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A descrição expressa no item 3.1.2 constitui-se diretriz para caracterização dos veículos a serem financiados pelo programa, não havendo, portanto, obrigatoriedade de
compatibilidade integral do material rodante objeto do pleito com as disposições do Guia TPC.

PROCEDIMENTOS PARA SELEÇÃO DE PROPOSTAS
Etapas do Processo Seletivo
Este processo seletivo será realizado conforme as etapas descritas em sequência:
I - Cadastramento de propostas pelos Mutuários/Tomadores de Recursos;
II - Enquadramento das propostas e manifestação conclusiva quanto ao aceite da operação de crédito pelos Agentes Financeiros;
III - Divulgação da seleção final pelo Ministério do Desenvolvimento Regional.
A seleção de propostas se dará por período contínuo.
O proponente ao crédito encaminhará à Secretaria Nacional de Mobilidade e Serviços Urbanos do Ministério do Desenvolvimento Regional (SEMOB/MDR) a carta-consulta,

conforme modelo estabelecido no Anexo II, indicando o Agente Financeiro de sua escolha, previamente habilitado pelo Agente Operador do FGTS (Caixa Econômica Federal).
A SEMOB/MDR encaminhará a carta-consulta ao Agente Financeiro indicado pelo proponente para análise de enquadramento e notificará o Agente Operador acerca da

proposta.
O Agente Financeiro procederá ao enquadramento da proposta, e encaminhará, ao Gestor da Aplicação (Ministério do Desenvolvimento Regional), manifestação conclusiva quanto

ao aceite da operação de crédito, Anexo IV, a partir da verificação dos requisitos definidos no item 4.2 e 4.3.
O Gestor da Aplicação publicará no Diário Oficial da União a seleção da proposta observando o montante de recursos disponíveis para contratação.
O Agente Operador e o Agente Financeiro contratarão as propostas selecionadas pelo Gestor da Aplicação junto aos Mutuários.
Após selecionadas, as propostas deverão ser contratadas com os Agentes Financeiros no prazo de até 1 (um) ano a contar da data da publicação da portaria de seleção. Caso

a contratação não seja efetuada no prazo estabelecido, a portaria de seleção da proposta será tornada insubsistente, podendo o proponente reingressar o pleito no processo seletivo.
Critérios para enquadramento
Para fins de enquadramento, deverão ser atendidos os seguintes requisitos:
I - Atendimento aos requisitos para enquadramento no Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana (Pró-Transporte);
II - Compatibilidade do Proponente/Tomador com os participantes listados no Item 2;
III - Compatibilidade da proposta com a ação financiável descrita no item 3;
IV - Pré-existência de operação do sistema para o qual os veículos são pleiteados; e
V - Apresentação do Termo de Anuência (Anexo III) do responsável legal do Poder Concedente, na hipótese de pleito formulado por Mutuários/Tomadores do setor privado.
Critérios para seleção
Para fins de seleção, a proposta deverá ser enquadrada no programa e obter manifestação conclusiva favorável do Agente Financeiro.
Para emissão da manifestação conclusiva, o Agente Financeiro avaliará os seguintes requisitos:
I - Compatibilidade entre o valor de financiamento solicitado, a viabilidade da aquisição dos veículos e o cronograma proposto;
II - Viabilidade financeira, técnica, jurídica e institucional da proposta; e
III - Capacidade de pagamento do proponente favorável à operação.
CONDIÇÕES DE FINANCIAMENTO
O Programa de Renovação de Frota do Transporte Público Coletivo Urbano de Passageiros Sobre Trilhos (RETREM) utilizará recursos oriundos do FGTS, conforme disposições

constantes no Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana (Pró-Transporte).
O normativo do Pró-Transporte apresenta os participantes com suas atribuições, as condições de contrapartida, os prazos de carência e de amortização, e as taxas de juros e

de riscos de crédito.
O valor da contrapartida mínima deverá ser de 5% do valor do investimento, podendo ser constituída por recursos financeiros próprios e/ou de terceiros, ou bens e serviços

economicamente mensuráveis. Recursos do Orçamento Geral da União não poderão ser contabilizados como contrapartida do proponente.
O prazo de carência será de até 48 (quarenta e oito) meses, contados a partir da assinatura do contrato de financiamento, sendo permitida a prorrogação do prazo originalmente

pactuado, observada a regulamentação do Agente Operador do FGTS.
O prazo máximo de amortização das ações financiáveis nesta seleção será de até 30 (trinta) anos.
A taxa nominal de juros das operações de empréstimo no âmbito do Pró-Transporte, nesta seleção, é de 5,5% ao ano para sistemas sobre trilhos, pagos mensalmente nas fases

de carência e de amortização.
A taxa nominal de juros poderá ser acrescida de taxa diferencial de juros de até 2% e de taxa de risco de crédito de até 1%.

ANEXO II

Modelo de Carta-Consulta - Programa de Renovação de Frota do Transporte Público Coletivo Urbano Sobre Trilhos (RETREM)

. MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

. SECRETARIA NACIONAL DE MOBILIDADE E SERVIÇOS URBANOS

. Anexo II

. Modelo de Carta-Consulta - Programa de Renovação de Frota do Transporte Público Coletivo Urbano Sobre Trilhos (RETREM)

. Objeto Aquisição de Veículos de Transporte Público Coletivo Urbano Sobre Trilhos para a(s) Linha (s) _____________ do Sistema __________________________________

. 1. Identificação do Proponente

. 1.1 Proponente (Razão Social)

. 1.1.1 Setor ( ) Público ( ) Privado

. 1.1.2 Tipo de proponente ( ) Concessionária ( ) Permissionária ( ) Município

. ( ) Estado/Distrito Federal

. 1.2 CNPJ

. 1.3 Endereço

. 1.3.1 CEP

. 1.3.2 Município/UF

. 1.4 Telefone

. 2. Representantes

. 2.1 Representante Legal do Proponente 2.2 Responsável Técnico pela Proposta

. 2.1.1 Nome: ______________________ 2.2.1 Nome: ___________________

. 2.1.2 Cargo/Função: __________________________ 2.2.2 Cargo/Função: _______________________

. 2.1.3 Telefone: ( ) ______________ 2.2.3 Telefone: ( ) ______________

. 2.1.4 CPF: ______________________ 2.2.4 CPF: ______________________

. 2.1.5 E-mail: _______________________________ 2.2.5 E-mail: ______________________________

.

. 3. Intervenientes Participantes

. 3.1 Agente Operador Caixa Econômica Federal

. 3.2 Agente Financeiro

. 3.3 Outros

. 4. Valor da Operação

. Valor de Financiamento R$ _______________________ - _____ %

. Valor de Contrapartida R$ ________________________ - _____ %

. Valor de Investimento R$ ________________________ - _____ %

. 5. Caracterização da Localidade

. 5.1 Município(s) beneficiado(s) pela proposta: ______________________________________________________

. 5.2 População total do(s) Município(s) beneficiado(s): ____________________ habitantes

. 5.3 População total beneficiada pela proposta: ______________________ habitantes

. 6. Serviços de Transporte Operados pelo Proponente

. 6.1 Aspectos Institucionais

. 6.1.1 Arranjo Institucional ( ) Concessão ( ) Permissão ( ) Operação Pública

. 6.1.2 Esfera Concedente ( ) Municipal ( ) Estadual ( ) Nacional

. 6.1.3 Entidade Concedente ou Gestora

. 6.1.4 Marco Legal

. 6.1.4.1 Tipo: 6.1.4.2 Número: _____________________

. ( ) Lei de Criação de Empresa Pública

. ( ) Contrato de Concessão/Permissão

. 6.1.4.3 Data: _________________ 6.1.4.4 Prazo de Vigência: _____________________

. 6.1.5 Centralizador da Receita (Nome do Órgão, Entidade ou Câmara de Compensação)

. 6.2 Aspectos Operacionais

. 6.2.1 Abrangência ( ) Municipal ( ) Metropolitana ( ) RIDE

. 6.2.2 Tipo de Sistema ( ) Metrô ( ) VLT ( ) Monotrilho ( ) Trem Urbano

. 6.2.3 Características da Frota

. 6.2.3.1 Idade Média
(anos)

6.2.3.2 Frota Atual 6.2.3.3 Frota Total Necessária 6.2.3.4 Frota Após Proposta

. 6.2.4 Capacidade do Sistema

. 6.2.4.1 Viagens por
ano

6.2.4.2 Passageiros Transportados por ano 6.2.4.3 Passageiros por Dia Útil Atualmente 6.2.4.4 Passageiros por Dia Útil Após
Proposta

. 6.2.5 Dados Tarifários do sistema

. 6.2.5.1 Tarifa Atual 6.2.5.2 Tarifa Anterior 6.2.5.3 Data do Último Reajuste 6.2.5.4 Tarifa Integração (se houver)

. 6.3 Linha(s)
Operada(s)

. 7. Especificação Técnica da Proposta

. 7.1 Características das Composições
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