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ANEXO 03 
Parâmetros de monitoramento contratual e 

indicadores de qualidade do serviço 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

PARÂMETROS DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL E INDICADORES DE 

QUALIDADE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO SOBRE 

PNEUS 

1. INTRODUÇÃO 

O presente anexo tem por objetivo estabelecer parâmetros de adimplemento 

contratual, bem como indicadores de qualidade, que devem ser observados pela 

Concessionária e serão utilizados para aferir a execução contratual, e o 

cumprimento dos níveis de serviço assumidos para a prestação dos serviços de 

transporte público coletivo sobre pneus do Município de São Luís. 

Os indicadores propostos aferirão objetivamente, e de forma expedita, a 

qualidade da prestação dos serviços contratados, e consistirão em importante 

instrumento para assegurar um sistema que atenda à crescente necessidade de 

deslocamento da população, com a qualidade almejada pelo usuário dos 

serviços. 

Para cada indicador será definido um valor de referência comparativa, baseado 

em requisitos técnicos, de mercado ou na análise de resultados obtidos a partir 

de uma série histórica. Tais indicadores iniciais poderão sofrer, ao longo da 

concessão, aperfeiçoamentos, em razão das necessidades constatadas na 

execução dos serviços. Referidas alterações deverão ser estabelecidas de 

comum acordo entre o Poder Concedente e as Concessionárias, resguardando-

se o equilíbrio econômico-financeiro contratual. 

Destaque-se que a persistência de desvios em seus parâmetros, e não 

cumprimento dos referenciais estabelecidos, deverão ensejar a aplicação de 

penalidades, conforme os instrumentos regulamentados pelo Poder 

Concedente. 

O quadro de indicadores abaixo relacionado apresentará (i) a definição técnica 

que estabelece seu objetivo, associado à categoria de avaliação; (ii) a forma de 

cálculo do respectivo índice; (iii) a conceituação dos componentes da fórmula 

paramétrica; (iv) a definição das fontes de coleta de dados; e (v) as referências 



 
 
 
 
 
 
 

comparativas dos parâmetros para a determinação do cumprimento da 

qualidade mínima estabelecida para cada indicador. 

A aferição dos indicadores de qualidade será contínua e, quando dependerem 

de ações de pesquisa, verificação, inspeção ou auditoria, deverão ser 

executadas no mínimo uma vez a cada período de doze meses. 

A presente metodologia visa promover o aperfeiçoamento do sistema, mediante 

ações de manutenção ou ajuste de recursos e processos. A persistência de 

desvios em seus parâmetros, após plano de recuperação, poderá ensejar a 

aplicação de penalidades, conforme os instrumentos regulamentados pelo Poder 

Concedente. 

Ademais, frise-se que, a depender da procedimentalização adotada pelo Poder 

Concedente, as medições poderão ser obtidas nos seguintes níveis: 

 Linha;  

 Concessionária  

 Área de Operação. 

 

2. PARÂMETROS DE MONITORAMENTO CONTRATUAL 

O objetivo dos presentes parâmetros é verificar, ao longo da concessão, o 

adimplemento contratual por parte das concessionárias. A metodologia adotada 

para aferição de tais parâmetros é abaixo colacionada: 

2.1. IDADE MÉDIA DA FROTA – IMF, E IDADE MÁXIMA DOS VEÍCULOS –IMV 

OBJETIVO: 

Este indicador visa apurar a idade dos veículos da frota contratada 

FÓRMULA DE CÁLCULO: 

Idade Média =   
∑ ����� �� � 

�
 

Resultado expresso em anos. 

COMPONENTE(S) DO NUMERADOR: 



 
 
 
 
 
 
 
Somatório da idade de todos os veículos componentes da frota  

COMPONENTE(S) DO DENOMINADOR: 

N: Número de veículos da frota, computados os veículos de reserva técnica 
operacional 

FONTE DE COLETA DE DADOS:  

Para o cômputo da idade máxima dos veículos deverá ser utilizada a data da 
carroceria do veículo. 

PARÂMETRO MANDATÓRIO: 

A idade média da frota não poderá ser superior a 5 (cinco) anos, resguardado o tempo 
de adequação da frota inicial, conforme proposta apresentada pela concessionária. 

 

A idade máxima dos veículos deverá ser estabelecida na legislação municipal e não 
poderá ultrapassar: (i) 10 (dez) anos no caso de veículos convencionais; e (ii) 12 
(doze) anos para veículos articulados e padron de 15 (quinze) metros. 

FORMA DE APURAÇÃO 

Contínua, ao longo da Concessão. 

SANÇÕES 

O não cumprimento desses parâmetros poderá ensejar, além de outras medidas 
previstas contratualmente, duas ações opcionais ou cumulativas: 

 

(i) determinação de pagamento ao Poder Concedente da diferença de 
remuneração tarifária auferida a mais pelo Concessionário pela utilização 
de veículos de idade superior à contratada, considerando o cálculo da 
Planilha Tarifária nos itens de remuneração e depreciação de capital dos 
veículos utilizados; e 

(ii) retirada dos veículos necessários ao ajuste dos dois parâmetros aos 
valores contratados, com a redução correspondente de serviços operados 
perlo Concessionário, necessários para ajuste da frota disponível ao 
atendimento da demanda correspondente. 

A redução dos serviços determinada pelo Poder Concedente se dará por meio da 
suspensão temporária da Ordem de Serviço Operacional – OSO, no tocante às linhas 
de maior Ipk, por, no máximo, 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. Referida 
suspensão não poderá ensejar reequilíbrio econômico-financeiro. 

Determinada a suspensão temporária da OSO, o Poder Concedente poderá, a seu 
critério, transferir a operação temporária das linhas às demais Concessionárias. 

 

2.2. ÍNDICE DE OCUPAÇÃO DOS VEÍCULOS – IOP 

OBJETIVO: 



 
 
 
 
 
 
 
Este indicador visa obter a densidade média de passageiros no interior dos veículos 
em operação para monitorar o grau de conforto oferecido. 

FÓRMULA DE CÁLCULO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultado expresso em passageiros por m². 

(*) Na eventual operação com frota mista, considerar a média ponderada, conforme 
discriminado na tabela de referência, por tipo de tecnologia. 
O índice de ocupação considerado será aquele que apresentar o maior valor entre 
todas as faixas horárias. 

COMPONENTE(S) DO NUMERADOR: 

Viagens de passageiros refere-se a quantidade de passageiros por sentido de 
deslocamento das linhas e registrados por faixa horária do dia.  
 
Partidas é a quantidade de 1/2 viagens por sentido de operação predominante, 
realizadas por faixa horária correspondente do dia. 
 
O Número de Assentos será apurado de acordo com a especificação técnica dos 
veículos, tendo como referência tabela a ser fornecida pela SMTT.  
 
A taxa de renovação de passageiros deverá ser levantada por meio de pesquisa 
anual, com base nos parâmetros estabelecidos pela Norma ABNT NBR 10.782. 
 

COMPONENTE(S) DO DENOMINADOR: 

 
A Área Útil dos veículos (área para acomodação dos passageiros em pé no interior 
do veículo, descontadas as áreas dos degraus, posição das catracas, reservadas a 
passageiros portadores de deficiência, corredor de embarque próximo ao motorista, 
etc.) será apurada de acordo com a especificação técnica dos veículos, tendo como 
referência tabela a ser fornecida pela SMTT.  
 

FONTE DE COLETA DE DADOS: 

Para a obtenção dos dados, serão utilizadas as seguintes informações: 
 

 Viagens de Passageiros por Faixa Horária: Sistema de Bilhetagem Eletrônica 
– SBE 

 Número de Assentos e Área Útil dos Veículos: Especificação Técnica dos 
Veículos  

IOP 

  
  
  
  
  

 

 

  
  
  
  
  

 

 

  
  
  
  
  

 

 

  
  
  
  
  

 

 

  
  

 

 

  
  

 

 

 

 
 

Área Útil (*) 
 Renovação de Taxa  

Partidas 
 Passageiros de 

 
Viagens 

1 
n 
i - nº de Assentos (*) 



 
 
 
 
 
 
 

 Partidas: Sistema de Bilhetagem Eletrônica – SBE  

 Taxa de Renovação de Passageiros: Dados de pesquisas, realizadas com 
base em Norma ABNT. 

PARÂMETRO MANDATÓRIO: 

Limite máximo de 6 passageiros por m², no horário de pico. 

FORMA DE APURAÇÃO 

Pesquisa de Taxa de Renovação de Passageiros deverão ser executadas 
anualmente pela Concessionária e a verificação do IOP será mensal. 

 

2.3. ÍNDICE DE PASSAGEIROS POR QUILÔMETRO – IPK 

OBJETIVO: 

Este indicador visa aferir, acompanhar e comparar a produtividade operacional das 
linhas, das Concessionárias e das áreas 

FÓRMULA DE CÁLCULO: 

 

��� =  
����������� �������������

�� ���������� ���� � ���������� ��� ����������� ������������
 

 

COMPONENTE(S) DO NUMERADOR: 

Número de Usuários Transportados: é a soma do total de passageiros que tiveram 
sua viagem registrada no validador eletrônico, independente do tipo de passagem 
(pagante, gratuita, estudante, etc.), obtida por meio da contagem de  todos os cartões 
pelo seu número lógico. 
 

COMPONENTE(S) DO DENOMINADOR: 

Quilometragem Percorrida: soma da quilometragem percorrida para o transporte dos 
passageiros considerados, dentro do período de apuração,  sem a quilometragem 
ociosa (saída  e retorno à garagem, terminais de integração e estações de 
transferência). 

REFERÊNCIAS COMPARATIVAS 

Dados obtidos à partir de uma série histórica, atualizada mensalmente e consolidada 
pelo ano calendário. 

FONTE DE COLETA DE DADOS: 

Para a obtenção dos dados, serão utilizadas as seguintes informações: 
 

 Número de usuários transportados: Sistema de Bilhetagem Automática – 
SBA 

 Quilometragem percorrida: Sistema de Bilhetagem Automática – SBA, e 
Sistema de Monitoramento da Operação (SGTP) 



 
 
 
 
 
 
 

 

2.4. ÍNDICE DE DESCUMPRIMENTO DE PARTIDAS – IDP 

OBJETIVO: 

Este indicador visa avaliar a eficiência no cumprimento das partidas programadas 
(OSO)  por  faixa horária, a fim de garantir a regularidade em todas as faixas horárias. 

FÓRMULA DE CÁLCULO: 

 

 

 

 

 

COMPONENTE(S) DO NUMERADOR: 

IDP= Índice de Descumprimento das Partidas (por sentido de operação):                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                      
PP = Partidas Programadas no sentido e em cada faixa horária, considerando a 
programação operacional prevista na OSO. 
PR = Partidas Realizadas no sentido e em cada faixa horária. 
Fh = faixas horárias de operação 
No caso em que o número de partidas realizadas seja maior que o  programado, o 
cumprimento  deverá ser de 100%. 
 
Partida: é o deslocamento do veículo da origem no seu Terminal Principal (TP) até 
seu Terminal Secundário (TS)  que é o seu destino ou vice-versa. 
 
Partidas Realizadas: Fiscalização com equipamentos eletrônicos e informações do 
Sistema de Bilhetagem Automática – SBA 
 

COMPONENTE(S) DO DENOMINADOR: 

 
 

FONTES DE COLETA: 

O indicador avalia o desempenho do subsistema (linha, empresa, consórcio, área de 
operação, etc.) com relação ao cumprimento da especificação contratada por meio 
da medição do grau de cumprimento das partidas a partir do índice referente às 
quantidades de descumprimentos partida dentro das faixas horárias de operação da 
linha. 
 
Para a obtenção dos dados, serão utilizadas as seguintes informações: 
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 Partidas Programadas: Ordem de Serviço de Operação – OSO 
 Partidas Realizadas: Fiscalização com equipamentos eletrônicos e informações do 

Sistema de Bilhetagem Automática – SBA 

PARÂMETRO MANDATÓRIO: 

100% do estabelecido pelo OSO, com desvio médio máximo de 10%. 

FORMA DE APURAÇÃO 

A verificação do indicador será semestral  

 

2.5 ÍNDICE DE EMISSÃO DE POLUENTES – IEP 

OBJETIVO: 

Este indicador visa avaliar o cumprimento pelas Concessionárias dos parâmetros 
operacionais ambientais estipulados pelo Poder Concedente 

FÓRMULA DE CÁLCULO: 

 

IEP = 
����� �� ��í����� ���������� 

����� ����������� ����������
 � 100 

 

COMPONENTE(S) DO NUMERADOR: 

Total de veículos reprovados: obtido por meio da vistoria de 100% da frota patrimonial 
cadastrada para operação nos serviços de transporte, apurando-se a quantidade de 
veículos reprovados, de acordo com os seguintes parâmetros e limites: 
 
 
Veículos reprovados: Índice final de opacidade após análise ≥ 1,59 ou emissão de 
fumaça branca. 
 

COMPONENTE(S) DO DENOMINADOR: 

Frota patrimonial cadastrada: total de veículos componentes da frota cadastrada 
 

FONTE DE COLETA DE DADOS: 

Para a obtenção dos dados, serão utilizadas as seguintes informações: 
 

 Planilha contendo resultados das vistorias de emissões por veículo, emitida 
pela Área de Manutenção dos Concessionários, em 100% da frota patrimonial 
cadastrada. 
 

PARÂMETRO MANDATÓRIO: 

Reprovação < 5% da frota 

 

Será considerado reprovado, o veículo que possuir índice final de opacidade ≥ 1,59. 



 
 
 
 
 
 
 

A cada 12 (doze) meses, ou quando solicitados pelo Poder Concedente, a 
Concessionária deverá apresentar os laudos de vistoria dos seus veículos 
 

FORMA DE APURAÇÃO 

A cada 12 (doze) meses, ou quando solicitados pelo Poder Concedente, a 
Concessionária deverá apresentar as planilhas de vistoria dos seus veículos. 

Referida planilha, deverá conter os resultados das vistorias de emissões, por veículo, 
emitida pela área de manutenção das Concessionárias, em 100% da frota patrimonial 
cadastrada. 

 

2.6. ÍNDICE DE OCORRÊNCIAS DE SEGURANÇA PÚBLICA POR KM – IOSP 

OBJETIVO: 

Este indicador visa avaliar os tipos, a frequência e a gravidade das ocorrências de 

segurança pública que possam colocar em risco a segurança dos usuários, 

operadores e terceiros, no tocante a integridade física e material. 

FÓRMULA DE CÁLCULO: 

 

IOSP = 
������������� ����������

���.����

�ú���� �� �����ê�����
 

 

COMPONENTE(S) DO NUMERADOR: 

Quilometragem Percorrida: soma da quilometragem percorrida por viagem realizada, 
dentro do período de apuração,  compreendendo: a saída do terminal principal, 
chegada no terminal secundário e o retorno ao  terminal principal mais a 
quilometragem ociosa (saída  e retorno à garagem, terminais de integração e 
estações de transferência). 
 

COMPONENTE(S) DO DENOMINADOR: 

Número de Ocorrências de Segurança Pública: total de ocorrências registradas no 
período convencionado, relativas a vandalismos, roubos e assaltos no interior dos 
veículos, terminais e estações de transferência, envolvendo usuários, operadores e 
terceiros. Considera-se como operadores os motoristas, cobradores, fiscais e outros 
profissionais envolvidos na operação dos serviços. 
 

FONTE DE COLETA DE DADOS: 

 
Para a obtenção dos dados, serão utilizadas as seguintes informações: 
 

 Quilometragem percorrida: Sistema de Bilhetagem Automática – SBA, e 
Sistema de Monitoramento da Operação 

 Ocorrências de Segurança Pública: Registro de Ocorrência – Concessionária 
 



 
 
 
 
 
 
 

PARÂMETRO MANDATÓRIO: 

Média mensal obtida a partir da série histórica do sistema (do conjunto dos quatro 
lotes) e a verificação do indicador, por lote, será semestral. 
 
Este índice destina-se apenas ao acompanhamento conjunto dos Concessionários e 
do Poder Concedente, para planejamento de ações corretivas, visando 
principalmente a segurança dos usuários, dos operadores, mas sujeitará a 
Concessionária a punições contratuais caso não cumpra compromissos com as 
ações corretivas planejadas. 

 

3. INDICADORES DE QUALIDADE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

Os indicadores abaixo relacionados possuem finalidade de apurar a qualidade 

na prestação dos serviços pelas Concessionárias. Referidos índices, aferidos 

pelo Poder Concedente ou por empresa especializada contratada, comporão, 

paralelamente, o índice de qualidade dos serviços, cuja metodologia será 

expressa em tópico específico do presente Anexo. 

Os indicadores propostos poderão ensejar sanções por descumprimento 

individual, especificadas em suas respectivas fichas técnicas, bem como global, 

em razão do não atingimento do índice de qualidade, obtido por meio da 

ponderação de seus indicadores. 

 

3.1. Indicadores 

3.1.1. ÍNDICE DE ACIDENTES POR KM – IAQ 

OBJETIVO: 

Este indicador visa avaliar os tipos, frequência e gravidade dos acidentes que possam 
pôr em risco a integridade física dos usuários, tripulação e terceiros. 

FÓRMULA DE CÁLCULO: 

 

IAQ = 
�� ����������

���.����

�ú���� �� ���������
 

 

COMPONENTE(S) DO NUMERADOR: 



 
 
 
 
 
 
 
Quilometragem Percorrida: soma da quilometragem percorrida por viagem realizada, 
dentro do período de apuração, compreendendo: a saída do terminal principal, 
chegada no terminal secundário e o retorno ao terminal principal mais a 
quilometragem ociosa (saída e retorno à garagem, terminais de integração e estações 
de transferência). 
 

COMPONENTE(S) DO DENOMINADOR: 

Número de Acidentes: total de ocorrências registradas no período de apuração, 
relativas a colisão, abalroamento, atropelamento e outras ocorrências envolvendo os 
usuários, tripulação e terceiros. Considera-se como tripulação os motoristas e 
cobradores 

 

FONTE DE COLETA DE DADOS: 

Para a obtenção dos dados, serão utilizadas as seguintes informações: 
 

 Km percorrida: Sistema de Bilhetagem Automática – SBA 
 Acidentes: Registro de Ocorrência – Concessionários 

 

PARÂMETRO MANDATÓRIO: 

A verificação do indicador, por lote, será semestral e comparada com a média do 
sistema não poderá exceder em 10% esta média. 
 
Em relação ao indicador de cada lote no primeiro semestre de cumprimento do 
contrato, a Concessionária deverá apresentar uma redução de 2% do seu  IAQ  a cada 
semestre, nas cinco verificações seguintes. 

FORMA DE APURAÇÃO 

Média mensal obtida a partir da série histórica do sistema (do conjunto dos quatro 
lotes). 

 

3.1.2. ÍNDICE MÉDIO DO TEMPO DE VIAGEM – IMTV 

OBJETIVO: 

Este indicador visa obter o tempo médio que o usuário gasta no percurso. 

FÓRMULA DE CÁLCULO: 

 

IMTV = 
∑ Í����� �� ����� �� ������ (��� ���,����,� ������� �� �����çã�)(∗)

���������� �� ����çõ��
 

 

(*) Dias úteis, sábados, e domingos 

 

Onde: 



 
 
 
 
 
 
 

Índice do Tempo de Viagem = 
����� �� ������ ����������

����� �� ������ ���������
 

 

COMPONENTE(S) DO NUMERADOR: 

Tempo Programado:  é o tempo médio em minutos previstos como necessários na 
execução dos serviços da linha e registrados por hora pico (pico da manhã, entre pico, 
pico da tarde), do dia na sua programação operacional (por sentido da operação (ida 
ou volta)); 
 
Tempo Realizado: é o tempo médio em minutos obtidos da medição do tempo gasto 
no percurso da linha na execução dos serviços por sentido da operação (ida ou volta) 
 

COMPONENTE(S) DO DENOMINADOR: 

 

FONTE DE COLETA DE DADOS: 

Para a obtenção dos dados, serão utilizadas as seguintes informações: 
 

 Tempo de viagem programado: OSO – Ordem de Serviço de Operação 
 Tempo de viagem realizado: Sistema de Bilhetagem Automática – SBA 
 Sistema de Monitoramento e fiscalização eletrônica 

PARÂMETRO MANDATÓRIO: 

A variação não poderá exceder em 10% na média. 

FORMA DE APURAÇÃO 

A verificação do indicador será semestral 
  

3.1.3. PONTUALIDADE DAS PARTIDAS REALIZADAS – CPP 

OBJETIVO: 

Este indicador objetiva medir a pontualidade das partidas realizadas na linha visando 
a tomada de ações no sentido de melhorar a confiabilidade do atendimento. 

FÓRMULA DE CÁLCULO: 

 

COMPONENTE(S) DO NUMERADOR: 
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[] HrHp   = Módulo da defasagem em minutos do horário programado e o horário 

efetivamente realizado de cada partida  e  n = número de partidas realizadas. 
 
Hp é o horário programado de cada partida previsto na respectiva OSO. 

Hr é o horário efetivamente cumprido. 
 

COMPONENTE(S) DO DENOMINADOR: 

n = número de partidas consideradas 

 

FONTE DE COLETA DE DADOS: 

Para a obtenção dos dados, serão utilizadas as seguintes informações: 
 

 Horários programados: Ordem de Serviço de Operação – OSO 
 Horários realizados: Fiscalização com equipamentos eletrônicos e 

informações do Sistema de Bilhetagem Automática – SBA 
 

PARÂMETRO MANDATÓRIO: 

90% (noventa por cento) de cumprimento do horário programado para início do 

serviço de cada partida, com tolerância máxima de 5 (cinco) minutos do horário 

programado para início do serviço de cada partida. 

FORMA DE APURAÇÃO 

A verificação do indicador será semestral 

 

3.1.4. MÉDIA DE QUILÔMETROS ENTRE FALHAS – MKBF 

OBJETIVO: 

Este indicador objetiva medir a eficiência da manutenção na execução dos reparos 

corretivos e preventivos da frota, disponibilizando veículos seguros e confiáveis para 

a operação das linhas. 

FÓRMULA DE CÁLCULO: 

 

MKBF = 
�� ����� ���������� (������������)

����� �� ������ (������ ��� ��í�����)
 

 

COMPONENTE(S) DO NUMERADOR: 

Quilometragem Total Percorrida (linha + ociosa): refere-se a quantidade de ½ viagens 
realizadas pela linha mais a quantidade de percurso ocioso G/TP – TS/G (apuradas 
pelo SBE), multiplicada pela quilometragem prevista em OSO para ambos os casos. 
 



 
 
 
 
 
 
 

COMPONENTE(S) DO DENOMINADOR: 

Total de RA – Recolhimento Antecipado: Quando o veículo, em decorrência de falhas 
durante a operação, interrompe a partida ou o serviço e recolhe a garagem antes do 
horário previsto na tabela, sem o auxilio do socorrista. Mesmo que não ocorra perda 
de partidas ou uma ocorrência sem transbordo, o fato deverá ser registrado e 
considerado nas estatísticas do mês do MKBF, uma vez que o objetivo é medir a 
eficiência da manutenção. 
 
Total de SOS (falhas mecânicas): Quando o veículo, em decorrência de falha ou 
quebra mecânica durante a operação, fica impossibilitado de operar, necessitando de 
reparos técnicos no local ou remoção para a garagem através de guincho.  
 
Nos casos em que o operador solicitar SOS e o socorrista não conseguir solucionar 
o problema por completo, deixando o veículo apenas em condições para 
recolhimento à garagem, deverá ser registrado apenas o SOS. 
 

 FONTE DE COLETA DE DADOS: 

Para a obtenção dos dados, serão utilizadas as seguintes informações: 
 

 Km percorrida: Sistema de Bilhetagem Automática – SBA, Sistema de 
Monitoramento da Operação e OSO 

 Ocorrências RA/SOS: Relatório Mensal de Ocorrências do Concessionário, 
por data, veículo, linha, hora e tipo de ocorrência. 
 

PARÂMETRO MANDATÓRIO: 

Nos primeiros 06 meses de operação 4.000 km entre falhas, até o 12º mês de 
operação 6.000 km, até o 18º mês de operação 8.000 km e a partir do 24º mês de 
operação 10.000 km entre falhas. 

FORMA DE APURAÇÃO 

A apuração dar-se-á semestralmente, tendo como base cada linha operada pela 
Concessionária. 

 

3.1.5. ÍNDICE DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA – ICL 

OBJETIVO: 

Este indicador visa representar o grau de desconformidade que caracteriza veículos 

sujos e malconservados em operação no Sistema de Transporte. 

FÓRMULA DE CÁLCULO: 

 

ICL = 
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COMPONENTE(S) DO NUMERADOR: Viagens de passageiros: refere-se à 
quantidade de passageiros transportados. 

 

COMPONENTE(S) DO DENOMINADOR: 

Quantidade de Irregularidades de Limpeza e Conservação (QILC): Autos de Infração 
emitidos pela SMTT 
 
Quantidade de Reclamações de Limpeza e Conservação (QRLC): central telefônica 
e postos de atendimento dos usuários, caixas de reclamações e sugestões dos 
pontos de parada e terminais, pelo SAC da Prefeitura do Município e pelos serviços 
de atendimento aos usuários mantidos pelos Concessionários, tabuladas pela SMTT. 

FONTE DE COLETA DE DADOS: 

 
Para a obtenção dos dados, serão utilizadas as seguintes informações: 
 

 QILC: Autos de infração emitidos pela SMTT, decorrente de inspeção in loco. 
 QRLC: Reclamações recepcionadas pelo Poder Concedente 

 

PARÂMETRO MANDATÓRIO: 

Índice não superior à 10% da média do sistema  

FORMA DE APURAÇÃO 

A verificação do indicador, por lote, será semestral e comparada com a média do 
sistema não poderá exceder em 10% esta média. 

Em relação ao indicador de cada lote no primeiro semestre de cumprimento do 
contrato, a Concessionária deverá apresentar uma redução de 2% do seu  ICL  a cada 
semestre, nas cinco verificações seguintes 

 

3.1.6. ÍNDICE DE RECLAMAÇÃO DOS USUÁRIOS – IR 

OBJETIVO: 

Este indicador visa aferir e acompanhar o grau de insatisfação dos usuários com 

relação à prestação dos serviços 

FÓRMULA DE CÁLCULO: 

 

IR = 
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COMPONENTE(S) DO NUMERADOR: 

Número de usuários transportados: é a soma do total de passageiros que tiveram sua 
viagem registrada no validador eletrônico, independentemente do tipo de passagem 



 
 
 
 
 
 
 
(pagante, gratuita, estudante, etc), obtida por meio da contagem de todos os cartões 
pelo seu número lógico, com o total de pagantes em dinheiro registrados no cartão 
de bordo, dividido por dois. 
 

COMPONENTE(S) DO DENOMINADOR: 

Número de Reclamações: total de manifestações de usuários que indiquem uma 
desconformidade ou descontentamento com os serviços prestados, expressas na 
forma de reclamações, solicitações, sugestões e pedidos, excetuando-se os pedidos 
de informações, coletados pela central telefônica e postos de atendimento dos 
usuários, caixas de reclamações e sugestões dos pontos de parada e terminais de 
integração, pelo SAC da Prefeitura do Município e pelos serviços de atendimento aos 
usuários mantidos pelos Concessionários, tabulados pela SMTT.  
 
Será considerada a soma do total de reclamações apuradas, pela data de ocorrência, 
inclusive as relativas a um mesmo usuário, as quais serão relacionadas aos atributos 
da qualidade do serviço estabelecidos pela SMTT e classificadas conforme a tabela 
de códigos de assunto, padronizada pela SMTT. O fechamento será efetuado até o 
quinto dia útil de cada mês. 
 
FONTE DE COLETA DE DADOS: 
Para a obtenção dos dados, serão utilizadas as seguintes informações: 
 

 Reclamações: central telefônica e postos de atendimento dos usuários, caixas 
de reclamações e sugestões dos pontos de parada e terminais, pelo SAC da 
Prefeitura do Município e pelos serviços de atendimento aos usuários 
mantidos pelos Concessionários, tabuladas pela SMTT. 

 Usuários: Sistema de Bilhetagem Automática – SBA 
 

PARÂMETRO MANDATÓRIO: 

A verificação do indicador, por lote, será semestral e comparada com a média do 
sistema não poderá exceder em 10% esta média. 

Em relação ao indicador de cada lote, no primeiro semestre de cumprimento do 
contrato, a Concessionária deverá apresentar uma redução de 2% do seu IR a cada 
semestre, nas cinco verificações seguintes 

FORMA DE APURAÇÃO 

Média mensal obtida a partir da série histórica do sistema (do conjunto dos quatro 
lotes). 

 

3.1.7. ÍNDICE DE INFRAÇÕES COMETIDAS POR MOTORISTAS E COBRADORES – IIO 

OBJETIVO: 

Este indicador visa acompanhar o desempenho dos Concessionários e seus 
operadores, relativo às irregularidades cometidas, conforme Regulamento de 
Operação, visando a implementação de ações para a melhoria das relações com 
usuários. 
 



 
 
 
 
 
 
 

FÓRMULA DE CÁLCULO: 

 

IIO = 
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COMPONENTE(S) DO NUMERADOR: 

Número ponderado de Autos de Infração aplicados: somatória total de irregularidades 
praticadas pelos Concessionários e seus operadores e constatadas pela Equipe de 
Fiscalização de Campo, com base no Regulamento de Operação, no período de 
apuração, considerando os códigos de infração a elas relacionados à e multiplicadas 
pelo peso de cada tipo de infração. Não serão considerados os recursos impetrados 
junto a SMTT.  
 

COMPONENTE(S) DO DENOMINADOR: 

Número de Operadores: quadro total de motoristas, cobradores, fiscais e outros 
profissionais envolvidos na operação dos serviços, no período de ocorrência. 
 

FONTE DE COLETA DE DADOS: 

 
Para a obtenção dos dados, serão utilizadas as seguintes informações: 
 

 Número ponderado de Autos de Infração: análise de dados da própria SMTT 
 Número de operadores: Área de RH do Concessionário ou Sistema de 

Bilhetagem Automática - SBA 
 

PARÂMETRO MANDATÓRIO: 

 
A verificação do indicador, por lote, será semestral e comparada com a média do 
sistema não poderá exceder em 10% esta média. 
 
Em relação ao indicador de cada lote no primeiro semestre de cumprimento do 
contrato, a Concessionária deverá apresentar uma redução de 2% do seu  IIO  a cada 
semestre, nas cinco verificações seguintes. 

 

FORMA DE APURAÇÃO 

 
Média mensal obtida a partir da série histórica do sistema (do conjunto dos quatro 
lotes). 

 
 

4. CRITÉRIOS DE APURAÇÃO DOS PARÂMETROS E INDICADORES 

DO SERVIÇO 

4.1. Periodicidade 



 
 
 
 
 
 
 

Para efeito de apuração dos parâmetros e indicadores, considerar-se-á a 

periodicidade máxima de 1 (um) ano, contado à partir da emissão da Ordem de 

Serviço Inicial da operação. 

A critério do Poder Concedente, a aferição de tais índices poderá ocorrer em 

menor periodicidade, em razão de necessidades do sistema, nos termos 

previstos acima. 

 

4.2. Divulgação dos resultados 

Os resultados serão divulgados pelo Poder Concedente em reunião plenária ou 

individual com as Concessionários, ocasião em que serão apresentadas as 

pontuações de cada Concessionária, bem como a documentação relativa ao seu 

desempenho por linha ou área de operação. 

 

4.3. Condições de fiscalização 

A Concessionária deverá oferecer todas as condições aos funcionários ou 

prepostos do Poder Concedente encarregados da execução das fiscalizações, 

inspeções, pesquisas e levantamentos necessários à apuração da qualidade dos 

serviços. Entre essas condições incluem-se o acesso aos veículos nas garagens 

ou em operação, e sua disponibilização para fiscalizações e inspeções. 

Adicionalmente, a Concessionária deverá fornecer as informações necessárias 

à aferição dos indicadores, quando solicitadas. 

 

4.4. Ajustes na metodologia 

O processo de monitoração por indicadores deve ser dinâmico, de maneira a 

acompanhar a evolução dos sistemas de transportes, suas transformações e 

adaptações ao longo do tempo. 



 
 
 
 
 
 
 

Assim, a metodologia apresentada neste Anexo, inclusive critérios de pontuação 

e ponderação, poderão ser alterados durante a execução dos contratos de 

concessão. 

Caberá ao Poder Concedente, sempre mediante prévia oitiva da Concessionária, 

a iniciativa de rever a metodologia vigente, elaborando, quando entender 

oportuno, os estudos e propostas para ajustes metodológicos, podendo inicia-

los a partir de sugestões tecnicamente fundamentadas encaminhadas por uma, 

ou mais, Concessionária. 

As propostas deverão ser encaminhadas, acompanhadas de sua 

fundamentação e detalhamento, cabendo ao Poder Concedente a decisão final 

acerca das alterações a serem introduzidas nos métodos de apuração e de 

cálculo dos índices. 

Em todas as hipóteses de alteração, deverá o Poder Concedente resguardar o 

equilíbrio econômico-financeiro. 

 

4.5. Plano de recuperação de indicadores 

Caso a Concessionária incorra, reincidentemente, em índices desconformes ao 

parâmetro mandatório estabelecido pelo Poder Concedente, esta deverá 

apresentar programa de recuperação de seu desempenho. 

Será considerado reincidência a obtenção de índice abaixo do parâmetro 

mandatório por 2 (dois) semestres consecutivos. 

Referido programa deverá abranger, para cada indicador insatisfatório, as 

seguintes ações: 

 Estratégia a ser adotada, dedicada a recuperar a suficiência de seu 

desempenho; 

 Descrição detalhada das ações que comporão a estratégia proposta; 



 
 
 
 
 
 
 

 Programação de implantação das ações programadas; 

 Recursos envolvidos; 

 Metas de desempenho intermediárias para fim de cumprimento do 

parâmetro mandatório 

A procedimentalização e os critérios de aceitabilidade do programa serão 

regulamentados pelo Poder Concedente. 

O programa de recuperação será de responsabilidade exclusiva da 

Concessionária, a quem caberá arcar com os recursos necessários à sua 

implementação. 

 

5. SANÇÕES 

Excetuado o caso de descumprimento do Índice de Idade Máxima e Média dos 

Veículos, cuja sanção encontra-se prevista no item 2.1, acima, o Poder 

Concedente poderá aplicar as sanções previstas no presente capítulo. 

A aplicação das sanções previstas no presente capítulo é condicionada à prévia 

realização de plano de recuperação de indicadores. 

Restado infrutífero o plano de recuperação de indicadores, por motivos 

imputáveis à Concessionaria, poderá o Poder Concedente imputar multa no valor 

de até 10 (dez) vezes o valor correspondente ao maior valor previsto para multa 

de infrações graves no CONTRATO DE CONCESSÃO. 

O descumprimento dos parâmetros objetivos do plano de recuperação poderá 

ensejar, antes de outras medidas previstas contratualmente, duas ações 

opcionais ou cumulativas: 

 A determinação de pagamento ao Poder Público de multa no valor 

equivalente a 10 (dez) vezes o valor correspondente ao maior valor 



 
 
 
 
 
 
 

previsto para multa de infrações graves no CONTRATO DE 

CONCESSÃO; 

 A redução de serviços operados pelo Concessionário, que o Poder 

Concedente julgue necessários para ajuste dos recursos 

disponíveis ao atendimento dos parâmetros correspondentes, nos 

termos do exposto no item 2.1, retro. 


