa Cruz,
Av. Prof. Manoel José Pedroso, Rua Turmalina,
Rua Topázio, Estrada dos Victor´s, Rua Alga
Marinha, Av. José Manoel José Pedroso, Av.
Nossa Senhora de Fátima, Rua Engenheiro Leon
Psanquevich, Rua Ouvídio A. Passo, Av. Antonio
Mathias de Camargo, Estrada do Padre Inácio,
Av. Marabá, Rua Registro, Estrada Velha da
Olaria, Rua das Madres Silvas.

Passageiros
por mês

Frota

Viagens
(Dia Útil)
por sentido

Viagens
(Sábado)
por sentido

Viagens
(Domingo)
por sentido

Km total
por mês

23.550

6

24

12

8

25.836,00
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ANEXO II – PROJETO BÁSICO: ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

ANEXO II.8 – PLANILHA DE REFERÊNCIA DE CUSTOS

A seguir apresentam-se, exclusivamente como referência, os custos considerados no estudo de
viabilidade econômico-financeira para a CONCESSÃO do Sistema Alternativo na data-base do último
reajuste tarifário (março de 2018).
Em resumo, os cálculos da prefeitura concluíram em despesas operacionais diretas da ordem de:
•

Custo fixo com mão-de-obra: R$ 137.508,34 por ano por veículo

•

Custos fixos administrativos: R$ 7.796,53 por ano por veículo

•

Custo variável R$ 1,07697 por quilometro rodado

Nenhuma das informações constantes neste item vincula a PROPOSTA da LICITANTE, que deverá
apresentar suas próprias estimativas de custos na forma solicitada nos termos do EDITAL.
Também é de total responsabilidade da LICITANTE a sua projeção de receitas estimadas, a
viabilidade financeira nestas condições e a oferta pelo pagamento de outorga.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA 005/2018

CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE
TRANSPORTE COLETIVO ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS DO
MUNICÍPIO DE COTIA-SP

Anexo III – Legislação Municipal Aplicável
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ANEXO III – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL APLICÁVEL
•

Lei Municipal nº 1.479, de 29 de janeiro de 2009, alterada pela Lei nº 1.641, de 13 de maio de
2011, Lei nº 1.791 de 24 de outubro de 2013 e Lei nº 1.996 de 6 de dezembro de 2017 e de 6 de
dezembro de 2017 e Lei nº 2.067 de 4 de abril de 2019

•
o Dispõe sobre a organização do sistema de Transporte Coletivo, autoriza o Poder Público a
delegar a sua execução, e dá outras providências

•

Decreto Municipal nº 7.809, de 26 de outubro de 2013
o Regulamenta a Lei nº 1.479, de 29 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a organização do
sistema de transporte coletivo, autoriza o poder público a delegar a sua execução e dá outras
providências com suas alterações posteriores, e revoga o Decreto nº 7.189, de 18 de julho de
2011.

•

Decreto Municipal nº 6749, de 22 de dezembro de 2009, alterado pelo Decreto nº 7.727, de 23 de
julho de 2013 e Decreto nº 8.211, de 20 de setembro de 2016
o Estabelece padrão e obrigatoriedade de identificação para os veículos que operam o sistema
de transporte público de passageiros no âmbito do Município de Cotia.
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Lei Municipal nº 1.479, de 29 de janeiro de 2009,
alterada pela Lei nº 1.641, de 13 de maio de 2011, Lei nº 1.791, de 24 de outubro de 2013 e Lei nº 1.996,
de 6 de dezembro de 2017

LEI Nº 1479, DE 29 DE JANEIRO DE 2009.
(Regulamentada pelo Decreto nº 7189/2011 nº 7809/2013)

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO, AUTORIZA O
PODER PÚBLICO A DELEGAR A SUA EXECUÇÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ANTONIO CARLOS DE CAMARGO, Prefeito do Município de Cotia, no uso de suas atribuições legais,
FAÇO SABER que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono e promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E SUA COMPETÊNCIA

Art. 1º - Os serviços do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros na Cidade de Cotia serão
prestados sob os regimes público e privado.
§ 1º - O Transporte Coletivo Público de Passageiros é serviço público essencial, cuja organização e prestação
competem ao Município, conforme disposto no art. 30, inciso V, da Constituição Federal e no art. 4º, inciso
IV, da Lei Orgânica do Município.
§ 2º - O Transporte Coletivo Público de Passageiros poderá abrigar as seguintes modalidades:
I - Serviço Convencional, que é aquele executado por pessoa jurídica, através de ônibus, trólebus ou outro
veículo de transporte de passageiros em uso ou a ser utilizado no futuro, com operação regular e à disposição
permanente do cidadão, contra a única exigência de pagamento de tarifa fixada pelo Poder Executivo
Municipal, e
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II - Serviço Alternativo, que é aquele operado por autônomos, micro-empresas, empresas ou cooperativas,
atuando em linhas alimentadoras do Serviço Convencional.

§ 3º - O Transporte Coletivo Privado, destinado ao atendimento de segmento específico e pré-determinado
da população, inclusive de escolares e de fretamento, está sujeito à regulamentação específica.
Art. 2º - Compete à Prefeitura Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito,
a regulação, o gerenciamento, a operação, o planejamento e a fiscalização do Sistema de Transporte Coletivo
de Passageiros do Município de Cotia, e em acordo com o regulamentado nesta Lei, em especial seu artigo
11.
CAPÍTULO II
DA ORGANIZAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE PASSAGEIROS
Art. 3º - O Transporte Coletivo de Passageiros no Município de Cotia fica organizado, dentre outras, sob as
seguintes diretrizes:
I - planejamento adequado às alternativas tecnológicas convergentes com o interesse público;
II - planejamento global da cidade, notadamente na área de uso e ocupação do solo e ao sistema viário
básico;
III - universalidade de atendimento, respeitados os direitos e obrigações dos usuários;
IV - boa qualidade do serviço, envolvendo rapidez, conforto, regularidade, segurança, continuidade,
modicidade tarifária, eficiência, atualidade tecnológica e acessibilidade, particularmente para as pessoas com
deficiência, idosos e gestantes;
V - prioridade do transporte coletivo sobre o individual;
VI - integração com os diferentes modais de transportes e com os municípios da Região Metropolitana de
São Paulo;
VII - redução das diversas formas de poluição ambiental, conforme as prescrições das normas técnicas e dos
padrões de emissão de poluentes;
VIII - não será concedida permissão de uso de motocicleta como meio de transporte coletivo de passageiros
em todo o território do Município de Cotia;
IX - estímulo à participação do usuário no acompanhamento da prestação dos serviços delegados;
X - transparência e participação social no planejamento, controle e avaliação da política de mobilidade
urbana; e
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XI - estímulo à produtividade e qualidade através de avaliações de indicadores estabelecidos.
Parágrafo Único - A região, cuja densidade demográfica, viabilize a implantação do serviço, será
considerada atendida sempre que sua população não esteja sujeita a deslocamento médio superior a 500
(quinhentos) metros.
Art. 4º - No exercício das competências relativas ao Sistema de Transporte Coletivo Público de Passageiros,
a Administração Pública poderá celebrar convênios, contratos e outros instrumentos legais com entes
públicos ou privados, visando à cooperação técnica e financeira.

CAPÍTULO III
DO REGIME JURÍDICO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO
DE PASSAGEIROS

Art. 5º - A Administração Pública poderá delegar a terceiros, por meio de concessão ou permissão, a
prestação e a exploração do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros, no todo ou em parte,
conforme disposto no art. 4, inciso IV, da Lei Orgânica do Município.
§ 1º - A concessão será outorgada, sempre mediante licitação, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas
brasileiras, constituído para o procedimento licitatório, ou, ainda, a autônomos, no caso do Serviço
Alternativo.
§ 1º - O Serviço Convencional será prestado por meio da outorga de concessão, sempre mediante licitação, a
pessoa jurídica ou consórcio de empresas constituído para o procedimento licitatório. (Redação dada pela Lei
nº 1641/2011)
§ 2º - A outorga de permissões será de caráter excepcional, em condições diferenciadas do Sistema ou linhas
objeto de regular concessão, para o teste de novas linhas e modais de transporte, ou em situações
emergenciais, sempre por prazo certo, que não poderá ser superior a 1 (um) ano.
§ 2º - O Serviço Alternativo poderá ser prestado mediante a outorga de permissões, sempre mediante
licitação, a autônomos, micro-empresas, empresas ou cooperativas, ou concedido na forma do § 1º deste
artigo, podendo, nessa hipótese, ser subcontratado pela concessionária do Serviço Convencional, com
anuência do Poder Púlico Concedente. (Redação dada pela Lei nº 1641/2011)
§ 2º - O Serviço Alternativo poderá ser prestado mediante a outorga de permissões a autônomos individuais
ou, sempre mediante licitação, a microempresas, empresas ou cooperativas. (Redação dada pela lei º
1791/2013)
§ 3º - É facultado à Administração Pública autorizar a prestação de serviços de transporte sujeitos a outras
formas de outorga, em caráter especial e de emergência, com prazo máximo, prorrogável por uma única vez,
de 180 (cento e oitenta) dias, não gerando direitos para a continuidade de prestação dos serviços. (Redação
acrescida pela Lei nº 1641/2011)
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§ 4º - A autorização que trata o § 3º deste artigo poderá igualmente ser outorgada para o teste de novos
modais de transporte. (Redação acrescida pela Lei nº 1641/2011)
§ 5º - A delegação poderá ser realizada sob o regime de parceria público-privada, desde que respeitados
procedimento licitatório e as normas gerais nacionais pertinentes e as normas especiais da legislação
municipal. (§ 3º renumerado para § 5º pela Lei nº 1641/2011)

Art. 6º - Os serviços delegados somente poderão ser executados pelas contratadas pela Prefeitura Municipal.
Parágrafo Único - As concessões para a prestação dos serviços serão outorgadas mediante prévia licitação,
que obedecerá às normas de legislação municipal e federal sobre licitações e contratos administrativos, em
especial à lei federal que dispõe sobre as concessões e permissões de serviços públicos, observando-se
sempre a garantia dos princípios constitucionais da legalidade, da moralidade, da publicidade e da
impessoalidade, e os princípios básicos da seleção da proposta mais vantajosa para o interesse coletivo, da
probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, e ainda o
seguinte:
Parágrafo Único - As concessões e as permissões para a prestação dos serviços serão outorgadas mediante
prévia licitação, que obedecerá às normas de legislação municipal e federal sobre licitações e contratos
administrativos, em especial à lei federal que dispõe sobre as concessões e permissões de serviços públicos,
observando-se sempre a garantia dos princípios constitucionais da legalidade, da moralidade, da publicidade
e da impessoalidade, e os princípios básicos da seleção da proposta mais vantajosa para o interesse coletivo,
da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, e ainda o
seguinte: (Redação dada pela Lei nº 1641/2011)
Parágrafo Único - As concessões e as permissões para a prestação dos serviços obedecerão às normas da
legislação municipal e federal sobre licitações e contratos administrativos, em especial a lei federal que
dispõe sobre as concessões e permissões de serviços públicos, observando-se sempre a garantia dos
princípios constitucionais da legalidade, da moralidade, da publicidade e da impessoalidade, e os princípios
básicos da seleção da proposta mais vantajosa para o interesse coletivo, da probidade administrativa, da
vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, e ainda o seguinte: (Redação dada pela
Lei nº 1791/2013)
I - no procedimento licitatório de que trata o este parágrafo, o Poder Público poderá conjugar áreas locais e
áreas estruturais para efeitos de outorga da concessão;
I - no procedimento licitatório de que trata o este parágrafo, o Poder Público poderá conjugar áreas locais e
áreas estruturais para efeitos de outorga de concessões e permissões; (Redação dada pela Lei nº 1791/2013)
II - no julgamento de cada licitação, deverão ser aplicadas, dentre os critérios estabelecidos no artigo 15 da
Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e suas alterações, o julgamento combinando à
demonstração, pelos licitantes, da melhor técnica e de menor custo quilométrico, visando à busca da menor
tarifa possível, mediante fixação de margem de lucratividade, nos termos dessa Lei.
II - no julgamento das licitações deverão ser aplicados os critérios estabelecidos no art. 15 da Lei Federal nº
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8.987, de 13 de fevereiro de 1995, e suas alterações. (Redação dada pela Lei nº 1641/2011)
Art. 7º - É vedada a subconcessão dos serviços contratados.
Art. 8º - A contratada poderá transferir a concessão e o seu controle societário, bem como realizar fusões,
incorporações e cisões, desde que com a anuência prévia do poder concedente, sob pena de caducidade do
contrato.
Parágrafo Único - Para fins da anuência de que trata o caput deste artigo, o pretendente deverá:

I - atender integralmente às exigências estabelecidas no procedimento licitatório que precedeu a contratação,
em especial às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica, fiscal e
previdenciária necessárias à assunção do serviço;
II - comprometer-se formalmente a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor, sub-rogando-se em
todos os direitos e obrigações do cedente e prestando todas as garantias exigidas.
Art. 9º - As empresas contratadas deverão cadastrar, perante a Prefeitura Municipal, no prazo de 30 (trinta)
dias, contados do respectivo registro público, quaisquer alterações societárias.
Art. 10 - As empresas contratadas deverão operar com imóveis, equipamentos, máquinas, veículos, peças,
acessórios, móveis, garagem e demais instalações, manutenção e pessoal vinculado ao serviço objeto do
contrato, com exclusividade.
Parágrafo Único - A frota de ônibus a ser operada deverá estar de acordo com as normas estabelecidas pela
Prefeitura Municipal.

CAPÍTULO IV
DAS ATRIBUIÇÕES

Art. 11 - Na forma do artigo 2º desta Lei, constituem atribuições da Secretaria Municipal de Transportes e
Trânsito:
I - fixar itinerários e pontos de parada;
II - fixar horários, freqüência, frota e terminais de cada linha;
III - organizar, programar, controlar e fiscalizar o Sistema;
IV - orçar e gerir receitas e despesas do Sistema;
V - implantar e extinguir linhas e extensões;
Joaquim Pereira da Silva
Secretário Municipal de Transportes e Trânsito

108

VI - fazer a contratação daqueles que executarão o serviço de transporte;
VII - gerenciar e controlar o vale-transporte, o cartão-transporte ou equivalente;
VIII - estabelecer intercâmbio com entidades técnicas;
IX - estabelecer a Planilha de custos;
X - elaborar e fiscalizar a aplicação dos cálculos tarifários;
XI - cadastrar, controlar e estabelecer normas de pessoal das empresas operadoras;

XII - vistoriar os ônibus, garagens, instalações e demais veículos das contratadas;
XIII - fixar e aplicar penalidades;
XIV - promover periodicamente auditorias nas empresas contratadas;
XV - estabelecer as normas de operação;
XVI - implementar medidas efetivas no controle e atualização dos parâmetros da metodologia tarifária, a
partir da verificação dos custos, investimentos e outras despesas das contratadas;
XVII - proceder aos cadastramentos que entender necessários;
XVIII - padronizar as características dos ônibus ou outros veículos que venham a fazer parte da frota do
Sistema;
XIX - estimular o aumento da qualidade e da produtividade dos serviços e da preservação do meio ambiente;
XX - implantar mecanismos permanentes de informação sobre os serviços prestados para facilitar o seu
acesso aos usuários.
Parágrafo Único - Para o exercício das atribuições elencadas neste artigo, a Secretaria Municipal de
Transportes e Trânsito poderá contratar serviços especializados, mediante prévio procedimento licitatório.
Art. 12 - Constitui obrigação dos contratados, concessionários e permissionários, prestar o serviço delegado
de forma adequada à plena satisfação dos usuários, conforme disposições estabelecidas em lei, nos
regulamentos, editais e contratos, e em especial:
I - prestar todas as informações que lhe forem solicitadas;
II - efetuar e manter atualizada sua escrituração contábil e de qualquer natureza, elaborando demonstrativos
mensais, semestrais e anuais, de acordo com o plano de contas, modelos e padrões que lhe forem
determinados, de modo a possibilitar a fiscalização pública;
III - cumprir as normas de operação e arrecadação, inclusive as atinentes à cobrança de tarifa;
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IV - operar somente com pessoal devidamente capacitado e habilitado, mediante contratações regidas pelo
direito privado e legislação trabalhista, assumindo todas as obrigações delas decorrentes, não se
estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e o contratante;
V - utilizar somente veículos que preencham os requisitos de operação, conforme previsto nas normas
regulamentares ou gerais pertinentes;
VI - promover a atualização e o desenvolvimento tecnológico das instalações, equipamentos e sistemas, com
vistas a assegurar a melhoria da qualidade do serviço e a preservação do meio ambiente, nos termos da
legislação pertinente;
VII - garantir a segurança e a integridade física dos usuários e trabalhadores do Sistema de Transporte
Público de Cotia, instituindo mecanismos de monitoramento, controle, cumprimento das determinações da
Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito, vigilância, logística, tecnologia e cobertura de acidentes
pessoais adequados aos custos tarifários;

VIII - adequar a frota às necessidades do serviço, obedecidas as normas fixadas;
IX - executar as obras previstas no edital e no contrato respectivo, com a prévia autorização e
acompanhamento da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito;
X - garantir e promover a atualização e o desenvolvimento tecnológico das garagens e demais instalações,
equipamentos, sistemas e ônibus com vistas a segurar a melhoria da qualidade do serviço e a preservação de
meio ambiente nos termos da legislação pertinente;
XI - pagar taxa de fiscalização mensal, por veículo, a ser fixada pelo Poder Público Municipal; (Redação
acrescida pela Lei nº 1641/2011)
XII - contratar seguro de responsabilidade civil por acidentes pessoais e contra terceiros, inclusive danos
morais. (Redação acrescida pela Lei nº 1641/2011)
Parágrafo Único - Na hipótese de deficiências no Sistema, decorrentes de caso fortuito ou força maior, a
prestação do serviço poderá ser atribuída a outros operadores, que responderão por sua continuidade, na
forma estabelecida em decreto.
Art. 13 - O Poder Executivo, através de seu poder regulamentar, com base em estudos técnicos e
econômicos, determinará os prazos de duração dos contratos mencionados nesta Lei, na seguinte
conformidade:
I - para a concessão: 10 (dez) anos, podendo ser renovado por mais 10 (dez) anos, contados da data da
assinatura do contrato, desde que plenamente cumpridos, nos prazos contratuais, os respectivos
compromissos de investimentos em bens, qualidade dos serviços e demais requisitos legais, ressalvadas as
condições expressas no § 2º deste artigo.
I - para a concessão: 10 (dez) anos, podendo ser renovado por mais 10 (dez) anos, contados da data da
assinatura do contrato, desde que plenamente cumpridos, nos prazos contratuais, os respectivos
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compromissos de investimentos em bens, qualidade dos serviços e demais requisitos legais, ressalvadas as
condições expressas no parágrafo único deste artigo; (Redação dada pela Lei nº 1641/2011)
II - para a permissão: até 1 (um) ano, contados da assinatura do contrato, com possibilidade de prorrogação
por até 3 (três) meses, devidamente justificada pelo Poder Público.
II - para a permissão: até 1 (um) ano, contado da assinatura do contrato, com possibilidade de prorrogação
por igual período, devidamente justificado pelo Poder Público. (Redação dada pela Lei nº 1641/2011)
II - para a permissão: até 10 (dez) anos, contados da assinatura do contrato, com possibilidade de
prorrogação por igual período, devidamente justificado pelo Poder Público. (Redação dada pela Lei nº
1996/2017)
Parágrafo Único - Os prazos da concessão original poderão ser fixados em até 20 (vinte) anos, contados da
data da assinatura do contrato, nos casos de elevados investimentos em bens reversíveis. (§ 2º renumerado
para Parágrafo Único pela Lei nº 1641/2011)

CAPÍTULO V
DOS CONTRATOS
Art. 14 - Os contratos para a execução dos serviços de que trata esta Lei devem estabelecer, com clareza e
precisão, as condições para sua execução, expressas em cláusulas que definam os direitos, obrigações e
responsabilidades das partes, em conformidade com os termos da licitação e das propostas a que se
vinculam, sendo cláusulas necessárias as previstas no artigo 23 da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de
1995, bem como as a seguir arroladas:
I - o objeto, seus elementos característicos, e prazos da concessão;
I - o objeto, seus elementos característicos, e prazos; (Redação dada pela Lei nº 1641/2011)
II - o regime de execução ou a forma de fornecimento;
III - o critério de fixação do valor da remuneração e as condições de pagamento;
IV - os direitos, garantias e obrigações da Administração Pública e dos operadores, em relação a alterações e
expansões a serem realizadas no futuro, para garantir a continuidade da prestação do serviço;
V - os direitos dos usuários, notadamente aqueles referentes à qualidade do serviço e da segurança dos
mesmos;
VI - os prazos de início de etapas de execução, conforme o caso;
VII - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execução, quando exigidas;
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VIII - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação funcional programática e da
categoria econômica;
IX - as penalidades contratuais e administrativas a que se sujeita a contratada e sua forma de aplicação;
X - os critérios e as fórmulas de cálculo das amortizações e depreciações de investimentos que se fizerem
necessários;
XI - os bens reversíveis;
XII - os casos de rescisão;
XIII - a legislação aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos;
XIV - a obrigação da contratada de manter, durante toda a sua execução, em compatibilidade com as
obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
Art. 15 - Incumbe à contratada a execução do serviço delegado, cabendo-lhe responder por todos os
prejuízos causados, por dolo ou culpa, devidamente comprovados em processo administrativo, à
Administração Pública, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente
exclua ou atenue essa responsabilidade.

§ 1º - Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere o caput deste artigo, a contratada poderá contratar
com terceiros a execução de atividades, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a
implementação de projetos associados.
§ 1º - Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere o caput deste artigo, a contratada poderá contratar
com terceiros a execução de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem
como a implementação de projetos associados, inclusive aquelas relacionadas ao Serviço Alternativo.
(Redação dada pela Lei nº 1641/2011)
§ 1º - Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere o caput deste artigo, a contratada poderá contratar
com terceiros a execução de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem
como a implementação de projetos associados. (Redação dada pela Lei nº 1791/2013)
§ 2º - Os contratos celebrados entre a contratada e os terceiros a que se refere o parágrafo anterior reger-seão pelas normas do direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre os terceiros e a
Administração Pública.
§ 3º - A execução das atividades contratadas com terceiros pressupõe o cumprimento das normas
estabelecidas em decreto.

CAPÍTULO VI
DAS PENALIDADES E EXTINÇÃO CONTRATUAIS
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Art. 16 - Extingue-se o contrato nos seguintes casos:
I - advento do termo do contrato;
II - encampação;
III - caducidade;
IV - rescisão;
V - anulação;
VI - falência da contratada, sua extinção, ou, a critério exclusivo da Secretaria Municipal de Transportes e
Trânsito, abertura de processo de recuperação.
§ 1º - Extinto o contrato, retornam à Administração Pública todos os bens reversíveis, direitos e privilégios
transferidos à contratada, conforme previsto no edital e estabelecido no contrato.
§ 2º - Não são considerados bens reversíveis para efeito desta Lei:

I - os veículos e frota de ônibus;
II - a garagem; e
III - as instalações e equipamentos de garagem.
Art. 17 - Às contratadas não serão permitidas ameaças de interrupção, nem a solução de continuidade ou a
deficiência grave na prestação do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros, que deverá estar
permanentemente à disposição do usuário.
Parágrafo Único - Para assegurar a adequada prestação do serviço ou para sanar deficiência grave na
respectiva prestação, bem como, o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais
pertinentes, a Administração Pública poderá intervir na operação do serviço.
Art. 18 - Para efeito desta Lei, considera-se deficiência grave na prestação do serviço:
I - a reiterada inobservância dos dispositivos contidos na regulamentação do serviço, tais como os
concernentes ao itinerário ou horário determinado, salvo por motivo de força maior;
II - o não atendimento de notificação expedida pela Administração Pública para retirar de circulação veículo
considerado em condições inadequadas para o serviço;
III - o descumprimento da legislação, de modo a comprometer a continuidade dos serviços executados;
IV - o descumprimento pela contratada de suas obrigações tributárias, previdenciárias e trabalhistas;
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V - a ocorrência de irregularidades contábeis, fiscais e administrativas, que possam interferir na execução
dos serviços prestados;
VI - a ocorrência de fatos e situações que violem os direitos dos usuários;
VII - a falta de controle interno, produzindo, entre outras irregularidades, a evasão de receita.
Art. 19 - Pelo não cumprimento das disposições constantes desta Lei e das demais normas legais aplicáveis,
bem como do contrato, observado o disposto na Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, serão
aplicadas aos operadores do Sistema, as seguintes sanções:
I - advertência escrita;
II - multa contratual;
III - apreensão do veículo;
IV - intervenção, no caso de concessão;
V - rescisão do contrato.
Art. 20 - A execução de qualquer serviço de transporte de passageiros, sem a devida delegação ou
autorização da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito, tipifica ato ilegal e clandestino, sujeitando
seu autor às sanções regulamentadas pela Administração Pública.

Art. 21 - Do ato da intervenção deverá constar:
I - os motivos da intervenção e sua necessidade;
II - o prazo de intervenção, que será de, no máximo, 180 (cento e oitenta) dias;
III - as instruções e regras que orientarão a intervenção;
IV - o nome do interventor que, representando a Administração Pública, coordenará a intervenção.
Art. 22 - No período de intervenção, a Administração Pública assumirá, total ou parcialmente, o serviço,
passando a controlar os meios materiais e humanos que a contratada utiliza, assim entendidos o pessoal, os
veículos, as garagens, as oficinas, e todos os demais meios empregados, necessários à operação.
Art. 23 - Cessada a intervenção, se não for extinto o contrato, a administração do serviço será devolvida à
contratada, precedida de prestação de contas pelo interventor, que responderá pelos atos praticados durante a
sua gestão.

CAPÍTULO VII
DA TARIFA E DA REMUNERAÇÃO DAS CONTRATADAS
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Art. 24 - Os serviços de transporte coletivo deverão ter suas receitas compatíveis com o seu equilíbrio
econômico-financeiro, necessárias para manutenção do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de
Passageiros e garantam os padrões de qualidade exigidos pela Secretaria Municipal de Transportes e
Trânsito.
Parágrafo Único - O Sistema, que tem como receita básica a tarifa cobrada, poderá receber aportes
financeiros para assegurar sua modicidade.
Art. 25 - A Administração Pública fixará a tarifa, com base em planilha de custos e resultados do Sistema de
Transporte Coletivo Urbano de Passageiros, precedida de proposta da Secretaria Municipal de Transportes e
Trânsito.
Parágrafo Único - No caso de receita pública e remuneração por quilômetro rodado, a Secretaria Municipal
de Transportes e Trânsito estabelecerá o modo e a forma de recolhimento das quantias arrecadadas pelas
contratadas, bem como o sistema de conferência, controle e fiscalização da arrecadação, sendo toda receita
arrecadada depositada em um fundo municipal de transporte.
Art. 26 - A planilha de custos utilizada para a remuneração das contratadas será estabelecida em edital
licitatório, cuja estrutura paramétrica deverá considerar, no mínimo, os seguintes itens:
I - custos dependentes: custos decorrentes da movimentação dos ônibus com combustível, lubrificantes,
rodagem, peças, acessórios e serviços de terceiros relativos à manutenção;

II - custos de pessoal de operação: motoristas, cobradores, porteiros, vigilantes, controladores de tráfego,
pessoal de manutenção, pessoal de limpeza e auxiliares de operação e demais funções pertinentes, bem como
encargos sociais, benefícios e uniformes;
III - custos de administração: despesas administrativas e o pessoal administrativo;
IV - custos de depreciação: ônibus, instalações e equipamentos;
V - rentabilidade justa do serviço prestado;
VI - custos tributários.
Art. 27 - As isenções e as reduções tarifárias de procedência municipal serão objeto de legislação específica,
com clareza na indicação dos recursos, como forma de compensação dos respectivos custos.
Art. 28 - Os serviços eventuais requisitados pela Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito serão
remunerados de acordo com seus custos.

CAPÍTULO VIII
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DO CONSELHO MUNICIPAL DE TRANSPORTE
Art. 29 - A participação da sociedade civil no planejamento, fiscalização e avaliação do serviço público de
transporte coletivo deverá ser assegurada através da criação do Conselho Municipal de Transporte, cujo
funcionamento será fixado na forma da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, a quem competirá
em especial:
I - promover a participação da comunidade na formação de decisões relevantes acerca de políticas
regulatórias de transporte coletivo urbano municipal;
II - elaborar proposições acerca de políticas regulatórias de transporte coletivo urbano municipal para análise
pelo Poder Executivo;
III - participar, como órgão consultivo, da formação de decisões relevantes acerca de políticas regulatórias de
transporte coletivo urbano municipal;
IV - aproximar as diversas classes de usuários do serviço público de transporte coletivo urbano do poder
concedente e dos prestadores do serviço;
V - fornecer informações aos Poderes Públicos acerca da situação da prestação dos serviços de transporte
coletivo urbano, ampliando o seu universo de elementos para fins de controle.
Parágrafo Único - A composição do Conselho Municipal de Transporte será regulamentada por decreto do
Poder Executivo, assegurada a participação dos seguintes segmentos:
I - do Poder Executivo Municipal;

II - do Poder Legislativo Municipal;
III - das contratadas;
IV - dos empregados das contratadas;
V - dos usuários do transporte coletivo;
VI - do órgão gerenciador;
VII - do órgão de planejamento do Município.

CAPÍTULO IX
DOS DIREITOS E DEVERES DOS USUÁRIOS

Art. 30 - São direitos do usuário do transporte coletivo:
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I - receber o serviço adequado;
II - ser conduzido com segurança e urbanidade;
III - ser tratado com respeito pelas contratadas, através de seus prepostos e funcionários, bem como pelos
funcionários da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito;
IV - ter o preço das tarifas compatíveis com a qualidade dos serviços;
V - ser transportado em ônibus ou outro modal em boas condições de manutenção e limpeza;
VI - utilizar o transporte coletivo dentro dos horários fixados pela Secretaria Municipal de Transportes e
Trânsito;
VII - ter prioridade por ocasião do planejamento do sistema de tráfego nas vias públicas sobre o transporte
individual, por meio de canaletas ou faixas exclusivas aos ônibus;
VIII - ter serviço a sua disposição no mínimo, em média, a 500 (quinhentos) metros do respectivo local de
origem.
Art. 31 - São deveres do usuário:
I - contribuir para manter em boas condições os equipamentos urbanos e veículos através dos quais lhes são
prestados os serviços;
II - portar-se de modo adequado, respeitando os demais usuários, fiscais e operadores;
III - pagar a tarifa devida corretamente;

IV - identificar-se quando usuário isento, conforme legislação vigente;
V - contribuir, informando à Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito e/ou órgão de segurança sobre
quaisquer atos de vandalismo, bem como os praticados pelos operadores, que possam causar prejuízo à
sustentabilidade do Sistema;
VI - apresentar o cartão-transporte ou outro comprovante de passagem à fiscalização da Secretaria Municipal
de Transportes e Trânsito, quando solicitado.
Art. 32 - Para garantir o conforto e a segurança do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de Passageiros, as
linhas do transporte coletivo serão dimensionadas de forma adequada, admitindo-se passageiros em pé, até o
limite de 6 (seis) por metro quadrado.
Art. 33 - O Município manterá serviço de atendimento aos usuários para reclamações, sugestões e
informações, objetivando a melhoria e o aperfeiçoamento do Sistema de Transporte Coletivo Urbano de
Passageiros.
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CAPÍTULO X
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS
Art. 34 - As atuais contratadas continuarão executando os serviços contratados, com base nos Termos de
Outorga de Permissão vigentes, mantidas todas as disposições e determinações ajustadas, com base na
legislação em vigor no momento da emissão dos termos de outorga, até o advento de nova contratação.
Art. 35 - As atuais isenções tarifárias continuarão vigendo até a aprovação de novas legislações específicas.
Art. 36 - O Poder Executivo editará os instrumentos normativos necessários à regulamentação desta Lei, no
prazo de até 90 (noventa) dias, contado de sua publicação.
Art. 37 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogada a Lei nº 1.265, de 14 de abril
de 2004.
Prefeitura do Município de Cotia, aos 29 dias do mês de janeiro de 2009.

ANTONIO CARLOS DE CAMARGO - CARLÃO
Prefeito
Publicada e Registrada no Gabinete do Prefeito do Município de Cotia, aos 29 dias do mês de janeiro de
2.009.

SERGIO DOS SANTOS
Secretário de Administração e Gestão

Decreto Municipal nº 7.809, de 25 de outubro de 2013

DECRETO Nº 7809, DE 25 DE OUTUBRO DE 2013.

REGULAMENTA A LEI Nº 1.479, DE 29 DE JANEIRO DE 2009, QUE DISPÕE SOBRE A
ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO, AUTORIZA O PODER PÚBLICO A
DELEGAR A SUA EXECUÇÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS, COM SUAS ALTERAÇÕES
Joaquim Pereira da Silva
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POSTERIORES, E REVOGA O DECRETO Nº 7.189, DE 18 DE JULHO DE 2011.

ANTONIO CARLOS DE CAMARGO, Prefeito do Município de Cotia, no uso de suas atribuições legais,
em especial a conferida pelo artigo 36 da Lei nº 1.479, de 29 de janeiro de 2009, com suas alterações
posteriores; e CONSIDERANDO todo o contido no Processo Administrativo nº 37.286/2012; DECRETA:

Art. 1º Fica autorizada a realização de procedimento licitatório para a outorga de concessão da prestação do
Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros, nos termos da Lei nº 1.479, de 29 de janeiro de 2009,
com suas alterações posteriores. e deste Decreto.
Art. 2º Nos termos da Lei federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, a licitação será realizada na
modalidade de concorrência para a concessão onerosa do Serviço de Transporte Coletivo Público de
Passageiros, abarcando o Serviço Convencional, na área do Município de Cotia, observados os seguintes
parâmetros:
I - o objeto da concessão abrange a operação e manutenção do Serviço de Transporte Coletivo Público de
Passageiros, abarcando o Serviços Convencional e a operação e manutenção de sistema viário quando
especificamente construído para uso da concessionária;
II - a prestação do serviço será delegada, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa
jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco;
III - o prazo para a concessão será de 10 (dez) anos;
IV - a tarifa será fixada pelo Poder Público Municipal;
V - o critério de julgamento do certame será o de maior oferta de pagamento (art. 15, inciso II, da Lei
Federal nº 8.987/1995);
VI - será exigida garantia contratual da prestação do serviço adequado;
VII - serão admitidas fontes alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados acessórios de
receita, mediante a exploração de atividades compatíveis com o objeto da concessão e com os princípios que
norteiam a Administração Pública, o que dependerá de prévia autorização do Poder Concedente;
VIII - a concessionária poderá contratar terceiros, por sua conta e risco, para o desenvolvimento de
atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de
projetos associados;
IX – o Serviço Convencional deverá ser operado com veículos tipo ônibus urbano comum, articulado ou
micro-ônibus e o Serviço Alternativo com veículos tipo micro-ônibus;
X - a Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito detalhará as diretrizes específicas do processo
licitatório a que se refere este decreto, nos termos dos arts. 2º e 11 da Lei nº 1.479/2009, e suas alterações.
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Art. 3º O prazo da concessão, de 10 (dez) anos contados da data de assinatura do respectivo contrato, poderá
ser prorrogado, por igual período, por meio de aditamento contratual, previamente justificado em processo
administrativo próprio e desde que atendidos os requisitos previstos no art. 13, inciso I, da Lei nº 1.479/2009,
e suas alterações.
Art. 4º Os responsáveis pela operação do Serviço Alternativo deverão atender as seguintes condições
subjetivas:
I – ser habilitado para conduzir veículo motorizado utilizado no transporte de passageiros, correspondente à
Categoria “D” prevista no art. 143 da Lei Federal nº 9.503, de 23 de setembro de 1997 (Código de Trânsito
Brasileiro), comprovada mediante Certidão de Prontuário da Carteira de Motorista (CNH) – DETRAN;
II – ter realizado curso de direção defensiva em instituição credenciada pelo DETRAN;
III – não possuir antecedentes criminais;
IV – possuir experiência prévia de 3 (três) anos com o transporte público de passageiros, comprovada por
meio de atestado emitido pela pessoa jurídica de direito público interno correspondente.
Art. 5º Os responsáveis pela operação do Serviço Alternativo deverão atender as seguintes condições
objetivas:
I – não possuir débitos de qualquer natureza com as Fazendas federal, estadual e municipal;
II – contratar seguro de responsabilidade civil por acidentes pessoais e contra terceiros;
III – comprometer-se a operar o serviço nos padrões estabelecidos pelo Poder Público Municipal, inclusive
em relação à frota.
Art. 6º. Os prestadores do Serviço Convencional e Alternativo obrigatoriamente deverão possuir seguro de
responsabilidade civil por acidentes pessoais e contra terceiros, inclusive danos morais, fixado nos seguintes
patamares:
I - no Serviço Convencional:
a) Danos Pessoais - Cobertura por veículo em valor correspondente a 60.000 (sessenta mil) vezes a tarifa
comum vigente;
b) Danos Materiais - Cobertura por veículo em valor correspondente a 30.000 (trinta mil) vezes a tarifa
comum vigente;
c) Danos Morais - Cobertura por veículo em valor correspondente a 60.000 (sessenta mil) vezes a tarifa
comum vigente;
II - no Serviço Alternativo:
a) Danos Pessoais - Cobertura por veículo em valor correspondente a 40.000 (quarenta mil) vezes a tarifa
comum vigente;
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b) Danos Materiais - Cobertura por veículo em valor correspondente a 20.000 (vinte mil) vezes a tarifa
comum vigente;
c) Danos Morais - Cobertura por veículo em valor correspondente a 40.000 (quarenta mil) vezes a tarifa
comum vigente.
Art. 7º. Os valores da taxa de fiscalização mensal prevista no inciso XI do art. 12 da Lei nº 1.479/2009, com
suas alterações, corresponderão a:
I - para o Serviço Convencional, 200 (duzentas) vezes a tarifa comum vigente por veículo;
II - para o Serviço Alternativo, 50 (cinquenta) vezes a tarifa comum vigente por veículo.
Art. 8º. As atuais outorgas para a prestação do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros de
Cotia, abarcando os Serviços Convencional e Alternativo, extinguir-se-ão automaticamente assim que o
contrato de concessão seja firmado e iniciada a respectiva operação.
Art. 9º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogado o Decreto nº 7.189, de 18
de julho de 2011.
Prefeitura do Município de Cotia, em 25 de outubro de 2013.
ANTONIO CARLOS DE CAMARGO - CARLÃO
Prefeito

Publicado e registrado no Departamento de Atos Oficias da Secretaria Geral do Gabinete, aos 25 dias do mês
de outubro de 2013.

SERGIO HEMRIQUE CLEMENTINO FOLHA
Respondendo interinamente pela Secretaria Geral do Gabinete

Joaquim Pereira da Silva
Secretário Municipal de Transportes e Trânsito

121

•

Decreto Municipal nº 6749, de 22 de dezembro de 2009, alterado pelo Decreto nº 7.727, de 23 de
julho de 2013 e Decreto nº 8.211, de 20 de setembro de 2016

DECRETO Nº 6749, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009.
ESTABELECE PADRÃO E OBRIGATORIEDADE DE IDENTIFICAÇÃO PARA OS VEÍCULOS QUE
OPERAM O SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE PASSAGEIROS NO ÂMBITO DO
MUNICÍPIO DE COTIA.

ANTONIO CARLOS DE CAMARGO, Prefeito do Município de Cotia, no uso de suas atribuições legais;
CONSIDERANDO que o bom desempenho do sistema de transporte público de passageiros é essencial para
prover mobilidade à população do Município de Cotia;
CONSIDERANDO que a fácil e rápida identificação dos veículos que operam o sistema público de
transportes é necessária para a confiabilidade e segurança dos seus usuários e demais munícipes, auxiliando,
também, as ações dos agentes de segurança e de fiscalização; e
CONSIDERANDO, finalmente, que compete ao Município estabelecer a padronização e uniformização da
identificação do sistema municipal de transporte público de passageiros; DECRETA:
Art. 1º Os veículos que compõem e operam o sistema público de transporte de passageiros do Município de
Cotia deverão ser padronizados e identificados de forma a explicitar o tipo de transporte ofertado (Taxi,
Escolar, Alternativo ou Ônibus); o número do alvará autorizado, o número e o nome da linha (alternativos e
ônibus); o logotipo atualizado da Prefeitura de Cotia, nas quantidades e dimensões e em conformidade com
os modelos constantes do Anexo Único que faz parte integrante deste Decreto.
Parágrafo Único. Os veículos que operam no serviço de transporte individual de passageiros – táxi (categoria
aluguel) deverão ser do tipo sedan, 4 (quatro) portas, nas cores banca ou prata, ostentando logotipo com a
numeração do respectivo alvará e a identificação do município (Táxi/Cotia nº XXX). (Redação acrescida
pelo Decreto nº 7.727/2013).
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Parágrafo Único. Os veículos que operam no serviço de transporte individual de passageiros – táxi (categoria
aluguel) deverão ser do tipo sedan, 4 (quatro) portas, nas cores banca ou prata, sendo facultativa a colocação
de logotipo com a numeração do respectivo alvará e a identificação do Município (Táxi/Cotia nº XXX).
(Redação dada pelo Decreto nº 8.211/2016)
Art. 2º Fica proibida a utilização de qualquer tipo de propaganda ou mensagens inscritas na parte externa dos
veículos de transporte público municipal, bem como número de frota, exceto ônibus.
Art. 3º Os veículos de que trata este Decreto deverão estar adequados no prazo máximo de 45 (quarenta e
cinco) dias, a partir da data de sua publicação.
Art. 4º Aqueles que eventualmente não cumprirem as disposições deste Decreto ficarão sujeitos às sanções
legais e, inclusive, não poderão renovar os respectivos alvarás de permissão.
Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
Prefeitura do Município de Cotia, em 22 de dezembro de 2009.

ANTONIO CARLOS DE CAMARGO - CARLÃO
Prefeito
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ANEXO ÚNICO
a que se refere o art. 1º do
Decreto nº 6.749, de 22 de dezembro de 2009
TÁXI
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TRANSPORTE ESCOLAR
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TRANSPORTE ALTERNATIVO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO ALTERNATIVO DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE COTIA-SP

Anexo IV.1 – Modelo de Proposta de Oferta pela Outorga da Concessão

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 005/2018

Joaquim Pereira da Silva
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ANEXO IV.1

MODELO DE PROPOSTA DE OFERTA
PELA OUTORGA DA CONCESSÃO

À Prefeitura Municipal de Cotia
Comissão Especial de Licitação
Ref. Concorrência nº 005/2018

Prezados Senhores,
A licitante ___________________(razão social e qualificação), por intermédio de seu representante legal
____________________ (qualificação), através do presente, declara, para os fins do Edital de Licitação
Concorrência ____________, destinado à concessão do serviço público de transporte coletivo alternativo de
passageiros do Município de Cotia, que sua proposta de oferta pela outorga será equivalente a um percentual
de xxx% (em algarismos e por extenso, com 1 (uma) casa decimal) da receita bruta mensal.
O prazo de validade da proposta é de 180 dias, contados da data da Abertura da mencionada licitação.

Cotia, ___ de ______________________de ____.

Razão social da licitante, nome do(s) Representante(s) Legal(is) e assinatura(s)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA

CONCESSÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO ALTERNATIVO DE
PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE COTIA-SP

Anexo IV.3 – Instruções para Elaboração do Estudo de Viabilidade Econômico-Financeira

EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 005/2018
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ANEXO IV.3 - INSTRUÇÕES PARA ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE VIABILIDADE
ECONÔMICO-FINANCEIRA
A Proponente deverá apresentar em formato de planilhas todas as informações necessárias para
demonstrar sua previsão de fluxo de caixa (em valores constantes, sem inflação monetária) da proposta para
a Concessão do Lote de Serviços para o qual estiver apresentando proposta.
As planilhas deverão ser entregues em formato impresso, assinadas, e também em CD-ROM, em
formato de planilha eletrônica compatível com Microsoft Excel.
Todos os valores deverão ser apresentados em Reais (R$), na data-base da data de apresentação das
propostas.
Na demonstração dos custos operacionais, a proponente deverá informar os coeficientes de consumo
dos diferentes insumos. Deverão ser informados para cada um desses elementos de custo os índices previstos
utilizando-se até 6 casas decimais.
A proponente deverá informar os preços dos insumos ou serviços consumidos na operação dos
serviços.
A proponente deverá indicar, por linha, sua previsão para a quantidade de viagens, quilometragem
rodada e demanda transportada.
Na demonstração dos custos de pessoal, a proponente deverá informar o número de empregados de
cada categoria profissional (motorista, cobrador, agenciador, fiscal, despachante e manutenção) através de
índice por veículo da frota operacional, incluindo fatores como horas-extras, férias, absenteísmo, folgas, etc.
Para os custos por categoria profissional de mão-de-obra, deverão ser apresentados os salários base e
as planilhas de demonstração de encargos sociais e benefícios.
A proponente deverá informar os parâmetros necessários para a apuração do custo de depreciação
dos investimentos.
A proponente deverá informar, para cada ano do contrato de Concessão, suas estimativas de receitas
operacionais e extraordinárias.
Deverá ser apresentado ano a ano o montante despendido com o pagamento pela outorga da
Concessão.
Deverá ser apresentado um cronograma anual discriminado os investimentos previstos, bem como os
ativos vendidos durante todo o período de Concessão. Deverão ser indicados os montantes financeiros
previstos, em preços na data-base de apresentação da proposta.
A proponente deve demonstrar, ano a ano, a idade medida da frota prevista, bem como o percentual
da frota adaptado aos portadores de necessidades especiais.
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A proponente deverá indicar os financiamentos previstos. Se houver previsão de mais de um
financiamento, cada um deverá ser apresentado numa planilha separada.
A proponente poderá apresentar as planilhas complementares que achar necessário para a adequada
demonstração de sua proposta financeira. Deverão ser indicadas a Taxa Interna de Retorno esperada pelo
proponente.
Deverão ser apresentadas, obrigatoriamente, no mínimo as Tabelas Resumo indicadas neste anexo.
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Tabela Resumo A – Indicadores de Insumos Operacionais – Preços e Salários

PREÇOS E SALÁRIOS
Valor
1. Combustível (R$/l)
2. Rodagem (R$/unidade)
Urbano micro-ônibus

Pneu

Recapagem

3. Veículos (R$/unidade)
Urbano micro-ônibus

Chassi

Carroceria

4. Salário Médio (R$/mês)
Motorista
Cobrador
Fiscal / Despachante

Valor

Câmara Ar

Protetor

V. Útil (km)

Nº Recap.

5. Benefício Total (R$/mês)
6. Remuneração Diretoria (R$/mês)
7. Despesas (R$/ano)
Seguro Resp.Civil da Frota Total
Seguro Obrigatório por Veículo
IPVA da Frota Total

Valor
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Tabela Resumo B – Indicadores de Insumos Operacionais – Custo Variável

CUSTO VARIÁVEL

1. Combustível
Urbano micro-ônibus

Coef.(l/km)

R$/km

2. Lubrificantes

Coef.(l/km)

R$/km

3. Rodagem
Urbano micro-ônibus
4. Peças e Acessórios
Urbano micro-ônibus

Pneu

Recapagem

Câm.de Ar

Coef. Cons.
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Tabela Resumo C – Indicadores de Insumos Operacionais – Custo Fixo

CUSTO FIXO
1. Despesas com Pessoal
Pessoal de Operação
Motorista
Cobrador
Fiscal / Despachante

Enc.Soc.(%)

Fator Utiliz.

R$/v.mês

Coeficiente

R$/v.mês

Coeficiente

R$/v.mês

Pessoal de Manutenção
Pessoal Administrativo
Benefícios
Remuneração da Diretoria
2. Despesas Administrativas
Despesas Gerais
Seguro Responsabilidade Civil
Seguro Obrigatório
IPVA
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Tabela Resumo D – Indicadores de Insumos Operacionais – Indicadores Gerais
CUSTO VARIÁVEL (Veículo Urbano Micro-ônibus)

(R$/km)

CUSTO MÃO-DE-OBRA (Veículo Urbano Micro-ônibus)
CUSTO FIXO (Veículo Urbano Micro-ônibus)

(R$/veic/ano)

(R$/veic/ano)
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Tabela Resumo E – Indicadores Operacionais e de Demanda

ANO:XXXX (Uma planilha para cada ano da Concessão)
ANO

KM ÚTIL POR ANO

(A)

(B)
Km útil
por ano
(...)

Ano da Concessão
(...)

KM MORTA
POR ANO
(C)
Km morta
por ano
(...)

KM TOTAL
POR ANO
(D) = (B) + (C)
Km total
por ano
(...)

Joaquim Pereira da Silva
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PROJEÇÃO
PAX / ANO
(E)
Demanda prevista
por ano
(...)

IPK
(E)/(B)
IPK previsto útil
(...)
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Tabela Resumo F – Indicadores Anuais de Frota

ANO

ANO 1

ANO 2

(...)

(...)

(para todos os
anos da Concessão)

FROTA OPERACIONAL
FROTA RESERVA
FROTA TOTAL
IDADE MÉDIA DA FROTA
KM TOTAL POR ANO

Tabela Resumo G –Tributos sobre a Receita

TRIBUTOS
Tributo (indicar)
Tributo (indicar)
Tributo (indicar)
Tributo (indicar)
Soma das Alíquotas Sobre a Receita
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Tabela Resumo H – Fluxo de Caixa Livre
(para todos os anos de Concessão)
RECEITA BRUTA
Impostos Sobre Faturamento
PIS
COFINS
ISS
Desoneração da Folha
RECEITA LÍQUIDA

Ano 1

Custos
Combustível
Lubrificantes
Rodagem (Pneus e Recapagem)
Pessoal de Operação
Encargos Sociais
Benefícios
Pessoal de Manutenção
Peças e Acessórios
Almoxarifado
Taxa de Fiscalização
Outorga
Despesas
Pessoal Diretoria
Pessoal Administrativo
Despesas gerais
Taxa de Fiscalização
Seguro Resp. Civil
Seguro Obrigatório
IPVA
Aluguel de Sede
LUCRO OPERACIONAL
IR e CSLL
GERAÇÃO DE CAIXA DAS ATIVIDADES
FLUXO DOS INVESTIMENTOS
Micro-ônibus
Outros
Receita com Venda de Ativo
FLUXO APÓS INVESTIMENTOS
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS
Indenizações
FLUXO DE CAIXA FINAL
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(...)

Tabela Resumo I – Resumo da Proposta

OUTORGA
PROPOSTA

RECEITA BRUTA RECEITA BRUTA
TIR (A.A.)
FROTA
ANUAL
TOTAL
(média do período (média do período
(soma dos anos
(% Sobre Receita Bruta)
de Concessão)
de Concessão)
de Concessão)
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ANEXO IV.4 – FÓRMULA DE REAJUSTE
1.

A tarifa de remuneração do serviço alternativo será anualmente objeto de processo administrativo de

reajuste, em concomitância ao reajuste da tarifa do Sistema de Transporte Convencional
2.

O valor da tarifa deverá preservar, em caráter permanente, a manutenção do equilíbrio econômico e

financeiro do Contrato de Concessão, de modo que a receita seja suficiente para a cobertura dos custos de
prestação dos serviços e da remuneração do capital investido no decorrer do prazo do Contrato.
3.

O valor da tarifa será revisto pelo Poder Delegante fundamentado em estudo técnico que considerará

a variação dos preços dos insumos e salários que compõe os custos de prestação dos serviços, que deverão ser
reajustados anualmente, considerando a data da assinatura do contrato de Concessão, e mediante a aplicação
da fórmula a seguir:

Reajuste% = F_cmb x I_cmb + F_oni x I_oni + F_pes x I_pes

Onde:
•

t = Data do reajuste;

•

t - 1 = Data do reajuste anterior ou data-base de referência.

•

I_cmb = [Preço ANP Diesel (t) - Preço ANP Diesel (t-1)] / Preço ANP Diesel (t-1)
•

Preço ANP Diesel - Índice de Combustíveis e Lubrificantes: ANP - média São Paulo – Óleo
Diesel.

•

I_oni = [Índice IPP (t) - Índice IPP (t-1)] / Índice IPP (t-1)
•

Índice IPP - Índice de Veículos, Peças, Acessórios e Rodagem: IBGE – IPP - Seção 29 Fabricação e Montagem de Veículos Automotores, Reboques e Carrocerias.

•

I_pes = [Índice INPC (t) - Índice INPC (t-1)] / Índice INPC (t-1)
•

Índice INPC - Índice de Pessoal e Despesas Gerais: IBGE – INPC.
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•

F_cmb = 23,0% (ponderação de Combustíveis e Lubrificantes)

•

F_oni = 27,0% (ponderação de Veículos, Peças, Acessórios e Rodagem)

•

F_pes = 50,0% (ponderação de Pessoal e despesas gerais)
A tarifa reajustada será :
Tarifa Reajustada = Tarifa Anterior x (1 + Reajuste%/100)

4.

O Poder Delegante procederá à revisão do valor da tarifa a cada 03 (três) anos, alterando-o para mais

ou para menos, considerando eventuais alterações na estrutura de custos ou de mercado, o compartilhamento
de ganhos, e os estímulos à eficiência e à modicidade tarifária. Neste processo, também deverá rever:

•

Os fatores de ponderação: F_cmb (ponderação de Combustíveis e Lubrificantes), F_oni
(ponderação de Veículos, Peças, Acessórios e Rodagem) e F_pes (ponderação de Pessoal e despesas
gerais).

•

Os índices, caso os indicados inicialmente deixem de ser disponíveis ou não sejam mais aplicáveis.
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ANEXO V.1 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA
ÀS RESTRIÇÕES AO TRABALHO DE MENORES

PAPEL COM TIMBRE DA EMPRESA

Concorrência Pública nº 005/2018

DECLARAÇÃO DE OBSERVÂNCIA ÀS RESTRIÇÕES AO TRABALHO DE MENORES

A empresa ________________, inscrita no CNPJ n°.________________, por intermédio de seu representante
legal o(a) Sr(a) ________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº________________ e do CPF nº
________________, infra firmado, DECLARA, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do art.
27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não
utiliza em seus quadros funcionais a mão-de-obra de menores, nas idades e condições elencadas no inciso
XXXIII do 7º da Constituição Federal, salvo na condição de aprendiz a partir de 16 (dezesseis) anos.
Cotia,___de __________________de _____.

(Razão social da licitante, nome do(s) Representante(s) Legal(is) e assinatura(s)

Joaquim Pereira da Silva
Secretário Municipal de Transportes e Trânsito

149

ANEXO V.2 – DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE
SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

PAPEL COM TIMBRE DA EMPRESA

Concorrência Pública nº 005/2018

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE SISTEMA DE BILHETAGEM ELETRÔNICA

A licitante ________________________ (Razão Social da empresa), por intermédio de seu representante
legal, ________________(qualificação), declara, para os devidos fins do Edital de Licitação Concorrência
Pública nº. ________/____, destinado à concessão dos serviços públicos de transporte coletivo alternativo
urbano de passageiros do Município de Cotia, que, em se sagrando vencedora do referido certame licitatório,
disponibilizará, dentro dos prazos máximos definidos no Edital de Licitação e seus anexos, todos os bens,
equipamentos, hardware e software, bem como a infra-estrutura e as instalações para comercialização de
créditos eletrônicos, necessários ao funcionamento do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, prontos para início
da operação dos serviços, atendendo a todas as exigências e especificações estabelecidas no referido edital,
especialmente em seu Anexo II.
Cotia, ___ de ______________________de ____.

(Razão social da licitante, nome do(s) Representante(s) Legal(is) e assinatura(s)
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ANEXO

V.3

–

MODELO

DE

DECLARAÇÃO

DE

DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO E
VIGILÂNCIA DA FROTA

PAPEL COM TIMBRE DA EMPRESA

Concorrência Pública nº 005/2018
DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS DE MONITORAMENTO E VIGILÂNCIA
DA FROTA

A licitante ________________________ (Razão Social da empresa), por intermédio de seu representante
legal, ________________(qualificação), declara, para os devidos fins do Edital de Licitação Concorrência
Pública nº. ________/____, destinado à concessão dos serviços públicos de transporte coletivo alternativo
urbano de passageiros do Município de Cotia, que, em se sagrando vencedora do referido certame licitatório,
disponibilizará, dentro dos prazos máximos definidos no Edital de Licitação e seus anexos, todos os bens,
equipamentos, hardware e software, bem como a infra-estrutura e as instalações, necessários ao
funcionamento dos Sistemas de Monitoramento e Vigilância da Frota, incluindo os veículos do Serviço
Convencional e do Serviço Alternativo, em até 24 (vinte e quatro) meses contados do início da operação,
atendendo a todas as exigências e especificações estabelecidas no referido edital, especialmente em seu
Anexo II.

Cotia, ___ de ______________________de ____.

(Razão social da licitante, nome do(s) Representante(s) Legal(is) e assinatura(s)
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ANEXO V.4 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE
DE FROTA

PAPEL COM TIMBRE DA EMPRESA

Concorrência Pública nº 005/2018

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE FROTA

A licitante ________________________ (Razão Social da empresa), declara, para os fins previstos no Edital
de Licitação Concorrência nº ____/____, que, na hipótese de se sagrar vencedora do referido certame,
promovido pela Prefeitura Municipal de Cotia, disponibilizará, dentro dos prazos máximos definidos no
edital de licitação e seus anexos, a frota de veículos com as características e as quantidades exigidas no citado
Edital, especialmente em seu Anexo II.

Cotia,___ de ______________________de ____.

(Razão social da licitante, nome do(s) Representante(s) Legal(is) e assinatura(s)

Joaquim Pereira da Silva
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ANEXO

V.5

–

MODELO

DE

DECLARAÇAO

DE

DISPONIBILIDADE DE GARAGEM

PAPEL COM TIMBRE DA EMPRESA

Concorrência Pública nº 005/2018

DECLARAÇÃO DE DISPONIBILIDADE DE GARAGEM

A licitante ________________________ (Razão Social da empresa), por intermédio de seu representante
legal, ________________(qualificação), declara, para os devidos fins do Edital de Licitação Concorrência
Pública nº ________/____, destinado à concessão dos serviços públicos de transporte coletivo alternativo de
passageiros do Município de Cotia-SP, que, em se sagrando vencedora do referido certame licitatório,
disponibilizará, dentro dos prazos máximos definidos no Edital e seus anexos, imóvel, no território municipal,
contendo todas as instalações de garagem para os veículos da frota, concluídas e prontas para início da
operação dos serviços, atendendo a todas as exigências e especificações estabelecidas no referido edital,
especialmente em seu Anexo II.
Cotia, ___ de ______________________de ____.

(Razão social da licitante, nome do(s) Representante(s) Legal(is) e assinatura(s)
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ANEXO V.6 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO
IMPEDIMENTO DA LICITANTE

PAPEL COM TIMBRE DA EMPRESA

Concorrência Pública nº 005/2018

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO DA LICITANTE

A Licitante ________________, inscrita no CNPJ n°.________________, por intermédio de seu
representante

legal

o(a)

Sr(a)

________________,

portador(a)

da

Carteira

de

Identidade

nº________________ e do CPF nº ________________, DECLARA, sob as penas da lei, que não incorre em
qualquer impedimento para sua habilitação na presente licitação, nos termos do Edital de Concorrência
Pública nº. ____/____, destinado à concessão dos serviços públicos de transporte coletivo alternativo urbano
de passageiros do Município de Cotia, bem como de que está ciente do dever de declarar qualquer ocorrência
posterior, caso sagre-se vencedora do citado certame, haja vista a obrigatoriedade de manutenção das
condições de habilitação durante toda a vigência do contrato de concessão.

Cotia,___ de ______________________de ____.

(Razão social da licitante, nome do(s) Representante(s) Legal(is) e assinatura(s)
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ANEXO

V.7

–

MODELO

DE

PROCURAÇÃO

PARA

CREDENCIAMENTO

PAPEL COM TIMBRE DA EMPRESA
Concorrência Pública nº 005/2018
PROCURAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO
À Prefeitura Municipal de Cotia
Comissão Especial de Licitação
Prezados Senhores,
Através do presente, delegamos e conferimos poderes ao(à) Senhor(a) ___________________ (nome e
qualificação),

para

praticar

todos

os

atos

necessários

para

representar

a

empresa

_________________________________ (razão social da e qualificação da empresa) no Processo Licitatório
Concorrência nº _________/____, aberto e conduzido pela Prefeitura Municipal de Cotia-SP, destinado à
concessão de serviço público de transporte coletivo alternativo de passageiros, podendo deliberar, em nome
da referida empresa, sobre qualquer assunto que se apresente durante a licitação, inclusive interpor recursos
ou renunciar ao direito de interpô-los.
Cotia, ___ de ______________________de ____.

(Razão social da licitante, nome do(s) Representante(s) Legal(is) e assinatura(s)
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ANEXO V.8 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE NÃO
IMPEDIMENTO

DOS

DIRIGENTES,

DIRETORES

OU

ADMINISTRADORES

PAPEL COM TIMBRE DA EMPRESA

Concorrência Pública nº. 005/2018

DECLARAÇÃO DE NÃO IMPEDIMENTO DOS DIRIGENTES, DIRETORES OU
ADMINISTRADORES

A empresa ________________, inscrita no CNPJ n°.________________, por intermédio de seu representante
legal o(a) Sr(a) ________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº________________ e do CPF nº
________________, infra firmado, DECLARA, sob as penas da lei, que não possui sócios, acionistas,
dirigentes, integrantes de sua diretoria ou administradores que se encontrem no exercício de cargo, emprego
ou função pública, na Administração Municipal ou na Câmara Municipal de Cotia.
Cotia,___ de ______________________de ____.

(Razão social da licitante, nome do(s) Representante(s) Legal(is) e assinatura(s)
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ANEXO V.9 – MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE TOMOU
CONHECIMENTO

DE

TODAS

AS

INFORMAÇÕES

E

CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES

PAPEL COM TIMBRE DA EMPRESA

Concorrência Pública nº 005/2018

DECLARAÇÃO DE QUE TOMOU CONHECIMENTO DE TODAS AS INFORMAÇÕES E
CONDIÇÕES PARA O CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES

A licitante ________________________ (Razão Social da empresa), por intermédio de seu representante
legal, ________________(qualificação), em conformidade com os termos do Edital de Concorrência n°.
_____/____, DECLARA estar ciente de todas as condições relativas ao objeto da referida Concorrência em
curso, a qual destina-se à Concessão dos Serviços Públicos de Transporte Coletivo Alternativo de Passageiros
do Município de Cotia, eis que tomou conhecimento de todas as informações, bem como das condições locais
para cumprimento das obrigações, objeto da licitação, e dos termos do Edital e seus Anexos, disponibilizados
pela Prefeitura do Município de Cotia.

Cotia, ___ de ______________________de ____.

(Razão social da licitante, nome do(s) Representante(s) Legal(is) e assinatura(s)
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ANEXO V.10 – MODELO DE DECLARAÇÃO DO SEU
ENQUADRAMENTO COMO ME OU EPP

PAPEL COM TIMBRE DA EMPRESA

Concorrência Pública nº 005/2018

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A licitante ________________________ (Razão Social da empresa), por intermédio
de seu representante legal, ________________(qualificação), em conformidade com os termos do Edital de
Concorrência n°. _____/____, DECLARA, expressamente, sob as penas da Lei (art. 299 CP) que conheço
integralmente a Lei Complementar 123/06 e encontro-me legalmente apto a exercer os benefícios de que trata
o Capítulo V da lei, tendo receita bruta compatível com o que padronizam os incisos I e II do art. 3º e não
incidindo em nenhum dos impedimentos de que trata o § 4° do mesmo artigo.

Cotia, ___ de ______________________de ____.

(Razão social da licitante, nome do(s) Representante(s) Legal(is) e assinatura(s)
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ANEXO VI - MODELO DE TERMO DE VISITA TÉCNICA

TERMO DE VISITA TÉCNICA

Declaro, para os devidos fins do item 16.2 do Edital de Licitação Concorrência nº __/____, que a Empresa
_______________ (nome da empresa), representada por ______________________ (qualificação do
representante legal), compareceu na sede da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito de Cotia, no dia
____ de _____ de ______, às ____ horas, e acompanhou servidor desta Secretaria para visita técnica do
Sistema de Transporte Coletivo Municipal, objeto da licitação Concorrência Pública ________/____.

Cotia, ___ de ______________________de ___.

_________________________________________________
Nome e assinatura do servidor responsável da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito

Joaquim Pereira da Silva
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ANEXO VII – REGULAMENTO DE SANÇÕES
SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO ALTERNATIVO DE PASSAGEIROS DO
MUNICÍPIO DE COTIA

Art. 1º - O poder de fiscalização contratual e aplicação do presente regulamento do serviço público de
transporte coletivo alternativo de passageiros de Cotia será exercido pela Prefeitura Municipal de Cotia, por
intermédio da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito, para os efeitos do presente Regulamento
também denominada de Poder Delegante, por meio de agentes próprios devidamente identificados.

Art. 2º - Compete aos agentes de fiscalização, intervir, relatar e emitir registro de ocorrência, quando houver
infração ao estabelecido neste regulamento ou em determinações relativas a questões de operação,
arrecadação da receita, postura dos operadores, condições da frota e comportamento dos usuários.

Art. 3º - Compete aos agentes de fiscalização, as providências e encaminhamentos necessários às situações
atípicas e emergenciais, para garantir a correta operação e continuidade do transporte coletivo alternativo de
passageiros, nos veículos e equipamentos do sistema.

Art. 4º - Caberá aos agentes de fiscalização a apreensão do veículo e a determinação de seu recolhimento,
nos casos previstos neste regulamento.

Art. 5º - Os agentes de fiscalização deverão portar identificação especial, que os credencie a livre trânsito no
sistema de transporte coletivo.

Art. 6º – Constitui infração a ação ou omissão da concessionária ou operador do serviço, de seus empregados
ou prepostos, que incorrer nas condutas descritas no presente regulamento.

Art. 7º - Consideram-se infrações do tipo LEVE do GRUPO A:
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I - não cumprir as determinações do Poder Delegante de afixar no veículo, documentos, folhetos ou
impressos, ou afixá-los fora do lugar estabelecido;
II - colocar acessórios, inscrições ou veicular publicidade em locais ou forma não autorizada pelo
Poder Delegante;
III - permitir, no veículo e/ou nos terminais, algazarras ou atitudes inconvenientes dos funcionários
da empresa;
IV – funcionário ou preposto desempenhar suas funções sem o uniforme da empresa ou com falta de
higiene;
V - motorista conversar quando o veículo estiver em movimento;
VI - funcionário ou preposto ocupar, sentado, o lugar do usuário no veículo;
VII - funcionário ou preposto permanecer com as portas do veículo fechadas nos pontos de embarque
e desembarque, impedindo o acesso dos usuários;
VIII - parar o veículo fora dos pontos de embarque e desembarque, sem autorização previa do Poder
Delegante.

Art. 8º - Consideram-se infrações MÉDIA do GRUPO B:
I - colocar em operação veículo em má condição de limpeza;
II - funcionário ou preposto fumar no interior do veículo;
III - funcionários ou prepostos da concessionária não estarem devidamente identificados por crachá;
IV - funcionário ou preposto não tratar com polidez e urbanidade os usuários;
V - estacionar o veículo em logradouro público, exceto nos locais devidamente destinados a este fim;
VI – colocar, em operação, veículo em mau estado de conservação de lataria ou pintura;
VII - não fornecer cartões eletrônicos a beneficiários de gratuidades, devidamente definidos pela
legislação vigente;
VIII – colocar, em operação, veículo com janelas, portas, vidros e campainha em mau
funcionamento;
IX - colocar, em operação, veículo com os limpadores de para-brisas defeituosos;
X - colocar, em operação, veículo em desacordo com as normas vigentes de controle do nível de
emissão de poluentes;
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XI – colocar, em operação, veículo sem espelhos retrovisores internos e/ou externos, ou com os
mesmos danificados ou em desacordo com as especificações do Poder Delegante;
XII – colocar, em operação, veículo sem buzina ou com a mesma danificada;
XIII – colocar, em operação, veículo com bateria descarregada;
XIV - colocar, em operação, veículo com falta ou letreiros defeituosos;
XV - colocar, em operação, veículo com a carroceria e/ou para-choque danificado;
XVI - funcionário ou preposto não atender ao sinal de parada para embarque ou desembarque de
usuários;
XVII - funcionário ou preposto transitar com as portas abertas ou dispositivos detectores de portas
abertas danificados;
XVIII - funcionário ou preposto não dispensar tratamento especial para gestantes, idosos, crianças ou
portadores de deficiências físicas, auditivas, visuais ou mentais;
XIX - funcionário ou preposto permitir o transporte de animais de qualquer espécie.

Art. 9º - Consideram-se infrações do tipo PESADA do GRUPO C:
I - operar em desacordo com o estabelecido no contrato de concessão, regulamentos emitidos pelo
Poder Delegante ou qualquer outra norma complementar;
II - dificultar ação fiscalizadora do Poder Delegante no interior dos coletivos, nas garagens e nos
terminais;
III - utilizar funcionários sem estarem devidamente registrados e qualificados;
IV - não atender a intimação de retirada de circulação dos coletivos em condições consideradas
inadequadas.
V - colocar, em circulação, veículos não autorizados para operação pelo Poder Delegante;
VI - deixar de apresentar ou apresentar de forma rasurada documentos ou informações exigidas pelo
Poder Delegante;
VII - retardar ou dificultar a entrega de documentos ou informações exigidas pelo Poder Delegante;
VIII - não possuir frota de reserva técnica;
IX - deixar de atender a legislação e normas de transportes por micro-ônibus atuais e futuras;
X - alterar os pontos de parada inicial, final ou ao longo do itinerário;
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XII - alterar o itinerário das linhas sem prévia autorização do Poder Delegante;
XIII - cobrar além da tarifa autorizada;
XIV - não diligenciar a obtenção de transportes para os usuários em caso de avaria ou interrupção da
viagem;
XV - transportar passageiros dependurados no veículo;
XVI - colocar, em operação, veículo com ausência de janelas, portas ou vidros ou vidros quebrados;
XVII - colocar, em operação, veículo com falta ou equipamento de segurança obrigatório com prazo
de validade vencido ou estando o mesmo danificado, ou fora de especificação;
XVIII - colocar, em operação, veículo sem para-choques;
XIX - colocar, em operação, veículo com pneus em mau estado de conservação, com bolhas, sem
sulcos e em desacordo com a normativa nacional vigente;
XX - colocar, em operação, veículo com mau funcionamento dos freios;
XXI - colocar, em operação, veículo sem condições de segurança, devido às deficiências na
transmissão, direção ou suspensão;
XXII - colocar, em operação, veículo com funcionamento deficiente dos faróis, luzes indicadoras de
freio, seta, vigias, pisca alerta e ré;
XXIII - colocar, em operação, veículo com chassis empenado ou rachado;
XXIV - colocar, em operação, veículo vazando combustível ou lubrificante na via pública ou no seu
interior;
XXV – funcionários se apresentarem alcoolizados ou sob o efeito de substancias tóxicas;
XXVI - permitir o transporte de qualquer material inflamável e/ou explosivos, bem com substancias
tóxicas,
XXVII - dirigir o coletivo em excesso de velocidade ou com porta aberta;
XXVIII - alterar as características originais de fábrica dos veículos e/ou “layout” aprovado pelo
Poder Delegante.

Art. 10. Consideram-se infrações do tipo GRAVE do GRUPO D:
I - colocar, em operação, veículo:
a. sem tacógrafo;
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b. com tacógrafo defeituoso;
c. com tacógrafo sem lacre ou com lacre violado;
d. em não conformidade com os padrões de aferição;
e. sem o disco diagrama.
II - deixar de comunicar ao Poder Delegante a ocorrência de acidente de trânsito com vítimas fatais;
III - apresentação de relatório com dados falsos sobre as atividades da concessionária;
IV - não atender determinação do Poder Delegante no sentido de renovação ou ampliação da frota;
V - colocar, em operação, veículos com catraca ou validador com defeito, vício ou sem lacre.

Art. 11 - Consideram-se infrações do tipo GRAVÍSSIMA do GRUPO E:
I - paralisação espontânea da operação pela concessionária;
II - redução injustificada de mais de 20% (vinte por cento) da frota efetiva da empresa, quando
constatada em período de 24 (vinte e quatro) horas.

Art. 12 - Às infrações acima previstas serão aplicadas as seguintes penalidades:
I - advertência escrita: será aplicada à concessionária ou operador na primeira vez, no período de 01
(um) ano, que ocorrer qualquer uma das infrações previstas no art. 7º, independente do veículo que for
autuado;
II - multa: será aplicada à concessionária ou operador na primeira reincidência, no período de 01
(um) ano, de qualquer das condutas previstas no art. 7º ou sempre que ocorrer qualquer uma das infrações dos
arts. 8º, 9º, 10 e 11.
III – apreensão do veículo, que poderá ser cumulada com a multa, será aplicada à concessionária
quando:
a) o veículo não oferecer condições de segurança, colocando em perigo iminente passageiros e
terceiros;
b) o veículo estiver operando sem a respectiva Autorização de Tráfego;
c) o veículo estiver operando com os lacres do dispositivo de controle de passageiros (catraca e/ou
validador) violado, sem que o Poder Delegante tenha sido comunicado a respeito;
d) não estiver funcionando o dispositivo de controle de passageiros;
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e) o veículo não tiver sido submetido à vistoria quando determinado pelo Poder Delegante;
f) o veículo estiver com vida útil vencida;
g) o veículo estiver em operação com defeito ou ausência do tacógrafo ou demais equipamentos
obrigatórios;
h) O veículo apresentar defeito que cause poluição sonora ou atmosférica superior aos limites
previstos na legislação vigente;
i) estiver o motorista dirigindo alcoolizado ou sob o efeito de substância tóxica;
j) o veículo estiver sendo conduzido por pessoa sem habilitação ou indevidamente qualificado.
§ 1º - No caso previsto na alínea “a” do inciso III deste artigo, a apreensão do veículo será efetuada
em qualquer ponto do percurso, devendo a empresa concessionária substituir o mesmo imediatamente para
completar a viagem iniciada.
§ 2º - Nos casos previstos nas alíneas “g”, “h”, “i” e “j”, do inciso III, deste artigo, a apreensão do
veículo será efetivada em qualquer ponto do percurso, independentemente da penalidade aplicada.
§ 3º - A penalidade de apreensão do veículo não prejudica a aplicação da multa cabível.
§ 4º - A aplicação das penalidades previstas neste Regulamento não elide as punições previstas no
Código de Trânsito Brasileiro.

Art. 13 – Ocorrendo infração prevista neste Regulamento, passível da aplicação de penalidade, lavrar-se-á
auto de infração, do qual constará, sob pena de nulidade:
I - o número de ordem do auto de infração;
II - a indicação da concessionária ou operador;
III - o local, data e hora da infração;
IV – a placa do veículo e a identificação da linha, caso aplicável para o tipo de infração;
V - o regramento violado e a descrição sumária da infração cometida;
VI - o referencial de valor de multa;
VII - data da autuação, identificador e assinatura do agente de fiscalização;
VIII - data e identificação do autuado com a respectiva assinatura do infrator.

Art. 14 – O Poder Delegante de posse do Auto de Infração analisará sua consistência e aplicará a penalidade
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cabível.
§ 1º – O auto de infração somente poderá ser anulado quando ocorrer erro em sua lavratura que
impossibilite a aplicação de penalidade.
§ 2º - Quando da aplicação da penalidade de multa, para infrações de um mesmo veículo, num
mesmo dia, considerar-se-á sempre a infração mais grave.

Art. 15 - Aplicada a penalidade, será expedida a notificação à concessionária ou operador, pessoalmente, ou
por remessa postal ou por qualquer outro meio tecnológico disponível, que assegure a ciência da imposição
da penalidade, no prazo de até 10 (dez) dias a partir da data de autuação.
Parágrafo único – Da notificação deverá constar à data do término do prazo para apresentação de
recurso, que será de 15 (quinze) dias contados da data da notificação da penalidade.

Art. 16 – A aplicação da penalidade seja ela de advertência escrita ou multa não afasta a obrigatoriedade da
concessionária corrigir a falta que lhe deu origem.

Art. 17 - As infrações punidas com multa classificam-se, de acordo com sua gravidade, em quatro categorias:
I - GRUPO E - infração de natureza gravíssima: punida com multa no valor de 1.000 (mil) vezes a
TARIFA DE REMUNERAÇÃO;
II - GRUPO D - infração de natureza grave: punida com multa no valor de 500 (quinhentas) vezes
a TARIFA DE REMUNERAÇÃO;
III - GRUPO C - infração de natureza pesada: punida com multa no valor de 250 (duzentas e
cinquenta) vezes a TARIFA DE REMUNERAÇÃO;
IV - GRUPO B - infração de natureza média: punida com multa no valor de 100 (cem) vezes a
TARIFA DE REMUNERAÇÃO;
V - GRUPO A - infração de natureza leve: punida com multa no valor de 100 (cem) vezes a
TARIFA DE REMUNERAÇÃO, no caso de reincidência.
Parágrafo único. Os valores das multas serão, portanto, corrigidos anualmente conforme o reajuste
tarifário.
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Art. 18 - O prazo máximo para pagamento das multas é de 30 (trinta) dias contados do recebimento da
notificação, em não havendo recurso.
§ 1º Em caso de atraso no pagamento, o valor da multa será corrigido de acordo com a taxa Selic.
§ 2º O não recolhimento na data especificada implicará no acréscimo de 0,0333% (trezentos e trinta e
três centésimos percentuais), até o limite de 10% (dez por cento), calculados diariamente sobre o valor
devido, a título de compensação financeira e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês “pro-rata-die”.

Art. 19 – Contra as penalidades impostas pelo Poder Delegante caberá recurso à Secretaria Municipal de
Transportes e Trânsito, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do primeiro dia útil seguinte ao do seu
recebimento pela concessionária penalizada.
§ 1º - Os recursos deverão ser interpostos perante a autoridade que aplicou a penalidade, devidamente
instruídos com cópia do documento de sua aplicação.
§ 2º - Para efeitos deste artigo, o recurso contra a imposição de multa poderá ser interposto no prazo
legal, sem o recolhimento do seu valor.
§ 3º - O recurso será julgado no prazo máximo de 20 (vinte) dias, a contar da data do protocolo de
interposição do mesmo, admitida a prorrogação no caso de diligência.
§ 4º - O recurso terá apenas efeito devolutivo.
§ 5º - Se, por motivo de força maior, o recurso não for julgado dentro do prazo previsto, a autoridade
julgadora, de ofício, ou por solicitação da concessionária, deverá garantir-lhe efeito suspensivo.

Art. 20 - Julgado improcedente o recurso interposto, será remetida à concessionária nova notificação,
pessoalmente ou por remessa postal, com prazo máximo para pagamento das multas de 10 (dez) dias
contados do recebimento desta, assegurando a ciência do débito para com os cofres públicos.

Art. 21 - Das decisões da Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito, caberá recurso hierárquico ao
Prefeito Municipal, no prazo de 15 (quinze) dias contado da publicação ou da notificação da decisão.

Art. 22 - Os casos omissos serão resolvidos pela Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito.
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