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NÚMERO AUTOR  QUESTIONAMENTO / ESCLARECIMENTO RESPOSTA 

51 

Viação 
Primor  

A receita em dinheiro obtida na 
catraca pelas concessionárias terá 
quer ser depositada em uma conta 
de arrecadação? Não será mais de 
domínio da operadora? 

A receita de eventual comercialização de 
passagens no interior dos veículos será 
de propriedade das concessionárias que 
efetuarem sua venda. 

52 

Qual será a periodicidade de 
depósito dos valores vendidos? 

A arrecadação decorrente da venda de 
créditos eletrônicos (bilhetagem 
automática), será depositada, 
obrigatoriamente, em conta corrente 
administrada pela entidade 
representativa das concessionárias, o 
Consórcio Operacional. 
 
A periodicidade de depósito de valores 
decorrentes da comercialização de 
créditos eletrônicos deverá ser 
estipulada, de comum acordo, entre os 
gestores do SBA, nos termos do artigo 51, 
do Decreto Municipal nº 47.651, de 
02.12.2015. 

53 

As regras e prazo de créditos e 

ressarcimento às concessionárias 

dos créditos recebidos em catraca 

será objeto de acerto entre o 

Consórcio Operacional e as 

operadoras? 

Conforme apontado no questionamento 
nº 51, a venda de passagens no interior 
dos veículos será de propriedade das 
concessionárias que efetuarem sua 
venda. Nesse sentido, não haverá, no 
tocante à comercialização de passagens 
em catraca, “acerto” ou compensação 
entre as concessionárias do serviço, e o 
Consórcio Operacional. 
 
Adicionalmente, é importante destacar 
que os créditos eletrônicos, nos termos 
do art. 30, parágrafo único, do Decreto 
Municipal nº 47.873, de 15.03.2016, 
terão prazo de validade de 365 
(trezentos e sessenta e cinco) dias, 
contados à partir de sua emissão. 

54 

Não haverá mais os carros de apoio 
existentes hoje nos terminais de 
integração que ajudam a atender a 
demanda em situações de 
necessidade? 

Ficará a critério das concessionárias 
utilizar-se de recursos como frota de 
apoio nos terminais para auxiliar no 
cumprimento de horário das partidas. 
Ressalta-se a responsabilidade das 
concessionárias em cumprir os horários 
de partida, sob pena de aplicação das 
sanções contratuais e operacionais 
pertinentes. 
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Expresso 
Rodoviário 

1001 
 

Tendo em vista que a Lei Orgânica 
considera a planilha constante do 
Capítulo 2 da Lei Complementar nº 
05/2015, conforme item 1 deste 
pedido, como a única forma de 
remuneração para o setor de 
transporte, e que como visto no 
item 2 e 3 deste pedido, podemos 
entender que a licitação de São Luís 
representada pelo Edital 04/2016, 
está desconhecendo a citada 
planilha e automaticamente 
descumprindo a Lei Orgânica? 

Primeiramente, importante destacar-se 
que a Lei Orgânica do Município de São 
Luís estabelece, em seu artigo 210, que a 
Administração Pública deve remunerar 
corretamente suas concessionárias, 
utilizando-se como parâmetro básico, 
planilha de custos a ser definida em 
legislação complementar. 
 
Nesse sentido, a Lei Complementar nº 
3.430/1996 (alterada pela Lei 
Complementar nº 05/2015) apresenta, 
em seu Anexo II, índices e fatores a serem 
utilizados como indicadores para a 
elaboração da remuneração das 
concessionárias. Aponte-se, contudo, 
que nos termos de referida legislação “os 
índices, fatores e demais elementos que 
medem o consumo dos itens constantes 
da planilha deverão ser aferidos e 
atualizados anualmente pela SMTT”.  
 
Ato contínuo, importa frisar que todos os 
índices, fatores, e indicadores constantes 
do Anexo II, da Lei Complementar nº 
3.430/1996, foram observados pelos 
Estudos de Viabilidade Econômica da 
Concessão, atualizando-os, quando 
necessário. 
 
Dessa forma, para o início da presente 
concessão, o Edital respeita a Lei 
Orgânica do Município, bem como a Lei 
Complementar nº 3.430/1996. 
 
Contudo, ao longo da execução 
contratual poderá a equação econômico-
financeira dos contratos de concessão 
sofrer impactos, os quais não poderão 
ser reequilibrados por meio de alteração 
na planilha de custos básicos. Isso 
porque, em razão do ato jurídico perfeito 
(insculpido no art. 5º, XXXVI, da 
Constituição Federal), e do dever de 
manutenção das condições efetivas da 
proposta (art. 37, XXI, da Constituição 
Federal), até mesmo alterações do Anexo 
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II e, consequentemente, da Lei 
Complementar nº 3.430/1996, não 
poderão modificar a remuneração da 
concessionária. 
 
Outrossim, na execução contratual, a Lei 
Orgânica do Município deverá ceder às 
normas Constitucionais aplicáveis ao 
caso. De igual forma, deverá ceder frente 
às disposições da legislação federal, de 
aplicação obrigatória ao presente caso, 
tais como: 

 O dever de previsão de 
mecanismos de revisão tarifária, 
conforme dispõe o art. 9º, §2º, 
da Lei Federal nº 8.987/1995; 

 O dever de adoção de 
mecanismos de estrutura 
tarifária transparente, bem 
como de publicidade no 
processo de revisão, de acordo 
com o art. 8º, V, da Lei Federal nº 
12.587/2012; 

 O dever de remunerar os 
serviços concedidos mediante 
tarifa de remuneração, nos 
termos do art. 9º, da Lei Federal 
nº 12.587/2012; 

 O dever de estabelecimento de 
reajuste anual (art. 9º, §7º e §9º, 
da Lei Federal nº 12.587/2012), 
de revisão periódica (art. 9º, §7º 
e §10, da Lei Federal nº 
12.587/2012), e de revisão 
extraordinária (art. 9º, §12, da 
Lei Federal nº 12.587/2012) da 
tarifa de remuneração. 

Destarte, considerando que o Edital nº 
004/2016 (i) obedece aos parâmetros 
estabelecidos pela Lei Complementar nº 
3.430/1996, (ii) prevê mecanismos de 
reajuste, revisão ordinária, revisão 
extraordinária, de forma clara e 
transparente, (iii) adota distinção entre 
“tarifa pública” e “tarifa de 
remuneração”, e (iv) assegura uma justa 
e correta remuneração aos 
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concessionários, o Edital obedece a 
todos os dispositivos constitucionais e 
legais atinentes à matéria. 

56 

Entendemos, portanto, que uma 
licitante fazendo parte de um 
consórcio, não está obrigada a ter 
esta experiência mínima de 01 (um) 
ano. Está correto nosso 
entendimento? 

Sim, desde que o consórcio apresente 
atestação compatível ao exigido no 
Edital, por meio da apresentação de 
atestados técnico-operacionais em nome 
de outras integrantes do consórcio, ou de 
atestados técnico-profissionais, em 
nome de pessoas físicas pertencentes ao 
quadro permanente de uma ou mais 
integrantes do consórcio. 

57 
Rio Anil 

Transporte e 
Logística 

Entendemos, portanto, que uma 
licitante poderá utilizar a 
equivalência citada no 
considerando 1 deste documento, 
para a substituição dos veículos 
mencionados no considerando 2 do 
mesmo. Nosso entendimento está 
correto? 

Não. Para obtenção da pontuação 
prevista na proposta técnica da licitante, 
no item “PRAZO PARA IMPLANTAÇÃO DE 
VEÍCULOS ARTICULADOS NA FROTA”, a 
licitante deverá propor uma quantidade 
de veículos articulados não inferior 
àquela indicada no item 3 do Anexo I, 
conforme Anexo 5, item 9.4., (ambos os 
anexos do Edital). 

58 

Expresso 
Rodoviário 

1001 
 

Considerando que o Anexo 4 não 
prevê, no modelo de tabelas 
resumos, o item “lubrificantes”, e 
que referido item consta na 
planilha de custos aprovada na Lei 
Complementar nº 05, de 03 de 
dezembro de 2015, perguntamos: 
Deve-se levar em consideração as 
planilhas modelo ou os índices e 
coeficientes da Lei Complementar 
nº 05, de 03 de dezembro de 2015? 

Embora na Tabela Resumo B apenas 
tenha-se solicitado o preço do Arla 32, na 
Tabela Resumo C deve considerar-se o 
consumo e o custo quilométrico de todos 
os lubrificantes, incluindo o Arla 32. 
Os proponentes poderão utilizar, em 
suas propostas, e sob sua conta e risco, 
os coeficientes de consumo e utilização 
que considerarem adequados.  
Inobstante, esta SMTT continuará 
pautada pela planilha e coeficientes 
constantes do Anexo II da Lei 
Complementar 3430/1996 (alterada pela 
Lei Complementar nº 05/2015) 

59 

Entendemos que, uma vez que o 
Edital permite sejam 
disponibilizados veículos com até 
10 anos, e que a obrigatoriedade 
dos veículos adaptados é mais 
recente do que isto, as duas 
exigências são conflitantes entre si, 
visto não ser possível adaptar 
veículos mais antigos (ainda que 
dentro do limite de idade máxima 
prevista no edital). 

Não são exigências conflitantes e são 
exigências que devem ser seguidas ao 
longo de todo o período de concessão. 
Todos os veículos deverão dispor de 
acessibilidade para operação, 
independentemente do ano de 
fabricação, sendo originais de fábrica ou 
adaptados. 
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60 

Considerando que o Anexo 4, no 
modelo de tabelas resumos, os 
itens (a) “remuneração de frota“, 
(b) “remuneração de 
almoxarifado”, (c) “remuneração 
de máquinas, instalações e 
equipamentos”, (d) “depreciação 
de máquinas, instalações e 
equipamentos”, e todos os itens 
acima relacionados constam da 
planilha aprovada pela Lei 
Complementar nº 05, de 03 de 
dezembro de 2015. Pergunta-se: 
deve-se levar em consideração as 
planilhas modelo ou os índices e 
coeficientes da Lei Complementar 
nº 05, de 03 de dezembro de 2015? 

Os valores de Remuneração de frota; 
Remuneração de Almoxarifado; 
Remuneração de Máquinas, Instalações 
e Equipamentos; e Depreciação de 
Máquinas, Instalações e Equipamentos 
são fatores que serão remunerados pelo 
resultado operacional de cada ano, pois a 
remuneração de capital é advinda da 
margem operacional obtida pela 
empresa operadora. Não é necessário 
explicitar nas projeções financeiras.  
 
Ressalta-se que, embora não estejam 
explicitadas nas tabelas de referência, 
estes parâmetros foram considerados no 
Estudo Econômico da Concessão, de 
acordo com a planilha aprovada pela Lei 
Complementar nº 05, de 03 de dezembro 
de 2015. 

61 

Quais os investimentos devem ser 
levados em conta para o cálculo da 
garantia de execução do contrato 
(item 21.2.1. do Edital)? 

Os valores levados em conta para o 
cálculo da garantia de execução do 
contrato correspondem àqueles 
decorrentes do investimento em 
aquisição de veículos. Necessário 
apontar, ademais, que referido valor (5% 
do valor previsto para o investimento 
total referente a cada ano da concessão), 
é inferior ao estipulado pelo art. 56, §2º, 
da Lei Federal nº 8.666/1993, que prevê, 
por sua vez, a possibilidade de exigir-se, 
a título de garantia de execução, 5% do 
valor do contrato. 

62  

Considerando que o Anexo 4 não 
prevê, no modelo de tabelas 
resumos, a adoção do FU de 
pessoal administrativo e de 
manutenção, e que por sua vez, 
referido coeficiente (FU) encontra-
se previsto na planilha de custos 
aprovada pela Lei Complementar 
nº 05, de 03 de dezembro de 2015. 
Perguntamos: deve-se levar em 
consideração as planilhas modelo 
ou os índices e coeficientes da Lei 
Complementar nº 05, de 03 de 
dezembro de 2015? 

Primeiramente, é importante esclarecer 
que tanto a Lei Complementar nº 05, de 
03 de dezembro de 2015 quanto a Tabela 
Resumo D apresentada no Anexo 4 do 
Edital tratam de coeficiente de pessoal 
de manutenção e administrativo e não de 
fator de utilização. 
Em segundo lugar, conforme já 
explicitado em outras respostas, ressalta-
se que os proponentes poderão utilizar, 
em suas propostas, e sob sua conta e 
risco, os coeficientes de consumo e 
utilização que considerarem adequados.  
Inobstante, esta SMTT continuará 
pautada pela planilha e coeficientes 
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constantes do Anexo II da Lei 
Complementar 3430/1996 (alterada pela 
Lei Complementar nº 05/2015). 

63  

Considerando que o Anexo 4 não 
prevê, no modelo de tabelas 
resumos, o item “licenciamento dos 
veículos”, e que por sua vez, 
referido item encontra-se previsto 
na planilha de custos aprovada pela 
Lei Complementar nº 05, de 03 de 
dezembro de 2015. Perguntamos: 
deve-se levar em consideração as 
planilhas modelo ou os índices e 
coeficientes da Lei Complementar 
nº 05, de 03 de dezembro de 2015? 

Os proponentes poderão utilizar, em 
suas propostas, e sob sua conta e risco, 
os coeficientes de consumo e utilização 
que considerarem adequados.  
Inobstante, esta SMTT continuará 
pautada pela planilha e coeficientes 
constantes do Anexo II da Lei 
Complementar 3430/1996 (alterada pela 
Lei Complementar nº 05/2015), sendo 
que atualmente não tem ônus com custo 
zero deste item na planilha. 

64  

1) Considerando uma pequena 
empresa A, que tenha operado 
no sistema de transporte 
urbano de São Luís –MA, 
durante o período de 15 anos; 

2) Considerando que um dos 
sócios da empresa A neste 
período seja o Sr. XX; 

3) Considerando que foi criado 
uma nova empresa B, que já 
opera no sistema de transporte 
urbano de São Luís – MA, 
durante 6 meses, e que o Sr. XX 
não faz parte do seu contrato 
social; 

4) Considerando que foi criado 
uma nova empresa C, que 
nunca operou no sistema de 
transporte urbano, e que o Sr. 
XX não faz parte do seu contrato 
social; 

5) Considerando que no caso das 
considerações 3 e 4, o Sr. XX 
faça parte de seu contrato 
social; 

6) Considerando que as empresas 
B participará de um consórcio, 
para participar da Licitação 
referente ao Edital 04/2016. 

7) Considerando que as empresas 
C participará de um consórcio, 

Considerando a sistemática dos 
questionamentos, responde-se: 
 

1) Sim, o atestado de capacidade 
técnico-operacional titularizado 
pela Empresa “A”, poderá ser 
apropriado pelo Sr. XX, como 
atestado técnico-profissional, 
desde que acervados no registro 
de classe competente. 
Destaque-se, adicionalmente, 
que não será admitida a 
apresentação de atestados 
técnico-operacionais, e técnico-
profissionais, decorrentes da 
mesma operação, realizada pela 
empresa. 

2) Sim, conforme dispõe o item 
15.5.2.2., do Edital, 
alternativamente à 
apresentação de atestados 
técnico-operacionais, emitidos 
em nome das Licitantes, poderão 
ser apresentados atestados 
técnico-profissionais, emitidos 
em nome de pessoas 
pertencentes ao quadro 
permanente da Licitante, desde 
que acervados no registro de 
classe competente. 

3) Idem resposta nº 2, acima. 
4) Idem resposta nº 2, acima. 
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para participar da Licitação 
referente ao Edital 04/2016. 
 
Pergunto: 

1) Tendo a empresa A obtido o 
Atestado de Capacidade 
Técnica, poderá o Sr. XX obter o 
Atestado Técnico resultado de 
sua atuação no período 
atestado da referida empresa? 

2) O Sr. XX poderá usar o seu 
Atestado Técnico obtido na 
aprovação da pergunta 1, para 
atestar a Capacidade Técnica da 
empresa B, na consideração 3? 

3) O Sr. XX poderá usar o seu 
Atestado Técnico obtido na 
aprovação da pergunta 1, para 
atestar a Capacidade Técnica da 
empresa B, na consideração 5? 

4) O Sr. XX poderá usar o seu 
Atestado Técnico obtido na 
aprovação da pergunta 1, para 
atestar a Capacidade Técnica da 
empresa C, na consideração 3? 

5) O Sr. XX poderá usar o seu 
Atestado Técnico obtido na 
aprovação da pergunta 1, para 
atestar a Capacidade Técnica da 
empresa C, na consideração 5? 

5) Idem resposta nº 2, acima. 
 
Ato contínuo, importante se fazer contar 
que a apresentação de atestados 
decorrentes de uma mesma operação, e 
emitidos em nome de uma mesma 
empresa (mesmo que apropriados por 
seu responsável técnico ou dirigente), 
não poderão ser apresentados, de forma 
concomitante, em um mesmo lote. 

65 

Empresa São 
Benedito  

 

Onde, no corpo do edital ou de seus 
anexos, constam as informações 
financeiras detalhadas em 
planilhas, relativas aos serviços de 
manutenção e operação dos 
terminais de integração citados no 
item 1.1. do Edital e 4.3. do Projeto 
Básico? 

Os licitantes deverão apresentar suas 
propostas (técnicas e comerciais) de 
acordo com sua expertise e os padrões 
econômicos estipulados no Edital, 
demonstrando, dessa forma, sua 
eficiência operacional, eventuais em 
sede de visita técnica.  

66 

Na composição da tarifa de 
remuneração, em seus três níveis, 
conforme previsto na Planilha de 
Custos do Transporte Coletivo, 
Anexo II da Lei Complementar nº 
3.430/96 está contemplado o 
custeio da manutenção e operação 
dos terminais de integração? 

Sim. Estão contemplados na TARIFA DE 
REMUNERAÇÃO do Presente Edital os 
custos de manutenção e operação dos 
terminais de integração. 
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67 

Onde, no corpo do edital ou de seus 
anexos, constam as informações 
detalhadas em planilhas financeiras 
e ou contrato vigente, celebrado 
pelo licitante, que demonstrem os 
custos de software, hardware, 
atualização e manutenção do 
sistema, visto que, conforme item 
2.2.1. do Edital, os custos do SBA 
serão rateados entre os membros 
do consórcio operacional? Visto 
que impactam diretamente na 
remuneração da concessionária. 

Os licitantes deverão apresentar suas 
propostas (técnicas e comerciais) de 
acordo com sua expertise e os padrões 
econômicos estipulados no Edital, 
demonstrando, dessa forma, sua 
eficiência operacional. 

68 

Na composição da tarifa de 
remuneração, em seus três níveis, 
conforme previsto na Planilha de 
Custos do Transporte Coletivo, 
Anexo II da Lei Complementar nº 
3.430/96 está contemplado o 
custeio da manutenção e 
atualização do SBA? 

Estão contemplados na TARIFA DE 
REMUNERAÇÃO do Presente Edital os 
custos de manutenção e atualização do 
SBA. 

69 

Dimensionamento da frota 
(carregamento) – Foram atendidos 
os requisitos de taxa máxima de 
ocupação para os respectivos 
veículos conforme determina as 
normas federais e a portaria 022/96 
Foi respeitada a ocupação máxima 
de 6 (seis) passageiros em pé por 
metro quadrado no horário de pico, 
para veículos médios 12 metros, 
sendo em pé 39 e sentados 39 
(padrão fábrica)? 

Para fins de dimensionamento prévio nos 
Estudos de Viabilidade, foram usados os 
seguintes parâmetros de capacidade por 
tecnologia: micro-ônibus = 20 
passageiros, convencional = 70 
passageiros, padron 15 metros = 130 
passageiros, e articulado = 158 
passageiros. 
As concessionárias deverão respeitar 
todas as regulamentações federais, 
estaduais e municipais, incluindo normas 
técnicas, quanto aos veículos. 

70 

Favor informar a tabela que gerou o 
respectivo dimensionamento 
(quilometragens) presente no 
Projeto Básico anexo ao Edital com 
os dados por linha, nas respectivas 
faixas horários, pico e fora de pico, 
oferta (qualidade) do serviço (frota, 
quadro de horários). 

A quilometragem apresentada no Edital 
corresponde às atuais ordens de serviço. 

71 

Não foram informados os dados 
operacionais para dia útil, sábado, 
domingos/feriados, com os 
respectivos quadros de horários 
com início e fim das operações 
(entrada e saída de veículos); 

As proponentes deverão realizar suas 
próprias estimativas para elaboração de 
sua proposta técnica e operacional, 
respeitando o edital de licitação e de 
toda legislação vigente. 
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tempo de viagem; frota operante e 
viagens para esses dias (como é de 
praxe em qualquer ordem de 
serviço), como será possível 
cumprir a legislação trabalhista 
(folgas, jornadas, convenção 
coletiva, etc) sem os respectivos 
dados? Informar os quadros de 
horários das respectivas linhas. Tal 
informação é essencial para o 
cálculo de fator de utilização de 
mão de obra (FU), consumo de 
combustível e dimensionamento de 
demais custos variáveis. 

72 

Em face da existência de conflito 
nos prazos estabelecidos no Projeto 
Básico, item 3.2.1., tabela 5 (20% 
no ano 1 e 2) e no anexo relativo à 
Proposta Técnica, item 8.5. (33% 
em quatro meses). Qual o prazo 
correto a ser considerado quando 
da elaboração da proposta no 
tocante a climatização da frota? 

Não há conflito entre os itens citados. O 
item 3.2.1 do Projeto Básico apresenta o 
cronograma que indica a implantação 
de, no mínimo, 20% do total da frota 
convencional do lote climatizada no 
primeiro ano. 
 
Já o item 8.5 da Proposta Técnica 
explicita que um terço da frota proposta 
neste item para o primeiro ano deve ser 
implantada nos primeiros 4 meses. 

73 

No texto da Lei Complementar nº 5 
de 03 de dezembro de 2015 (Diário 
Oficial Nº 226, pág. 1), que deu 
nova redação ao Art. 10, §10 da Lei 
Complementar 3.430/96, é citado o 
Estudo de Viabilidade Econômica, 
como um dos elementos do Projeto 
Básico. Onde está evidenciado a 
referida memória de cálculo, 
metodologia e parâmetros 
operacionais e econômicas 
adotados pela Licitante? 

Tais documentos constam do Processo 
Administrativo nº 050.13599/2016, que 
pode ser obtido, por quaisquer 
interessados, junto à esta CPL. 

74 

Como será realizada o equilíbrio 
financeiro entre lotes em eventuais 
desequilíbrios econômicos 
oriundos da execução dos serviços, 
como por exemplo integrações? 

Na hipótese de a receita tarifária não ser 
suficiente para arcar com a tarifa de 
remuneração da concessionária, serão 
aplicados os termos do item 2.1.2 do 
Edital. 

75 

Onde estão detalhados os custos e 
coeficientes advindos da operação 
de linhas sem pavimentação 
asfáltica ou mesmo esburacadas? 
Conforme determina a legislação. 

Os licitantes deverão apresentar suas 
propostas (técnicas e comerciais) de 
acordo com sua expertise e os padrões 
econômicos estipulados no Edital, 
demonstrando, dessa forma, sua 
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eficiência operacional, em caso de 
dúvidas, poderão ser sanada em sede de 
visita técnica.  

76 

Como será feito o modelo (tabela) 
matemático para o cálculo da idade 
média e troca da frota para atender 
no contrato simultaneamente o 
Art.209 da Lei orgânica combinado 
com o § 1°, 2° , 3° e 4° da Lei 
Complementar N°5,nos seguintes 
termos: 1 - que obriga as empresas 
a renovarem as suas frotas a cada 
(7)sete anos; 2 - idade máxima para 
veículos convencionais 10(dez) 
anos 50(cinquenta)%, 12(doze) 
anos para o articulado, 
50(cinquenta)% 2013; 3 - idade 
média não exceda os cinco anos. 
 
Apresentar cálculo: Se a empresa 
ganhar o lote 2 – 194 ônibus e tiver 
89 ônibus convencionais com 
9(nove) anos (2007), 100 ônibus 
convencionais ano 2013, três 
articulados 2013 e dois articulados 
com 11(doze) anos, sendo a data 
base de início do contrato 
01/01/2017e para facilitar as 
idades (aniversários) dos veículos 
começam a contar também a partir 
de 01/01/2017, informar quantos 
ônibus precisaria trocar por ano e 
modelo para manter-se cumprindo 
a respectiva legislação? 
 
Ao final de sete anos, 01/01/2024. 
Qual a sua frota por idade e modelo 
de veículo quando completar sete 
anos do contrato, ciente que a 
empresa sempre trocará os 
veículos quando vencidos os prazos 
máximos permitidos pela 
legislação. 

Cabe à proponente estipular distribuição 
e renovação de frota de sua preferência 
ao longo da concessão e que seja 
compatível com as exigências legais e do 
Edital.  
 
 

77 

Nas condições para o atendimento 
do Edital quanto a idade média de 
5(cinco) anos e 50% da frota 2013, 

A TARIFA DE REMUNERAÇÃO indicada no 
Edital é compatível com as condições de 
atendimento de idade média de 5 anos e 
50% da frota 2013. 
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81 
Expresso 

Rodoviário 
1001 

Tendo em vista que a Lei Orgânica 
considera a planilha constante do 
Capítulo 2 da Lei Complementar nº 
05/2015, conforme item 1 deste 
pedido, como a única forma de 
remuneração para o setor de 
transporte, e que como visto no item 
2 e 3 deste pedido, podemos 
entender que a licitação de São Luís 
representada pelo Edital 04/2016, 

Vide resposta à pergunta 55. 

qual a tarifa a ser praticada por Lote 
no mês vigente? 

78 

No critério para atendimento de 
frota com ar condicionado, poderá 
ser proposto carro convencional 
com ar condicionado com 9(nove) 
anos de utilização? 

Sim. A restrição de idade dos veículos 
com ar-condicionado segue as restrições 
de idade máxima de cada tipo de veículo. 

79 

Onde estão estabelecidas as regras 
da relação administrativa / 
operacional entre as operadoras na 
solução de conflitos sobre 
demandas, interferências ou 
impactos de novos serviços ou 
linhas criadas pela Prefeitura? 

A solicitação de alterações nos serviços 
atuais ou criação de novos serviços por 
parte da concessionária deve seguir os 
preceitos indicados no item 3.5 do Anexo 
1 – Projeto Básico. A criação ou alteração 
de serviços por parte do Poder Público 
deve seguir os preceitos de manutenção 
do equilíbrio econômico-financeiro 
elencados no item 5 do anexo 2 - 
Contrato de Concessão. A solução de 
conflitos é tratada no item 16 do anexo 2 
– Contrato de Concessão. 

80 
Viação 
Primor 

 

Duas ou mais sociedades 
empresárias pertencentes ao 
mesmo grupo econômico poderão 
integrar mais de uma proposta para 
diferentes lotes? 

Nos termos do item 6.2.1. do Edital, é 
vedada a participação de uma ou mais 
sociedades empresárias, em propostas 
de mesmo lote. Portanto, nos termos do 
Edital, é permitida a participação de 
sociedades empresárias pertencentes a 
mesmo grupo econômico, isoladamente 
ou na qualidade de integrantes de 
consórcios, desde que em diferentes 
lotes. 
 
De qualquer modo, empresas do mesmo 
grupo econômico não poderão figurar, 
em caso de duas ou mais propostas 
vencedoras, na qualidade de 
controladoras, nos termos do art. 50, 
par. único, da Lei Complementar 
3430/1996, em mais de um lote.  
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está desconhecendo a citada 
planilha e automaticamente 
descumprindo a Lei Orgânica? 

82 

Rio Anil 
Transporte e 

Logística 
 

Entendemos, portanto, que uma 
licitante poderá utilizar a 
equivalência citada no considerando 
1 deste documento, para a 
substituição dos veículos 
mencionados no considerando 2 do 
mesmo. Nosso entendimento está 
correto? 

Vide resposta à pergunta 57. 

83 

Viação 
Primor 

 

O valor da outorga apresentada pela 
proponente na proposta comercial 
será com base nos limites fixados no 
edital sem aplicação de índice de 
atualização? 

O valor de outorga ofertado terá como 
data-base janeiro de 2016 e deverá 
respeitar os limites estabelecidos no 
edital.  

84 

A atualização do valor da outorga 
conforme previsão contida no item 
14.1.1.1 do edital será efetuada 
apenas pela comissão julgadora? 

Sim, a atualização do valor de outorga 
será realizada pela comissão julgadora. 
 

85 

Qual o conteúdo da planilha em 
Excel que deverá acompanhar a 
proposta técnica? 

A planilha em excel que deve acompanhar 
a proposta técnica deve conter os valores 
apresentados na Tabela A do anexo 5 – 
Proposta Técnica 

86 

O edital cita que a identificação do 
lote a concorrer deverá ser efetuada 
apenas no envelope 2 – proposta 
comercial. Os outros envelopes: 1, 3 
e 4 poderão identificar a que lote se 
refere? 

Todos os envelopes deverão ser 
identificados com o lote a que se referem. 

87 

Gemalog 
Transporte e 

Logística 
 

Considerando que no edital e 
anexos, especialmente no projeto 
básico, não há indicação acerca da 
quantidade de portas dos veículos a 
serem disponibilizados para 
prestação do serviço, está correto 
entender que pode ser utilizado 
ônibus com 02 (duas) portas, desde 
que, evidentemente, atenda a todas 
as demais exigências do edital, 
anexos, e demais legislações e 
normas de padronização vigentes? 

Sim, desde que atendam os requisitos de 
acessibilidade previsto no do Edital. 
 

88 
Viação 
Primor 

O subitem 8.1 do edital fixa o valor 
do contrato do lote IV em R$ 
1.767.507. 542.00 (ou R$ R$ 
88.375.377,10 ao ano) e explicita no 
subitem 8.1.1 que o valor 

O valor está correto. Ele considera, para 
efeitos de remuneração, que a 
concessionária seguirá o cronograma de 
implantação de frota com ar 
condicionado e terá direito a um ajuste 
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corresponde ao somatório das 
receitas decorrentes da TARIFA 
PÚBLICA, na data base janeiro de 
2016. 
 
Ao multiplicar a tarifa pública fixada 
para cada linha pelo total de 
passageiros equivalente das linhas 
integrantes do lote IV apura-se um 
resultado ano de R$ 81.467.108,58 
que é divergente do valor de 
R$88.375.377,10 apresentado no 
edital. Qual o cálculo utilizado para 
se chegar nesse valor? Ele está 
correto? 

tarifário pelo fator “fq”, conforme 
especificado na fórmula paramétrica 
exposta no item 5.1.1 do Anexo 2 – 
Contrato de Concessão. 
 

89 

Gemalog 
Transporte e 

Logística 
 

Considerando que no edital, 
especialmente em seu subitem 15.4, 
não há indicação acerca da 
quantidade de casas decimais que 
serão consideradas para cálculo dos 
índices de qualificação econômico-
financeira, está correto o 
entendimento de que os índices 
deverão ser apresentados 
contemplando 02 (duas) casas 
decimais? 

Sim, o entendimento está correto. 
 

90 
Viação 

Primor LTDA. 

As receitas, alternativas, acessórias e 
complementares, conforme 
disposto no item 2.4 do edital não 
devem integrar a remuneração 
contratual, porém, a proposta 
comercial explicita: “A proponente 
deverá informar, para cada ano do 
contrato de Concessão, suas 
estimativas de receitas operacionais 
e extraordinárias”. 
 
Devo considerar as receitas 
extraordinárias nas projeções 
financeiras da proposta da comercial 
sim ou não? 

Sim. Embora as receitas extraordinárias 
não integrem a tarifa de remuneração, as 
projeções financeiras da proposta 
comercial deverão indicar, a titulo 
meramente estimativo os eventuais 
valores relativos a receitas extraordinária. 

91 
Empresa São 

Benedito 
LTDA       

Tendo os terminais corpo de 
funcionários públicos atualmente 
investidos de poder de polícia, como 
deverá proceder o funcionário 
privado para fiscalizar as linhas semi-
urbanas integradas e linhas de 

A fiscalização dos serviços permanecerá 
competência da Administração Municipal. 
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outras empresas não pertencentes 
ao seu lote? 

92 

Qual a jornada de trabalho e 
descrição de cargos definida para 
manter em funcionamento 
atualmente os terminais dentro dos 
requisitos de qualidade, operação e 
segurança mínimos exigidos? 

Cabe à proponente estabelecer cargos e a 
jornada de trabalho para manter em 
funcionamento os terminais dentro dos 
requisitos de qualidade, operação e 
segurança mínimos exigidos, respeitando 
toda a legislação trabalhista em vigor. 

93 

Como será feito o aumento do Nível 
1 para o Nível 2, constante no item 
3.1 do modelo operacional e sistema 
tarifário do projeto básico para 
contemplar (pagamento) a gestão e 
manutenção de terminais de 
integração e da manutenção e 
ampliação do Sistema Bilhetagem 
Automática - SBA pelas 
Concessionarias, bem como demais 
características da frota previstas 
neste descritivo. 

Primeiramente é necessário esclarecer 
que a elevação da tarifa do nível I para o 
mesmo patamar da tarifa nível II não 
contempla apenas os custos de gestão e 
manutenção de terminais de integração e 
da manutenção, ampliação do Sistema 
Bilhetagem Automática - SBA pelas 
Concessionárias. 
O item 3.1 do Anexo 1 do Edital explicita 
que a orçamentação do projeto 
contemplou os custos de implantação da 
frota convencional com ar condicionado 
dentro do período dos 10 anos iniciais da 
concessão, bem como os custos previstos 
em gestão e manutenção de terminais de 
integração e da manutenção, ampliação 
do Sistema Bilhetagem Automática - SBA 
pelas Concessionárias. Tal orçamentação 
considerou, além das atualizações anuais, 
que as futuras concessionárias terão, a 
partir de 2017, uma previsão de 
remuneração maior que a atualmente 
praticada, pois o nível I será extinto e suas 
tarifas passarão a corresponder aos 
mesmos valores tarifários do nível II. 
 

94 

Tendo em vista a pergunta nº 93, 
onde é possível confirmar esta 
contemplação em valores para cada 
item? 

O item 2.1.1 do edital apresenta os três 
níveis tarifários atuais. Ou seja, a partir de 
2017 o nível I terá um aumento de R$0,30 
(trinta centavos) além dos reajustes 
tarifários anuais previstos em contrato. 

95 

Com a quarta publicação do 
regulamento, consolidado, e após a 
publicação do Edital, onde é possível 
localizar o Art 1º da Lei 6.039 de 
15.02.2016? 

A norma veiculada por referida lei 
encontra-se contida no texto do art. 33, 
§4º, da Lei Complementar nº 3040/1996. 

96 
MAVS 

Tecnologia 
LTDA 

Item 5.1 Cadastro de usuário - qual o 
prazo dado pelo Município para o 
cadastro, caso a empresa de ônibus 

O cadastro de usuários no sistema de 
bilhetagem deve estar sempre disponível 
durante a operação do sistema de 
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 decida mudar da DATAPROM atual 
operadora para outra? 

bilhetagem. Caso as Concessionárias 
decidam mudar o atual sistema para 
outro, o prazo de transição será 
estabelecido pela SMTT após a avaliação 
do projeto do novo sistema. 

97 

Item 6.0 - quando afirma que a 
empresa terá de arcar com todos os 
custos de uma nova bilhetagem, 
caso opte pela Dataprom, não 
pagará pela implantação 
(equipamentos e sistema em geral) 
desta bilhetagem. Correta esta 
afirmação?  

Não está correta a afirmação. As futuras 
empresas operadoras deverão arcar com 
os custos de transferência dos 
equipamentos atualmente existentes caso 
optem por utilizá-los. Além disso, as 
Concessionárias serão responsáveis por 
todos os custos de implantação, 
manutenção e operação das Fases 1 e 2 do 
SBA. 

98 

Está ou não havendo licitação para a 
implantação de um sistema de 
bilhetagem ou somente de 
monitoração - fase2 SBA? 

É parte do objeto da presente licitação a 
implantação, disponibilização da Fase 2  e 
a operação de todo o Sistema de 
Bilhetagem Automática – SBA. 

99 

No item VII - Implantação do sistema 
de monitoramento, esta oferta vinte 
pontos para quem fizer a instalação 
de toda a frota em apenas um mês. 
Favor disponibilizar o cronograma 
de implantação do sistema de 
bilhetagem, assim como a fase 2 - 
monitoramento de frota.  

Cabe ao proponente indicar o prazo em 
que pretende disponibilizar o sistema de 
monitoramento. Quando da assunção dos 
serviços, caberá às concessionárias 
apresentar seu cronograma detalhado de 
implantação, respeitando o prazo 
indicado em sua proposta técnica. 

 


