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RELATÓRIO FINAL 

Ao Excelentíssimo Senhor 
Ivan Cordeiro 
Secretário Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB) 

A Comissão de Atos Preparatórios, nomeada pelo Prefeito Municipal, por meio do 

decreto n 18.754/2018 (conforme errata publicada na edição de 27 de julho de 2018 do Diário 

Oficial do Município), vem mui respeitosamente apresentar o RELATÓRIO FINAL das 

atividades desenvolvidas durante o período de 24 de julho de 2018 a 10 de dezembro de 

2018. É nosso dever salientar que determinadas observações são feitas sem caráter 

vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade assessorada a quem 

incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, avaliar e 

acatar, ou não, tais ponderações. 

Em reunião realizada no dia 24 de julho de 2018, a Comissão de Atos Preparatórios 

(CAP), iniciou os trabalhos com o intuito de fazer cumprir o que determina o art. IQ do 

decreto municipal n2  18.754/2018. Neste sentido, fora eleito o senhor Edimário Freitas de 

Andrade Júnior como Presidente da retromencionada comissão, ao passo que a CAP 

salientou a necessidade de contratação de empresa especializada na realização dos estudos 

preliminares técnico-econômico, elaboração do Projeto Básico e do Edital de Concessão. Tal 

contratação se faz necessária ante a complexidade do objeto licitado, bem com a ausência de 

servidores com qualificação técnica para o desenvolvimento da licitação de Concessão. É 

importante ressaltar que os membros da Comissão não gozam de nenhuma especialização 

ou know hozv na área de Transporte Público. 

Em 31 de julho de 2018, a CAP encaminhou o ofício n 002/2018 ao Secretário 

Municipal de Transparência e Controle (SMTC) solicitando a realização de consulta ao 

Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCM/BA) quanto a possibilidade de inexígir o 

processo licitatório com a finalidade de contratar empresa com notória especialização nos 

serviços de assessoria e consultoria em serviços de planejamento de transporte, sendo estes 

serviços singulares, para que sejam elaborados os estudos técnicos-econômicos, Projeto 

Básico e minuta do Edital de Licitação para Concessão de Transporte Público Municipal, 
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com fulcro no art. 25, II c/c art. 13, 1 e 1H da Lei n0  8.666/93. Até a presente data, a CAP não 

obteve nenhuma resposta da Excelsa Corte. 

Em 07 de agosto de 2018, a CAP discutiu acerca da elaboração do Projeto Básico para 

contratação dos serviços mencionados no parágrafo anterior. Ponderou-se acerca da forma 

pela qual transcorreu a contratação, seja por meio de Licitação (Concorrência do tipo Melhor 

Técnica e Preço), seja por Dispensa ou Inexigibilidade. Com  vistas a subsidiar a elaboração 

de tal projeto, fora coletado outros Projetos Básicos, tendo inclusive o Presidente da CAP 

solicitado à Prefeitura Municipal de Juiz de Fora o Edital da Concorrência n2  002/2009, bem 

como entrou em contato com a empresa SYSTRA BRASIL quando essa última 

disponibilizou outros Editais para o objeto pretendido pela Administração Municipal. 

Aos 21 dias de agosto de 2018, reuniu-se mais uma vez a CAP. O Presidente reiterou 

que a reunião do dia 14 de agosto não fora realizada, uma vez que o Projeto encontrava-se 

em elaboração. Na oportunidade, apresentou o esboço do Projeto Básico, indicando que 

aquele documento encontra-se disponível para consulta e edição pelos demais membros da 

Comissão no Google Drive do correio eletrônico cap.transporte.pmvcgrnail.corn 

Discutiu-se também a necessidade do Secretário Municipal de Mobilidade Urbana e do 

Coordenador de Transporte para discutir os propósitos da Gestão para o Transporte Público 

Municipal, inclusive para definir as diretrizes do Projeto Básico. A CAP discutiu outros 

pontos da Mobilidade Urbana municipal que impactam no planejamento e organização do 

Sistema Público de Coletivos. 

Em 29 de agosto de 2018, a CAP convidou os senhores Ivan Cordeiro e Jackson 

40 	Apolinário para a reunião a ser realizada no dia 04 de setembro de 2018, conforme ficou 

deliberado na reunião anterior. 

No dia 04 de setembro de 2018, a CAP reuniu-se apenas com o senhor Jackson 

Apolinário, tendo o Secretário de Mobilidade Urbana não comparecido à reunião. Na 

ocasião, o Presidente da Comissão informou a todos que o Projeto Básico encontra-se 

pré-formatado para apresentação à SEMOB, quando solicitou de todos os membros a leitura 

da íntegra daquele documento para discussão na próxima reunião, inclusive inserindo 

sugestões. Após tal explanação, a Comissão indagou ao Coordenador de Transporte quanto 

às políticas públicas para o Transporte, bem como quanto a existência de um Plano 

Estratégico para o Transporte Coletivo. Em sua fala, o Coordenador relatou as dificuldades 

que o sistema vem enfrentando, especialmente relatando a situação da empresa Cidade 

Verde quanto ao contrato emerg cial. Foi colocado pela Comissão a perspectiva da 
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necessidade de contratação de uma consultoria especializada com vistas à realização de 

estudos prévios ao processo licitatório que deem conta da análise da realidade do sistema de 

transporte público, principalmente considerando o impacto do transporte clandestino, o 

aumento do número de habitantes, o surgimento de novos conjuntos habitacionais e 

mudanças no trânsito. Por fim, foi discutido entre a Comissão os próximos passos ficando os 

membros responsáveis pela revisão e conclusão do Projeto Básico a ser encaminhado à 

SEMOB e, por fim, apresentado ao Prefeito a título de sugestão. 

A CAP voltou a reunir-se no dia 10 de outubro de 2018, neste momento a Comissão 

discutiu sobre a última leitura, a título de revisão, do Projeto Básico para contratação da 

empresa especializada na elaboração dos estudos preliminares técnicos-econômico, Projeto 

Básico e minuta de Edital de Licitação, bem como da situação do Sistema de Transporte 

Público Coletivo da cidade. Foi pontuado a questão do orçamento, já que ao delimitar o 

objeto, quanto maior a quantidade de serviços a serem realizados, maior o dispêndio e o 

valor da licitação. Ademais ponderou-se, mais uma vez, quanto a contratação por meio de 

Inexigibilidade da Licitação, uma vez que há necessidade de contratar empresa adequada 

que fará um trabalho sério, preciso e eficaz. Discutiu-se a necessidade de ouvir mais 

servidores do setor da Coordenação de Transporte Público, especialmente aqueles que lidam 

com o tráfego e transportes. 

Em 18 de outubro de 2018, a CAP entendeu que o Projeto Básico falta apenas os 

itens referentes aos conhecimentos técnicos. Nesse sentido, restou acordado o envio 

de ofício à Secretaria de Mobilidade Urbana solicitando a presença dos servidores 

efetivos e concursados na função de Técnico de Tráfego e Transportes, para que 

explanem e sanem as dúvidas quanto aos itens específicos do Projeto Básico, na data 

de 30 de outubro de 2018. 

Neste sentir, o Presidente da CAP encaminhou o ofício n1  004/2018 ao 

Secretário Municipal de Mobilidade Urbana com cópia para o Coordenador de 

Transporte, solicitando a presença dos servidores: CLÁUDIO DA SILVA 

PARANAGUÁ, MARLON ASSIS LOPESe ROGÉRIO GONÇALVES RIBEIRO, todos 

ocupantes do cargo de Técnico de Tráfego e Transporte, na reunião da CAI' no dia 

30 de outubro de 2018. 
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Em 25 de outubro de 2018,o Coordenador de Transporte Público encaminhou 

o Ofício & 0228/2018, informando que o servidor MARLON ASSIS LOPES 

encontra-se sob licença médica, não podendo comparecer a reunião do dia 30 de 

outubro de 2018. 

No dia 30 de outubro compareceram a reunião os servidores Sr. Cláudio da 

Silva Paranaguá e o Sr. Rogério Gonçalves Ribeiro, ambos ocupantes do cargo efetivo de 

Técnico de Tráfego e Transporte. Os servidores informaram a necessidade de chamamento, 

aos procedimentos atinentes à formação do Projeto Básico, dos Agentes de Fiscalização de 

Transportes, já que trabalham diretamente na esfera a ser licitada. Comprometeram-se a 

utilizar o período de 20 (vinte) dias úteis para apresentação das sugestões em que a equipe 

técnica-operacional da Coordenação de Transporte contribuirá com o aporte de informações 

necessárias à composição dos serviços do Projeto Básico. 

A reunião do dia 03 de dezembro de 2018 não fora realizada em virtude da ausência 

dos servidores Cláudio da Silva Paranaguá e Rogério Gonçalves Ribeiro. No dia 04 de 

dezembro de 2018, a CAP por meio de seu Presidente solicitou informações do Secretário 

Municipal de Mobilidade Urbana quanto a ausência dos servidores mencionados, ao passo 

que também solicitou o comparecimento daqueles servidores na reunião a ser realizada no 

dia 10 de dezembro de 2018. Quando em 06 de dezembro de 2018, o Secretário Municipal de 

Mobilidade Urbana em exercício Jackson Apolinário explicou que os servidores supra não 

compareceram em decorrência do curso de Formação de Novos Agentes de Trânsito e 

Transporte. 

No dia 06 de dezembro de 2018, em resposta ao Ofício n2  005/2018 referente a 

consulta realizada pela CAP, o douto Procurador Municipal, Átila Carvalho expediu o 

parecer n2  168/2018 em consonância com a melhor doutrina e jurisprudência, concluindo 

pela possibilidade jurídica, em tese, da contratação por inexigibilidade de licitação DE 

PESSOA JUR!DICA COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE 

ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE, 

COM A FINALIDADE DE QUE SEJAM ELABORADOS OS ESTUDOS 

TÉCNICO-ECONÔMICOS, PROJETO BÁSICO E MINUTA DO EDITAL DE LICITAÇÃO 

PARA CONCESSÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL, desde que observados os 

apontamentos daquela peça técnica e as regras estampadas na Lei Geral de Licitações. 
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No dia lo de dezembro de 2018 reuniu-se mais uma vez a Comissão de Atos 

Preparatórios. Iniciados os trabalhos e aberta a reunião, o Presidente da Comissão deu as 

boas vindas aos servidores concursados no cargo de Técnico em Tráfego e Transporte, Sr. 

Cláudio da Silva Paranaguá e o Sr. Rogério Gonçalves Ribeiro. Bem como explanou acerca 

da remarcação da reunião do dia 03 para o dia 10 do mês de dezembro. Cuja justificativa foi 

solicitada por meio do Ofício N1  006/2018- CAP e respondida mediante Ofício N2  069/2018 - 

SEMOB. Na oportunidade, Sr Cláudio pontuou que fez sugestões no texto do Projeto Básico 

e sugeriu enviar por meio do endereço de e-mail desta comissão, 

cap.transporte.pmvcgmail.com. Afirmou também que não há nessas sugestões 

contribuição do Setor de Estudos Tarifários, vez que em consequência à mudança na 

gerência e não houve tempo hábil para o acompanhamento do material por parte da nova 

equipe. O Presidente desta Comissão afirmou considerar as contribuições por parte dos 

servidores técnicos da Coordenação de Transporte Público da SEMOB. Nesse diapasão ficou 

estabelecida a conclusão do Projeto Básico e a emissão da devida recomendação por parte 

desta Comissão ao Poder Executivo Municipal e a Secretaria Municipal de Mobilidade 

Urbana. Por fim, ficou relembrado o prazo final para a conclusão do trabalho desta 

Comissão na data de 27 de dezembro de 2018. 

Após exaustivas reuniões e o empreendimento de esforços para elaboração do 

Projeto Básico à contratação da empresa para realização dos serviços técnicos já 

descritos neste relatório, de forma a garantir ao Município a obtenção da proposta 

• mais vantajosa e a plena satisfação do Interesse Público, conclui-se com as seguintes 

RECOMENDAÇÕES: 

• A regra esculpida no art. 37, XXI da Constituição diz sobre a 

imprescindibilidade da realização da Licitação para seleção da proposta mais 

vantajosa ao Erário. Ocorre que a regra é mitigada pela própria Carta Magna 

c/c art. 25, inciso II da Lei Geral de Licitações. Ressaltamos que o município 

não detém de servidores qualificados e habilitados na área de Transporte 

capazes de julgar e selecionar futuras propostas em uma licitação na 

modalidade Concorrência do Tipo Técnica e Preço1,conforme apurou esta 

A escolha pelo tipo Técnica e Preço se justifica pelo fato de que os serviços pretensos contratados são 
predominantes intelectuais. Exemplos: CP-002/2009 )UtZ DE FORA - TÉCNICA E PREÇO; 
CP-03/2012 - ESTADO DE PERNAMBUCO - TÉCNICA E PREÇO; CP-013/CELIC/2017 - 
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Comissão. Neste sentido, buscou-se junto a Procuradoria de Licitações 

orientações quanto a possibilidade de contratar tais serviços por meio de 

inexigibilidade de Licitação, quando por meio do parecer n 168/2018 concluiu 

o douto Procurador Átila Carvalho pela possibilidade legal, desde que 

atendido os requisitos legais. Ante o exposto, recomendamos que a 

INEXIGIBILIDADE de licitação seja adotada na seleção da empresa 

responsável pela elaboração dos estudos de viabilidade técnica-econômica, 

Projeto Básico e Edital de Licitação de Concessão, ante a ausência de recursos 

humanos capacitados na área de transporte, o que impossibilitaria o 

julgamento das propostas técnicas. Na oportunidade, colacionamos contatos 

de algumas empresas que atuam no ramo do objeto a ser contratado, 

conforme discriminado abaixo. Compete ao gestor no âmbito de sua 

discricionariedade selecionar o prestador dos serviços, inclusive motivando 

sua escolha, que melhor atenda ao interesse público e a seleção da mais 

profícua proposta à execução dos serviços. 

• flC - SOLUÇÃO EM MOBILIDADE 
o r. marcondes de andrade, 262- são paulo - sp cep 04265-040 - tel/fax; +5511 

2060-0200 e-mail; ttctpttc.com.br  
o sítio eletrônico: http://www.ttc.com.br/ 

• OFICINA CONSULTORES 
• o rua ouvidor peleja 375 cep 04128-000 vila mariana são paulo sp brasil t; 0055 

115078 5994 e; oficina@oficinaconsiiltores.com.br  
o sítio eletrônico: http://www.oficinaconsultores.com.br/ 

• LOGITRANS - Logística, Engenharia e Transportes 
o Av. Cândido de Abreu, 526- SI. 210 A - Centro Cívico - Curitiba - Pr - 80530-905. 

Tel; +55 (41) 3357-2142 
o sítio eletrônico; http;//logitran.com.br/ 

• SYSTRA 
o RUA GOMES DE CARVALHO, 1510, VILA OLÍMPIA, SÃO PAULO - SP. 

TEL; (11)3048-9300 1 Email brasii@systra.com  
o sítio eletrônico: htps;//www.systra.com.br/ptjr/  

• LOGIT ENGENHARIA CONSULTIVA LTDA 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - TÉCNICA E PREÇO; TOMADA DE PREÇOS 01 -2017 
- SANTO ANDRÉ - TÉCNICA E PREÇO. 
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o Av. Eusébio Matoso, 690 - 6° andar Pinheiros - CEP: 05423-000 São 
Paulo - SP - Brasil 55 113474-8500 Comerciai: comercial@LOGITeng.com  
Outras informações: info@LOGITeng.com  

o sítio eletrônico: http://www.logiteng.com/site/index.php  
• EGL ENGENHARIA 

o Complexo The Union SMAS Trecho 3 lotes 1, 2,3 Bloco A, sala 215, 
Setor Complementar, Brasília, DE - Brasil CEP:70.610-635 (61) 
3032-6303 1 3248-1811 Comercial: egl@egl.eng.br  

o sítio eletrônico: http://www.egl.eng.br/ 
Caso o Gestor opte pela realização do procedimento licitatório, deverá prover 

curso de capacitação para os envolvidos no processo, neste sentido cabe ressaltar a 
melhor jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU), em decisão proferida 
nos acórdãos & 544/2016 e 564/2016. Espera-se que o gestor responsável 
compreenda que a busca pela eficiência e o cumprimento dos princípios 
relacionados à atividade administrativa dependem da correta preparação das 
equipes executoras. 

• A Comissão nomeada pelo decreto municipal n° 18.574/2018 foi composta 

exclusivamente por servidores de carreira do órgão municipal, sem qualquer 

tipo de poder decisório para tomada de decisões, ou seja, formada 

vulgarmente pelo "baixo escalão". Ressalta-se que nenhum dos membros 

eleitos possuem qualificação técnica na área de transporte, o que dificultou a 

realização e a consolidação do trabalho. Neste sentido, recomendamos que 

seja NOMEADA nova comissão formada por Agentes Políticos capazes de 

tomar decisões em torno da pretensa contratação, bem como sejam nomeados 

servidores do corpo técnico da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana 

(SEMOB) com atuação na área de Transporte e Estudos Tarifários. 

• Que a próxima Comissão a ser nomeada pelo Chefe do Poder Executivo 

observe os pontos suscitados no Projeto Básico, bem como no relatório 

elaborado pelo senhor Cláudio da Silva Paranaguá, devendo adequá-lo às 

aspirações de melhorias do Sistema de Transporte Público a serem propostas 

pela Gestão Municipal. Ao tempo que deverá ser realizada pesquisa de preço 

para estimar os gastos com a contratação, seja a partir dos preços referenciais 

do 
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(http://www.dnit.gov.br/custos-e-pagamentos/custos-e-pagamentos-I)  ou de 

cotações junto aos prestadores de serviços que atuam na área. Lembramos 

que por força da Lei de Licitações e da LRF tal dispêndio deve ter previsão na 

Lei Orçamentária, devendo haver recursos para custeio da despesa ora 

aventada. 

o Por fim, após apresentação e recebimento do presente Relatório, seja expedido 

ato formal de desligamento dos membros componentes da Comissão de Atos 

Preparatórios. 

Segue em anexo ao presente relatório Projeto Básico contendo 49 páginas e 

cópia dos demais documentos produzidos por essa digna Comissão. 

Vitória da Conquista, 18 de dezembro de 2018. 

- 
EDIMÁRIO FRE1TAIM4NDRADE JÜNIOR 

(Represe nte da FGM) 

LUCIANA OS A DA FRÀNÇA 
(Representante da SEMAD) 

ANTONIO GABRIEL OLIVEIRA ARAUJO 
(Representante da SMTC) 

MANOEL 
114ISPO 

 DA SILVA 
(Representante da SEMAD) 

LÂn 'Í25EREIRA 
	

ADRIA OLIVEIRA 

(Reprefentante da SEMOB) 
	

(Representante da SEMOB) 

o 
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PROJETO BÁSICO 

1. DO CENÁRIO ATUAL DA CIDADE 
Vitória da Conquista é um município brasileiro do estado da Bahia. Sua 

população, conforme o IBGE, em 2017 é de 348. 718 habitantes, o que a faz dela a 
terceira maior cidade do estado, atrás de Salvador e Feira de Santana, e a quarta do 
interior do Nordeste. Possui um dos PIBs que mais crescem no interior desta 
região. É a capital regional de uma área que abrange aproximadamente oitenta 
municípios na Bahia e dezesseis no norte de Minas Gerais. Possui uma área de 
3.204,257 krn2 

e 

Fonte: Google Mapas 
A terceira cidade da Bahia, com cerca de 350 mil habitantes (IBGE 2017) 

possui uma frota de cerca de 128 mil veículos (DENATRAN. 2017), porém 
estima-se que a cidade recebe tantos outros veículos de regiões próximas, bem 
como seus passageiros na busca de emprego, saúde, educação e oportunidades 
diversas. Tal fato deve ser considerado no planejamento da mobilidade urbana, 
pois interfere diretamente na capacidade e densidade viária bem como na própria 
qualidade de vida dos conquistenses, pois todos os munícipes tornam-se usuários 
diretos ou indiretos do trânsito, bem como sofrem os efeitos negativos desse 
aglomerado de veículos na região, como poluição atmosféripa, sonora etc. 

c~4 
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Conquista atende também a um público flutuante de usuários do Sistema 
Municipal de Transporte, são pessoas que convergem ao centro urbano para a 
utilização do comércio, de serviços de saúde e em busca dos centros educacionais, 
pois a cidade é também polo educacional da região sudoeste. Avalia-se que a 
cidade carece de mais poios geradores de demanda fora da área central, pois como 
existe um centro consolidado para onde a maioria das viagens converge, a área é 
saturada em horários de pico, tanto com o trânsito tanto de veículo quanto de 
pedestres, o que torna insegura a caminhada e o tráfego de veículos nas ruas já 
apertadas da região central. 

Os fatores acima apresentados constituem-se em preocupações da atual 
• gestão e todas elas incidem, de algum modo, numa influência direta ou indireta no 

planejamento do transporte público. O objetivo da Secretaria Municipal de 
Mobilidade Urbana é estabelecer um transporte público de qualidade e de acesso a 
todos partindo da compreensão de que gestão de mobilidade urbana não se 
restringe a uma política de governo local e sim de Estado, cujas medidas devem 
transpassar os mandatos eletivos e resultar em um bom legado para a cidade e seus 
munícipes. 

Até meados de julho de 2018, o Serviço de Transporte Coletivo 
Convencional- STC era realizado por duas empresas concessionárias: a Viação 
Vitória, com 92 veículos e Viação Cidade Verde com 86 veículos, a tarifa praticada 
no município é de R$ 3,30 (três reais e trinta centavos). A idade média da frota é de 
5,75 anos em dezembro de 2017. A rede de transporte é formada por linhas Radiais, 
Diametrais e Ferimetrais, sendo que 43 linhas, o que representa 82% do total, 
circula com passagem pelo centro da cidade, divididas em: 31 linhas Radiais, 
correspondente a 61% das linhas e 12 linhas que representam 20% do total, 
atendendo a dois bairros ou regiões passando pelo centro da cidade em linhas 
Diametrais. O sistema dispõe de Integração aberta e temporal com 90 minutos entre 
o acesso ao primeiro ônibus e o embarque no segundo ônibus. A cidade possui 
apenas um terminal central, localizado na Avenida Lauro de Freitas, por onde 
passam todas as linhas radiais e diametrais. 

Atualmente, o Serviço de Transporte Coletivo Convencional - STC é 
operado somente pela concessionária Viação Cidade Verde, após o Município de 
Vitória da Conquista decretar, por meio do ato do Chefe Executivo n2  18.887/20118, 
a caducidade do contrato de concessão em regular processo administrativo 
disciplinar. Cabe ressaltar que conforme sentença prolatada nos autos da Ação 
Popular n2  0501761-94.2013.8.05.0274. n2, fora determinada a rescisão contratual da 
concessão da Viação Cidade Verde. 

Nesse sentido, o município promoverá a reestruturação do Sistema de 
Transporte Coletivo Urbano a partir da Licitação da Concessão do mesmo, dotando 
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a cidade de um serviço mais eficiente, racional, atrativo e oferecido a preço justo à 
população. Para o embasamento do procedimento licitatório da Concessão é 
necessário o desenvolvimento do Estudo Técnico, que indicará um novo modelo 
operacional para o Sistema. 

É nesse contexto que emerge a necessidade de contratação de uma Empresa 
de Consultoria especializada em Transporte e Trânsito que irá, sob supervisão e 
acompanhamento da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, por intermédio 
da Coordenação de Transporte, desenvolver tal estudo. 

2. 	DA LEGISLAÇÃO 	MUNICIPAL 	APLICÁVEL AO 	SISTEMA DE 
COLETIVO URBANO DE VITÓRIA DA CONQUISTA TRANSPORTE 

O Sistema de Transporte Público Coletivo de Vitória da Conquista é regido 
pela seguinte legislação: 

2.1. Lei n°968/99: Dispõe sobre o sistema municipal de transporte público e 
regulamenta a prestação do serviço de transporte coletivo. Disponível 
no link: https://bit.lv/2MSfvqE  

2.2. Lei n° 520/90: Dispõe sobre reserva de lugares em transportes coletivos 
a pessoas indicadas. Disponível no link: https://bit.lv/20nstxd  

2.3. Lei & 802/94: Dispõe o horário de atendimento ao usuário do 
transporte coletivo urbano de vitória da conquista. Disponível no link: 
https://bit.lv/2MeTgVT  

2.4. Lei n° 1.058/01: Dispõe sobre a gratuidade da passagem de ônibus nos 
transportes coletivos municipais para os portadores do vírus hiv que 
tenham desenvolvido a aids e dá outras providências. Disponível no • link: 	_________ 

2.5. Lei n° 1.650/09: Dispõe sobre a colocação de lixeira nos veículos de 
transporte público coletivo do município de vitória da conquista e dá 
outras providências. Disponível no link: https://bit.lv/2ASx34X  

2.6. Lei n° 1.291/05: Dispõe sobre a criação e regulamenta inteiramente o 
conselho municipal de transportes públicos do município de vitória da 
conquista. Disponível em: htt12s:/fbiLlv/20ofonk 

2.7. Lei n°1857/12: Dispõe sobre o uso de aparelhos sonoros ou musicais no 
interior dos veículos de transporte coletivo no município de vitória da 
conquista 	e 	dá 	outras 	providências. 	Disponível 	no 	link: 
http://bit.lv/2MnnC2i.  

2.8. Lei n° 2126/17: Dispõe que seja garantido, o direito a meia passagem a 
todos 	os 	estudantes 	do 	município 	de 	vitória 	da 	conquista-ba. 
Disponível no link: https://bit.lv/2Mve81e  
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2.9. 	Lei nQ  1.385/06: Dispõe sobre o plano diretor do município de Vitória 
da Conquista e dá outras providências. Disponível no link: 
https://bit.lv/20ogicK  

	

2.10. 	Lei n° 1.689/10: Dispõe sobre a proibição do consumo de cigarros, 
charutos, cachimbos ou qualquer outro produto fumígeno, derivado ou 
não do tabaco. Disponível no link: https://bit.lv/2KEmITa  

	

2.11. 	Decreto Municipal n2  11.758/05: Implanta o sistema de bilhetagem 
eletrônica - SBE, como meio de pagamento de tarifa no sistema de 
transporte coletivo urbano de Vitória da Conquista. Disponível no link: 
https://goo.gl/KgAZ9V  

	

2.12. 	Decreto Municipal n2  17.625/2017: Atualiza o valor da tarifa para o 
sistema de transporte coletivo urbano de Vitória da Conquista. 
Disponível no link: http:/fbit.lv/2Mzwe51. 

3. DO OBJETO 
Contratação de serviços especializados de consultoria técnica para 

elaboração de Projeto Básico para a concessão dos serviços do Sistema de Transporte 
Coletivo Urbano de Vitória da Conquista, onde deverá constatar a modelagem 
operacional—financeira, econômica e tarifária do sistema para sua concessão, 
devendo ser abordadas as atividades necessárias à elaboração e implantação dos 
conceitos e diretrizes do projeto básico das linhas e serviço do transporte coletivo, 
assim como as minutas de edital de licitação e do contrato, tudo conforme 
especificações e condições contidas neste Projeto Básico. 

4. DA JUSTIFICATIVA 

09 

	

	A elaboração e qualificação dos estudos técnicos e econômicos, do projeto e 
da minuta do edital de licitação, por sua abrangência e complexidade, requer 
alocação de profissionais especializados em processos de (re)modelagens para 
concessão desse tipo de serviço. 

Portanto, a contratação de consultoria especializada em transporte público se 
justifica pela real necessidade da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana 
(SEMOB) de aportar expertise para consolidação dos estudos técnicos e econômicos, 
do Projeto e da minuta do edital de licitação que visa seleção de propostas de 
pessoas jurídicas (empresa ou consórcios de empresas), que receberão delegação (ou 
outorga) de concessão, na forma mais vantajosa à administração pública e ao 
usuário, para prestação e exploração dos serviços de Transporte Público Coletivo 
Urbano de Passageiros por Ônibus do Município de Vitória da Conquista. 

S. DA FINALIDADE 
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O objetivo deste Projeto Básico (PB) é o estabelecimento de critérios, normas, 
condições contratuais principais e a prestação de informações que permitam a 
elaboração do Estudo Técnico-Econômico visando a Reestn.ituração do Sistema de 
Transporte Coletivo Urbano de Vitória da Conquista e que servirá de base para a 
Licitação da Concessão do mesmo. 

6. DOS PRODUTOS 
Os principais produtos a serem desenvolvidos para consolidação deste 

Termo de Referência estão descritos a seguir. Todos os itens deverão conter nível de 
detalhamento suficiente para composição do Edital de Licitação do Sistema 
Integrado de Transporte Coletivo Público Urbano de Passageiros de Vitória da 

Conquista. 
6.1. PRODUTO 1- DIAGNÓSTICO 
Para a formulação do Diagnóstico será necessária uma série de levantamentos 

e pesquisas que, mesmo citados explicitamente ou não, deverão ser executados para 
atender às exigências contidas neste Termo de Referência para cada um dos 
produtos e subprodutos do Estudo Técnico. 

6.1.1. SUBPRODUTO 1.1 - CARACTERIZAÇÃO DA OFERTA 
Deverá constar desse subproduto a representação gráfica da estrutura 

espacial do Sistema de Transporte Coletivo Urbano existente, com destaque para 
algumas informações relativas ao tipo de serviço prestado pelas mesmas. 

Os itinerários das linhas devem ser transcritos em conjunto, formando um 

mapa geral da rede de transportes para a macroanálise do sistema existente. Além 
disso, um mapa individual de cada linha deve ser preparado para instrumentar os 
estudos mais localizados (um volume por empresa). 

A SEMOB fornecerá, em meio digital, o mapeamento geral das linhas, já com 
a alocação dos pontos de parada 

O mapeamento geral, que abrange toda a cidade, deverá conter: 

• Escala mínima 1:20.000; 
• Principais corredores de transporte determinados pela quantidade de linhas 

que o utilizam; 
• Localização dos pontos terminais nos bairros e das áreas terminais no centro 

da cidade (e bairros); 
• Classificação espacial e funcional das linhas; 
• Principais pontos de parada intermediários com destaque dos possíveis pólos 

geradores de tráfego próximos ao itinerário da linha; 
• Relação codificada das linhas que utilizam determinados trechos da rede de 

transporte, com destaque para a individualidade das linhas nas áreas de 
atendimento exclusivo periferia) 
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O mapeamento individual, onde cada linha tem o seu itinerário precisamente 
delineado, deve destacar: 

• escala mínima 1:10.000; 
• pontos iniciais e finais; pontos de parada intermediários; 
• principais pólos geradores de tráfego na sua área de influência direta (à 400 m 

em torno da linha); conjuntos residenciais de características populares. 

6.1.2. TABELA OPERACIONAL DAS LINHAS 
A partir da documentação de caráter operacional de cada linha, que será 

fornecida pela SEMOB, deverá ser apresentada uma tabela operacional consolidada 
• de todo o sistema existente. 

A tabela operacional constitui-se num cadastro simplificado que 
complementa o mapeamento geral e permite uma consulta mais rápida às 
informações sobre a operação programada para cada linha. 

A tabela operacional, por empresa, deverá conter: 
• código numérico e nome da linha; 
• terminais, inicial e final; dias e horários de funcionamento; 
• períodos típicos e respectivas frequências/intervalos; 
• extensões de ida e volta, número e características da frota operacional; 
• tempos de viagem e do ciclo total, por períodos típicos; 
• número de viagens realizadas por sentido e em um dia útil; 
• volumes de passageiros transportados por dia útil e total anual; Índice de 

Passageiros por Quilômetro (IPK) médio. 

6.1.3. OPERAÇÃO DOS CORREDORES DE TRANSPORTE 
Identificação dos corredores de transporte, dividindo-os em trechos 

característicos e, a partir de pesquisas de campo, relacionar as seguintes informações 
básicas referentes a cada um dos trechos: 

• Características físicas obtidas a partir de levantamentos expeditos de 
campo, destacando-se: largura das pistas, do canteiro central, das 
calçadas, greide das pistas, uso do solo lindeiro (realçando eventuais 
pólos geradores) etc.; 

• Fluxos horários de ônibus obtidos por contagem direta em pontos 
notáveis do corredor, separando-os por sentido, por períodos típicos e 
por dias da semana ou outro método que valide a informação; 

• Número de passageiros embarcados/desembarcados nos principais 
pontos de parada do corredor, obtido na pesquisa embarque / 
desembarque; 
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• Velocidade de percurso e operacional obtidas por pesquisa durante os 
períodos de pico e entre-picos, em dias úteis; 

• Caracterização da lentidão obtida a partir da constatação das 
velocidades do ônibus nos horários de pico e de entre-picos, com 
destaque para as perdas de tempo nos semáforos, pontos de parada, 
operações de carga/descarga de mercadorias, estacionamento irregular. 

6.1.4. OPERAÇÃO DO TERMINAL DE ÔNIBUS DE VITÓRIA DA 
CONQUISTA E PONTOS DE PARADA 

Avaliar as condições operacionais do Terminal de Vitória da Conquista com 
• base em levantamentos de campo e/ou consulta ao projeto geral do sistema: 

• planta de situação, destacando acessos de ônibus e passageiros, disposição 
das baias, dos equipamentos públicos vinculados, das cabines de operação e 
venda de bilhetes, etc.; 

• esquema de circulação, tanto interna, com destaque para os pontos de 
manobra e ultrapassagem, como externa ao terminal, ressaltando o esquema 
de circulação de acesso/saída dos vários corredores de transporte para o 
terminal (A SEMOB disponibilizará as informações existentes em seus 
arquivos). 

Com relação aos pontos de parada dos principais corredores, os mesmos devem 
ser classificados de acordo com o volume de usuários que dele se utilizam e 
conforme a predominância dos movimentos de embarque, de desembarque ou 
ambos, devendo ser levantadas as seguintes informações: 

• Croquis de localização, destacando uso do solo lindeiro, largura da calçada 
(ou plataforma), equipamentos urbanos (abrigos, bancos, telefones públicos, 
caixas de correio etc.), postes, banca de jornal, pólos geradores próximos etc.; 

• Regulamentação da circulação, ressaltando a presença (legal ou não) de 
veículos estacionados, de manobras e frequência de carga e descargas, da 
sinalização de regulamentação, do balizamento da pista e das áreas de 
manobra para entrada e saída do ônibus junto ao ponto; 

• Dados operacionais, destacando-se o número de linhas que se utilizam do 
ponto, a frequência de ônibus/linhas nos períodos típicos, o número médio de 
passageiros embarcando/desembarcando. 

6.2. SUBPRODUTO 1.2 - PERFIL DA DEMANDA MANIFESTA 
A análise da demanda manifesta deverá ser executada elaborando-se o seu 

perfil segundo suas variações: 
• Temporal: relativo às intensidades de uso do transporte público em diferentes 

unidades de tempo (ano, mês, dia e ora); 
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• Espacial: relativa às intensidades de solicitação dos diferentes trechos 
componentes de uma linha de transporte público. 

Para tanto, serão necessárias as seguintes pesquisas de movimentação de 
passageiros: 
A) Pesquisa Embarque / Desembarque: 

6.2.1. SUBPRODUTO 121: PESQUISA 
EMBARQUE-DESEMBARQUE (PLANEJAMENTO E 
PESQUISA DE CAMPO) 

6.2.2. SUBPRODUTO 1.2.2: PESQUISA ORIGEM-DESTINO 
. 	 (TABULAÇÃO E RELATÓRIO FINAL) 

B) Pesquisa Origem/Destino embarcada: 
6.2.3. SUBPRODUTO 1.2.3: PESQUISA ORIGEM-DESTINO 

(PLANEJAMENTO E PESQUISA DE CAMPO) 
6.2.4. SUBPRODUTO 1.2,4: PESQUISA ORIGEM-DESTINO 

(TABULAÇÃO E RELATÓRIO FINAL) 
Deverão ser desenvolvidas, no mínimo, as seguintes atividades para a 

realização das pesquisas: 
• descrição dos pontos de parada, que será fornecida pela SEMOB; 
• definição da amostra a ser utilizada nas duas pesquisas; 
• elaboração dos formulários a serem utilizados na pesquisa; 
• elaboração do Manual de Instruções para dar apoio ao treinamento dos 

pesquisadores e consulta durante os trabalhos de campo, para as pesquisas a 
serem realizadas; 

• recrutamento, seleção, contratação e treinamento dos pesquisadores (campo e 
escritório); 

• elaboração do planejamento da pesquisa e da logística da pesquisa; 
• execução e tabulação das pesquisas e emissão dos relatórios e informações 

necessárias ao desenvolvimento do planos. 

Os estudos sobre o comportamento temporal da demanda manifesta deverão 
referir-se a quatro períodos de tempo distintos: 

• evolução anual; 
• flutuação mensal; 
• flutuação diária; 
• flutuação horária. 

A partir da avaliação da flutuação diária, deverão ser definidos três 
parâmetros de análise da demanda manifesft: '7 
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• volume diário; 
• fator de ajuste diário; 
• fator de equivalência. 

A variação da demanda de transportes ao longo das horas do dia em análise, 
deverá ser analisada separadamente, conforme o sentido de percurso da linha. 
Parâmetros a serem definidos: 

• Fator de Desequilíbrio; 
• Horas-pico; 
• Coeficiente de Pico. 

O comportamento temporal deverá se dar pela análise dos pontos localizados 
e/ou trechos da rede e desenvolvida a partir da quantificação do movimento de 
embarque e desembarque de passageiros nos diferentes pontos de parada e deve ser 
explicitado através dos seguintes conceitos: 

• Ocupação do trecho; 
• Ocupação crítica da viagem; 
• Índice de ocupação; 
• Capacidade nominal de transporte; 
• Índice de renovação. 

6.3. SUBPRODUTO 1.3 - FORMULAÇÃO DE DIAGNÓSTICO 
A formulação do respectivo diagnóstico operacional deverá ser elaborada 

com a seguinte itemização básica (sem que a mesma represente uma regra absoluta): 
• Recobrimento espacial: representando as condições de cobertura geográfica 

da rede de transporte público da região; 
• Carregamento do sistema: envolvendo a análise dos deslocamentos e a 

intensidade de utilização dos vários trechos da rede de transporte público; 
• Desempenho dos corredores: envolvendo as condições de circulação e seus 

reflexos no tempo de viagem e na operação dos pontos de parada. 

6.3.1. RECOBRIMENTO ESPACIAL: 
Deverá ser verificada a adequação da configuração atual das linhas no 

atendimento quanto: 
• as principais linhas de desejo dos deslocamentos, analisando-se a existência 

de quantidades significativas de transferências; 
• a função captação/distribuição, analisando-se a sinuosidade dos itinerários 

nas zonas residenciais; 
• a proximidade dos mesmos nos grandes ólos geradores/atratores de viagem; 

» 4<__ 
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• o transporte social junto às áreas pouco densas e de população de baixa renda; 
• a distância entre os pontos de parada e sua localização, em especial nas zonas 

comerciais e de prestação de serviços; 
• a função transporte, analisando-se a distribuição espacial das atividades e sua 

interconexão através dos principais corredores de transporte; 
• a oferta de transporte aos usuários lindeiros aos corredores. 

Essa análise deverá ser desenvolvida a partir dos mapas gerais da rede e 
individuais das linhas componentes do sistema, contendo: 

• itinerário (s) e pontos de parada da (s) linha (s); 

• 
• tipologia dos serviços ofertados; 
• corredores de transporte e uso do solo lindeiro; 
• zonas residenciais e sua densidade de ocupação; 
• a localização dos pólos geradores no entorno da (s) linha (s) (à 400 m); 
• barreiras naturais (rios, morros, bosques, parques, etc.) ou artificiais 

(ferrovias, grandes empreendimentos - centros de compra, estádios, 
universidades, etc); 

• locais com possibilidades de acidentes naturais (enchentes, atoleiros, 
desbarrancamentos, etc.) 

O resultado dessa análise deve ser representado por uma classificação 
qualitativa (ótima, boa, regular, etc.) da acessibilidade das diversas atividades 
urbanas ao sistema de transporte público. Na avaliação desses resultados os seus 
efeitos devem ser confrontados com a quantidade de usuários afetados. Como 
proposição do diagnóstico poderão ser sugeridas uma série de medidas 
operacionais, tais como: 

• Consolidação ou criação de linhas; 
• Extensão, alteração ou retificação de itinerários; 
• Reposicionamento de pontos de parada; 
• Soluções para os principais problemas dos corredores relativos à geometria 

viária e pavimentação. 

6.3.2. CARREGAMENTO DO SISTEMA 
Deverá ser feita uma avaliação global dos deslocamentos dos usuários e da 

variação espacial da demanda das linhas componentes da rede de transporte. A 
análise do carregamento de partes da linha deverá sugerir ações do tipo: 

• Aumento ou redução de frequência (e consequente ajuste na frota 
operacional); 

• Implantação de retornos operacionais; 

CÇGÉ5_ 
J/' ri 
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• Alteração/consolidação de itinerários; 
• Criação de novas linhas e/ou tipos de serviços; 
• Alteração de tecnologia; 
• Escalonamento dos pontos de parada. 

6.3.3. DESEMPENHO DOS CORREDORES 
O desempenho operacional dos corredores de transporte está intimamente 

relacionado com o esquema de circulação do trânsito em geral e os esquemas de 
prioridade que eventualmente o transporte público já possua. Para a avaliação do 
desempenho operacional, deverão ser considerados dois parâmetros com referência 

ao fluxo de ônibus: 
• O grau de saturação; 
• O índice de desempenho. 

Como decorrência da análise de desempenho do corredor poderão ser 

propostas ações do tipo: 
• Implantação de esquemas de prioridade para circulação dos ônibus; 

• Escalonamento dos pontos de parada; 
• Revisão no esquema de circulação geral da área; 
• Coordenação semafórica; 
• Alteração de itinerários (desvio para subcorredores); 
• Implantação de viagens expressas e/ou diretas; 
• Adequação da tecnologia e/ou dos pontos de parada; 
• Retificação de itinerários nas áreas de captação/distribuição. 

6.3.4. DESEMPENHO DO TERMINAL DE VITÓRIA DA 

• CONQUISTA 
Deverá se proceder a uma análise das condições operacionais do terminal 

existente durante a formulação do diagnóstico do sistema. 
As Condições de Circulação deverão passar pela avaliação das dimensões 

físicas das baias e pistas de trânsito e também ao esquema de circulação, tanto 
interna como externa, redefinindo os respectivos fluxos horários máximos de ônibus 
de acordo as baias existentes. Neste aspecto devem ser avaliadas as larguras efetivas 
das pistas de acesso, de circulação e de estacionamento para embarque/desembarque 
e, se permitem ou não, a ultrapassagem entre os ônibus. 

Deverão ser analisados os Fluxos de Pedestres no que se refere à 
movimentação de usuários no seu trajeto de acesso/saída às baias em termos de 
quantidade, percurso efetuado, pontos de conflito com eventuais equipamentos do 
terminal e localização dos pontos de travessia. 

6.4. PRODUTO 02- ELABORAÇÃO PO PLANO OPERACIONAL 
4 
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Para a elaboração do Plano Operacional os aspectos descritos nos itens a 

seguir deverão ser analisados. Além desses aspectos é importante também a análise 
do sistema existente e de alguns parâmetros conceituais referentes aos elementos 

intervenientes e às características gerais do sistema. 
6.4.1. MODELO FÍSICO-OPERACIONAL 

A formulação de um modelo físico-operacional da rede de transporte público deverá 

consistir na macro elaboração de uma distribuição espacial das linhas adequadas às suas 

funções (transporte X captação / distribuição), de acordo com os principais desejos de 

deslocamento da população e em consonância com uma política de tarifação. 
O diagnóstico do desempenho operacional do sistema deverá ser utilizado, 

• especialmente quanto a: 

1. adequação da oferta, representada pelos níveis de ociosidade da frota. condições 

operacionais e cobertura da rede; 

2. perfil da demanda, representado pelos padrões de deslocamento, tempos médios (de 
viagem, de espera, quantidade de transferências. horários de concentração e sua 

intensidade); 

3. operação do trânsito, refletindo as interferências recíprocas do veículo de transporte 

público na circulação geral, a localização dos pontos de parada e áreas terminais; 

4. custos do transporte, considerando a estrutura tarifária, seus valores nominais, sua 

adequação à realidade social dos usuários e do desempenho econômico dos 

operadores; 

5. aspectos institucionais, relativos às condições jurídico-administrativas de 

relacionamento poder público x operador x usuário e especificamente entre distintos 

operadores. 
6.4.2. FILOSOFIA OPERACIONAL 

A operação do sistema de transporte público de passageiros está condicionada pela 

forma como a espinha dorsal do sistema for estruturada, e deverá ser caracterizada 

fundamentalmente pelas condições de operação do transporte nas principais vias que servem 

de suporte para itinerários do transporte público (corredores). 
Problemas intrínsecos ao transporte público também deverão ser analisados, tais 

como: 
1. disputa predatória entre operadores e o transporte clandestino: 

2. irracionalidade de itinerários; 

3. ociosidade no uso do veículo: 
4. elevados custos de transporte. 

O esquema operacional de uma rede de transporte público deverá ser confrontado com 

as funções que o mesmo deve ter: transporte x captação / distribuição e levando-se em conta 
ainda a tipologia de linhas - diametrais, radiais, circulares, alirnentadoras, etc.,. que podem 
existir como resultante das linhas de desejo dos deslocamentos dos usuário. 
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6.4.3. ESTRUTURAÇÃO OPERACIONAL DA REDE DE 
TRANSPORTE 

Fixada a filosofia operacional do sistema, deverão ser identificados os principais 
trechos da rede para caracterizá-los como corredores. 

A definição do tipo de linha deverá ser acompanhada da sua classificação funcional 

preliminar (tronco, aumentadora. seletiva. convencional, etc). 

6.4.4. SELEÇÃO DAS TECNOLOGIAS 
A seleção do tipo de veículo a ser utilizado na operação dos diversos trechos da rede de 

transporte público, para os dois planos operacionais, deverá ser decorrência de uma série de 

aspectos a serem abordados, a saber: 

1. a lógica operacional do sistema: 

2. o desempenho operacional dos corredores: 

3. a capacidade de transporte dos veículos: 

4. a economicidade do sistema. 
O modelo fisico-operacional definido para o Sistema de Transporte Coletivo Urbano 

deverá ser base para a seleção das tecnologias pois especifica em linhas gerais as condições 

de atendimento às funções de captação/distribuição e transporte propriamente dito, da forma 

operacional nos trechos mais carregados da rede - eixo (linhas tronco) x corredores (linhas 

convencionais) e da tipologia das linhas - radiais, diametrais, circulares etc. 
Deverá existir sempre a preocupação de compensar a distância mais longa do 

deslocamento com uma velocidade maior para sua efetivação, de forma que o tempo 

resultante seja sempre o menor possível. 

A seleção da tecnologia enfocada sob o aspecto de seu desempenho operacional 

deverá procurar avaliar: 

1. a sinuosidade do itinerário; 
2. o tratamento viário: 

3. a localização das paradas. 
A seleção da tecnologia do ponto de vista da sua capacidade de transporte deverá se 

basear na análise das condições de atendimento da demanda nos trechos críticos, na 

segurança da operação e no "layout" interno dos veículos. 
A análise das opções tecnológicas a serem selecionadas para atender os diferentes 

trechos da rede de transporte público deverá se basear não só na viabilidade econômica de 

cada segmento, mas também nas possibilidades de aproveitamento de tecnologias já 

disponíveis (reciclando seu uso) e na disponibilidade de fontes energéticas adequadas à 
realidade local e nacional. 

Assim, a economicidade do sistema proposto deverá ser enfocada quanto a: 
1. investimento inicial, tanto na aquisição do veículo como na adequação de toda 

infra-estrutura a ele relacionada (tratamento viário, terminais, pontos de parada ou 
estações); 
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2. investimentos posteriores, para ampliação e ajuste da oferta às novas demandas e para 

a manutenção adequada; 

3. custos operacionais, face aos reflexos diretos dos mesmos, nos níveis tarifários a 

serem cobrados dos usuários; 

4. disponibilidade de energia, tanto em relação à sua existência em quantidade suficiente 
para atender à região, como também no que se refere ao valor unitário para o 

consumidor. 
Na seleção das tecnologias deverá ser contemplada a questão da acessibilidade às 

pessoas com deficiência. 

6.4.5. DIMENSIONAMENTO BÁSICO DO SISTEMA (Material 

Rodante e Frequências) 
O dimensionamento do sistema consistirá na seleção e localização das diversas 

tecnologias, na quantificação do material rodante e reserva (frota de veículos) e na definição 
das freqüências por dia-tipo e períodos típicos. necessários para atender à demanda atual. 

A quantificação da frota necessária à operação deverá ser feita para atender às 

demandas da hora pico que representam a máxima solicitação do sistema. 
O dimensionamento deverá ser feito para todas as linhas que fizerem parte do Plano 

Operacional. 
6.4.6. BILHETAGEM ELETRÔNICA 

Nesse subproduto deverá ser apresentado um modelo de Bilhetagem Eletrônica.e de 

Serviços de Informações aos Usuários mais adequados à proposta de Reestruturação do 

Sistema de Transporte Coletivo Urbano. O modelo deverá ser detalhado de forma a: 

1. possibilitar uma identificação dos custos de implantação, operação e manutenção para 

os horizontes de projetos definidos; 

2. servir de referência para o Edital da Licitação da Concessão do Sistema de transporte 

Coletivo Urbano. 
O Sistema de Bilhetagem eletrônica e de Serviços de Informações aos Usuários 

deverá ser modelado com base, no mínimo, nos seguintes objetivos básicos: 
t. Proporcionar o controle de todos os usuários do transporte coletivo de passageiros, 

sejam eles pagantes ou não, através da passagem pelas catracas, exceto para os casos 

em que o usuário seja impossibilitado fisicamente e esteja previsto em lei; 

2. Minimizar a evasão de receita: 

3. Possibilitar a racionalização da rede de transporte, através da integração temporal em 
terminal fechado e/ou aberto, com aumento da mobilidade dos usuários: 

4. Possibilitar flexibilidade da estrutura tarifária; 

5. Proporcionar maior segurança, pela venda antecipada dos cartões, com a consequente 

redução de valores monetários embarcados: 
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6. Possibilitar a aferição do cumprimento das determinações de operação do serviço 

obtendo os dados operacionais necessários para o cálculo da remuneração dos 

serviços prestados pela empresa operadora: 

7. Permitir uma coleta de dados que subsidie o planejamento do sistema de transporte 

coletivo e a programação dos serviços: 

8. Modernizar a gestão do sistema de arrecadação, com o aperfeiçoamento do controle 

gerencial; 

9. Possibilitar o fechamento financeiro dos lotes de crédito eletrônico com plena 

rastreabilidade; 

lO. Permitir a transparência das informações, tanto para as operadoras, quanto para o 

órgão Gestor: 

11. Gerar indicadores do transporte coletivo público para os gestores do sistema; 

12. Garantir ao usuário acesso facilitado às informações sobre o Sistema de Transporte 

Coletivo Urbano ao longo de toda a rede de serviços ofertados. 

6.5. PRODUTO 03 - PROJETO FUNCIONAL DO SISTEMA VIÁRIO DE 

APOIO 

Deverão ser analisados, para o plano operacional, como melhorar as 

condições de circulação dos veículos de transporte coletivo levando-se em conta, no 

mínimo, os principais aspectos a seguir: 

• o estudo para seleção do tratamento preferencial na circulação; 

• os tipos de tratamento preferencial com comentários sobre sua 

operacionalização; 

• o tratamento nos pontos de parada intermediários; 

A implantação dos pontos de parada das linhas de ônibus urbanos, nos 

principais corredores, deverá ser examinada sob diversos enfoques, notadamente 

quanto às condições: 

• da circulação geral; 

• da velocidade comercial da linha; 

• de manobra dos veículos; 

• dos equipamentos urbanos vinculados. 

6.6. PRODUTO 04- IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO 

Deverão ser detalhados os procedimentos necessários para implementação do plano 

operacional formulado, levando-se em conta os seguintes aspectos: 

Plano de Implantação: 

1. Delimitação os bolsões ou áreas de detalhamento do plano; 
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2. Programação as adequações no sistema viário e pontos de parada dos corredores, na 
área central e sub-pólos regionais 

3. Esquematização um plano de pavimentação (áreas periféricas) e de 
recuperação/manutenção nas demais vias dos itinerários básicos; 

4. Programação físico-financeira para implementação do plano no período. 

Estratégia de Operacionalização: 
1. Remanejamento itinerários nos trechos caracterizados como de função transporte e 

reposicionar pontos de parada: 
2. Adequação de itinerários nos bairros (função captação/distribuição) atendendo pontos 

de demanda concentrada com rotas de boa acessibilidade ao usuário; e 
6.7. PRODUTO 05 - REGULAMENTAÇÃO DO SISTEMA DE 

TRANSPORTE COLETIVO 

Deverá constar desse Produto uma proposta de regulamentação do Sistema 
de Transporte Público Coletivo Urbano em conformidade com o novo modelo 
proposto para a reestruturação do sistema, objetivando estabelecer a base legal para 
a prestação do serviço e, em decorrência, as obrigações e deveres das entidades 
públicas e privadas envolvidas. A regulamentação deverá ser trabalhada com o 
entendimento que ela é fundamental para a organização dos serviços de transporte e 
para garantir à administração o controle necessário. 

A regulamentação deverá considerar, no mínimo, os seguintes aspectos: 
A) Instrumento jurídico básico: unia lei municipal dispondo sobre o Sistema de Transporte 
Público Coletivo Urbano. Corno tal deve, no mínimo: 

• Definir e conceituar as modalidades que compõem o sistema municipal de 
transporte público; 

• Definir procedimentos e sanções para serviços irregulares; 
• Fixar diretrizes sobre a política do sistema de transporte público; 
• Definir o regime jurídico de execução dos serviços; 
• Criar entidades estatais, outorgando-lhes o serviço se esse for o caso, ou 

adequar suas competências; 
• Fixar as obrigações das partes; 
• Definir critérios para a licitação; 
• Definir condições específicas do contrato ou termo de delegação, conforme o 

caso; 
• Definir diretrizes a serem seguidas na gestão e operação; 
• Fixar penalizações (classes); 
• Dispor sobre intervenção e assunto do serviço; 

4 /"V, 
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• Dispor sobre a transitoriedade da situação vigente; 
• Remeter para decreto a regulamentação da lei. 

B) Preparada, discutida, aprovada e sancionada a lei, cabe a edição de um regulamento de 
transporte, via decreto do Executivo, o qual deverá conter, no mínimo: 

8.1) DEFINIÇÕES GERAIS: 
• Terminologia (definições do significados dos termos utilizados no 

regulamento e nas relações cotidianas entre as partes); 

• Organização do serviço essencial de transporte coletivo; 

• Direitos e responsabilidade do órgão gestor, das empresas operadoras (se 

houver) e dos usuários. 
• Gestão do serviço de transporte: 
• Planejamento e especificação do serviço de transporte; 
• Tarifa (critérios); 
• Fiscalização do serviço de transporte; 

• Infrações e procedimentos para aplicação da penalidade e dos recursos; 

• Intervenção no serviço. 
8.2) Regulamentação Operacional dos Terminais, contendo no mínimo: 

normas e padrões de limpeza, manutenção e conservação; normas e padrões de 
segurança interna; normas e padrões de fiscalização; normas e padrões de 
comportamento de operadores dos veículos; normas e padrões de comportamento 
para os funcionários internos; normas e padrões de comportamento para os 
usuários; características operacionais do terminal; características organizacionais e 
de relação com os demais órgãos do poder público, com as empresas operadoras e 
com a comunidade; obrigações da Administradora do Terminal; normas de serviços 
públicos e de apoio; obrigações das Empresas de Transporte; penalidades aplicáveis 
às empresas de transporte, firmas estabelecidas, prestadoras de serviços, órgãos 
estabelecidos e a seus respectivos representantes, empregados ou funcionários em 
atividade nos Terminais (se for o caso). 

13.3) Prestação e exploração dos serviços de transporte; 
8.4) Execução das viagens; 
8.5) Veículos e sua manutenção; 
13.6) Instalações; 
8.7) Pessoal; 
13.8) Arrecadação. 
8.9) Da câmara de compensação tarifária (se for o caso): 
13.10) Organização e funcionamento; 
8.11) Critérios de apropriação das receitas, custos e repasses. 
13.12) Disposições gerais e transitórias; 
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Decretado o regulamento de transporte poderá caber a complementação 
através de portarias ou normas fixando procedimentos complementares. 

6.8. PRODUTO 05 - DO ESTUDO DE VIABILIDADE 

ECONÔMICO-FINANCEIRA 
6.8.1. Um estudo deverá ser elaborado com base na(s) proposta(s) 

técnica(s) para o Município de Vitória da Conquista, resultantes 
do PRODUTO 3, de modo a avaliar a viabilidade 
econômico-financeira da operação dos serviços em questão, a ser 
concedido nas condições propostas, de modo a concluir a 

• melhor solução operacional-financeira a ser adotada - que se 

consubstanciará no Projeto Básico, também previsto no 

PRODUTO 6. 
6.8.2. Referido estudo também deverá apresentar os parâmetros 

técnicos necessários que serão considerados no edital de 
licitação a ser elaborado pelo Município. 

6.8.3. O estudo deverá apresentar, na forma de um modelo de cálculo, 
no mínimo, as planilhas discriminadas noAnexo 1 ao presente, 
detendo-se nos seguintes conteúdos: 

	

6.8.3.1. 	O orçamento do custo operacional dos serviços e de 
investimentos com base nas especificações definidas na(s) 
proposta(s) técnica(s) objeto do PRODUTO 3, e em 
parâmetros e metodologias de cálculo reconhecidos no 
setor, inclusive levando em consideração a metodologia 

S 	
empregada no Município de Vitória da Conquista para o 
cálculo tarifário, a fim de se obter a melhor solução 
operacional-financeira (melhor ponderação proposta 

técnica + estudo de viabilidade econômico financeira), 

que consubstanciará o Projeto Básico. 

	

6.8.3.2. 	A projeção das receitas tarifárias e extra tarifárias no 
prazo da concessão considerando as análises realizadas 
nas etapas de diagnóstico e propostas e o valor da tarifa 
definido para a concessão (tarifa usuário ou tarifa técnica, 
conforme modelo a ser discutido com a SEMOB). 

	

6.8.3.3. 	O fluxo de caixa da concessão considerando as receitas, 
custos operacionais, investimentos e pagamentos de 
outorga, se assim for definido no modelo da concessão. 

	

6.8.3.4. 	O modelo deverá permitir a simulação e a análise de 
diversas possibilidades de composição de parâmetros da 

9 	- X 41 ~ 
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concessão, como de prazo, de pagamento de outorga ou 
não, de investimentos em infraestrutura ou não, entre 
outros. 

	

6.8.4. 	A contratada deverá apresentar um Manual de utilização da 
Nova Planilha Tarifária; 

	

6.8.5. 	Ademais, o 

6.9. PRODUTO 06 - REFERENCIAL TÉCNICO PARA O MODELO DE 
CONCESSÃO 

A contratada deverá atuar junto à SEMOB e a Procuradoria Jurídica do 
.• 	Município, elaborando o Projeto Básico e o Edital de Licitação e seus anexos, como 

os relacionados a seguir: 
s Regime econômico-financeiro da subconcessão (nos termos do art. 92,  da Lei 

12.587/12); 
• Periodicidade mínima de reajuste de tarifas, incluindo a transferência de 

parcela dos ganhos de eficiência e produtividade das empresas aos usuários 
(nos termos dos §§ 92, e 10, do art. 92,  da Lei 12.587/12); 

• Metas de qualidade e desempenho, incentivos e penalidades; alocação de 
riscos econômicos e financeiros; estabelecimentos de meios de informações; 
eventuais receitas alternativas visando à modicidade das tarifas (nos termos 
dos incisos 1 a V, do art. 10, da Lei 12.587/12); 

• Definição de parâmetros técnicos de conforto e segurança para usuários, 
motorista e cobrador, nos termos do exigido pela Lei 12.587/12); 

• Instruções para a apresentação do estudo de viabilidade econômico-financeiro 
• pelas proponentes; 

• Modelo das propostas técnicas e comerciais a serem apresentadas pelas 
proponentes; 

• Elaboração da metodologia de execução que deverá constar no edital e nas 
propostas dos licitantes, com as notas que possibilitarão uma apreciação ou 
julgamento objetivos; 	 j 

• Valor total do futuro contrato, baseado no tempo a ser estipulado, considerando que 
os requisitos de qualificação econômico-financeira devem ter como base de cálculo o 
valor dos investimentos devidos pela concessionária e no investimento das 
proponentes. 

• Condições de qualificação econômica das proponentes (capital social, índice 
de liquidez), levando em conta o valor do investimento. 

• Condições de qualificação técnica das proponentes (apresentação de atestado 
e/ou quantidades adequadas), à luz da jurisprudência dominante dos 
Tribunais de Contas e Tribunais Superior s. 
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• Definição motivada dos valores de garantia de proposta e garantia de 
execução, incluindo motivação da eventual cumulação ou não. 

• Material e suporte para eventual audiência pública a ser realizada pela 
Contratante. 

• Definição motivada - no que tange ao aspecto técnico e nas premissas 
utilizadas no estudo e viabilidade econômico-financeira, dos valores ou 
porcentagens relativos às ofertas inexequíveis ou excessivas objeto das 
propostas oferecidas; 

6.10. ATIVIDADES DE SUPORTE TÉCNICO 

A contratada deverá, ao longo do prazo dos trabalhos, prestar assessoria a 
Comissão de Licitação e à SEMOB nos assuntos de natureza técnica relacionados 
com a instrução e processamento da licitação para a concessão dos serviços de 
transporte coletivo do Sistema de Transporte Municipal de Vitória da Conquista. 

A assessoria se dará por meio da participação em reuniões e na redação de 
minutas de documentos técnicos. 

Entre os assuntos que compõem o rol de assuntos de natureza técnica, para os 
quais poderão ser requeridos os serviços de assessoria, incluem-se os seguintes: 

• Pedidos de esclarecimentos de assuntos técnicos, especialmente aqueles 
relativos aos anexos do edital; 

• Eventuais impugnações; 
• Avaliação de propostas, especialmente dos estudos de viabilidade 

econômico-financeira; 
• Eventuais recursos administrativos. •  

O conteúdo das atividades relacionadas com as atividades de suporte técnico 
não precisará ser apresentado por intermédio de relatórios técnicos. 

7. DAS DIRETRIZES GERAIS PARA APRESENTAÇÃO DOS RELATÓRIOS 
TÉCNICOS 
Este item contém as principais orientações para a elaboração dos produtos: o 

desenvolvimento das formatações e demais aspectos relativos às 
apresentações/representações gráficas que devem ser utilizadas ao longo de todas as 
etapas de consolidação dos serviços. 

Para o repasse de conhecimentos técnicos dos produtos elaborados, visando a 
sua boa leitura, interpretação, compreensão e aplicação, a empresa contratada deve: 

1. Garantir a entrega de cada um dos produtos, conforme as especificações 
exigidas pela SEMOB, tanto dos documentos prévios quanto dos definitivos: 
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• Todos os elementos que compõem os Produtos devem ser elaborados 
por profissional legalmente habilitado, sendo indispensável o registro 
da respectiva ART - Anotação de Responsabilidade Técnica (CREA) ou 
RRT - Registro de Responsabilidade Técnica (CAU), identificação do 
autor e sua assinatura em cada uma das peças gráficas e documentos 
produzidos. 

• Entregar os Produtos conforme abaixo: 
o Na versão preliminar para avaliação em 3 cópias: 

M Textos em meio impresso, em papel A4, de acordo com o 
padrão da ABNT, devidamente encadernados; 

, 

	

	 • Desenhos técnicos impressos em escala/formato 
adequados, e 

• Em meio magnético, do tipo Compact Disc (CD), Pen 
drive ou similar. 

o Na versão definitiva, após aprovação, em 5 cópias: 
• Textos em meio impresso, em papel A4, de acordo com o 

padrão da ABNT, devidamente encadernados; 
• Desenhos técnicos impressos em escala/formato 

adequados, e 
• Em meio magnético, do tipo Compact Disc (CD), Pen 

drive ou similar. 
• Os arquivos digitais deverão ser entregues em mídia adequada ao 

tamanho dos arquivos: "DVD", "CD", "Pen Drive" ou similar; 
• Juntamente com cada mídia, devem ser entregues todas as informações 

necessárias à sua rápida consulta, acompanhada de: 

* 	 o Lista dos arquivos/planilhas/elementos constantes nessa mídia, 
bem como o assunto a que pertencem; 

o Lista dos elementos que compõem esses arquivos, seus 
atributos, fontes utilizadas, blocos, etc., bem como as camadas 
(nível/layer) a que pertencem; 	 ( 

Nota: As planilhas das pesquisas de campo (levantamentos de dados) devem ser 
organizadas em um BANCO DE DADOS - PESQUISAS, em separado, que 
possibilite consultas futuras da SEMOB. 

2.Fazer as eventuais correções solicitadas pela SEMOB, apresentando as 
cópias impressas solicitadas, acompanhadas das versões em meio digital; 

3. Devolver a referida cópia contendo a indicação das alterações solicitadas, 
no caso de correções feitas em papel, para facilitar nova avaliação por parte do 
SEMOB; 	 /1 

II 
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4. Providenciar a revisão solicitada no tempo estipulado pela SEMOB, no caso 
de necessidade de revisão do plano elaborado. O prazo poderá ser ampliado prazo, a 
critério da SEMOB, conforme a complexidade da tarefa gerada; 

5. Encadernar os originais de todos os documentos técnicos, bem como suas 
respectivas reproduções xerográficas, utilizando capa, em papel gramatura 90 
(noventa), com destaque para a nomenclatura do órgão contratante "Prefeitura 
Municipal de Vitória da Conquista"; 

6. Apresentar os originais de desenhos nas versões definitivas, de forma que 
possam ser reproduzidos em cópias, sem que se percam as informações contidas e a 
qualidade dos desenhos. É obrigatória a apresentação em cores. Os mapas com 

• legendas em cores devem ser obrigatoriamente adaptados para permitirem 
apresentação e/ou reprodução monocromática concomitante. Os arquivos digitais 
devem estar disponíveis nos formatos *.DwG  e  *.pDp  do padrão ADOBE ACROBAT 
em pastas separadas e identificadas na sequência de apresentação dos desenhos. 

7. Apresentar, após a aprovação de todos os documentos: 
• um arquivo digital em formato * PDF do padrão ADOBE ACROBAT, 

incluindo todos os documentos, seguindo a ordem adotada neste Termo de 
Referência; 

• registro em Compact Disc (CD), Pen drive ou similar de todos os produtos 
entregues, para a criação de uma discoteca digital que registre a memória dos 
serviços. 

7.1. 	DISPOSIÇÕES ESPECÍFICAS PARA A ENTREGA DOS 
PRODUTOS 

• Os elementos que compõem os produtos devem ser apresentados em texto 
(relatório técnico, apostilas e cadernos em formato A-4), tabelas, gráficos, 
diagramas, fluxogramas, resultados de levantamentos e pesquisas, mapas e 
plantas (com especificações técnicas, planilhas de quantitativos, memoriais 
descritivos), etc., conforme a necessidade técnica. 

• Todas as informações literais (arquivos de texto) devem ser apresentadas no 
padrão ABNT - A4, em formato *.DOC  do padrão Microsoft Word 2003 ou 
*.DOCx do padrão Microsoft Office Word 2007 e/ou em formato *.xLs do 
padrão Microsoft Excel 2003 ou *.xLsx  do padrão Microsoft Office Excel 2007, 
abertos para edição da SEMOB. 

• As figuras e/ou ilustrações devem estar incorporadas aos arquivos do Word 
por inserção de arquivos em formato *.WMF,  do padrão Windows Metafile ou 
*.Jpeg  e apresentadas também em formato *DXF *.Dwc do padrão 
AutoCADI2, *.DGN  do padrão Microstation V8i ou do padrão Corel Draw, 
versão 11, abertos para edição da SEM B. 
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• As fotografias e imagens devem ser apresentadas em formato *.JPG  ou  *.TIF, 

com resolução mínima de 2 megapixeis. 
• Os resultados das pesquisas (planilhas de campo e respectivas tabulações) 

devem ser apresentados em formato *.xLs do padrão Microsoft Excel 2003 ou 
*.xLsx do padrão Microsoft Office Excel 2007, abertos para edição da SEMOB. 

• Os arquivos de desenho deverão ter formato *.Dwc do padrão AutoCAD12, 
ou *.DGN  do padrão Microstation V8i. A escala e o tamanho da representação 
deverão decidir o formato da folha ou prancha de desenho. Em todos os 
casos, a escala selecionada deve ser suficientemente grande para permitir uma 
interpretação fácil e clara da informação representada. Para a elaboração das: 

• o As apresentações audiovisuais finais, devem ser entregues em formato 
e *.PPS do padrão Microsoft Office Power Point 2007, abertos 

para edição da SEMOB. 
o Os arquivos para divulgação via Internet, no formato *.PDF  do padrão 

ADOBE ACROBAT ou * HTML conforme o caso. 
• Todo o material produzido será de propriedade do Município de Vitória da 

Conquista, que poderá modificá-lo e utilizá-lo da forma que lhe for 
conveniente, sem qualquer indenização à contratada. 

• Os custos referentes às impressões, cópias, DVD(s) e CD ROM(s), bem como 
taxas e emolumentos, correrão por conta da contratada. 

• A contratada deverá observar estrita confidencialidade quanto à contratação 
em questão, os dados levantados, os projetos formulados e tudo que decorrer 
da contratação em referência. 

8. EQUIPE TÉCNICA MÍNIMA 
A consultoria contratada deverá organizar uma equipe técnica chave 

qualificada para a realização dos trabalhos, composta por profissionais que 
detenham conhecimentos e experiência adequada e comprovada nos temas 
envolvidos para a condução dos trabalhos e para a orientação de uma equipe de 
apoio. 

A equipe chave deverá ser formada minimamente pelos seguintes 
profissionais: 

• Coordenador Técnico 
• Profissional Sênior - Pesquisas 
• Profissional Sênior - Estudos de Transporte 
• Profissional Sênior - Estudos de Engenharia Financeira 
• Profissional Sênior - Direito 
• Profissional Pleno - Análise de dados 
• Profissional Pleno - Estudos ooeracionais 

P1 'A 



fl 

o 

A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Comissão de Atos Preparatórios - Concessão de Transporte Público 

dimáro F. 	ndrado Jr 
.kist. 

. Profissional Pleno - Estudos de infraestrutura 

A equipe de apoio será composta por profissionais de nível júnior, técnicos, 
auxiliares, supervisores, digitadores e pesquisadores. 

As seguintes condições mínimas deverão ser observadas quanto à qualificação 
dos profissionais: 

• Coordenador Técnico: profissional com formação superior, na área de 
engenharia/arquiteto, com experiência em gestão, estudos e projetos na área 
de transporte público e pós graduação na área de transportes. 

• Profissional Sênior - Pesquisas: profissional com formação superior nas 
áreas de engenharia, arquitetura, matemática e estatística, administração ou 
geografia, com experiência em trabalhos de pesquisa em geral. 

• Profissional Sênior - Estudos de transporte: profissional com formação 
superior nas áreas de engenharia ou arquitetura, com experiência em estudos 
e projetos de redes de transporte público coletivo. 

• Profissional Sênior - Estudos de engenharia financeira: profissional com 
formação superior nas áreas de engenharia, economia, administração de 
empresas ou ciências contábeis com experiência em estudos de engenharia 
financeira relativo ao serviço de transporte público coletivo. 

• Profissional Sênior - Direito: Advogado com experiência em regulação de 
serviços concedidos (concessões públicas) e atividades que envolvam 
licitações e serviços públicos. 

• Profissional Pleno (todos): profissionais com formação superior nas áreas de 
engenharia, arquitetura, com experiência em estudos e projetos de redes de 
transporte público coletivo. 

Todos os integrantes da equipe técnica chave (ou mínima) deverão comprovar 
os respectivos registros no conselho profissional e/ou órgãos de fiscalização. 

A comprovação da experiência (know-how) dos integrantes da equipe técnica 
dar-se-á por meio da apresentação de atestados de capacidade técnica fornecidos por 
pessoas jurídicas de direito público ou privado. 

Os níveis dos profissionais deverá levar em consideração a experiência 
mínima nas respectivas áreas de atuação conforme tabela abaixo. 

Coordenador Técnico Experiência Profissional >= 10 anos 

Sênior Experiência Profissional >= 8 anos 

Pleno Experiência Profissional >= 5 anos 
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Júnior 	 Experiência Profissional >= 2 anos 

Os proponentes deverão apresentar em sua proposta o dimensionamento das 
horas técnicas dos profissionais do quadro chave e da equipe de apoio e o 
cronograma de alocação, considerando as necessidades da SEMOB e a planilha de 
composição de custos abaixo. 

PLAN lULA DECOMPOSIÇÃO DE CUSTOS 

Item Cdigo Unidade Quantidade 

Valor Unitário 

(RS)  
ValorTotal (R$) 

A -  EQIJIPETÉCNICA  R5910.206,72 

Ai- Pessoal de Nivel Superior  
Coordenador PC mês 17.015.79 P.5204.S61,48 

Advcgado/Pvfisional Sênio P1 mis  13.432,23 RS15L1SS,76 

Engenheiro/ProfissionalSinior P1 mis 1.56 11432,23 R516t186,76 
Engenheiro/Profissional Pleno P2 mis 1,3 10.503,36 Rfl26.100,32 

Engenheã'o/Profissionaliúnior P3 mis 1,07 8.645,30 R$103.743,60 
AZ- Pessoal de Nivel Técnico 

Têm icoSiror Ti mis  4.544,72 RSS5.736,54 
Técnico Pleno 72 mis  3.512,58 RS47.150,96 

Técnicojúnior T3 más  2.319.32 R$33.831,34 

A3- Pessoal de NkelAuxiliar 
Pesquisadores AZ mis  1.339,03 R521.7036 

2-ENCARGOS SOCIAIS (14 DEÂ)  14  B&Oi% R5629.476,37 

C. CUSTOS ADMINISTRATIVOS (3E de A+B) 14 30,03% R$ 461.934,93 

O - DESPESAS  R54tfl8,5s 
Irnóveisde Escritório mis  1.749,95 RS20.999,40 

MoblIiârio para Ecritório  mis  752,52 R59.031-44 
Alugue  de veiculo SEDAN 71A I1SCV  mis  3.11727 R$ 37,407,24 

Rodagem*  1cm O 1,931 RS 0.00  

Vale Trans porte  UNID O 3,30 RS 0.00 

E - REMUNERAÇÃO 00 ESCRITO RJO (M de 	* B+C 
+ Dl %  12,0014 11$245.763.Z'J 

-DESPESAS FISCAIS (56 de A + B +C -D +E)  14 15.62% R5381.227,88 

TOTAL RS L675.017,78 
BASE: DNI T.JUN/2018(lnstruçSede Serviço Cx3 ne03/202)  

9. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
9.1. DA PROPOSTA COMERCIAL 

9.1.1. A proposta deverá ser preenchida, mecânica, elétrica ou 
eletronicamente, em UMA VIA (fator não desclassificatório), 
com escrita numa só das faces de cada folha, sem emendas, nem 
rasuras, da qual deverão constar, de forma clara e precisa, os 
elementos e requisitos seguintes: 

9' 
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9.1.1.1. 	Nome ou razão social, o endereço da empresa licitante e o 
número deste edital; 

9.1.1.2. 	Apresentação dos preços unitários e preço global, em 
reais, com duas casas decimais, conforme planilha de 
custos constante no Anexo II, devendo computar na sua 
composição 	todos 	os 	custos 	globais 	dos 	serviços 
relacionados neste Edital e seus anexos, considerando na 
composição dos preços os custos dos itens abaixo: 

9.1.1.2.1. 	Mão de obra: pessoal, seu transporte, alojamento, 
alimentação, 	assistência 	médica 	e 	social, 

Ø
equipamentos de proteção individual e quaisquer 
outros necessários à segurança pessoal; 

9.1.1.2.2. 	Veículos e equipamentos: operação e manutenção 
de todos os veículos e equipamentos de sua 
propriedade 	ou 	sob 	sua 	responsabilidade, 
necessários à execução dos serviços; 

9.1.1.2.3. 	Ferramentas aparelhos e instrumentos: operação e 
manutenção 	de 	ferramentas, 	aparelhos 	e 
instrumentos de sua propriedade, necessários à 
execução do objeto; 

9.1.1.2.4. 	Ônus 	diretos 	e 	indiretos: 	encargos 	sociais 	e 
administrativos, 	impostos, 	taxas, 	tributos, 
amortizações, seguros, juros, lucros e riscos, horas 
improdutivas de mão de obra e equipamentos. • 9.1.1.2.5. 	Todos os materiais necessários à execução dos 
serviços, conforme planilha, 	de acordo com o 
Termo de Referência; 

9.1.1.2.6. 	Todas as despesas, inclusive as de manutenção de 
equipamento e locomoção (ida e volta) aos locais 
onde serão executados os serviços, consumo de 
combustíveis, 	fornecimento 	de 	mão 	de 	obra, 
encargos de Leis Sociais e quaisquer outras 
despesas acessórias e necessárias, ainda que não 
especificadas neste edital, relativas aos trabalhos 
objeto desta licitação. 

9.1.1.2.7. Despesas com a manutenção da equipe que 
responde pela integridade física dos participantes 
dos serviços objeto deste Edital. 

9.1.1.2.8. 	Despesas com relatórios. 
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9.1.1.2.9. 	Despesas com as cópias de arquivos, quando 
necessário. 

9.1.1.3. Apresentação de cronograma, considerando-se o 
desenvolvimento dos itens principais, conforme 
cronograma orientativo de atividades/produtos constante 
deste Projeto Básico. 

9.1.1.4. 	Prazo de validade da proposta, que deverá ser de 60 
(sessenta) dias, contados da data em que ocorrer a 
abertura do respectivo envelope, observado, na contagem 
do mesmo, o critério estabelecido no artigo 110 da Lei 

• Federal 8.666/93. 
9.1.1.5. 	Assinatura do responsável pela proposta, acompanhada, 

do respectivo nome e função na empresa, de modo a 
identificá-lo. 

9.1.1.6. 	É obrigatória a apresentação de preço unitário para todos 
os serviços relacionados na Planilha de Composição de 
Custos, observadas as quantidades estimadas. 

9.2. DA PROPOSTA TÉCNICA 
9.2.1. A Proposta Técnica deverá conter os documentos que 

demonstrem a capacidade da licitante em atender às 
especificações dos serviços, contendo: 

9.2.1.1. 	Experiência da empresa; 
9.2.1.2. 	Conhecimentos e organização do trabalho; 

• 9.2.1.3. 	Equipe técnica. 
9.2.2. 	Experiência da empresa: 

A experiência da empresa em serviço(s) pertinente(s) e compatível(eis) com 
o objeto e objetivos da contratação deverá ser apresentada por meio de atestado(s) 
de capacidade técnica relativo(s) a trabalho(s) realizado(s) pela empresa, o(s) 
qual(ais) deverá(ão) estar registrado(s) junto ao Órgão de Classe competente e 
pertinente ao estudo. Os serviços a serem comprovados deverão atender um ou 
mais dos seguintes itens, aos quais está vinculada a atribuição da pontuação 
conforme critérios específicos do item 9. 

9.2.2.1. 	Execução de pesquisas em serviços de transporte público 
coletivo; 

9.2.2.2. 	Execução de estudos de planejamento de redes de 
transporte público coletivo; 
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9.2.2.3. Execução de estudos de oferta de transporte público 
coletivo e 	programação operacional 	de serviços por 
ônibus; 

9.2.2.4. Execução de estudos de infraestrutura de transporte 
coletivo; 

9.2.2.5. Execução de estudos de aplicação de tecnologias em 
serviços de transporte coletivo; 

9.2.2.6. Execução 	de 	estudos 	relacionados 	a 	sistemas 	de 
comercialização de passagens de transporte coletivo e 
controle de seu uso; 

• 9.2.2.7. Execução 	de 	estudos 	de 	avaliação 	econômica 	de 
transporte coletivo por ônibus; 

9.2.2.8. Elaboração 	de 	planos 	de 	implantação 	de 	redes 	de 
transporte coletivo. 

9.2.3. Conhecimentos e organização do trabalho 
Os conhecimentos e a organização do trabalho deverão ser apresentados pelas 

licitantes por intermédio de um texto (dissertação) elaborado de forma clara, objetiva 
e organizada, evitando-se a mera reprodução dos elementos do Termo de Referência, 
de tal modo que permita identificar as qualidades do proponente em prestar os 
serviços que são objeto do contrato, de forma compatível com os objetivos da 
SEMOB. Tendo em vista a necessidade do estabelecimento de um critério objetivo de 
avaliação, a dissertação deverá obrigatoriamente ser apresentada com o seguinte 
conteúdo: 

• Capítulo A - Conhecimentos de base para os estudos: 
S o Conhecimento da área de estudo: 

Neste item, os proponentes deverão apresentar conhecimentos sobre a cidade 
de Vitória da Conquista relacionados com o objeto dos estudos, de modo a permitir 
uma avaliação do grau de entendimento dos condicionantes do trabalho. 

o Conhecimentos sobre o atual quadro do serviço de transporte coletivo 
por ônibus e perspectivas; 

Neste item, a SEMOB deseja conhecer a abrangência do conhecimento dos 
proponentes sobre o quadro recente do transporte coletivo das médias e grandes 
cidades brasileiras, sobre as principais questões que se colocam no debate nacional e 
de que forma estas questões podem estar presentes em Vitória da Conquista. 

• Capítulo B - Metodologias 
Neste item, a proponente deverá apresentar as metodologias que propõe adotar para 
o desenvolvimento dos conteúdos principais do trabalho: 

âJ 	 i Á",~ 
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• Obtenção de dados, com abordagem sobre os métodos das pesquisas e 
tratamento de bases de dados, particularmente sobre a forma de 
produção da matriz de origem e destino de transporte coletivo da 
cidade; 

• Leituras e diagnósticos da situação atual, com destaque para a forma 
de associação dos diversos conteúdos; 

• Estudos de planejamento de rede, com abordagem sobre as técnicas de 
desenho de serviços; 

• Alocação das demandas na rede de transporte coletivo; 
• Dimensionamento da oferta e programação de serviços; 
• Avaliações de soluções; 
• Estudo econômico-financeiro de serviço de transporte coletivo urbano 
• Estudo de referencial técnico de concessão de transporte coletivo 

urbano; 

• Capítulo C - Planejamento dos trabalhos 
o Estrutura Analítica de Projeto: 

• Neste item, a licitante deverá apresentar o plano de atividades 
que propõe adotar para a apresentação dos produtos requeridos 
no Termo de Referência, com as explicações necessárias ao bom 
entendimento de como a licitante os desenvolverá, atentando 
para a apresentação das inter-relações entre elas. É importante 
considerar que este plano de atividades é uma peça importante 
para a SEMOB, já que regulará a gestão e fiscalização dos 

• trabalhos. 
o Cronograma: 

• Deverá ser apresentado um cronograma de trabalho adequado à 
Estrutura Analítica de Projeto, observados os marcos gerais de 
prazos dados no Termo de Referência. 

o Produtos: 
• Deverão ser relacionados e descritos os produtos a serem 

gerados no desenvolvimento dos trabalhos. 
o Recursos Humanos/Materiais previstos: 

• Deverão ser apresentados os seguintes elementos: 
• Organização da equipe proposta, com a identificação das 

tarefas designadas; 
• Relação dos profissionais designados para os cargos 

chave (Coordenador Técnico, Profissionais Sênior e 
Profissionais Plenos); 
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• Dimensionamento dos recursos (horas) necessárias para o 
desenvolvimento dos trabalhos, juntamente com a 
memória de cálculo, para todos os cargos, tanto da equipe 
chave como de apoio; 

• Cronograma de alocação das horas técnicas por 
profissional. No caso da equipe de apoio, cujos 
profissionais não serão designados na proposta 
(nominados), o cronograma deverá ser apresentado de 
forma genérica, por exemplo: "Profissional Junior 1"; 
"Equipe de Pesquisadores (número de membros)"; 

• • Dimensionamento dos recursos materiais necessários e 
seus momentos de utilização. 

9.2.4. 	Equipe Técnica: 
Para os profissionais indicados para a composição da equipe chave do projeto, 

conforme relação a ser adicionada no item "Recursos Humanos/Materiais 
previstos", deverão ser apresentados: 

A. Currículo resumido, contendo: nome completo, data de nascimento, 
nacionalidade, vínculo com a empresa, instrução superior, com informação de 
cursos de graduação, extensão ou pós-graduação; discriminação dos serviços 
ou projetos que participou, com identificação da empresa contratante, função, 
início e término e identificação do documento de comprovação anexado; 

a. O currículo deverá ser assinado pelo profissional, e dele deverá constar 
declaração de que "sob as penas cabíveis, reconhece e concorda com a 

• sua inclusão na equipe técnica da proponente na função informada, 
conhece a alocação prevista pelo proponente para a sua atuação e que 
estará disponível para atuar nos tempos definidos"; 

B. CAT/Registro 
a. Certidão de Acervo Técnico de serviços realizados que permitam 

qualificar os técnicos para o desempenho das atividades objeto da 
licitação. No caso de profissionais para os quais não se aplique a 
certificação por órgão de classe ou conselho profissional, serão aceitos 
atestados ou qualquer outro documento que ateste a experiência do 
profissional. 

b. Os técnicos relacionados na equipe técnica da Licitante não poderão 
integrar, em nenhuma hipótese, equipe técnica de outra licitante. 

c. Todos os documentos apresentados com a finalidade de classificar os 
profissionais serão passíveis de diligências, se a Comissão Permanente 
de Licitação entender necessário. 
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C. Diploma 
a. Diploma da instituição de ensino de nível superior, reconhecido pelo 

MEC. No caso de profissional com curso de pós-graduação (mestrado, 
doutorado ou pós-doutorado), o certificado de conclusão do curso 
poderá ser apresentado em substituição ao diploma de graduação. 

D. Prova de vínculo 
a. A comprovação do vínculo profissional com a empresa licitante pode 

se dar mediante a apresentação de contrato social, registro na carteira 
profissional de trabalho, da ficha de registro de empregados, do 
contrato de trabalho, sendo possível a contratação de profissional 
autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente 
pela execução dos serviços, situação na qual deverá ser apresentado o 
contrato de prestação de serviços válido na data de apresentação da 
proposta. 

10. DO JULGAMENTO DA PROPOSTA 
10.1. Para Julgamento da Proposta Técnica será nomeada Comissão de 

Avaliação, composta por 03 (três) servidores com conhecimento sobre a 
matéria em exame, na regras e proporção estabelecida no artigo 51 da 
Lei & 8.666/93 e presidida pelo Coordenador de Transporte (SEMOB) 

10.1.1. A Comissão de Avaliação atuará, durante todo o certame, em 
conjunto com a Comissão de Licitação, sendo que essa última 
não irá se imiscuir na Avaliação do Julgamento da Proposta 
Técnica. 

• 10.2. 	Critério de avaliação das propostas: 

	

10.2.1. 	Será considerada vencedora a licitante que obtiver a maior nota 
final, nos termos abaixo: 

	

10.2.2. 	Critério de cálculo da nota final (NF): 

	

10.2.2.1. 	As propostas serão avaliadas por meio da ponderação da 
nota da proposta técnica (NT) e da nota da proposta de 
preços (NP), pelos seguintes pesos: 70% para a NT e 30% 
para a NP. Assim sendo, cada proposta terá uma nota 
final (NF) calculada da seguinte forma: 

NF = 0,7 x NT + 0,3 x NP 

	

10.2.2.2. 	Os critérios de avaliação e julgamento das propostas 
técnicas e de preços são expostos na sequência. 

	

10.2.3. 	Critério de julgamento das propostas técnicas: 

	

10.2.3.1. 	A apuração da nota final das Propostas Técnicas será 
realizada pela avaliação dos três capítulos em que a 
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mesma deverá ser apresentada, aos quais corresponderão 
três notas parciais (NT1, NT2, NT3), conforme fórmula 
abaixo, perfazendo uma somatória final de até 100 (cem) 
pontos. 

• NT1 = Nota Técnica 1, relativa à experiência da empresa, com valor de até 100 
(cem) pontos, ponderada por um fator de 0,2 (20%); 

• NT2 = Nota Técnica 2, relativa aos conhecimentos e organização do trabalho, 
com valor de até 100 (cem) pontos, ponderada por um fator de 0,5 (50%); 

• NT3 = Nota Técnica 3, referente à equipe técnica da licitante, com valor de até 
100 (cem) pontos, ponderada por um fator de 0,3 (30%); 
A Nota Técnica final (NT) será obtida pela seguinte fórmula: 

NT = NT1 x 0,2 + NT2 x 0,5 + NT3 x 0,3 
10.2.4. 	Avaliação da Nota Técnica 1 - Experiência da Empresa: 

	

10.2.4.1. 	A experiência da empresa será avaliada pelos serviços 
que já realizou e documentados na forma do Edital, por 
meio dos atestados devidamente registrados na entidade 
de classe competente. 

	

10.2.4.2. 	As experiências comprovadas, que se refiram a estudos 
realizados para cidades iguais ou superiores a 3001  mil 
habitantes serão totalizadas e enquadradas na grade de 
pontuação apresentada a seguir. 

Tabela de Experiência da Empresa 

Experiência Quantidade de atestados 

Nenhum 2 2 3 ou mais 

Execução de pesquisas em serviços de O 3 6 10 
transporte público coletivo urbano 

Execução de estudos de planejamento O 3 6 10 
de redes de transporte público 
coletivo urbano 

Execução de estudos de oferta de O 3 6 10 
transporte público coletivo e 
programação operacional de serviços 
por ônibus urbano 

Execução de estudos de infraestrutura O 3 6 10 
de transporte coletivo urbano 

Conforme o IBGE, no ano de 2017, a população do município de Vitória da Conquista é de é de 348 
718 habitantes. 
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Execução de estudos de aplicação de O 3 6 10 
tecnologias em serviços de transporte 
coletivo 

Execução de estudos relacionados a O 3 6 10 
sistemas de comercialização de 
passagens de transporte coletivo e 
controle de seu uso 

Execução de estudos de avaliação O 3 6 10 
econômica de transporte coletivo por 
ônibus 

Elaboração de planos de implantação O 3 6 10 
de redes de transporte coletivo 

Elaboração de estudos O 3 6 10 
econômico-financeiros de concessão 
de serviços de transporte coletivo 
urbano de passageiros 

Elaboração de estudos de modelagem O 3 6 10 
de concessão de serviços de transporte 
coletivo urbano de passageiros 

Ressalta-se que a adoção de 	 - 
Caso a experiência comprovada se refira a estudos/projetos realizados em 

cidades ou regiões metropolitanas inferiores a 300 mil habitantes serão descontados 
1,5 (um e meio) pontos por atestado que se enquadre nesta condição. 

10.2.5. Avaliação da Nota Técnica 2 - Conhecimentos e Organização 
do Trabalho 

Capítulo Pontuação Máxima 

CONHECIMENTOS DE BASE PARA OS ESTUDOS 

Conhecimento da área de estudo 15 

Conhecimentos sobre o atual quadro do serviço 
de transporte coletivo por ônibus e 

perspectivas 

20 

METODOLOGIAS 35 

PLANEJAMENTO DOS TRABALHOS 

Estrutura Analítica de Projeto 15 

Cronograma 5 

Produtos 5 
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Recursos Previstos 	 5 

A cada um dos capítulos será atribuída um conceito de avaliação, a saber: 
1. Grau 1 - atribuição de 10% (dez por cento) da pontuação aplicável ao 

capítulo: Aplicável à situação na qual não sejam apresentadas as informações 
e proposições mínimas requeridas, demonstrando desconhecimento do 
assunto. 

2. Grau II - atribuição de 40% (quarenta por cento) da pontuação aplicável ao 
capítulo: Aplicável quando forem apresentadas as informações e proposições 
mínimas requeridas, porém, contendo erros ou omissões, que caracterizam 
conhecimento insuficiente dos serviços, sugerindo que suas proposições não 
satisfazem adequadamente às expectativas mínimas esperadas quanto à 
qualidade dos serviços que se propõe a prestar. 

3. Grau III - atribuição de 75% (setenta e cinco por cento) da pontuação 
aplicável ao capítulo: Aplicável quando forem apresentadas as informações e 
proposições mínimas requeridas, mostrando conhecimento suficiente do 
problema, no que diz respeito aos conhecimentos, metodologias e planificação 
do trabalho correlacionadas e dos serviços que está propondo a realizar, 
mostrando evidência de que oferece condições de atuar com desempenho 
satisfatório ao exigido no Edital. 

4. Grau IV - atribuição de 100% (cem por cento) da pontuação aplicável ao 
capítulo: Aplicável quando forem apresentadas as informações e proposições 
requeridas, mostrando um conhecimento mais aprofundado dos serviços, no 
que diz respeito aos conhecimentos, metodologias e planificação do trabalho 
correlacionado e do serviço que está propondo a realizar, apontando 
evidência de que oferece condições de atuar com desempenho sólido e com 
segurança, podendo colaborar significativamente para melhoria da qualidade 
dos serviços esperados. 

Assim, a Nota Técnica 2 será a soma dos resultados da seguinte equação a ser 
aplicada a cada capítulo: o percentual correspondente ao grau de avaliação de cada 
capítulo vezes a pontuação máxima de cada um deles 

10.2.6. 	Avaliação da Nota Técnica 3 - Equipe Técnica 
A nota da equipe técnica será atribuída pela avaliação do tempo de atuação e 

da experiência dos profissionais indicados, que deverá ser comprovada por meio dos 
Atestados de Capacidade Técnica ou CAT (nos casos de engenheiro e arquiteto), 
devidamente reconhecidos pela entidade profissional competente. 

4z 
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As pontuações máximas por profissional observarão o critério da próxima 
tabela. 

Profissional Tempo de atuação Exper. Específica Total 
(pontos) 

Coordenador Técnico 14 20 34 

Advogado Sênior 6 8 14 

Profissional Sênior— Pesquisas 6 8 14 

Profissional Sênior - Estudos de 
Transporte 

6 8 14 

Profissional Sênior— Estudos de 
Concessão 

6 8 14 

Profissional Pleno - Análise de Dados 2 6 8 

Profissional Pleno - Estudos Operacionais 2 6 8 

Profissional Pleno - Estudos de 
infraestrutura 

2 6 8 

Total 44 70 114 

A. Critério de atribuição da pontuação do tempo de atuação. A fim de 
comprovar o tempo de atuação será analisada a data do atestado/CAT do 
Serviço executado pelo profissional. Caso existam mais de um atestado para o 
mesmo profissional será considerada a data do atestado/CAT mais antigo. 

Coordenador Técnico 

Não apresentado <10 anos x 10 anos e <20 anos x 20 anos 

0 2 8 14 

Profissionais Sênior 

Não apresentado <10 anos x 10 anos e <15 anos x15 anos 

O 2 4 6 

Profissionais Pleno 

Não apresentado <5 anos x 5 anos e <10 anos x 10 anos 

O O 1 2 
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ntuação da experiência específica: 

No Critério 
1 

)5 2 	pontos 	para 	cada 	atestado 	que 	se 	refira 	à 
coordenação geral de estudos de planejamento de 
transporte público coletivo por ônibus 

5 1,5 pontos para cada atestado que se refira à atuação 
como Advogado 

s 1,5 pontos para cada atestado que se refira à atuação 
como 	coordenador 	geral, 	coordenador 	técnico, 
coordenador setorial ou analista sênior de estudos 
que envolva a realização de pesquisas de transporte 
coletivo urbano 

s 1,5 ponto para cada atestado que se refira à atuação 
como 	coordenador 	gera!, 	coordenador 	técnico, 
coordenador setorial ou analista sênior de estudos 
que envolva a realização de estudos de redes de 
transporte coletivo urbano 

s 1,5 ponto para cada atestado que se refira à atuação 
como 	coordenador 	geral, 	coordenador 	técnico, 
coordenador setorial ou analista sênior de estudos 
que envolva a realização de estudos de delegação de 
serviços de transporte coletivo 

s 2,0 	pontos 	para 	cada 	atestado 	de 	atuação 	em 
estudos/projetos de transporte coletivo urbano 

5 

5 

li. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
11.1. 	A despesa referente aos serviços objeto da presente licitação será 

empenhada na dotação orçamentária: 
11.1.1. 

12. DO VALOR ESTIMADO 
12.1. O custo estimado e máximo total da presente contratação é de R$ 

00.000,00 (VALOR POR EXTENSO). 
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12.1.1. O custo estimado foi apurado a partir de mapa de preços 
constante do processo administrativo, elaborado com base em 
orçamentos recebidos de empresas especializadas. Bem como 
tomou-se como base a Tabela de Consultoria do DNIT - 
Jun/2018. 

13. DO LOCAL PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
13.1. Os funcionários da Contratada deverão exercer as atividades fora das 

dependências da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana 
(SEMOB), não estando diretamente subordinados aos técnicos da 
(SEMOB). 

• 13,2. A Contratada deverá manter durante toda a vigência do contrato filial 
ou escritório em Vitória da Conquista, com estrutura necessária para 
desenvolvimento dos trabalhos e reuniões com a equipe técnica da 
(SEMOB) e da Comissão de Licitação. 

14. DO CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
14.1. 	O prazo para execução dos serviços será de 12 (doze) meses, cujo início 

deverá ser até o décimo quinto dia após o recebimento da Ordem de 
Início dos Serviços, a ser expedida pela Contratante. 

14.2. A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contados do 
recebimento da ordem de início dos serviços. 

DEVERÁ SER ELABORADO CRONOGRAMA PARA PAGAMENTO DAS 
DESPESAS CONTRATADAS. 

• 15. DA JUSTIFICATIVA PELA ESCOLHA DO TIPO DA LICITAÇÃO 
O trabalho contratado é de grande complexidade considerando tanto o 

aspecto quantitativo quanto qualitativo. A Prefeitura Municipal de Vitória da 
Conquista não dispõe de pessoal em número suficiente para a elaboração de um 
projeto de grande porte, considerando a sua abrangência e o detalhamento que se 
fará necessário. Os serviços contratados são de natureza eminentemente intelectual, 
o que justifica o critério de julgamento do tipo "Técnica e Preço". 

Considerando que a qualidade dos resultados estará diretamente ligada à 
experiência e à capacidade da equipe técnica, considerando os ganhos do Município 
(outorga) e dos usuários (melhores serviços com modicidade tarifária), a Secretaria 
Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB) entende por justificada a escolha do 
critério de julgamento e dos pesos das propostas técnica e de preço, na proporção 
70% (setenta por cento) e 30% (quarenta por cento), respectivamente. 
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16. DO REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
16.1. Os serviços serão executados em REGIME DE EMPREITADA, POR 

PREÇO GLOBAL, sendo obrigação exclusiva da contratada a mão de 
obra, maquinários, equipamentos, materiais, acessórios e tudo o mais 
que for necessário ao pleno desenvolvimento dos serviços, para 
conclusão dentro do prazo estabelecido e de acordo com este Termo de 
Referência. 

16.2. A contratada ficará obrigada a adotar todas as medidas, precauções e 
cuidados, visando evitar a ocorrência de danos materiais e pessoais a 
seus funcionários e a terceiros, devendo prestar total observância às 
normas de direito do trabalho, em especial as relativas à segurança e 
medicina do trabalho, bem como as medidas relacionadas com o 
seguro de seus empregados e de terceiros contra tais danos, ficando 
sempre responsável pelas consequências originadas de acidentes que 
se verificarem. 

16.3. 	A contratada manterá a frente dos serviços responsável técnico por ela 
indicada quando da apresentação de sua proposta. 

16.4. A contratada será responsável pelo pagamento dos encargos 
trabalhistas, fiscais, previdenciários, comerciais e outros que 
resultarem dos compromissos assumidos no contrato, não cabendo à 
SEMOB qualquer responsabilidade pelo pagamento dos encargos, 
restituições e reembolsos de valores principais e acessórios, 
despendidos com tais pagamentos. 

16.5. A "CONTRATADA" compromete-se para fins de execução do objeto 
deste Edital, a não explorar mão de obra infantil, sob pena de rescisão 
automática e imediata deste ajuste, sem qualquer direito à indenização, 
nos termos da Constituição Federal, artigo 72,  Inciso XXXIII. 

16.6. O responsável técnico indicado quando da apresentação da proposta, 
poderá ser substituído, mediante prévia e expressa concordância da 
SEMOB, mediante justificativa e observação da compatibilidade técnica 
do novo profissional com aqueles apresentados quando do julgamento 
técnico da licitação. 

16.7. Poderá a CONTRATADA, para executar os serviços que são objetos 
dessas especificações, sugerir à SEMOB os turnos de trabalho que 
julgar necessários. 

16.8. A "CONTRATADA" deverá também apresentar todos os 
esclarecimentos solicitados pela SEMOB, no acompanhamento da 
execução dos serviços. 
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16.9. A SEMOB, por meio da Coordenação de Transporte, exercerá a mais 
ampla e completa fiscalização dos serviços contratados, na forma 
estabelecida na Lei Federal n° 8.666/93 e demais instrumentos 
pertinentes, fiscalização essa que, em nenhuma hipótese, eximirá nem 
reduzirá as responsabilidades legais e contratuais da CONTRATADA, 
nem quanto aos danos materiais e pessoais que forem causados a 
terceiros, seja por atos próprios da empresa, seja por atitudes de seus 
funcionários e prepostos. 

16.10. A SEMOB entregará à CONTRATADA os arquivos eletrônicos 
contendo toda a parte gráfica, os memoriais e detalhamentos e a partir 
de então todas as cópias deste 

40 	16.11. material necessárias à execução dos serviços serão feitas pela 
contratada, às suas expensas, conforme sua necessidade. 

17. DO CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 
17.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato 

consistem na verificação da conformidade da prestação dos serviços, 
de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, devendo ser 
exercidos por um ou mais representantes do Poder Público, 
especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n°8.666, 
de 1993. 

	

17.2. 	O Poder Público indicará representante(s), que tenham experiência 
necessária para o acompanhamento e controle da execução dos 
serviços e do contrato. 

	

17.3. 	A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser 

Ø realizada com base nos critérios previstos neste Projeto Básico. 

	

17.4. 	O(s) representante(s) do Poder Público deverá promover o registro 
das ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao 
fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos 
§§ 1° e 20  do art. 67 da Lei n°8.666, de 1993. 

17.5. O descumprimento total ou parcial das demais obrigações e 
responsabilidades assumidas pelos Permissionários ensejará a 
aplicação de sanções administrativas, previstas neste Projeto Básico e 
na legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual. 

	

17.6. 	A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a 
responsabilidade do Contratado, inclusive perante terceiros, por 
qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 
técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou 
de qualidade inferior e, na ocorrncia desta, não implica em 
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corresponsabil idade do Poder Público ou de seus agentes e 
prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n°8.666, de 1993. 

18. DO GRUPO DE TRABALHO RESPONSÁVEL PELO 
ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS 

18.1. Será designado pelo Prefeito Municipal Grupo de Trabalho, GT, que 
fará o acompanhamento da execução dos serviços de consultoria, com 
a missão de zelar pela qualidade técnica dos produtos e colaborar com 
os consultores objetivando aprimorar o resultado final dos trabalhos; 

18.2. O Grupo de Trabalho será composto por 5 (cinco) membros designados 
pelo Prefeito Municipal, com competência técnica para avaliação dos 
serviços executados; 

18.3. Dentre os membros encontra-se designado um Coordenador do Grupo 
de Trabalho, que acumulará também a função de Fiscal do Contrato, 
sendo representado pelo Coordenador de Transporte da SEMOB; 

18.4. Todas as deliberações e comunicações com os técnicos consultores da 
sociedade empresária contratada deverão ser sempre formalizadas e 
arquivadas no processo administrativo próprio; 

18.5. O GT poderá solicitar outros técnicos de órgãos competentes da 
Prefeitura de Vitória da Conquista quando o assunto assim o exigir, 
convidando-os a participar de reuniões de trabalho ou de aprovação de 
produtos; 

18.6. O GT deverá divulgar o andamento dos trabalhos mantendo a equipe 
técnica do órgão informada sobre o desenvolvimento do Estudo 
Técnico. 

19. DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DOS PRODUTOS E SUBPRODUTOS 
19.1. O Estudo Técnico de Reestruturação do Sistema de Transporte Coletivo 

Urbano, seus produtos e subprodutos serão entregues de acordo com 
o estabelecido no neste Termo de Referência, observando que o prazo 
de entrega estabelecido para os serviços poderá ser alterado pelo 
MUNICIPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, a seu critério, desde que 
tal alteração seja justificada e dentro dos limites do Contrato; 

19.2. Todas as reuniões com decisões e/ou aprovações de propostas, 
projetos, produtos ou subprodutos deverão ser formalizadas através de 
atas de reunião específica para a finalidade a que se propõe; 

19.3. Antes da apresentação da Versão Final de cada produto e/ou 
subproduto, especificado nos itens anteriores, deverá ser apresentada 
uma Versão Preliminar (04 vias por produto) para aprovação do GT; 
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19.4. 	O GT terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis para analisar cada Versão 
Preliminar. Findo o prazo deverá apresentar um documento de 
aceitação da Versão Preliminar autorizando a apresentação da Versão 
Final de cada produto, ou apresentar um documento com as 
discordâncias levantadas. Havendo discordância a firma consultora 
deverá apresentar as correções necessárias ou resolver em reunião 
específica para tal finalidade os esclarecimentos e argumentações 
pertinentes. Não havendo concordância, o gestor da SEMOB deverá 
resolver o impasse; 

19.5. O Coordenador do GT será responsável por autorizar a emissão da 
• Nota Fiscal / Fatura correspondente a cada etapa de entrega de 

produtos e/ou subprodutos, representando isto a sua aceitação técnica. 

20. DO PAGAMENTO 
20.1. Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias corridos 

contados da data da liberação da Nota Fiscal pelo setor competente. 
20.2. A Nota Fiscal somente será liberada quando o cumprimento do 

contrato estiver em total conformidade com as especificações exigidas 
no Edital. 

20.2.1. O Coordenador do GT será responsável por autorizar a emissão 
da Nota Fiscal/fatura correspondente a cada etapa de entrega de 
produtos e subprodutos representando isto a sua aceitação 
técnica. 

21. DA PROPRIEDADE DOS DADOS E INFORMAÇÕES COLETADAS 
21.1. Todos os dados e informações coletados no decorrer deste estudo serão 

de propriedade da Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista 
(PMVC), cujos arquivos deverão ser entregues à Prefeitura Municipal, 
após a aprovação final da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. 
A empresa executora dos estudos poderá vir a utilizá-los no futuro, 
mediante prévia autorização da PMVC. 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

22.1. O Município de Vitória da Conquista poderá, a qualquer tempo, 
revogar a LICITAÇÃO por razões de interesse público, decorrentes de 
fato superveniente, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por 
provocação de terceiros, nos termos da Lei Federal nQ 8.666/93 e suas 
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alterações, sem que caiba direito a indenização ou reembolso de 
despesa a qualquer título. 

22.2. Os LICITANTES são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das 
informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da 
LICITAÇÃO. 

22.3. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO ou autoridade superior solicitará 
informações complementares que julgarem necessárias. 

Projeto básico elaborado pela Comissão de Atos Preparatórios, nomeada 
pelo Prefeito Municipal por meio do decreto flQ  18.574/2018 e encaminhado para 
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOU) para avaliação e aprovação 
dos aspectos técnicos, quando fora aprovado pelas seguintes autoridades: 

Ivan Cordeiro da Silva Filho 
Secretário Municipal de Mobilidade Urbana 

Jackson Apolinário Yoshiura 
Coordenador de Transporte 

o 
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ANEXO 1 

REQUISITOS E PROCEDIMENTOS MÍNIMOS DO ESTUDO DE 
VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA 

O estudo econômico-financeiro da(s) propostas(s) técnicas(s) elaboradas no 
PRODUTO 4, referente ao atual sistema de transporte coletivo de passageiros de 
Vitória da Conquista, visando à verificação, ao final, da melhor solução 

• operacional-financeira a ser implantada, que será consubstanciada no Projeto Básico 
da licitação para a concessão do referido serviço de transporte coletivo urbano de 
passageiros, deverá ser produzido de acordo com metodologia e técnicas 
consagradas de engenharia financeira e de economia, devendo permitir uma análise 
pormenorizada do orçamento dos serviços a serem prestados pelas futuras Licitantes 
da concessão, do fluxo de caixa da concessão e dos indicadores de mérito 
pretendidos ou resultantes. 

Solicita-se que a contratada apresente no mínimo os itens abaixo descritos na 
conclusão do seu estudo econômico de viabilidade econômico-financeira, bem como 
todos os itens que considerar, dentro de sua experiência, necessários para a 
conclusão do estudo em questão, considerando, ainda, as orientações dos termos de 
referência. 

Os requisitos abaixo apresentados poderão ser modificados previamente entre 
contratada e contratante para melhor aprimoramento do estudo final de viabilidade 
econômico-financeiro da concessão a ser licitada. 

1. Estrutura mínima de apresentação do estudo 
O estudo deverá apresentar um conjunto de planilhas de cálculo impressas, 

acompanhadas de memórias de cálculo complementares além de um texto que 
explique os critérios e demais aspectos relevantes para a compreensão das planilhas 
apresentadas. Deverão ser apresentadas, no mínimo, as seguintes planilhas: 

1.1. Relacionadas à demonstração dos custos correntes; 

PLANILHA 1—DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO VARIÁVEL 
A planilha deverá demonstrar a composição do custo unitário por quilômetro 

rodado por tipo de veículo a ser empregado (ônibus convencional e micro-ônibus), 
compreendendo, no mínimo, os seguintes itens: 

A. Custos com combustível; 
B. Custos com lubrificantes; 
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C. Custos com materiais de rodagem: pneu e serviços de recapagem; 
D. Custos com peças e acessórios; 
E. Outros custos que a CONTRATADA entenda necessários compor a planilha 

em questão, especificando-os; 
F. Totalização dos custos com a seguinte indicação: 

a. Custo variável com a quilometragem rodada por modelo/tipo de 
ônibus, em R$/km; 

Nessa planilha deverão ser apresentados os preços unitários dos insumos e os 
índices de consumo. No caso de materiais de rodagem deverão ser apresentadas as 
especificações do pneu a ser empregado (tipo), a vida útil do pneu (considerando 1Q  

vida e as de cada recapagem), e o número de recapagens admitido. 

PLANILHA 2— DEMONSTRAÇÃO DE CUSTO COM PESSOAL 

A planilha deverá demonstrar a composição do custo mensal com pessoal 
diretamente envolvido na prestação do serviço de transporte, assim entendidas, no 
mínimo, as seguintes funções: 

A. Motoristas; 
B. Cobradores; 
C. Funções de controle operacional tais como fiscais, inspetores, chefes de 

tráfego, programadores, escalantes e auxiliares; 
D. Funcionários utilizados no Terminal da Lauro de Freitas (segurança, 

bilheteria, informação ao público), se necessário; 
E. Funções de manutenção tais como mecânicos, eletricistas, borracheiros, 

funileiros, pintores automotivos, chefes de manutenção e auxiliares. 
Nessa planilha deverão ser apresentados, por função, a quantidade de 

pessoal, os salários, os valores de benefícios a serem pagos por categoria, o 
percentual de encargos sociais aplicáveis, o percentual de acréscimo de horas extras 
e adicional noturno a cada uma e os valores resultantes parciais, por função e total. 

Ainda em relação a essa planilha deverão ser atendidas as seguintes 
observações: 

A. Os salários, benefícios e outros dados do custo de pessoal deverão respeitar as 
relações trabalhistas vigentes no transporte coletivo urbano de Vitória da 
Conquista. 

B. Para as categorias de motoristas e cobradores deverá constar na planilha, em 
registro específico e individual para cada categoria, a previsão de horas extras 
e de adicional noturno mensais aos quais se aplicará o salário fixado para 
cada categoria majorado do percentual previsto na legislação. 
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C. Deverá ser apresentada, em separado, planilha com a composição dos 
encargos sociais previstos 

PLANILHA 3 - DEMONSTRAÇÃO DOS CUSTOS COM O TERMINAL DA 
LAURO DE FRUTAS (na hipótese de permanência desses equipamentos na(s) 
proposta(s) técnica(s)). 

Na planilha deverão ser apresentados os custos mensais com o Terminal da 
Lauro de Freitas e dos abrigos, fixos e mensais (luz, água, telefone, segurança, 
limpeza, etc.), bem como para a manutenção dos mesmos ao longo da Concessão. 

PLANILHA 4 - DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DE DEPRECIAÇÃO DO 
CAPITAL 

Na planilha deverão ser apresentados os custos mensais com a depreciação 
dos ativos, considerando as seguintes categorias: 

A. Frota de ônibus - por modelo (operacionais e de reserva técnica); 
5. Veículos auxiliares empregados na operação; 
C. Instalações da garagem. 

Deverão ser atendidas as seguintes observações: 
1. No caso da depreciação da frota de veículos a planilha deverá apresentar os 

custos médios mensais para cada ano da concessão, observando-se 
adicionalmente: 

a. Idade média máxima da frota e idade máxima dos veículos ou outra 
orientação fornecida pela SEMOB. 

b. A quantidade de veículos definida para a concessão informada pela 
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB). Para efeito de 
cálculo ao longo do prazo da concessão a frota deverá ser mantida 
constante; 

2. A planilha deverá explicitar o preço médio dos veículos empregados (e seus 
modelos) e veículos auxiliares, não considerando os custos com o conjunto de 
rodagem. 

3. Deverão ser apresentadas planilhas auxiliares que demonstrem o plano 
estimado de renovação e modernização da frota, indicando para cada ano da 
subconcessão a quantidade de veículos por tipo/modelo e faixa de idade (em 
anos), bem como a quantidade de veículos vendidos e adquiridos. 

4. Apresentar na planilha, no caso das instalações da garagem, que poderão ser 
considerados como custos mensais de locação ou de prestação de serviço; 

5. No texto explicativo da planilha deverá ser demonstrado o método de 
depreciação empregado, a vida útil adotada e o percentual de valor residual 
considerado para cada item. 
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PLANILHA 5—DEMONSTRAÇÃO DO CUSTO DE ADMINISTRAÇÃO 

Na planilha deverão ser apresentados os custos mensais com administração 
incluindo, no mínimo, as seguintes parcelas: 

A. Custos com pessoal administrativo, salários e valores de benefícios a serem 
pagos por categoria, o percentual de encargos sociais aplicáveis a cada uma e 
os valores resultantes parciais, por função e total. 

B. Custos administrativos diversos como despesas com o pagamento de IPTU, 
taxas em geral, telefonia, água e esgoto, energia elétrica, internei, materiais de 
escritório, serviços de terceiros, manutenção predial, assinaturas de jornais e 
periódicos e demais despesas correlatas, os quais deverão ser apresentados 
por conjunto de itens. Considerar, ainda, a hipótese de o proponente optar 
pela locação das instalações de garagem, hipótese em que deverá ser 
apontado o valor do aluguel neste item. 

C. Custos com seguros diversos, incluindo as despesas de seguro obrigatório, 
seguro contra incêndio e demais, necessários ao Terminal e seguro contratual 
da concessão. 

D. Demais custos não considerados nos demais itens. 

PLANILHA 6— DEMONSTRAÇÃO DOS CUSTOS DE OBRAS/REFORMAS 
Discriminação, caso a(s) proposta(s) técnica(s) prevejam reforma do Terminal, 

abrigos ou qualquer outro equipamento que se entenda necessário para o novo 
projeto a ser implantado, bem como de qualquer obra cuja necessidade seja 
diagnosticada, de todos os custos (materiais, mão-de-obra, impostos, despesas de 
todos os gêneros), para a sua consecução no menor prazo possível para o início da 
operação. 

1.2. Relacionadas à demonstração do fluxo de caixa da concessão 

PLANILHA 7— FLUXO DE CAIXA 
A planilha deverá apresentar o fluxo de caixa da concessão em base anual, 

considerando o prazo inicialmente ideal resultante da(s) proposta(s) técnica(s) 
encontradas no PRODUTO 3. Como tal, deverá conter os seguintes elementos, no 
mínimo: 

Relativos a receita: 
A. Receita bruta da prestação dos serviços; 
E. Outras receitas associadas; 

-a 4  1 
Z2P--- 
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C. Impostos Incidentes sobre as receitas como PIS, COFINS, 155, etc; 
D. Receita líquida, resultado da diferença entre as receitas e os impostos 

diretamente incidentes. 

Relativos aos custos: 
A. Custos variáveis com a quilometragem rodada, calculados com base nos 

custos unitários apresentados na Planilha 1 e nos parâmetros a serem 
oferecidos nas propostas(s) técnica(s); 

B. Custos com pessoal, calculados com base nos custos apresentados na Planilha 
2; 

C. Custos com o Terminal da Lauro de Freitas, calculados com base nos custos 
apresentados na Planilha 3, se for o caso; 

D. Valores a serem lançados contabilmente como depreciação de capital, 
calculados com base nos custos apresentados na Planilha 4; 

E. Custos administrativos, calculados com base nos custos apresentados na 
Planilha 5; 

F. Custo com o pagamento do valor mensal de outorga; 
G. Custos com o pagamento do valor pelo gerenciamento do sistema; 
H. Custos com o pagamento da taxa de outorga fixa (valores mínimos e máximos 

a serem estipulados pelo próprio estudo). 
I. Custos com eventuais encargos financeiros incorridos no caso da previsão de 

financiamentos. 

Relativos aos impostos: 
A. Valor do desembolso com o pagamento de Impostos Federais incidentes sobre 

o lucro operacional bruto (Receita líquida - custos), como Contribuição 
Social e IR. 

Fluxo de Caixa 

A. Entradas 
a. O resultado líquido igual a diferença entre o lucro operacional bruto e 

os valores pagos a título de impostos sobre o lucro; 
b. Os valores de depreciação do capital (iguais aos valores da Planilha 4); 
c. Os valores relativos a financiamentos; 
d. Os valores relativos a revenda de frota. 

B. Saídas 
a. Os valores de investimentos 

subconcessão; 
realizados em frota ao longo da 
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b. Os valores relativos ao investimento em garagem caso não tenha sido 
considerado o aluguel das instalações (cabendo considerar apenas a 
parcela correspondente ao prazo da subconcessão sobre a vida útil das 
instalações); 

c. O valor pago na concessão a título de Valor de Outorga; 
d. Custos discriminados na PLANILHA 5; 
e. Custos discriminados na PLANILHA 6; 
f. Outros investimentos se houver. 

Fluxo de caixa 
A. O Fluxo de Capital, igual a subtração das entradas e saídas; 
B. O Fluxo de Capital acumulado a cada ano. 

PLANILHA 8- RESULTADOS 

Indicação dos resultados do fluxo de caixa por meio das seguintes 
informações e indicadores: 

A. Valor presente líquido; 
B. Valor da taxa interna de retorno do capital, em % aa; 
C. Valor da taxa de desconto considerada, em % aa; 
D. Valor da taxa de juros dos valores financiados, em % aa, caso adotado. 

Toda e qualquer outra planilha, cálculos, demonstrativos que se fizerem 
necessários para a conclusão da viabilidade econômico-financeira para um sistema 
de transporte coletivo urbano de passageiros. 

E] 



o 

1: 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Comissão de Atos Preparatórios - Concessão de Transporte Público 

F. Gà 	
Jr Mat. i 

ANEXO II 

PLAN [IRA DECOMPOSIÇÃO 0€ CUSTOS  

Item Código ade Quantidade 

Valor Unitário 

(as)  
Valor Total (RS) 

A- EQUIPETftNICA  R50,CO 

Ai- Pessoal de Nível Superior 

ÉM 
__ 

Coordenador PC s  R50, 

Advogado/PrufisionalSênior P1 s  RS0,03 

Engenheiro/Profissional Sênior P1 s as o,oa 
Engenheiro/Profissional Pleno P2 s as 0,03 

Engenheiro/Profissional Júnior P3 mis RS 0,03 

A2-  Pessoal de Nível Técnico  

TécnicoSiriior Ti mês  RS 0,00 

Técnico Pleno T2 mês  RS 0,03 

Técnicoiúnior T3 mis  R50,00 

A3- Pessoal de Nível Auxiliar 

Pesquisadores AZ mês  RS 0,03 

B- ENCARGOS SOCIAIS (%DEA) 

C- CUSTOS ADMINISTRATIVOS (94 de A+B)  %  30,039E 

D - OESPESAS  R$0,03 

Imóveisde Escritório  mis 1 

Mobiliário para Escritório  mês  R5 0,O 

Aluguel devekuloSEDAN 71A115CV mês  R$0,03 

Rodagem'  km as 0,03 

Vale Transporte  UNID  RS 0,03 

E -REMUNERAÇÃO DO ESCRITO RJO (% de A + 
+D)  12,03% R$ 0,C0 

F 	DESPESAS FISCAIS (%deA+3+C1-D+E)  1,G29€ R$0,03 

TOTAL  RS 0,03 

BASE: ON IT- JUN/2018 (lnstniçio de Serviço DG nCl3/20t2) 

111 o 
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Edimario Freitas ccap.transporte.pmvc 

17/12/2018 

.M GmaiI 

Comentário sobre o projeto. 
1 mensagem 

Técnico Transporte <sit-vca.tecnico@outlook.com> 	 13 de dezembro de 2018 23:27 
Para: "cap.transporte.pmvc©gmail.com" <capiransporte.pmvcgmaii.com> 

Boa noite a todos! 

Desde já, agradeço a oportunidade e, estaremos sempre a disposição para esclarecimento, sugestões e criticas para melhora do 
sistema. 

Mais uma vez agradecemos e, entendendo a urgência, o nosso desejo era, um maior envolvimento de todos mas, devido as 
demandas setoriais mas, lamentamos se por acaso, no excedemos as expectativas desta comisso.Logo, segue em anexo, nosso 
comentário e, esperamos ter colaborado. 

Desde já, muito obrigado. 

Cláudio, 

Livre de virus. www.avast.com. 

relatorlo para a comissão de licitação.docx 
312K 

1 
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Vitória da Conquista, 05 de dezembro de 2018. 

ANALISE DO PROJETO LICITATÓRIO. 

Vimos por meio deste, apresentar a V.SY, a nossa análise do projeto básico logo, 
toda analise aqui registrada tem como proposito, colaborar com essa comissão na busca 
de melhorias para os serviços do transporte público da cidade de Vitória da Conquista. 
Portanto, buscamos embasamento nos decretos n° 9.088/1997, 11.925/2005, que 
Regulamenta, o Transporte Coletivo Urbano de Vitória da Conquista. 

1 	Art. 6 - Compete à Prefeitura, no exercício de suas atividades de 
gerenciamento do Serviço Essencial de Transporte Coletivo, a prestação dos 
seguintes serviços: 

- atendimento à população nos assuntos relacionados ao serviço de 
transporte; 

II - planejamento do Sistema de Transporte Coletivo e a especificação do 
serviço a ser prestado pelas operadoras; 

III - medição e fiscalização do serviço concedido; 

Art. 72 - Os ônibus em operação deverão ser mantidos em perfeito estado de 
funcionamento, segurança e conforto em conformidade com instruções definidas 
em ato normativo especifico. 

Art. 75 - Os ônibus serão submetidos à vistoria geral, no mínimo duas vezes 
por ano, segundo normas estabelecidas pela Prefeitura Municipal. 

§ 40 - A Prefeitura Municipal poderá determinar a imediata apreensão do 
veículo, configurada através de sua lacração, sempre que forem constatadas falhas 
que comprometam a segurança do usuário e da população, ou decorrido o prazo 
definido no parágrafo anterior, sem que a operadora tenha tomada as providências 
no sentido de sanar as falhas constatadas. 

Rua Carlécio Santos Sande, 109-8 - Petrópolis 
Fone: (77) 3429-7366 
CEP 45040-390 - Vitória da conquista - Bahia 
www.pmvcba.gov.br  
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SISTEMA INTEGRADO 
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3 - DO OBJETO 

• A capacitação dos técnicos e funcionários envolvidos no processo. 
Entendemos que, todo processo realizado pela empresa contratada e, sua 
construção, seus resultados, recursos utilizados devem ter, a participação 
dos funcionários da Prefeitura. 

6.2.4 SUBPRODUTO 1.2.4: PESQUISA ORIGEM-DESTINO 

(TABULAÇÃO E RELATÓRIO FINAL) 

• Horas entre Pico 
seria interessante que, a empresa contratada, analisa-se os intervalos "entre pico" 
por corredores pois, assim saberemos a quantidade de veículos necessária por 
corredores nos intervalos. 

• Analise do intervalo de parada (300m para 450m) 
Essa medida, nos permitirá ganho de tempo pois, a cada parada hoje, os veículos 
levam em média 3 minutos para embarque e desembarque logo, se aumentarmos 
o intervalo entre as paradas para 450ms, ganharíamos 3minutos. 

6.3.1 RECOBRIMENTO ESPACIAL: 
• Falando sobre o recobrimento espacial, poderíamos solicitar da empresa 

contratada, uma análise do equilíbrio entre, a demanda e oferta nos corredores ou 
seja, uma readequação das linhas nos principais corredores. 

• Ainda sobre a cobertura espacial, realizar estudos sobre a necessidade de novas 
centrais de transbordo, assim como, a sua distribuição fora do eixo central. 

• Analise dos mini terminais existentes como pontos de transbordo. 
• A reconfiguração da central de transbordo da Lauro de Freitas. Neste caso, a 

central da Lauro de Freitas estaria operando, com as Linhas radias. 

Rua carlécio Santos Sande, 109-B - Petrópolis 
Fone: (77) 3429-7366 
CEP 45040-390 -Vitória da conquista - Bahia 
wwwpmvc.ba.gov.br  
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6.3.2 CARREGAMENTO DO SISTEMA 

• Radialização das linhas diametrais, diminuindo a quilometragem e, as longas 
viagem entre os bairro. 

• Integração das linhas em todos sentidos, uma forma de atrair os usuários do 
transporte coletivo. 

6.4.1 A DINÂMICA URBANA 

Na dinâmica urbana devemos considerar, os aspectos geográficos da cidade, a 
• distribuição e uso do solo, a localização geográfica dos equipamentos públicos e 

privados, nesta perspectiva, solicitaríamos da empresa, a viabilidade da criação das 
linhas locais, como forma de desafogar o centro da cidade. Essa análise, permitirá uma 
abordagem para, a distribuição das linhas, o planejamento e uso do solo urbano, 
portanto, diminuiria a ociosidade quilométrica. 

PRODUTO 03 - PROJETO FUNCIONAL DO SISTEMA VIÁRIO DE APOIO 

• O uso de tecnologia na fiscalização como GPS, uma forma de garantir 
segurança e conforto aos usuários pois, esta tecnologia permiti aos 
operadores da fiscalização, uma atuação mais eficaz no combate as 
irregularidades no sistema operacional. 

• Outra ferramenta que, garanti uma melhor funcionalidade no sistema, está 
no uso de câmeras internas de vdeo monitoramento nos veículos pois, 
permitiria averiguar, as ocorrências no interior dos veículos. Podemos utiliza 
aplicativos (wat-zap), como meios de comunicação com usuários e 
fiscalização. 
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O entendimento pelo qual, buscamos construir uma nova concepção para o 
sistema de transporte coletivo, está na necessidade de garantir, a mobilidade dos 
cidadão desta cidade e, acreditamos que, quaisquer que sejam, as dificuldades 
encontradas, acreditamos que, o compartilhamos de nossas experiências, os olhares 
críticos sobre o novo 'Coletivo Urbano' nos permitirá suprimir, os obstáculos logo, 
encontraremos novas saídas. 

• Portanto, considerando a relevância deste processo, esperamos ter colaborado 
com esta comissão e, estaremos a disposição para quaisquer dúvidas e sugestões que, 
por ventura tenhamos no futuro. Futuro esse que, começando a construindo e, 
esperamos frutos já que, nada é por acaso. 

Vitória da Conquista, 20 de setembro de 2018. 

Cláudio da Silva Paranaquá 
Gerente de Fiscalização e Operação 

Mat.24246-5 
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91  ATA DE REUNIÃO DE ATOS 
PREPARATÓRIOS - LICITAÇÃO PARA 
CONCESSÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE 
PÚBLICO. ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DA 
COMISSÃO E DESIGNAÇÃO DE ATIVIDADES. 

[1 

Aos 10 dias de dezembro de 2018, às 14h40min na Sala das dependências da Gerência de 
Compras (SEMAD), reuniu-se os membros nomeados pelo Decreto n° 18.574/2018 
expedido pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Herzem Gusmão Pereira, os 
senhores: EDIMÁRIO FREITAS DE ANDRADE JÚNIOR (matrícula nQ 19.820-5), 
MANOEL MESSIAS BISPO DA SILVA (matrícula n° 02.711-6), LÂNA SILVA PEREIRA 
(matrícula n° 24.155-2) e ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA (matrícula n° 02.964-7). 
ANTONIO GABRIEL OLIVEIRA ARAUJO (matrícula nQ 19.728-4) e LUCIANA ROSA 
DA FRANÇA (matrícula & 04.926-8), também membros da Comissão, não 
compareceram na presente reunião, contudo as ausências são justificadas por motivo de 
desempenho inadiável de sua funções nas Secretarias de lotação. Iniciados os trabalhos 

• e aberta a reunião, o Presidente da Comissão deu as boas vindas aos servidores 
concursados no cargo de Técnico em Tráfego e Transporte, Sr. Cláudio da Silva 
Paranaguá e o Sr. Rogério Gonçalves Ribeiro. Bem como explanou acerca da 
remarcação da reunião do dia 03 para o dia 10 do mês de dezembro. Cuja justificativa 
foi solicitada por meio do Oficio N° 006/2018 - CAP e respondida mediante Oficio N° 
069/2018 - SEMOB. Na oportunidade, Sr Cláudio pontuou que fez sugestões no texto 
do Projeto Básico e sugeriu enviar por meio do endereço de e-mail desta comissão, 
cap.transporte.pmvc@zmail.com. Afirmou também que não há nessas sugestões 
contribuição do Setor de Estudos Tarifários, vez que em consequência à mudança na 
gerência e não houve tempo hábil para o acompanhamento do material por parte da 
nova equipe. O Presidente desta Comissão afirmou considerar as contribuições por parte 
dos servidores técnicos da Coordenação de Transporte Público da SEMOB. Nesse 
diapasão ficou estabelecida a conclusão do Projeto Básico e a emissão da devida 
recomendação por parte desta Comissão ao Poder Executivo Municipal e a Secretaria 
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Municipal de Mobilidade Urbana. Por fim, ficou relembrado o prazo final para a 
conclusão do trabalho desta Comissão na data de 27 de dezembro de 2018. Nada mais 
havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 15h21min., da qual eu, LÂNA SILVA 

PEREIRA, lavrei a presente ata, que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os 
presentes. 

EDIMÁRIO FREIÁNDRADE JÚNIOR 
(Representante da Procuradoria Geral do Município) 

MANOEL MESSIAS BISPO DA SILVA 
(Representante da Secretaria Municipal de Administração) 

LANA SILVA PEREIRA 
(Representante da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana) 

ILSt 
(Representante da Secretaria Municipal de MobU ade Urbana) 

CLAUDIO DA SILVA PARANAGIJ 
(Técnico de Tráfego e Transporte) 

ROGÉRIO GONÇALVES RIBEIRO 
(Técnico de Tráfego e Transporte) 
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PARECER N2  168/2018 

OFÍCIO N2  005/2018-CAP 

ÓRGÃO ASSESSORADO: COMISSÃO DE ATOS PREPARATÓRIOS, NOMEADA 

PELO DECRETO MUNICIPAL N2  18.574/2018. 

ÓRGÃO INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA 

(SEMOB). 

ASSUNTO: CONSULTA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO 

DIRETA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DE PESSOA JURÍDICA COM 

NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 

EM SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE 

QUE SEJAM ELABORADOS OS ESTUDOS TÉCNICO-ECONÔMICOS, PROJETO 

BÁSICO E MINUTA DO EDITAL DE LICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DO 

TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. 

EMENTA: Demais hipóteses de inexigibilidade de licitação. DIREITO 

ADMINISTRATIVO. LICITAÇÕES E CONTRATOS. INEXIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃO. CONSULTA ACERCA DA POSSIBILIDADE DE 

CONTRATAÇÃO DIRETA, POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, DE 

PESSOA JURÍDICA COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO NOS SERVIÇOS 

DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO 

DE TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE QUE SEJAM 

ELABORADOS OS ESTUDOS TÉCNICO-ECONÔMICOS, PROJETO 

BÁSICO E MINUTA DO EDITAL DE LICITAÇÃO PARA CONCESSÃO 

DOTRANSPORTE PUBLICO MUNICIPAL. Base Legal: Artigo 25, inciso II 40 	c/c art. 13, da Lei n2  8.666/93. Regularidade Formal do Processo. 

Formalidades do art. 26 bem como demais Requisitos da Lei nQ 8.666/93. 

Possibilidade. 

1— RELATÓRIO 

1. Trata-se de CONSULTA oriunda da Comissão de Atos Preparatórios, encaminhada 

pelo seu Presidente, o Sr. Edimário Freitas de Andrade Júnior, que tem como escopo da 

análise a POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DIRETA, POR INEXIGIBILIDADE 

DE LICITAÇÃO, DE PESSOA JURÍDICA COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO NOS 

SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO 

DE TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE QUE SEJAM ELABORADOS OS 
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ESTUDOS TÉCNICO-ECONÔMICOS, PROJETO BÁSICO E MINUTA DO EDITAL DE 

LICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. 

2. Os presentes autos foram distribuídos ao advogado signatário para análise e 

emissão de parecer, nos termos do artigo 38, parágrafo único, da Lei n° 8.666, de 1993, 

encontrando-se instruídos com os seguintes documentos: 

a) Ofício nQ 005/2018-CAP; 

II- FINALIDADE E ABRANGÊNCIA DO PARECER JURÍDICO 

3. A presente manifestação jurídica tem o escopo de assistir a autoridade assessorada 

no controle interno da legalidade administrativa dos atos a serem praticados ou já 

efetivados. 

4. Nossa função é justamente apontar possíveis riscos do ponto de vista jurídico e 

recomendar providências, para salvaguardar a autoridade assessorada, a quem 

compete avaliar a real dimensão do risco e a necessidade de se adotar ou não a 

precaução recomendada. 

S. Importante salientar, que o exame dos autos processuais restringe-se aos seus 

aspectos jurídicos excluídos, portanto, aqueles de natureza técnica. 

6. Finalmente, é nosso dever salientar que determinadas observações são feitas sem 

caráter vinculativo, mas em prol da segurança da própria autoridade assessorada a 

quem incumbe, dentro da margem de discricionariedade que lhe é conferida pela lei, 

avaliar e acatar, ou não, tais ponderações. O prosseguimento do feito sem a 

observância dos apontamentos neste parecer será de responsabilidade exclusiva da 

Administração. 

III - REGULARIDADE DA FORMAÇÃO DO PROCESSO 

7. De acordo com o art. 22 da Lei flQ  9.784/99, os atos do processo administrativo não 

dependem de forma determinada, salvo expressa disposição legal. 

8. Com efeito, no que pertirie especificamente à licitação, bem como 

contratos/convênios e outros ajustes, o processo administrativo deverá observar as 

normas que lhes são pertinentes, iniciando-se com a devida autuação, com a 

correspondente protocolização e numeração, juntando-se, em sequência cronológica, os 

documentos pertinentes, cujas folhas devem ser numeradas e rubricadas. 

9. Assim, por oportuno, o processo da inexigibilidade de licitação deve ser autuado e 

processado regularmente como todo e qualquer processo administrativo, devendo 

conter os elementos enumerados no parágrafo único do artigo 26 da Lei n° 8.666/1993 e, 

por se tratar de uma relação contratual, recomenda-se, também, a aplicação, no que lhe 
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for compatível, do quanto disposto no artigo 38 da referida Lei de Licitações e 

Contratos. 

IV- INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO - ART. 25, INCISO II C/C ART. 13, DA LEI 

N2  8.666, DE 1993. 

19.0 art. 371 XXI da Constituição Federal de 1988, com o objetivo de assegurar a 

efetividade dos princípios que regem toda a atividade administrativa, determina que a 

Administração Pública realize licitação prévia à contratação de aquisição de bens, 

serviços e alienações. 

20.A exceção à regra de licitar, conforme o permissivo constitucional está prevista na 

Lei n2. 8.666/93, especificamente, nos artigos 24 e 25 - trata-se das hipóteses de 

dispensa e inexigibilidade de procedimento licitatório. 

21.0 art. 25, da Lei de Licitações e Contratos dispõe que "é inexigível a licitação quando 

houver inviabilidade de competição". Veja-se que neste caso o legislador não se 

preocupou em estabelecer um rol taxativo de situações por meio do qual se poderia 

contratar por inexigibilidade, até mesmo porque a interpretação da expressão 

"inviabilidade de competição" é ampla, sendo difícil elencar e relacionar todas as 

hipóteses. 

22.É bem verdade que o próprio art. 25 prevê em seus incisos três situações que podem 

dar supedâneo à contratação por inexigibilidade. Entretanto, a expressão "em 

especial", inserida no caput, traz a ideia de que tal rol é meramente exemplificativo, 

devendo, assim, ser melhor interpretada a expressão "inviabilidade de competição" 

contida no art. 25, em um sentido mais abrangente. 

23.0 Professor Marçal Justen Filho, na Obra "Comentários à Lei de Licitações e 

Contratos Administrativos", 2009, pág. 367, após citar exemplos sobre as hipóteses de 

inexigibilidade trazidas pela Lei n2  8.666/93, ensina que "todas essas abordagens são 

meramente exemplificativas, eis que extraídas do exame das diversas hipóteses 

contidas nos incisos do art. 25, sendo imperioso reconhecer que nelas não se esgotam 

as possibilidades de configuração dos pressupostos da contratação direta por 

inexigibilidade." (grifo aditado). 

24.A contratação de serviços de terceiros pelos órgãos e entidades da administração 

pública está subordinada ainda ao disposto na Lei nQ 8.666, de 21 de junho de 1993, que 

"regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, institui normas para 

licitações e contratos da Administração Pública e dá outras providências". 

25.A ampla possibilidade de contratação desses serviços é evidenciada pelo inciso II de 

seu art. 6, que contém lista, de caráter exemplificativo, dos serviços cuja execução a 
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administração pública deve preferencialmente transferir a terceiros, mediante contrato: 

Art. 6? Para os fins desta Lei considera-se: II - Serviço - toda 

atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse 

para a Administração, tais como: demolição, conserto, 

instalação, montagem, operação, conservação, reparação, 

adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, 

publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais: 

26.Embora esta lista de serviços tenha caráter exemplificativo, seu último item, 

referente a trabalhos técnico-profissionais, comporta uma enumeração exaustiva, 

contida no art. 13 da mesma Lei, uma vez que se admite a inexigibilidade de licitação 

para esses serviços: 

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se serviços técnicos 

profissionais especializados os trabalhos relativos a: 1 - estudos 

técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos; II - 

pareceres, perícias e avaliações em geral; III - assessorias ou 

consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias; IV 

- fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou 

serviços; V - patrocínio ou defesa de causas judiciais ou 

administrativas; VI - treinamento e aperfeiçoamento de pessoal; 

VII - restauração de obras de arte e bens de valor histórico. 

27.A caracterização dessa hipótese legal demanda a reunião de três requisitos, a saber: 

a) que o serviço seja técnico profissional especializado conforme artigo 13 da Lei n°. 

8.666/93; b) que o serviço seja singular; e c) que o profissional ou a empresa a ser 

contratada detenha notória especialização. 

28.In casu, não se trata de um serviço comum prestado pelos órgãos da Administração 

Pública, mas sim, de uma atividade especial, de natureza específica, qual seja: A 

ASSESSORIA E CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO DE 

TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE QUE SEJAM ELABORADOS OS ESTUDOS 

TÉCNICO-ECONÔMICOS, PROJETO BÁSICO E MINUTA DO EDITAL DE 

LICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DO TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL. 

29.Trata-se, portanto, de um serviço totalmente revestido de características peculiares, 

o que demanda elevada competência intelectual e técnica para executá-lo. 

Confirmando esse entendimento, vejamos o que prelecionam os doutrinadores Ivan 

Barbosa Rigolin e Marco Tullio Bottino sobre o tema: Singular é aquele serviço cujo 

resultado final não se pode conhecer nem prever exatamente antes de pronto e entregue; aquele 

cujas características inteiramente particulares, próprias do autor, afaçam único entre quaisquer 
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outros, O único elemento sabido nesse caso é que cada autor o fará de um modo, sem a mínima 

possibilidade de que dois produzam exatamente o mesmo resultado. Cada qual tem a chancela de 

um autor, sendo, nesse sentido, único. (BOTTINO, Marco Tuilio; RJGOLIN, Ivan Barbosa 

Manual Prático das Licitações - 8 11  Ed. 2009. São Paulo: Saraiva). 

30.Na lição de Eros Roberto Grau apud Niebuhr (2015, p. 165 in Dispensa e 

Inexigibilidade de Licitação Pública), "singulares são porque apenas podem ser 

prestados, de certa maneira e com determinado grau de confiabilidade, por um 

determinado profissional ou empresa. Ser singular o serviço, isso não significa seja ele 

necessariamente o único. Outros podem realiza-lo, embora não o possam realizar do 

mesmo modo e com o mesmo estilo de um determinado profissional ou de uma 

determinada empresa". 

31.Ademais, pontua Joel Menezes Niebur (2015, p.  166-167 in Dispensa e 

Inexigibilidade de Licitação Pública) que a inexigibilidade encontra amparo no traço 

singular com que qualquer um dos potenciais contratados imprimiria à execução do 

mesmo. Várias pessoas poderiam executar o contrato, todas de modo especial e 

peculiar, incomparável objetivamente em licitação pública. Daí a inexigibilidade, que 

depende da subjetividade dos critérios para aferição do contratado, isto é, no final das 

contas, da discricionariedade dos agentes administrativos, encontrando amplo espaço 

de liberdade para escolher aquele especialista que reputa o mais adequado à satisfação 

da utilidade pretendida com a contratação. 

32.Em outras palavras, a inexigibilidade de certame licitatório para a escolha, pela 
Administração Pública, do prestador dos serviços técnicos profissionais especializados 

pretendidos somente se legitima acaso o serviço a ser contratado se revista de 

• NATUREZA SINGULAR, assim entendido como aquele cujo caráter incomum, não 

rotineiro, particular, especial, excepcional, tome o objeto a ser contratado tão único e 
individual, distinto dos demais da sua espécie, que faça com que a sua satisfatória 
execução somente possa ser adjudicada a prestador dotado de conhecimentos 

diferenciados dos demais disponíveis no mercado. 

33.Por conseguinte, impende ressaltar a necessidade de que o profissional que se 

almeja contratar detenha notória especialidade. Tal requisito está disposto no 

parágrafo primeiro do art. 25, da Lei °. 8.666/93, in verbis: 

Art. 25. § V. Considera-se de notória especialização o profissional 

ou empresa cujo conceito no campo de sua especialidade, 

decorrente de desempenho anterior, estudos, experiências, 

publicações, organização, aparelhamento, equipe técnica, ou de 

outros requisitos relacionados com suas atividades, permita 
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inferir que o seu trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais 

adequado à plena satisfação do objeto do contrato. 

34.Nesse sentido, o preclaro mestre, Hely Lopes Meirelles, em sua obra "Licitação e 

Contrato Administrativo", páginas 98 e 99, afirmava que: "notória especialização é uma 

característica daqueles profissionais que, além da habilitação técnica e profissional, exigida para 

os profissionais em geral, foram além em sua formação, participando de cursos de especialização, 

pós-graduação, participação em congressos e seminários, possuindo obras técnicas (artigos e 

livros) publicadas, além de participação ativa e constante na vida acadêmica". 

35.Vê-se, pois, que o requisito da NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO não se confunde com 

a especialização comum, ordinária. Ao revés, é a especialização diferenciada, dotada de 

qualidade mais reconhecida, consagrada no respectivo ramo de atuação. Passando a 

analisar mais especificamente o pressuposto da NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO, 

saliente-se que o mesmo se perfaz nos atributos que destacam um determinado 

particular em relação aos demais, traduzindo-se, portanto, na sua maior habilitação em 

executar o objeto singular do contrato. Sublinhe-se que este pressuposto poderá ser 

testificado mediante documentos formais, como título de especialização, certificado 

de cursos, autoria de obras técnicas e o desenvolvimento eficaz de serviços 

semelhantes. 

36.Dessa forma, terá sido verificado o atendimento de todos os elementos necessários à 

caracterização da inexigibilidade de licitação, restando pugnar pela contratação direta, 

desde que se trate de um serviço profissional especializado, como o indicado pela 

Comissão de Atos Preparatórios no ofício que instrui a presente consulta, de natureza 

singular a ser executado por profissional de notória especialização, o que acarretando 

por si, inviabilidade jurídica de competição. 

V - FORMALIDADES LEGAIS PREVISTAS NO ART. 26 DA LEI N8.666/93 

37.Analisada a questão referente à possibilidade de contratação mediante 

inexigibilidade de licitação, cumpre agora examinar a observância dos requisitos legais 

impostos no art. 26 da Lei n2  8.666/93 

38.Com  efeito, as exigências atinentes consistem em: 

a. Justificativa do afastamento da licitação; 

b. Razão da escolha do fornecedor; 

c. Justificativa do preço; 

d. Diligências relativas à ratificação e publicação do ato de inexigibilidade 

na imprensa oficial. 

39.Passa-se então à verificação do atendimento dessas exigências. 

Pç. Joaquim Correia, 55 - Centro 
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40.No que diz respeito à justificativa do afastamento da licitação bem como a razão da 

escolha do fornecedor, as observações pertinentes devem ser apresentadas tomando 

como azimute a análise dos pressupostos para inexigibilidade de licitação com fulcro 

no art. 25, inc. II da Lei n2  8.666/93, clarificado em tópico específico deste parecer, ao 

qual reportamos. 

41.Com  relação à justificação do preço, trata-se de um dever imposto ao 

Administrador, que tem por finalidade confirmar a razoabilidade do valor da 

contratação, conferindo por consequência, probidade e moralidade ao ajuste. 

42.Nessa senda, imperioso consignar que, em consonância com a mais recente 

jurisprudência do E. STF, aliado à presença dos requisitos legais autorizadores até aqui 

examinados (inviabilidade de competição, singularidade do objeto, notória 

especialização, instauração de processo administrativo prévio), deve ficar demonstrado 

também que o preço cobrado é compatível com o praticado pelo mercado, vejamos: 

"IMPUTAÇÃO DE CRIME DE INEXIGÊNCIA INDEVIDA DE LICITAÇÃO. 
SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR FALTA DE JUSTA 
CAUSA. A contratação direta de escritório de advocacia, sem licitação, deve 
observar os seguintes parâmetros: a) existência de procedimento administrativo 
formal; b) notória especialização profissional; c) natureza singular do serviço; d) 
demonstração da inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder 
Público; e) cobrança de preço compatível com o praticado pelo mercado. 
Incontroversa a especialidade do escritório de advocacia, deve ser considerado 
singular o serviço de retomada de concessão de saneamento básico do Município 
de Joinville, diante das circunstâncias do caso concreto. Atendimento dos demais 
pressupostos para a contratação direta. Denúncia rejeitada por falta de justa 
causa." (lnq. 3074/SC-SANTA CATARINA INQUÉRITO Relator: Mm. ROBERTO 
BARROSO Julgamento: 26/08/2014. Órgão Julgador: Primeira Turma) 

43.Inclusive o TCM/BA no julgamento do Processo n1  02970e18 pontuou que a 

necessidade de apresentação de pesquisa de preço suficiente com vistas a demonstrar 

os preços efetivamente praticados no mercado. Neste mesmo processo, o MP/TCM 

assinalou que a justificação dos preços pode ser feita, por exemplo, através de 

pesquisas de mercado que demonstrem a razoabilidade dos valores propostos ou a 

partir da apresentação de contratos pretéritos firmados pelo contratado com a 

Administração Pública. 

441embramos que os contratos decorrentes de afastamento de licitação costumam ser 

vistos com maior rigor pelos órgãos de controle, motivo pelo qual é recomendável que 

a Administração reúna todos os elementos ao seu alcance para demonstração da 

razoabilidade dos preços, visando afastar eventuais questionamentos apontando para 

superf aturamento de preços, comprometendo a eficácia do ajuste. 
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45.Assini, no que toca às exigências insertas no art. 26 da Lei ri2  8.666/93, entende-se 

necessária à observância dos pontos aqui assinalados, cabendo ao órgão observar, no 

momento oportuno, aquelas relativas à ratificação e publicação do ato. 

46.É oportuno salientar que o Agente Público, na instrução do processo administrativo, 

deve caracterizar minunciosamente a hipótese de inexigibilidade deflagradora da 

contratação direta, sob pena de incidir no crime tipificado no artigo 89 da Lei n2  

8.666/1993, in verbis: "Art. 89. Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses 

previstas em lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à 

inexigibilidade: Pena - detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.!! 

47.Como se vê, cabe ao Gestor agir com muita cautela ao contratar diretamente, uma 

vez que pode ser punido tanto pela contratação sem amparo na previsão legal quanto 

pela não observância às formalidades exigíveis para os processos de dispensa e 

inexigibilidade de licitação (artigo 26 da Lei n2  8.666/1993). 

VI- DA CONCLUSÃO 

48.Em face do exposto, opino, nos limites da análise jurídica e excluídos os aspectos 

técnicos e o juízo de oportunidade e conveniência do ajuste, pela possibilidade jurídica, 

em tese, da contratação por inexigibilidade de licitação DE PESSOA JURÍDICA COM 

NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 

EM SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO DE TRANSPORTE, COM A FINALIDADE DE 

QUE SEJAM ELABORADOS OS ESTUDOS TÉCNICO-ECONÔMICOS, PROJETO 

BÁSICO E MINUTA DO EDITAL DE LICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DO 

TRANSPORTE PÚBLICO MUNICIPAL, desde que observados os apontamentos deste 

S 	
parecer e as regras estampadas na Lei Geral de Licitações. 

49.Encamiriho o presente parecer, contendo 08 laudas, à Comissão de Atos 

Preparatórios, na pessoa do seu Presidente, o Senhor Edimário Freitas de Andrade 

Júnior, para conhecimento. 

É o parecer, salvo melhor juízo. 

Sem mais, subscrevo-me. 
Vitória da Genquista - BA, 06 de dezembro de 2018. 

talho Fdrreira dos Santos 

arador do Município 

OAB/BA 14.706 
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OFICIO no. 069/2018 SEMOB 

Vitória da Conquista, 06 de dezembro de 2018. 

A Sua Senhoria o Senhor 

Edimário Freitas de Andrade Júnior 

Presidente da Comissão de Atos Preparatórios 

• Assunto: Oficio n°. 006/2018 - CAP 

Senhor Presidente, 

Em atenção ao Oficio n°. 006/2018 - CAP, informo que esta Secretaria está envolvida 

na conclusão do Curso de Formação dos Novos Agentes de Trânsito e Transporte cuja 

culminância ocorrerá na data de 07 de dezembro de 2018, fato que impediu o comparecimento 

dos servidores à reunião marcada para a data de 03 de dezembro de 2018. 

Desta feita, confirmo a presença dos servidores técnicos à reunião da Comissão na data 

de 10 de dezembro de 2018. 

e 
Atenciosamente, 

da Silva Filho 

Secretário de Mobilidade Urbana 

Rua Carlécio Santos Sonde no. 109-B - Bairro Cruzeiro 
Fone: (77) 3429-7352 17381 
CEP 45003-015-Vitória da Conquista - Bahia 
mobilidadeurbana@pmvc.ba.gov.br  
www.pmvc.ba.gov.br  
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PrBcuradõria Cera o Município (PGM) 

4" 	 Sectétarr Munidipal  de Mobilidade Urbana (SEMOB) 	'..dimano F 	Jr 
S&rebria Muflicípal 4eAd1ninistração (SEMAD) 	 MaL 1 

t 	Secreria Municipal de Transparência e Controle (SMTC) 
w pitivcba govbr Vw  

1 	 1 

04de d&qmbro de 2018, Vitória da Conquista - BA 

OFÍCIO N2 006/2018"— CAP 

Ao Senhor, 	 - 
Ivan Cordeiro' 	r 
SecrêEário.Muicipa de Mobilid&d&Urban'a (SEMOB) 

Senhar,- 

onsiderano que na' i  reunião realizada por esta Comissão de Atos 
Preparatórios em 3Qde optubrode 2018 ficou consignado o prazo de 20 dias úteis para 
que ris técnicos de Trânsito e Transporte avaliassem o Projeto Básico à contratação de 
empresa especiaIi*da na elaboração dos Estudos Técnicos-Econômicos para 
Concessão do Transporte Públiço Municipal. Considerando que tal prazo encerrou-se 
em 	de.dezexpbr-Uo-cqrrente ano. Solicitamos de Vossa Senhoria que os técnicos da 
SEMOB, em especiàl Cláudio tia Silva Paranaguá e Rogério Gonçalves Ribeiro, 
compareça,m perantë a Comissão no dia 10 de dezembro para apresentação das 
consideraões acerca do mencionado Projeto Básico, ao passo que justifique suas 
ausêhizis no dia 03le deémbfd. 

Renovandorneus protestos de estima e consideração, me coloco à disposição 
para eventuais escIaieciméntos. 

Atenciosanwnter 	- 

: 	: 	

1 

Edimário FreittÇ4 Andrade Júnior 
-, Presidente da Comissão de Atos Preparatórios (Decreto n°18.574/2018) 

ci 

c.. 

bv- 
Jir 	 . 
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» 	 Procurado Geral do Município (PGM) 
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB) 	dimár,o F d 

1; 	Sretatja rvj4nicipai dèÁdmihstração (SEMAD) 	W. 19820. 
S,ecretàri 	uniçfjaf de Trasparência e Controle (SMTC) 
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- 	-. • 30 de nõ'pmbrc d2018, Vitória da Conquista — BA 
1  

Iw 

OFICIO N 005.2Õ18!— CÃ  

AoSénhor, — 	
•• L. ( 

Carlds Murild Pirnentel Márxhorè - 
Procufdtfõf-G&al t5 	r 	• 	 - 

• Senhor Piocccràdor, 	•:- - 	-- 

A Comissão-  de Atds Ptparatório, pbr meio de seu Presidente, vêm perante a 
este Excelsa Píocuradoriso1icitãr aelaboração'de parecer jurídico consultivo acerca da 
hipótese a seguir narrada, com 'i5tãS a subsidiara elaboração do Relatório Final desta 
Comissão a ser apretentao ao Secretário Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB). 

o 	 - - CONSULTA 

Consideran&,  a situação hipotética em que, efetuado o devido processo 
hcitatórioipaxâ conc&ssão do ser:yiçø de transporte público em determinado município, 
conpçocssoom4ôga4q; õcor1e a devida contratação de duas empresas ganhadoras 
do certame. Considçado, que após alguns anos de atuação das referidas empresas no 
mufiicIio ocorre situação emergencial decretada pelo Prefeito, e ocasionada por duas 
sitúaões dstiKtás prh#éifáJe1a  existência de ação civil pública iniciada durante o 
prosso licitàPtôrio, por nieio da qual houve decisão judicial que obrigou o município a 
efetuar p caxiceJarnento•cló conftãto de concessão com uma das empresas ganhadoras, 
com prazo maximo de 06(seis) meses para a realização de novo processo licitatorio, e a 
segunda, oca,sionada pela ma execução aos serviços prestados pela outra empresa 
contratada, uma vez que a concessionária atuava com descaso e abandono de 

1. 
responsabihdade no serviço dê transporte publico coletivo urbano, fato este que 
culn,inou ha 	 de grande parte dos veículos da frota desta 
empresa, veículos des qbe, após vistoF ra1izidas, foram impedidos de trafegar, 
confdrme1deciãodQpodètpúb1dornuncipal. Observa-se, desse modo, a ocorrência de 
situao tmerencij€catiskch4  p'irhpossibi1idade de disponibilizar a população, os 

/ 4 	serviços seriis rp atiyÓ ao4ranspprte.púklico coletivo urbano. 

4/ f? 	 hibt& addtita acima se constata a necessidade de 
contrátaçãb-dË;édqksá &gëcià11 ácf'náYéIãbórão de estudos técnicos e econômicos, 

ffl'? eIabdçdPfdfèti Básico êiiiiniftÁ-tlo'Edital de Licitação da Concessão de 
Tra$iortú61icô, éM á i?diMéflt&-a d&fiãcrjudicial de elaboração de novo processo 
licitát brio tTaldhtftã5 jusiifiëa"-effi décórrênia da natureza complexa do objeto 

: 	i 	- 
Pç. Joaquim Cea. tS Centrd 	 ___ 
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Çlp9issãç5 de tos P}eparoâos —..,Ç&'tcessão de Transporte Publico (CAP) 
'P'4qCFIIMI4(PGM) 	 Editr1à  

' 
secr a Mui$cijÀi:c!MÓ1i1i±i'de Urbana (SEMOB) MatiA 

1 	$èFretar.i Mudtpá1 deAdtniriistração (SEMAD) 
cre&ritvIuniçia de Tnspareflcia e Controle (SMTC) 

yww.pm'Ç'çjhgtt.br 

1' 	- 	 ! 	-'I•" 	.4, 

- 
1icitatj, 41a erivergáhjra'acohiçitação'e pçfa- ausência, no corpo de servidores do 
reCerf$f Iiitnicipiokle psôii1 ;26ní a qia1,íÇcação adequada para a execução do 
mesit{ô.li' 	- 	 •h' 	'j 	'' 	

+- 

1 IIY&ta t'qrma, !jb6t odÔ-q :€5kbsço; INDÁCÁ-SE: 
41 

E iPossível rNËXIGIIZ o1proceso liçitatono com a finalidade de contratar 
empr$sa con- notória eietialihção - nos- ser('iços de assessoria e consultoria em 
servíç5 'c(e

M 
1Sriejjiiento a&transporte;' sen'd6 estes serviços singulares, com a 

finaliáade de que sejam 	d4 -os estudbs técnico-econômicos, Projeto Básico e 
minuXa do EditaÍeïicitação 'pan Concessão do Transporte Publico Municipal, com 
fula$ no art. 5, inc:ifc/crt. ã; incisos 1 «III da Lei n°8.666/93? 

Renovando meus protdls de esiiiiaé consideração, me coloco à disposição 
para eventuais esclafecimentos. 

- 	 4tençiosamerite------ - 	
- 	 - 	- 

- - 	
Edá4o F rei t s 	Andrade Júnior 

-; Presidentè da Comisão de Ato 	ep s 	aratórios (Decreto n°18.574/2018) 

• -».-::.. 	.-:-.::' 	-- 

-- 

1 

- - 

: k, R A. 
:c:k~t 'Cc; - 	1r •-: 

•1- -- 	- 	 - 1 - 
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8' ATA DE REUNIÃO DE ATOS 
PREPARATÓRIOS - LICITAÇÃO PARA 
CONCESSÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE 
PÚBLICO. ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DA 
COMISSÃO E DESIGNAÇÃO DE ATIVIDADES. 

Aos 14 dias de novembro de 2018, às 09h00mirt na Sala de Licitações da Gerência de 
Compras (SEMAD), reuniu-se os membros nomeados pelo Decreto n° 18.574/2018 
expedido pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Herzem Gusmão Pereira, os 
senhores: LUCIANA ROSA DA FRANÇA (matrícula n° 04.926-8), MANOEL MESSIAS 
BISPO DA SILVA (matrícula n° 02.711-6), LÂNA SILVA PEREIRA (matrícula n° 
24.155-2) e ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA (matrícula n° 02.964-7). EDIMÁRIO 
FREITAS DE ANDRADE JÚNIOR (matrícula n° 19.820-5) e ANTONIO GABRIEL 

OLIVEIRA ARAUJO (matrícula n° 19.728-4), também membros da Comissão, não 

compareceram na presente reunião, contudo as ausências são justificadas por motivo de 

saúde de ente familiar. Essa reunião extraordinária deu-se em consequência do pedido 

formulado por meio da CI 150/20I8RGM/Institucional, encaminhado a esta Comissão 

através de Oficio n° 060/201 8/SEMOB, com o fito de obter relatório preliminar a ser 

encaminhado ao Poder Judiciário. Aberta a reunião por Sra. Lâna, que explanou sobre o 

relatório preliminar já confeccionado pela Comissão antes mesmo do pedido formal, 

ressaltou que só haveria a leitura de todos os membros e a posterior assinatura. Foi 

lembrado que a PGM/lnstitucional também solicitou um cronograma, mas todos os 

membros presentes foram unânimes quanto a certeza de que a comissão não tem poder 

decisório, mas sim de recomendação. Sr. Manoel explicou que precisamos suprir de 

imediato as pendências quanto a inexigibilidade ou não de licitação, já que não há 

resposta do TCM até a presente data e sabendo que o prazo estabelecido pelo judiciário 

está se findando, há necessidade de enviar uma consulta à POM. Lembrou também que 

há uma reunião previamente agendada na qual os servidores técnicos da Coordenação 

de Transportes ficaram de apresentar suas contribuições para o Projeto Básico, que após 

esse procedimento a Comissão já pode encerrar os atos emitindo a recomendação. Por 
fim, ficou relembrado o retomo dos trabalhos desta Comissão para o dia 03 de 
dezembro de 2018, às 09h na Sala de Licitações da Gerência de Compras (SEMAD), 
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quando os servidores técnicos da Coordenação de Transporte Público apresentarão 
suas contribuições quanto ao Projeto Básico. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada 
a reunião ás 10h13min., da qual eu, LANA SILVA PEREIRA, lavrei a presente ata, que, 
lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. 

LUCIR 	 FRANÇA 
(Representante da Secretaria Municipal de Administração) 

* 	 NOEL MSISPO DA SILVA 
(Representante da Secretaria Municipal de Administração) 

$i 
ANA SILVA PÊREIRA 

(Representante da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana) 

(Representante da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana) 
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PMVC - SEMOB 
Ao Excelentíssimo Senhor 

Ivan Cordeiro 

Secretário Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB) 

Conforme solicitado por Vossa Senhoria, a Comissão de Atos Preparatórios, 

nomeada pelo Prefeito Municipal, por meio do decreto n° 18.754/2018 (conforme errata 

publicada na edição de 27 de julho de 2018 do Diário Oficial do Município), vem mui 

respeitosamente apresentar relatório preliminar das atividades desenvolvidas durante o 

período de 24 de julho de 2018 a 08 de novembro de 2018. 

Em reunião realizada no dia 24 de julho de 2018, a Comissão de Atos Preparatórios 

(CAP), iniciou os trabalhos com o intuito de fazer cumprir o que determina o art. IQ do 

decreto municipal n1  18.754/2018. Neste sentido, fora eleito o senhor Edimário Freitas de 

Andrade Júnior como Presidente da retromencionada comissão, ao passo que a CAP 

salientou a necessidade de contratação de empresa especializada na realização dos estudos 

preliminares técnico-econômico, elaboração do Projeto Básico e do Edital de Concessão. Tal 

contratação se faz necessária ante a complexidade do objeto licitado, bem com a ausência de 

servidores com qualificação técnica para o desenvolvimento da licitação de Concessão. É 

importante ressaltar que os membros da Comissão não gozam de nenhuma especialização 

ou know how na área de Transporte Público. 

Em 31 de julho de 2018, a CAP encaminhou o ofício nQ 002/2018 ao Secretário 

Municipal de Transparência e Controle (SMTC) solicitando a realização de consulta ao 

Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia (TCMIBA) quanto a.  possibilidade de inexigir o 

processo licitatório com a finalidade de contratar empresa com notória especialização nos 

serviços de assessoria e consultoria em serviços de planejamento de transporte, sendo estes 

serviços singulares, para que sejam elaborados os estudos técnicos-econômicos, Projeto 

	

4.  - 4,  Â 	 dozt 



ttI2ia 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 

Comissão de Atos Preparatórios - Concessão de Transporte Púyj 

Procuradoria Geral do Município (PGM) 	 UM. 
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB) 

Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) 

Secretaria Municipal de Transparência e Controle (SMTC) 

www.pmvc.ba.gov.br  
Básico e minuta do Edital de Licitação para Concessão de Transporte Público Municipal, 

com fulcro no art. 25, II c/c art. 13, 1 e ifi da Lei n 8.666/93. Até a presente data, a CAP não 

obteve nenhuma resposta da Excelsa Corte. 

Em 07 de agosto de 2018, a CAP discutiu acerca da elaboração do Projeto Básico para 

contratação dos serviços mencionados no parágrafo anterior. Ponderou-se acerca da forma 

pela qual transcorrerá a contratação, seja por meio de Licitação (Concorrência do tipo 

Melhor Técnica e Preço), seja por Dispensa ou Inexigibilidade. Com  vistas a subsidiar a 

elaboração de tal projeto, fora coletado outros Projetos Básicos, tendo inclusive o Presidente 

da CAP solicitado à Prefeitura Municipal de Juiz de Fora o Edital da Concorrência n 

002/2009, bem como entrou em contato com a empresa SYSTRA BRASIL, quando essa última 

disponibilizou outros Editais para o objeto pretendido pela Administração Municipal. 

Aos 21 dias de agosto de 2018, reuniu-se mais uma vez a CAP. O Presidente reiterou 

que a reunião do dia 14 de agosto não fora realizada, uma vez que o Projeto encontrava-se 

em elaboração. Na oportunidade, apresentou o esboço do Projeto Básico, indicando que 

aquele documento encontra-se disponível para consulta e edição pelos demais membros da 

Comissão no Google Drive do correio eletrônico cap.transporte.pmvc@gmail.com  . Discutiu-

se também a necessidade do Secretário Municipal de Mobilidade Urbana e do Coordenador 

de Transporte para discutir os propósitos da Gestão para o Transporte Público Municipal, 

inclusive para definir as diretrizes do Projeto Básico. A CAP discutiu outros pontos da 

Mobilidade Urbana municipal que impactam no planejamento e organização do Sistema 

Público de Coletivos. 

Em 29 de agosto de 2018, a CAP convidou os senhores Ivan Cordeiro e Jackson 

Apolinário para a reunião a ser realizada no dia 04 de setembro de 2018, conforme ficou 

deliberado na reunião anterior. 

No dia 04 de setembro de 2018, a CAP reuniu-se apenas com o senhor Jacksort 

Apolinário, tendo o Secretário de Mobilidade Urbana não comparecido à reunião. Na 

ocasião, o Presidente da Comissão informou a todos que o Projeto Básico encontra-se pré- 

formatado para apresentação à SEMOB, quando solicitou de todos os membros a leitura da 
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íntegra daquele documento para discussão na próxima reunião, inclusive inserindo 

sugestões. Após tal explanação, a Comissão indagou ao Coordenador de Transporte quanto 

às políticas públicas para o Transporte, bem como quanto a existência de um Plano 

Estratégico para o Transporte Coletivo. Em sua fala, o Coordenador relatou as dificuldades 

que o sistema vem enfrentando, especialmente relatando a situação da empresa Cidade 

Verde quanto ao contrato emergencial. Foi colocado pela Comissão a perspectiva da 

necessidade de contratação de uma consultoria especializada com vistas à realização de 

estudos prévios ao processo licitatório que dêem conta da análise da realidade do sistema de 

transporte público, principalmente considerando o impacto do transporte clandestino, o 

aumento do número de habitantes, o surgimento de novos conjuntos habitacionais e 

mudanças no trânsito. Por fim, foi discutido entre a Comissão os próximos passos ficando os 

membros responsáveis pela revisão e conclusão do Projeto Básico a ser encaminhado à 

SEMOB e, por fim, apresentado ao Prefeito a título de sugestão. 

A CAP voltou a reunir-se no dia 10 de outubro de 2018, neste momento a Comissão 

discutiu sobre a última leitura, a título de revisão, do Projeto Básico para contratação da 

empresa especializada na elaboração dos estudos preliminares técnicos-econômico, Projeto 

Básico e minuta de Edital de Licitação, bem como da situação do Sistema de Transporte 

Público Coletivo da cidade. Foi pontuado a questão do orçamento, já que ao delimitar o 

objeto, quanto maior a quantidade de serviços a serem realizados, maior o dispêndio e o 

valor da licitação. Ademais ponderou-se, mais uma vez, quanto a contratação por meio de 

Inexigibilidade da Licitação, uma vez que há necessidade de contratar empresa adequada 

que fará um trabalho sério, preciso e eficaz. Discutiu-se a necessidade de ouvir mais 

servidores do setor da Coordenação de Transporte Público, especialmente aqueles que lidam 

com o tráfego e transportes. 

Em 18 de outubro de 2018, a CAP entendeu que o Projeto Básico falta apenas os itens 

referentes aos conhecimentos técnicos. Nesse sentido, restou acordado o envio de oficio & 

Secretaria de Mobilidade Urbana solicitando a presença dos servidores efetivos e 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 	 032, 
JrrL Comissão de Atos Preparatórios - Concessão de Transporte Públiciid 	deAndrade Jr 

Procuradoria Geral do Município (PGM) 	 19820$ 
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB) 

Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) 
Secretaria Municipal de Transparência e Controle (SMTC) 

www.pmvc.ba.gov.br  
concursados na função de Técnico de Tráfego e Transportes, para que explanem e sanem as 

dúvidas quanto aos itens específicos do Projeto Básico, na data de 30 de outubro de 2018. 

Neste sentir, o Presidente da CAP encaminhou o oficio n° 004/2018 ao Secretário 

Municipal de Mobilidade Urbana com cópia para o Coordenador de Transporte, solicitando a 

presença dos servidores: CLÁUDIO DA SILVA PARANAGUÁ, MARLON ASSIS LOPESe 

ROGÉRIO GONÇALVES RIBEIRO, todos ocupantes do cargo de Técnico de Tráfego e 

Transporte, na reunião da CAP no dia 30 de outubro de 2018. 

Em 25 de outubro de 2018,o Coordenador de Transporte Público encaminhou o 

Oficio n° 0228/2018, informando que o servidor MARLON ASSIS LOPES encontra-se sob 

licença médica, não podendo comparecer a reunião do dia 30 de outubro de 2018. 

No dia 30 de outubro compareceram a reunião os servidores Sr. Cláudio da Silva 

Paranaguá e o Sr. Rogério Gonçalves Ribeiro, ambos ocupantes do cargo efetivo de Técnico 

de Tráfego e Transporte. Os servidores informaram a necessidade de chamamento, aos 

procedimentos atinentes à formação do Projeto Básico, dos Agentes de Fiscalização de 

Transportes, já que trabalham diretamente na esfera a ser licitada. Comprometeram-se a 

utilizar o período de 20 (vinte) dias úteis para apresentação das sugestões em que a equipe 

técnica-operacional da Coordenação de Transporte contribuirá com o aporte de informações 

necessárias à composição dos serviços do Projeto Básico. 

Ante o exposto, a Comissão de Atos Preparatórios tem empreendido esforços para 

elaboração do Projeto Básico à contratação da empresa para realização dos serviços técnicos 

já descritos neste relatório, de forma a garantir ao Município a obtenção da proposta mais 

vantajosa e a plena satisfação do Interesse Público. A CAP encontra-se no aguardo do 

relatório a ser apresentado pelos técnicos da SEMOB acerca do Projeto Básico, para então 

proceder-se com a realização da Pesquisa de Preço e consequentemente, solicitar da 

Secretaria Municipal Mobilidade Urbana recursos orçamentários para custear as despesas da 

contratação, ao passo que deverá a Comissão apresentar seu relatório final ao Gestor, 

subsidiando-o na tomada de decisão, inclusive quanto a forma de contratação. 

Vitória da Conquista, 14 de novembro de 2018. 
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OFÍCIO no. 060/2018 SEMOB 

Vitória da Conquista, 13 de novembro de 2018. 

A Sua Senhoria o Senhor 

Edimário Freitas de Andrade Júnior 

Presidente da Comissão de Atos Preparatórios 

e 
	

Assunto: CI N°. I50/2018IPGM Institucional 

Senhor Presidente, 

Em atenção a CI W. 15012018/PGM Institucional encaminhada a esta secretaria, venho 

solicitar à Comissão de Atos Preparatórios - Concessão de Transporte Público (CAP) análise e 

providências necessárias, observando o prazo final para resposta. 

Atenciosamente, 

C
IVvan Cordeiro da Silva Filho 

Secretário de Mobilidade Urbana 

Rua Carlécio Santos Sonde n°. 109-8 - Bairro Cruzeiro 
Fone: (77) 3429-7352 17381 
CEP 45003-015- Vitória da Conquista - Bahia 
mobihdadeurbano@pmvc.ba.gov.br  
www.pmvc.ba.gov.br  
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Município de Vitória da Conquista 

CII 50/2018/ PGMilnstitucional 

Vitória da Conquista, 13 de novembro de 2018. 

A Sua Senhoria o Senhor 
Ivan Cordeiro 
Secretário Municipal de Mobilidade Urbana 
Protocolo GEP 5 03/20I8 

Senhor Secretário, 

Considerando a proximidade do termo do prazo de 180 dias deferido em sentença 

judicial para a deflagração do edital de licitação do lote de transporte público referente ao 

contrato de concessão firmado com a Cidade Verde Ltda., e conforme acertado após a 

audiência mantida com o juízo, neste mês, quando se fez presente o Coordenador de 

Transportes, venho reiterar que seja enviado a esta procuradoria jurídica, até a data de 

19/11/18, o CRONOCRAMA com as etapas previstas até a publicação do referido Edital de 

Licitaçüo, bem como o RELATÓRIO com as providências adotadas para o cumprimento da 

sentença c a justificativa para dilação de prazo. 

Atenciosamente, 

Nadjara Lima Régis 

Procuradora Jurídica 
•1 

OAB 17.812/BA 

RECtBI 	 1 
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7a ATA DE REUNIÃO DE ATOS 

PREPARATÓRIOS - LICITAÇÃO PARA 

CONCESSÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE 

PÚBLICO. ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DA 

COMISSÃO E DESIGNAÇÃO DE ATIVIDADES. 

Aos 30 dias de outubro de 2018, às 09h30min na Sala de Licitações da Gerência de 

• Compras (SEMAD), reuniu-se os membros nomeados pelo Decreto n 18.574/2018 

expedido pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Herzem Gusmão Pereira, os 

senhores: EDIMÁRIO FREITAS DE ANDRADE JÚNIOR (matrícula n9  19.820-5), 

ANTONIO GABRIEL OLIVEIRA ARAUJO (matrícula nQ 19.728-4), LUCIANA ROSA 

DA FRANÇA (matrícula n11  04.926-8), MANOEL MESSIAS BISPO DA SILVA 

(matrícula n 02.711-6) e LÂNA SILVA PEREIRA (matrícula n2  24.155-2). ADRIANA 

SILVA DE OLIVEIRA (matrícula nQ 02.964-7), também membro da Comissão, não 
compareceu na presente reunião, contudo sua ausência é justificada por motivo de 

Licença. Outrossim, em resposta ao pedido formulado por esta Comissão por meio do 

Ofício N2  004, estiveram presentes os servidores concursados no cargo de Técnico em 

Tráfego e Transporte, Sr. Cláudio da Silva Paranaguá e o Sr. Rogério Gonçalves 

Ribeiro. Iniciados os trabalhos, o Presidente da Comissão informou que a presença dos 

servidores na reunião possuiu o fito de apresentar o Projeto Básico que foi elaborado 

pela Comissão. Por conseguinte, em uníssono, ambos os servidores relataram que já 

visualizaram preliminarmente o arquivo enviado por e-mail por um dos membros da 

Comissão, mas que necessitam de um tempo maior para uma análise mais 

aprofundada do material. Nesse sentido, o Presidente da Comissão ressaltou que essa 

análise aprofundada e feita por técnicos é de extrema importância, uma vez que servirá 

como subsídio para a Comissão concluir o Projeto Básico que culminará na contratação 
da empresa responsável para a realização de nova licitação. Em consequência, quando 

questionados pelo Presidente da Comissão sobre os seus conhecimentos técnicos, o Sr. 

Cláudio e o Sr. Rogério informaram que são efetivos no cargo há 07 (sete) e 09 (nove) 

anos, respectivamente, mas nunca foram capacitados para trabalharem na referida 
função. Apresentaram que ambos possuíram dificuldades em assumir as funções 

quando convocados em concurso público, pois o edital não exigiu formação técnica 

específica na área, sendo que o Sr. Cláudio informou que é Técnico em Qualidade e 

Produtividade e o Sr. Rogério informou que é Técnico em Contabilidade. Logo, o Sr. 
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Rogério informou que ao assinar o termo de posse e entrar em exercício na função, a 

Procuradoria Municipal emitiu parecer que o Município iria proporcionar 

posteriormente a formação técnica adequada e necessária à função assumida. O Sr. 

Cláudio informou que um dos legados a serem deixados por essa empresa que venha a 

ser licitada é a qualificação técnica dos funcionários que lidam com o transporte 

público no Município. Informou ainda a necessidade de chamamento, aos 

procedimentos atinentes à formação do Projeto Básico, dos Agentes de Fiscalização de 

Transportes. Já que trabalham diretamente na esfera a ser licitada. O Presidente da 

Comissão informou que após a Licitação da empresa responsável pelo serviço, o 

Executivo Municipal deverá nomear uma outra Comissão formada por servidores da 

própria Coordenação de Transporte Público da Secretaria de Mobilidade Urbana 

(SEMOB) para acompanhar de perto e contribuir para a produção dos trabalhos 

peçtinentes ao Edital da Concessão e demais produtos licitados. Anunciou que 

solicitará parecer à Procuradoria do Município em relação à proposta de 

Inexigibilidade de Licitação, por conta da necessidade de corpo técnico adequado, já 

que uma Licitação por Menor Preço pode trazer ao Município empresa sem a 

qualificação adequada às necessidades atuais e peculiaridades pertinentes aos objetos 

do Projeto Básico. O Sr. Cláudio informou a necessidade de compartilhar as 

informações contidas no Projeto Básico com os demais funcionários, já que o dia-a-dia 

da equipe deve ser levado em consideração, especialmente as ações de cunho 

operacionais. Ressaltou ainda que esse tipo de postura influenciará positivamente para 

o serviço como um todo e em especial ao transporte coletivo urbano municipal, já que 

na licitação anterior o processo foi muito centralizado, não sendo difundida as 

informações com a equipe da época, que apesar de pequena pois contava com apenas 

09 (nove) funcionários para tratar de todo o transporte público, que incluía além do 

transporte coletivo urbano, também o transporte individual, o transporte coletivo rural 

e o transporte escolar. Denotou que passados esses anos houve um aumento na 

equipe, mas o corpo técnico continuou sem incentivo para se especializar na área. 

Indicou ainda que o orçamento projetado para a Coordenação de Transportes Públicos 

para o ano de 2019 é de R.$80.000,00 (oitenta mil reais), mesmo sabendo que hoje além 

dos modais mencionados, existem no transporte público atual a inclusão das Vans, do 

transporte individual por meio dos aplicativos e que trata-se de setor produtivo, 

contabilizando somente com as vistorias o valor de arrecadação de R$ 46.000,00 

(quarenta e seis mil reais) no ano, além das demais arrecadações como notificações e 

autuações. Refutou a necessidade de extirpar a visão restrita de que o Terminal Lauro 

Pç. Joaquim Correia, 55 -Centro 	 R E F E i TU R A 
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de Freitas é a base do transporte coletivo, até porque trata-se de área de transbordo e 

que já se pode visualizar outros 06 (seis) mini terminais. Citou a redução de custo 

operacional quando houver a sala de monitoramento, que os equipamentos já existem 

para tanto, que o transporte coletivo urbano pode ser monitorado em tempo real por 

meio do sistema GPS. Agradeceu a oportunidade de ser ouvido e comprometeu-se a 

utilizar o período de 20 (vinte) dias úteis para apresentação das sugestões. O 

Presidente da Comissão lembrou que o Município de Vitória da Conquista é a terceira 

maior cidade da Bahia, que o município não possui um Plano de Mobilidade Urbana, 

que a falta de capacidade técnica dos servidores levou a necessidade desta Comissão a 

construir um Projeto Básico para contratação de uma empresa especializada no 

assunto. Exprimiu que a consulta à equipe técnica-operacional da Coordenação de 

Transporte deverá focar nos serviços do Projeto Básico, naquilo que deverá ser 

definido como sendo a obrigação que a empresa licitada cumprirá, com base na 

necessidade apresentada no município atualmente. O Sr. Antônio Gabriel, membro da 

Comissão, lembrou que todas as considerações pertinentes apresentadas pelos técnicos 

devem constar no relatório final da equipe, especialmente no que concerne às 

propostas de remodelação do sistema. Por fim, ficou ajustado o retomo dos trabalhos 

desta Comissão para o dia 03 de dezembro de 2018, às 09h na Sala de Licitações da 

Gerência de Compras (SEMAD), quando os servidores técnicos da Coordenação de 

Transporte Público apresentarão suas contribuições quanto ao Projeto Básico. Nada 

mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião ás 11h19min., da qual eu, LANA SILVA 

PEREIRA, lavrei a presente ata, que, lida e achada conforme, vai assinada por todos os 

Ø presentes. 

EDIMÁRIO FREIT1kE  ANDRADE JÚNIOR 

preentante da Prqçu/àØoria Çeral do Município) 

4'f1TONI&tARTEL OLI'11kA ARAUJO 

esentan4 da Secretaria'Municipal de Transparência e Controle) 

LUCIAN)S ROSA DA3RANÇA 

(Representante da Secretaria Municipal de Administração) 
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NOEJS BISPO DA SILVA 
(Representante da Secretaria Municipal de Administração) 

LANA MVAPE IRA 
(Representante da Secretar Municipal de Mobilidade Urbana) 

4/é 
CLÁUDIO DItILVA PARANAGUÁ 

(Tco de Tráfego e Transporte) 

R4i*ÍO GONÇALVES RIBEIRO 

(TnJco de Tráfego e Transporte) 
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N°. 0228/2018—CTP 

Vitória da Conquista, 25 de Outubro de 2018. 

A Sua Senhoria o Senhor 

Edimário Freitas de Andrade Júnior 

Presidente da Comissão de Atos Preparatórios 

o Senhor Presidente, 

Vimos por meio deste, em atenção ao Oficio n° 004/2018, informar que o servidor 

concursado no cargo de Técnico em Tráfego e Transporte, Marlon Assis Lopes, encontiEa 

sob licença médica por meio de Beneficio por Incapacidade junto ao INSS, conforme 

comunicado em anexo. Desta feita, o servidor não poderá comparecer a reunião do dia 30 

de outubro. 

Colocamo-nos ao seu inteiro dispor para dirimir quaisquer dúvidas e aproveitamos 

para encaminhar nossas sinceras estimas. 

Atenciosamente, 

4ac1n Aio1inánç Yoshiura 
Coordenador 4e Transporte Público 

Rua Cartécio Santos Sande, 109-B - Petrópolis 
Fone: (77) 3429-7366 
CEP 45040-390 - Vitória da Conquista - Bahia 
www.pmvcba.gov.br  
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INSTITUTO NACIONAL. DO SEGURO SOCIAL 

COMUNICAÇÃO DE DECISÃO 

NIT: 12991494052 

Número do Benefício: 	6238589322 	 Espécie: 91 

Número do Requerimento: 	189866128 

Ao Sr. (a) : MARLON ASSIS LOPES 

Endereço: SAO GERALDO 957, ALTO MARON 

CEP: 	45005092 	 Município: 	VITORIA DA CONQUISTA 	 UF: BA 

Assunto: 	Solicitação de Prorrogação de Benefício por Incapacidade. 

Decisão: 	Deferimento do Pedido 

Motivo: 	Constatação de Incapacidade Laborativa 

Fundamentação Legal: Art. 59 da Lei n°8.213, de 24/07/1991; Artigos 71 e 77 e § 20  do Art. 78 do Decreto n°3.048, 

de 06105/1999; § 60  do Art. 75 do Decreto n°3.048/1999, com redação 

Em atenção à sua Solicitação de Prorrogação de Beneficio por Incapacidade, apresentada no dia 16/10/2018, Informamos que foi 

reconhecido o direito à prorrogação do beneficio. 

O pagamento do seu beneficio será mantido até o dia 19/0412019. 

Caso considere o prazo insuficiente, o(a) senhor(a) poderá solicitar prorrogação do beneficio, dentro do prazo de 15 dias antes 

de sua cessação, pelo número de telefone 135 da central de Atendimento do INSS ou pela internet no endereço eletrônico: meu.inss.gov.br. 

Caso considere o prazo suficiente, o(a) senhor(a) poderá retornar voluntariamente ao trabalho, não sendo necessário novo 

exame médico pericial, conforme parágrafo 60  do art. 75 do Decreto n°3.048/1999. com  redação dada pelo Decreto n°8.691/2016. 

Desta decisão poderá interpor Recurso, no prazo de 30 dias do recebimento desta comunicação, à Junta de Recurso do 

Conselho de Recursos do Seguro Social - JRICRSS, pelo número de'(elefone 135 da Central de Atendimento do INSS ou pela Internet no 

endereço eletrônico: meu.lnss.gov.br. 

Data, 19 de Outubro de 2018 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Agência da Previdência 	VITORIA DA CONQUISTA 	 Endereço: AV ROSA cguz 08. CANDEIAS 

CEP: 45026045 	 Município: VITORIA DACONQUISTA 	 UR BA 

Termo de Responsabilidade: Responsabilizo-me, sob as penas do Artigo 171 do Código Penal, pela veracidade da 
documentação apresentada para a solicitação do beneficio acima descrito. 
Ciente, 

j\ 

Assinatura do Requerente! Repreentnte Legal 
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Comissão 	
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são de Atos Preparatórios - Concessão de Transporte Público k C, P) 
Procuradoria Geral do Município (PGM) 

	

t 	 Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB) 	- 
Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) 

	

1' 	 Secretaria Municipal de Transparência e Controle (SMTC) 	PIA 
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23 de outubro de 2018, Vitória da Conquista— BA 

OFÍCIO N2  004/2018 - CAP 

Ao Senhor, 
Ivan Cordeiro 
Secretário Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB) 

. C/C 
Jackson Apolinário 
Coordenador de Transporte (SEMOB) 

Senhores, 

Considerando que na última reunião da Comissão de Atos Preparatórios, 
ocorrida no dia 18 de outubro de 2018, pontuou-se a necessidade da presença dos 
servidores concursados no cargo de Técnico em Tráfego e Transporte, Sr. Cláudio da 
Silva Paranaguá, Sr. Marlon Assis Lopes e Sr. Rogério Gonçalves Ribeiro, na próxima 
reunião a ser realizada no dia 30 de outubro de 2018, às 09h, na Sala de Licitações 
(SEMAD), com o fito de discutirmos e de que sejam esclarecidas dúvidas para que essa 
Comissão efetue a conclusão do Projeto Básico. Assim, convidamos-o para 
comparecerem perante a Comissão de Atos Preparatórios na data e horário acima 
designada. 

Renovando meus protestos de estima e consideração, me coloco à disposição 
para eventuais esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

Edimário 	Andrade Júnior 
Presidente da Comissão de Atos 	aratórios (Decreto riu 18.574/2018) 

Pç. Joaquim Correia, 55 - Centro 
Fone: (77) 3424-8500 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - Bahia 
pgmprnvc.ba.gov.br  
www.prnvc.ba.gov.br  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONÇ 
Comissão de Atos Preparatórios - Concessão de Transporte PM$i 

Procuradoria Geral do Município (PGM) 
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB) 

• Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) 
Secretaria Municipal de Transparência e Controle (SMTC) 

www.pmvc.ba.gov.br  

& ATA DE REUNIÃO DE ATOS PREPARATÓRIOS 
- LICITAÇÃO PARA CONCESSÃO DO SISTEMA 
DE TRANSPORTE PÚBLICO. ELEIÇÃO DO 
PRESIDENTE DA COMISSÃO E DESIGNAÇÃO 
DE ATIVIDADES. 

Aos 18 dias de outubro de 2018, às 14h30min na Sala de Licitações da Gerência de Compras (SEMAD), 
reuniram-se os membros nomeados pelo Decreto n° 18.574/2018 expedido pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito 
Municipal, Herzem Gusmão Pereira, os senhores: ANTONIO GABRIEL OLIVEIRA ARAUJO (matrícula n° 
19.7284), LUCIANA ROSA DA FRANÇA (matrícula n° 04926-8), MANOEL MESSIAS BISPO DA 
SILVA (matrícula n° 02.711-6) e LÂNA SILVA PEREIRA (matrícula n° 24.155-2) . O membro ADRIANA 
SILVA DE OLIVEIRA (matrícula no 07-02964-7), não compareceu na presente reunião, contudo sua 

ausência é justificada por motivo de Licença e o membro EDIMÁRIO FREITAS DE ANDRADE JúNIOR 
(matrícula n° 19.820-5), não compareceu na presente reunião, mas a sua ausência é justificada por conta de seus 
trabalhos desempenhados juntos ao PAD. Iniciados os trabalhos, a Comissão entendeu que o Projeto 
Básico falta apenas os itens referentes aos conhecimentos técnicos. Nesse sentido, restou acordado o 
envio de oficio à Secretaria de Mobilidade Urbana solicitando a presença dos servidores efetivos e 
concursados na função de Técnico de Tráfego e Transportes, para que explanem e sanem as dúvidas 
quanto aos itens específicos do Projeto Básico, na data de 30 de outubro de 2018. Os membros da 
comissão também relembraram da ausência de resposta, até a presente data, do oficio enviado à 

Secretaria de Transparência quanto a consulta a ser realizada ao Tribunal de Contas dos Municípios da 
Bahia. Consignou-se que a próxima reunião ocorrerá no dia 30 de outubro de 2018, às 09h, na Sala de 
Sala de Licitações da Gerência de Compras (SEMAD). Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 
1 5h 1 Smin., da qual eu, LÂNA SILVA PE 	, avr a presente ata, que, lida e achada conforme, vai 
assinada por todos os presentes. A 	ii 	ii 

da SecretariMiXnicipaI de Transparência e Controle) 

LUCIANA ROSA DA FRANÇA 
(Representante da Secretaria Municipal de Administração) 

Pç. Joaquim Correia, 55 - Centro 
PREFEITURA Fone: (77) 3424-8500 

CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - Bahia 	 VITORIA DA  
pgmpmve.ba.gov.br 	 CONQUISTA  
www.pmvc.ba.gov.br  

MAIS PERTO DE vøct 



' 	 PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA COTStk 	
J? 

Comissão de Atos Preparatórios - Concessão de Transporte*M1
M  

Procuradoria Geral do Município (PGM) 
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB) 

Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) 
Secretaria Municipal de Transparência e Controle (SMTC) 

www.pmvc.ba.gov.br  

MANOSIAS BISPO DA SILVA 
(Representante da Secretaria Municipal de Administração) 

LANS 
nQ,

A SILVAEREIRA 
(Representante da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana) 

o 
	

III 

Pç. Joaquim Correia, 55 - Centro 
Fone: (77) 3424-8500 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - Bahia 
pgm©pmvc.ba.gov.br  
www.pmvc.ba.gov.br  
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQ1MQO . 	J5 
Comissb dØ Atos Preparatórios - Concessão de Transporte Pú1e1982 

+ 	 Procuradoria Geral do Município (PGM) 
Secfetaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB) 

Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) 
Secretaria Municipal de Transparência e Controle (SMTC) 

www.pmvc.ba.gov.br  

5' ATA DE REUNIÃO DE ATOS 
PREPARATÓRIOS - LICITAÇÃO PARA 
CONCESSÃO DO SISTEMA DE 
TRANSPORTE PÚBLICO. ELEIÇÃO DO 
PRESIDENTE DA COMISSÃO E 
DESIGNAÇÃO DE ATIVIDADES. 

Aos 10 dias de outubro de 2018, às lShlOmin na Sala de Licitações da Gerência de Compras 
(SEMAD), reuniram-se os membros nomeados pelo Decreto n2  18.574/2018 expedido pelo 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Herzem Gusmão Pereira, os senhores: EDIMÁRIO 
FREITAS DE ANDRADE JÚNIOR (matrícula n2  19.820-5), ANTONIO GABRIEL OLIVEIRA ARAIJJO 
(matrícula n° 19.728-4), LUCIANA ROSA DA FRANÇA (matrícula nQ 04926-8), MANOEL MESSIAS 
BISPO DA SILVA (matrícula n2  02.711-6) e LÂNA SILVA PEREIRA (matrícula n2  24.155-2) . O membro 
ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA (matrícula nO 07-02964-7), não compareceu na presente reunião, 
contudo sua ausência é justificada por motivo de Licença. Iniciados os trabalhos, a Comissão discutiu 
sobre a última leitura, a título de revisão, do Projeto Básico para contratação da empresa 
especializada na elaboração dos estudos preliminares técnicos-econômico, Projeto Básico e minuta de 
Edital de Licitação, bem como da situação do Sistema de Transporte Público Coletivo da cidade. Foi 
pontuado a questão do orçamento, já que ao delimitar o objeto, quanto maior a quantidade de 
serviços a serem realizados, maior o dispêndio e o valor da licitação. Ademais ponderou-se, mais uma 
vez, quanto a contratação por meio de Inexigibilidade da Licitação, uma vez que há necessidade de 
contratar empresa adequada que fará um trabalho sério, preciso e eficaz. Discutiu-se a necessidade de 
ouvir mais servidores do setor da Coordenação de Transporte Público, especialmente aqueles que 
lidam com o tráfego e transportes. Desta feita, restou acordado pelos membros presentes da 
Comissão que a próxima reunião ocorrerá no dia 18 de outubro de 2018, às 14h30min. na  Sala de Sala 
de Licitações da Gerência de Compras (SEMAD). Consignou-se que esse período será para leitura e 
revisão final do Projeto Básico, que serão levantados os nomes dos servidores efetivos, técnicos em 
tráfego e transportes, para serem convocados e ouvidos em reunião futura. Nada mais havendo a 
tratar, foi encerrada a reunião às 15h55min., da qual eu, LÂNA SILVA PEREIRA, lavrei a resente ata, 
que, lida e achada conforme, vai assina ws os presentes. 	

/ 
EDIMÁRIO FR 

(Representante da 
ANDRADE JÚNIOR 
)ria Geral do Município) 

Pç. Joaquim Correia, 55- Centro 
Fone: (77) 3424-8500 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - Bahia 
pgm©pmvc.ba.gov.br  
www.prnvc.ba.gov.br  
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Procuradoria Geral do Município (PGM) 

Se etaria d Adu4istração (SEMAD) 
Secretaria Municipal d,bilidade Urbana (SEMOB) 

Secret4a Myl , pad.QoiCtrole (SMTC) 

pITONIO GABRIEL OLIVIRÀ ARATJJO 
da Secretaria 	cipal de Transparência e Controle) 

LU 1A5NÇA 
(Representante da Secretaria Municipal de Administração) 

MANOEL 	IAS BISPO DA SILVA 
(Representante da Secretaria Municipal de Administração) 

LANA SILVAA 
(Representante da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana) 

11 
P9. Joaquim Correia, 55 - Centro 
Fone: (77) 3424-8500 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - Bahia 
pgm©pmvc.ba.gov.br  
www.pmvc.ba.gov.br  
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Comissão de Atos Preparatórios - Concessão de F.1*JÉ 
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31 	 :. 	 Procuradoria Geral do Município (PGM) 31  
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB) 

Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) 
Secretaria Municipal de Transparência e Controle (SMTC) 

www.pmvc.ba.gov.br  

49  ATA DE REUNIÃO DE ATOS 
PREPARATÓRIOS - LICITAÇÃO PARA 
CONCESSÃO DO SISTEMA DE 
TRANSPORTE PÚBLICO. 

Aos 04 dias de setembro de 2018, às 14h30min na Sala de Reuniões da Secretaria 
Municipal de Transparência e Controle (SMTC), reuniu-se os membros nomeados pelo 
Decreto n2  18.574/2018 expedido pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, 
Herzem Gusmão Pereira, os senhores: EDIMÁRIO FREITAS DE ANDRADE JÚNIOR 
(matrícula n2  19.820-5), MANOEL MESSIAS BISPO DA SILVA (matrícula n2  02.711-6), 
LÂNA SILVA PEREIRA (matrícula nQ 24.155-2), ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA 
(matrícula n2  07-02964-7) e ANTONIO GABRIEL OLIVEIRA ARAUJO (matrícula n' 
19.728-4), bem como a reunião contou com a presença do Coordenador Municipal de 
Transporte Público, Jackson Apolinário. Iniciados os trabalhos, o Presidente da 
Comissão informou a todos que o Projeto Básico encontra-se pré-formatado para 
apresentação à SEMOB, quando solicitou de todos os membros a leitura da íntegra 
daquele documento para discussão na próxima reunião, inclusive inserindo sugestões. 
Após tal explanação, a Comissão indagou ao Coordenador de Transporte quanto às 
políticas públicas para o Transporte, bem como quanto a existência de um Plano 
Estratégico para o Transporte Coletivo. Em sua fala, o Coordenador relatou as 
dificuldades que o sistema vem enfrentando, especialmente relatando a situação da 
empresa Cidade Verde quanto ao contrato emergencial. Foi colocado pela Comissão a 
perspectiva da necessidade de contratação de uma consultoria especializada com vistas 
à realização de estudos prévios ao processo licitatório que dêem conta da análise da 
realidade do sistema de transporte público, principalmente considerando o impacto do 
transporte clandestino, o aumento do número de habitantes, o surgimento de novos 
conjuntos habitacionais e mudanças no trânsito. Por fim, foi discutido entre a Comissão 
os próximos passos ficando os membros responsáveis pela revisão e conclusão do 
Projeto Básico a ser encaminhado à SEMOB e, por fim, apresentado ao Prefeito a título 
de sugestão. Consignou-se que a próxima reunião ocorrerá no dia 25 de setembro de 
2018, às 09h na Sala da Gerência de Compras. Nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião, da qual eu, APÇNIO GABRIEL OLIVEIRA ARAÚJO, lavrei a 
presente ata, que, lida e achada conç4irjç, vai assinada por todos os presentes. 

fr7' 
EDIMÁRIO FRE 	E ANDRADE JÚNIOR 	A 

(Representante da Procuradoria Geral do Munidpio) 	1(1) 

Pç. Joaquim Correia, 55 Centro 
Fone: (77) 3424-8500 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - Bahia 
pgm©pmvc.ba.gov.br  
www.pmvc.ba.gov.br  
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Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB) 

Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) 
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MANOEL Mj BISPO DA SILVA 
(Representante da Secretaria Municipal de Administração) 

(Representante da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana) . 
AD1UANt 	W DE OLEIRA 

(Representante da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana) 

ANAQ& 
(Representante d Secretaria Municipal de Transpcia e Controle) 

•1% 

Pç. Joaquim Correia, 55 - Centro 
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Procuradoria Geral do Município (PGM) 	 L 1982 
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB) 

Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) 
Secretaria Municipal de Transparência e Controle (SMTC) 
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29 de agosto de 2018, Vitória da Conquista - BA 

OFÍCIO NO 003/2018 - CAP 

Ao Senhor, 
Ivan Cordeiro 
Secretário Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB) 

• 
C/C 
Jackson Apolinário 
Coordenador de Transporte (SEMOB) 

Senhores, 

Considerando que na última reunião da Comissão de Atos Preparatórios, 
ocorrida no dia 21 de agosto de 2018, pontuou-se a necessidade da presença de Vossas 
Senhorias na próxima reunião a ser realizada no dia 04 de setembro de 2018, às 14h30, 
na Sala de Licitações (SEMAD), com o fito de discutirmos e de que seja esclarecido 
pontos atinentes às Políticas Públicas para o Transporte Público Coletivo do município 
planejadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB). Assim, 
convidamos-o para comparecerem perante a Comissão de Atos Preparatórios na data e 
horário acima designada. 

Renovando meus protestos de estima 7sideração,  me coloco à disposição 
para eventuais esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

Edimário Frekta\4e  Andrade Júnior 
Presidente da Comissão de Atokjparatórios (Decreto nO 18.574/2018) 

Sec. Mufflc. McJg Urbana 

RECEBI EM.2/o) L&- 

IS 
PMVC - SEMOB 

Pç. Joaquim Correia, 55 - Centro 
Fone: (77) 3424-8500 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - Bahia 
pgm@pmvc.ba.gov.br  
www.pmvc.ba.gov.br  9e CONQUI ia MAIS PERTO DE VOCÊ 
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3a ATA DE REUNIÃO DE ATOS 
PREPARATÓRIOS - LICITAÇÃO PARA 
CONCESSÃO DO SISTEMA DE 

TRANSPORTE PÚBLICO. 

Aos 21 dias de agosto de 2018, às 09h15min na Gerência de Compras (SEMAD), 
reuniu-se os membros nomeados pelo Decreto n2  18.574/2018 expedido pelo 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Herzem Gusmão Pereira, os senhores: 
EDIMÁRIO FREITAS DE ANDRADE JÚNIOR (matrícula flQ  19.820-5), LUCIANA 
ROSA DA FRANÇA (matrícula ri2  04926-8), MANOEL MESSIAS BISPO DA SILVA 
(matrícula n2  02.711-6), LÂNA SILVA PEREIRA (matrícula n2  24.155-2), ADRIANA 
SILVA DE OLIVEIRA (matrícula n° 07-02964-7) e ANTONIO GABRIEL OLIVEIRA 
ARAUJO (matrícula n2  19.728-4). Iniciados os trabalhos, o Presidente reiterou que não 
fora possível realizar a reunião no último dia 14 de agosto, uma vez que o Projeto 
Básico estava em processo de elaboração. Neste sentido, hoje, fora apresentado o 
esboço do Projeto Básico para os membros da Comissão, que querendo promover 
alterações, aquele encontra-se disponível no Google Drive para alterações. Ademais, 
discutiu-se a necessidade de o Secretário Municipal de Mobilidade Urbana e o 
Coordenador de Transporte se fazerem presentes na próxima reunião para discussão 
das Políticas Públicas para Mobilidade Urbana, no que pese os propósitos da Gestão 
para o Transporte Público para definir as diretrizes do Projeto Básico. Fora ademais, 
discutido outros pontos da Mobilidade Urbana no município que impactam no 
planejamento e organização do Sistema Público de Coletivos. Consignou-se que a 
próxima reunião ocorrerá no dia 04 de setembro de 2018, às 09h na Sala da Gerência de 
Compras. Nada mais havendo a tratar,-Çoi encerrada a reunião, da qual eu, LANA 
SILVA PEREIRA, lavrei a presente ata, ,14idt  e achada conforme, vai assinada por 
todos os presentes. 	 ($,/ 

EDIMÁRIO FREITA34NDRADE JÚNIOR 
(Representante d(rocura'Udra Geral do Município) 

LDeTXNÀT1kÕSA DA FRANÇA 
(Representante da Secretaria Municipal de Administração) 

MANOEL M SIAS BISPO DA SILVA 
(Representante da Secretaria Municipal de Administração) 

Pç. Joaquim Correia, 55 - Centro 
Fone: (77) 3424-8500 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - Bahia 
pgmpmvc.ba.gov.br  
www.pmvc.ba.gov.br  
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(Representante da de Mobilidade Urbana) 

(Representar e Controle) 
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5 anexos 

Pernanbuco (Intermunicipal).rar 
1153K 

D Petrolina (343 219 hab).rar 
652K 

D Porto Alegre (1 484 941 hab).rar 
950K 

o Pouso Alegre (147 137 hab).rar 
459K 

Santo André (715 231 hab).rar 
2086K 

Edimário Freitas <cap.transporte.pmvc©gmail.com> 
Para: sbarbosa@systra.com  

Caro Saulo, 

8 de agosto de 2018 19:07 

Obrigado pelo material disponibilizado, será de grande ajuda. Assim que a Comissão concluir a elaboração do 
Projeto Básico, o encaminharemos para que a Systra apresente sua proposta de orçamento. 

Agradeço pela atenção dispendida, 

AU. 

Edirnário Freitas 
[Texto das mensagens anteriores oculto] 

4 anexos 

YSTíA 9K 

• Y _J 	e ri 	
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image004.png 
275K 
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De: Edimário Freitas <cap.transporte.pmvcgmaiI.com> 
Enviada em: terça-feira, 7 de agosto de 2018 11:36 
Para: HORTA BARBOSA Saulo <sbarbosa@systra.com> 
Assunto: Re: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

Caro Saulo, 

Caso tenha editais e projetos básicos para o objeto elaboração dos estudos técnicos e econômicos para 
concessão de transporte público e da (re)modelagem do sistema e licitados por municípios do porte 
de Vitória da conquista (Habitantes n°348.718) ficarei agradecido se puder enviar-me. 

AU. 

Edimário 

Em ter, 7 de ago de 2018 ás 10:29, Edirnário Freitas <cap.transporte.pmvcgmaiLcom> escreveu: 

Saulo, Bom Dia 

Gostaria do Projeto Básico e Edital da contratação para elaboração dos estudos técnicos e 
econômicos para concessão de transporte público e da (re)modelagem do sistema. Teria 
como disponibilizar? 

Em ter, 7 de ago de 2018 às 10:19, HORTA BARBOSA Saulo <sbarbosa@systra.com> escreveu: 

Prezado Edimário, 

Primeiramente, obrigado pelo contato! 
De fato a Tectran (hoje SYSTRA Engenharia e Consultoria) venceu a Concorrência n° 
00212009 da Prefeitura de Juiz de Fora, contudo o contrato foi rescindido amigavelmente à 
época e não fomos nós que fizemos a modelagem. 
De qualquer forma, aproveito para ressaltar que temos ampla experiência na elaboração 

É dos estudos técnicos e econômicos para concessão de transporte público (tanto a 
nível município quanto metropolitano e estadual), atuando tanto para o pode concedente 
quanto para empresas interessadas na concorrência. Assim, acredito que podemos sim 

É assessorá-los nesse processo. 
Você precisa do edital de concorrência e projeto básico da licitação da concessão ou da 
contratação da modelagem? 

Desde já, agradeço a atenção e fico no aguardo de um retorno. 

1 Atenciosamente, 

Saulo Horta Barbosa 

Gerente de Desenvolvimento de Negócios 

SYSTRA Engenharia e consultoria Ltda 

+5531 3045-1447 

+55 31 9 9883-1758 

Matriz: Rua Gomes de carvalho, 1510 180  andar Vila Olimpia• São Paulo - SP • Brasil 
[Texto das mensagens anteriores oculto] 
[Texto das mensagens anteriores oculto] 
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Att. 
Edimário 
[Texto das mensagens anteriores oculto] 

 

qô 

Edimário F. de4j, 
MaL 

HORTA BARBOSA Saulo <sbarbosa@systra.com> 	 8 de agosto de 2018 17:53 
Para: Edimário Freitas <cap.transporte.pmvcgmail.com> 
Cc: EUSTAQUIO TORRES DE CARVALHO JUNIOR Paulo cptorres@systra.com>, LEITE GUERRA André 
<aguerrasystra.com>, AUGUSTA KAUARK LEITE Sabina <skauark©systra.com>, DAL SASSO Roberta 
<rdalsasso@systra.com> 

Prezado Edimário, 

Não localizamos em nossos arquivos o edital de Juiz de Fora devido ao longo tempo desde a data da licitação. 

Entretanto, como solicitado, envio em anexo alguns exemplos de Editais de antigas licitações de elaboração dos 
estudos técnicos e econômicos para concessão de transporte público. 

Se julgar interessante, podemos também enviar um orçamento. 

Esperando ter ajudado, fico à disposição para novas solicitações. 

AU, 

Saulo Horta Barbosa 

Gerente de Desenvolvimento de Negócios 

SYSTRA Engenharia e Consultoria Ltda 

+55 31 3045-1447 

1.1.*ittI*K5VS1;1 

• vstrA 

Matriz: Rua Gomes de Carvalho, 1510•18°  andar • Vila Olímpia' São Paulo - SP 'Brasil 

Filial: Rua dos Inconfidentes, 1190' 120  andar • Savassi 'Belo Horizonte - MC • Brasil 

www.systra.com.br  

httpsJ/maiI.googIe.cornmaiI/u/2?ik=c29e979ec4&víew pt&search aII&penh1thidthread-a%3Ar7564231 071  684598478&simpImsga%3Ar778O7... 315 



30108/2018 	 Ornail - SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

105 
Matriz: Rua Gomes de Carvalho, 1510 • 182  andar • Vila Olímpia São Paulo - SP • Brasil 
Filial: Rua dos Inconfidentes, 1190 • 121  andar • Savassi Belo Horizonte - MG Brasil 
www.systra.com  

dirnárjo F. deve Jr 
Mat.198 

De: Edimário Freitas <cap.transporte.pmvcgmail.com> 

Enviado: terça-feira, 7 de agosto de 2018 08:28 
Para: HORTA BARBOSA Saulo 
Assunto: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

[Texto das mensagens anteriores oculto] 

This message has been verified and checked by company's antispam system. Click here to 
report this message as a spam. 

This message has 
been scanned for maiware. This message and any attachments (the "message") are 
confidential, intended solely for the addressees, and may contain legaily privileged information. 
Any unauthorised use or dissemination is prohibited. E-maus are susceptible to atteration. 
Neither our company or any of its subsidiaries or affihiates shati be liabte for the message if 
altered, changed or falsified. 

Ce message a ete verifie et ne contient pas de programme 
malveillant. Co message et toutes les pieces jointes (ci-apres le "message") sont confidentiets 
et susceptibles de contenir des informations couvertes par te secret professionnel. Ce message 
est etabli a l'intention exclusive de ses destinataires. Toute utilisation ou diffusion non autorisee 
est interdite. Tout message electronique est susceptible d'alteration. t'Jotre societe et ses filiales 
dectinent toute responsabilite au titre de ce message s'iI a ete altere, deforme falsifie. 

This message has been scanned for malware. This message and any attachments (the "message) are confidential, 
intended solely for the addressees, and may contain legally privileged information. Any unauthorised use or 
dissemination is prohibited. E-mails are susceptible to alteration. Neither our company or any of its subsidiaries or 
afflliates shall be liable for the message if altered, changed or falsified. 

Ce message a ele verifie et ne contient pas de programme malveillant. Ce message et toutes les pieces jointes (ci-
apres le "message) sont confldenliels et susceptibles de contenir des informations couvertes par le secret 
professionnel. Ce message est etabli a l'inlention exclusive de ses deslinalaires. Toute utilisation ou diffusion non 
autorisee est interdite. Tout message electronique est susceptible d'alteration. Notre societe et ses filiales declinent 
toule responsabilite eu titre de ce message s'iI a ete altere, deforme falsifie. 

Edimário Freitas <cap.lransporte.pmvc@gmail.corn> 
	

7 de agosto de 2018 10:29 
Para: sbarbosa@systra.com  

Saulo, Bom Dia 
Gostaria do Projeto Básico e Edital da contratação para elaboração dos estudos técnicos e econômicos para 

concessão de transporte público e da (re)modelagem do sistema. Teria como disponibilizar? 
[Texto das mensagens anteriores oculto] 

Edimário Freitas <cap.transporte.pmvcgmail.com> 	 i,Øe agosto de 2018 11:35 
Para: sbarbosa@systra.com  

Caro Saulo, 	 o 	à 
Caso tenha editais e projetos básicos para o objeto elaboração dos estudos técnicos e econômicos para 
concessão de transporte público e da (re)modelagem do sistema e licitados por municípios do porte 
de Vitória da Conquista (Habitantes n°348.718) ficarei agradecido se puder enviar-me. 

2/5 
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M Gmait 

SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
3 mensagens 

Edimário Freitas <cap.transporte.pmvcgmaiI.com> 
Para: cplpjf.mg.gov.br  

Excelsa Comissão, 

7 de agosto de 2018 08:58 

0 Prefeito Municipal de Vitória da Conquista, Herzem Gusmão, nomeou por meio do decreto n° 18.574/2018 a 
Comissão Especial para realização dos atos preparatórios à elaboração do Edital de Concessão de Transporte 
Público do município. Neste sentido, a Comissão deliberou por promover a contratação de empresa especializada na 
elaboração dos estudos técnicos e econômicos necessário para o processo licitatório. Vi que em 2009 a empresa 
Tectran (adquirida pelo Grupo Systra) venceu a Concorrência no  002/2009 da Prefeitura de Juiz de Fora. Gostaria de 
saber se é possível vocês encaminharem o Edital da Concorrência e o Projeto Básico (Termo de Referência) 
daquela Licitação. 

Atenciosamente 

Edimário Freitas de Andrade Júnior 
Presidente da Comissão Especial 

Comissão Permanente de Licitação <cplpjf.mg.gov.br> 	 7 de agosto de 2018 11:21 
Responder a: CPL <cplpjf.mg.gov.br> 
Para: Edimário Freitas ccap.transporte.pmvcgmail.com> 

Prezados. bom dia 

Em anexo o Edital utilizado em 2009 - Concorrência 002/2009, o Projeto Básico Consta dentro 
do arquivo do Edital. 

AU. 
Comissão Permanente de Licitação 

De: "Edimário Freitas" ccap.transporte.pmvc@gmail.com> sara: "Comissão Permanente de Licitação" <cpIpjfmg.gov.br> 
Enviadas: Terça-feira, 7 de agosto de 2018 8:58:07 
Assunto: SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
[Texto das mensagens anteriores oculto] 

ÉÊ EDITAL-CCO02-09.doc 
283K 

Edimário Freitas ccap.transporte.pmvcgmaiI.com> 
	

7 d agosto de 2018 11:33 
Para: cplpjtmg.gov.br  

Obrigado! 
[Texto das mensagens anteriores oculto] 
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SOLICITAÇÃO DE INFORMAÇÕES 
6 mensagens 

Edimário Freitas <cap.transporte.pmvc©gmail.com> 	 7 de agosto de 2018 08:28 
Para: sbarbosasystra.com  

Caro Saulo, 

O Prefeito Municipal de Vitória da Conquista, Herzem Gusmão, nomeou por meio do decreto n° 18.574/2018 a 
Comissão Especial para realização dos atos preparatórios à elaboração do Edital de Concessão de Transporte 
Público do município. Neste sentido, a Comissão deliberou por promover a contratação de empresa especializada na 
elaboração dos estudos técnicos e econômicos necessário para o processo licitatório. Vi que em 2009 a empresa 
Tectran (adquirida pelo Grupo Systra) venceu a Concorrência n°  002/2009 da Prefeitura de Juiz de Fora. Gostaria de 
saber se é possível vocês encaminharem o Edital da Concorrência e o Projeto Básico daquela Licitação. 

Atenciosamente 

Edimário Freitas de Andrade Júnior 
Presidente da Comissão Especial 

HORTA BARBOSA Saulo <sbarbosa@systra.com> 	 7 de agosto de 2018 10:19 
Para: Edimário Freitas <cap.transporte.pmvcgmail.com> 
Cc: EUSTÁQUIO TORRES DE CARVALHO JUNIOR Paulo cptorres@systra.com>, AUGUSTA KAUARK LEITE Sabina 
cskauark@systra.com>, DAL SASSO Roberta crdalsasso@systra.com>, MAILLEFAUD Marc Olivier 
cmomaillefaud@systra.com> 

Prezado Edimário, 

Primeiramente, obrigado pelo contato! 
De fato a Tectran (hoje SYSTRA Engenharia e Consultoria) venceu a Concorrência n° 
002/2009 da Prefeitura de Juiz de Fora, contudo O Contrato foi rescindido amigavelmente à 
época e não fomos nós que fizemos a modelagem. 
De qualquer forma, aproveito para ressaltar que temos ampla experiência na elaboração dos 
estudos técnicos e econômicos para concessão de transporte público (tanto a nível município 

Ø
quanto metropolitano e estadual), atuando tanto para o pode concedente quanto para 
empresas interessadas na concorrência. Assim, acredito que podemos sim assessorá-los 
nesse processo. 
Você precisa do edital de concorrência e projeto básico da licitação da concessão ou da 
contratação da modelagem? 

Desde já, agradeço a atenção e fico no aguardo de um retomo. 

Atenciosamente, 

Saulo Horta Barbosa 

Gerente de Desenvolvimento de Negócios 

SVSTRA Engenharia e Consultoria Ltda 

+55 313045-1447 

+55 31 99883-1758 9 
115 
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Procuradoria Geral do Município (PGM) 
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www.pmvc.ba.gov.br  

2a ATA DE REUNIÃO DE ATOS 
PREPARATÓRIOS - LICITAÇÃO PARA 
CONCESSÃO DO SISTEMA DE 
TRANSPORTE PÚBLICO. 

Aos 07 dias de agosto de 2018, às 09h00min na Gerência de Compras (SEMAD), 
reuniu-se os membros nomeados pelo Decreto flQ  18.574/2018 expedido pelo 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Herzem Gusmão Pereira, os 
senhores: EDIMÁmO FREITAS DE ANDRADE JÚNIOR (matrícula n2  19.820-5), 
LUCIANA ROSA DA FRANÇA (matrícula & 04926-8), MANOEL MESSIAS 
BISPO DA SILVA (matrícula n 02.711-6), LÂNA SILVA PEREIRA (matrícula n 
24.155-2) e ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA (matrícula n° 02.964-7). O membro 
ANTONIO GABRIEL OLIVEIRA ARAUJO (matrícula n2  19.728-4) não 
compareceu na presente reunião, contudo justificou sua ausência. Iniciados os 
trabalhos, a Comissão discutiu sobre a elaboração do Projeto Básico para 
contratação da empresa especializada na elaboração dos estudos preliminares 
técnicos-econômico, Projeto Básico e minuta de Edital de Licitação, bem como 
da situação do Sistema de Transporte Público Coletivo da cidade. Quanto a 
forma pela qual irá suceder a pretensa contratação, o Presidente esclareceu que 
encaminhou à Secretaria de Transparência e Controle o Oficio n 002/2018, 
solicitando a realização de consulta ao TCM/BA quanto a possibilidade de 
contratação por meio de inexigibilidade de licitação. Ademais ponderou-se 
também a realização de Concorrência Pública com a finalidade de garantir 
transparência e competitividade à contratação, bem como pela possibilidade de 
Dispensa de Licitação, como ocorrera em 2009 no próprio município na 
contração da empresa Ruaviva - Instituto da Mobilidade Sustentável. Em 
continuação, o Presidente acrescentou que entrou em contato com a Prefeitura 
de Juiz de Fora (MG) solicitando o Projeto Básico e Edital da Concorrência n° 
002/2009 realizado por aquele município na contratação de empresa 
especializada para elaboração de estudos à Concessão de Transporte Público 
com a finalidade de subsidiar a elaboração do Projeto da Prefeitura de Vitória 
da Conquista. Os membros se comprometeram a empreender esforços na 
elaboração do Termo de Referência até o dia 11 de setembro de 2018. Que as 
reuniões da Comissão ocorrerão todas as terças-feiras, às 09h, na Sala de 
Licitações com o fito de 

Pç. Joaquim Correia, 55 - Centro 
Fone: (77) 3424-8500 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - 6 
pgm©pmvc.ba.gov.br  
www.pmvc.ba.gov.br  
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ficará disponível no Google Drive do email da Comissão 
(capJransporte.pmvc@gmaii.com) para acompanhamento de sua confecção 
pelos membros, bem como de outros materiais indispensáveis nos estudos para 
aprofundamento do tema. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, 
da qual eu, LANA SILVA PEREIRA, lavrei a presente ata, que, lida e achada 
conforme, vai assinada por todos os presentes. 

EDIMÁRIO FREITAS DE 	DE JÚNIOR 
(Representante da P,zpcurador\aibraI do Município) 

ROSA DFRANÇA 
(Representante da Secretaria Municipal de Administração) 

MANOEL MES BISPO DA SILVA 
(Representante da Secretaria Municipal de Administração) 

LÂNX% EIRA 
(Representante da Secretar a Municipal de Mobilidade Urbana) 

ADNAN WEWA 
(Representante da Secr ana Municipal de Mobilidade Urbana) 

Pç. Joaquim Correia, 55 - Centro 
Fone: (77) 3424-8500 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - Bahia 
pgmpmvc.ba.govbr 
www.prnvc.ba.gov.bi- 
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Fv 

31de julho de 2018, Vitória da Conquista - BA 

OFÍCIO N2  00212018— CAP 

Ao Senhor, 
	 a 

Diego Comes Costa 
Secretário Municipal de Transparência e Controle (SMTC) 

Senhor Secretário, 
Considerando o disposto no art. 4,  inc. VIII do Regimento Interno 

(RESOLUÇAO nQ 627 /02) do Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia, 
quanto à possibilidade de consulta ao mencionado Tribunal, solicito de Vossa 
Senhoria, a providência necessária à promoção da seguinte consulta. 

CONSULTA 
Em decorrência da decisão prolatada nos autos do processo judicial & 

0501761-94.2013.8.05.0274, pelo juiz de Direito Ricardo Campos, em que se 
determinou a anulação do contrato de concessão com a empresa CIDADE 
VERDE TRANSPORTE RODOVIÁRIO LTDA, e, igualmente, a realização de 
nova licitação para o Lote 02 no prazo máximo de 06 (seis) meses. 

Considerando que em 18 de julho de 2018, o Prefeito Municipal, 
Herzem Gusmão decretou situação emergencial na execução do contrato de 
concessão do serviço de transporte coletivo urbano prestado pela empresa 
VIAÇÃO VITÓRIA LTDA, uma vez que a concessionária vem atuando com 
total descaso e abandono de responsabilidade no serviço de transporte público 
coletivo urbano, culminando na impossibilidade de utilização de 74 (setenta e 
quatro) veículos da frota, e não permitiu a sua trafegabilidade. 

Considerando que em 16 de julho de 2018 fora instituída Comissão 
Especial de Atos Preparatórios para 

Considerando que em reunião realizada pela Comissão Especial de 
Atos Preparatórios ficou-se constatada a necessidade de contratação de empresa 
especializada na elaboração de estudos técnicos e econômicos, elaboração de 
Projeto Básico e minuta do Edital de Licitação da Concessão de Transporte 
Público. Tal contratação far-se-á necessário em decorrência da natureza 
complexa do objeto licitado, da envergadura da contratação e a ausência de 
pessoal capacitado. 

Portanto, INDAGA-SE: 

EFE A 

vffõm DA 
CONOUISTA 
MAIS PERTO DE VOCÊ  
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É possível inexigir o processo licitatório com a finalidade de contratar 
empresa com notória especialização nos serviços de assessoria e consultoria 
em serviços de planejamento de transporte, sendo estes serviços singulares, 
com a finalidade de que sejam elaborados os estudos técnicos-econômicos, 
Projeto Básico e minuta do Edital de Licitação para Concessão do Transporte 
Público Municipal, com fulcro no art. 25, inc. II c/c art. 13, incisos 1 e III da Lei 
n° 8.666/93? 

Edimário Frei 	Andrade Júnior 
Presidente da Comissão de Atos Preparatórios 

o 

1 

51 P R EFE' TU R A 1 
VrrÓRJADAI 1 CONQUISTA 1 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 	
41L 

Comissão de Atos Preparatórios - Concessão de Transporte Público 
Procuradoria Geral do Município (PGM) 

Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB) 
Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) 

Secretaria Municipal de Transparência e Controle (SMTC) 
www.pmvc.ba.gov.br  

24 de julho de 2018, Vitória da Conquista - BA 

OFÍCIO Na 00112018 - CAP 

Ao Senhor, 
Jonas Souza Sala 
Secretário Municipal de Administração (SEMAD) 

E] 
	

Senhor Secretário, 

Considerando que no dia 16 de julho de 2018 fora promulgado o Decreto 

[IJ 

Municipal 18.574, dispondo sobre a instituição de Comissão Especial para realização de 
atos preparatórios ao processo licitatório de concessão de transporte coletivo urbano. 

Considerando que em reunião realizada em 11 de julho de 2018, na presença 
de Vossa Senhoria acompanhado dos senhores Carlos Murilo Pin-tentel Mármore 
(Procurador Geral), Ivan Cordeiro (Secretário Municipal de Mobilidade Urbana), 
Marcos Ferreira (Chefe do Gabinete Civil), Átila Carvalho Ferreira dos Santos 
(Procurador Municipal), Jackson Apolinário Yoshiura (Coordenador de Transporte 
Público) e Rafael Meira de Araújo (Agente Administrativo), ficou consignado o 
pagamento de GCET aos membros indicados no decreto retromencionado. 

Considerando que a Comissão Especial de Atos Preparatórios reuniu-se no dia 
de hoje, 24 de julho de 2018, tendo iniciado os trabalhos relativos aos preparativos à 
Licitação da Concessão de Transporte Público. 

Eu, Edimário Freitas de Andrade Júnior, na condição de membro-Presidente 
da Comissão de Atos Preparatórios solicito que seja incluído nos salários dos membros 
nomeados no decreto n° 18.574 /2018 (cuja relação segue -na tabela abaixo), o valor da 
CGET acordada na reunião realizada no dia 11 de julho de 2018. Ressalta-se que o 
pagamento da mencionada gratificação ocorrerá por todo o período de trabalho da 
Comissão até sua conclusão, iniciando-se na competência do mês de acosto do 
corrente ano. 

NOME DO SERVIDOR MATRÍCULA 
EDIMÁRIO FREITAS DE ANDRADE JÚNIOR 07-19.820-5 

ANTONIO GABRIEL OLIVEIRA ARAUJO 07-19.728-4 

Pç. Joaquim Correia, 55- Centro 
Fone: (77) 3424-8500 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista 
pgm©pmvc.ba.gov.br
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LUCIANA ROSA DA FRANCA 04-926-8 

MANOEL MESSIAS BISPO DA SILVA 02.711-6 

LÂNA SILVA PEREIRA 07.24155-2 

ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA 07.02964 

Renovando meus protestos de estima e consideração, me coloco à disposição 
para eventuais esclarecimentos. 

o 	Atenciosamente, 

Edimário 	Andrade Júnior 
Presidente da Comissão de Atos 	(Decreto n° 18.574/2018) 

o 

Pç. Joaquim Correia, 55- Centro 
Fone: (77) 3424-8500 
CEP 45000-907 - Vitória da Conquista - Bahia 
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www.pmvc.ba.gov.br  

4 
2. - - ~RIA uI • 	 _ : 

CONQUISTA 



PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA 	1U 
Procuradoria Geral do Município (PGM) 	 maL i 

Comissão de Atos Preparatórios - Concessão de Transporte 	F. de A de 
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SEMOB) 

Secretaria Municipal de Administração (SEMAD) 
Secretaria Municipal de Transparência e Controle (SMTC) 

www.pmvc.ba.gov.br  

P ATA DE REUNIÃO DE ATOS 
PREPARATÓRIOS - LICITAÇÃO PARA 
CONCESSÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE 
PÚBLICO. ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DA 
COMISSÃO E DESIGNAÇÃO DE ATIVIDADES. 

Aos 24 dias de julho de 2018, às 10h30min no Salão do Gabinete Civil, reuniu-se os 
membros nomeados pelo Decreto ri0  18.57412018 expedido pelo Excelentíssimo Senhor 
Prefeito Municipal, Herzem Gusmão Pereira, os senhores: EDIMÁRIO FREITAS DE 

. 	ANDRADE JUNIOR (matrícula n 19.820-5), ANTONIO GABRIEL OLIVEIRA 
ARAUJO (matrícula n 19.728-4), LUCIANA ROSA DA FRANÇA (matrícula n2  
04.926-8), MANOEL MESSIAS BISPO DA SILVA (matrícula n2  02.711-6), LÂNA SILVA 
PEREIRA (matrícula n2  24.155-2) e ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA (matrícula n2  
02.964-7), outrossim, esteve acompanhando à Comissão o Procurador Municipal, 
GUSTAVO SOUZA SILVEIRA MARTINS. Inicialmente, o Procurador Gustavo Marfins 
expôs a necessidade de eleição do Presidente entre os membros nomeados com a 
finalidade de coordenar os trabalhos da comissão, quando os membros elegeram por 
unanimidade o sr. EDIMÁRIO FREITAS DE ANDRADE JÚNIOR. Em ato contínuo, o 
Presidente eleito expôs as condições para realização do processo licitatório da 
Concessão, inclusive da necessidade de contratação de empresa especializada na 
realização dos estudos preliminares técnicos-econômico, elaboração de Projeto Básico e 
minuta de Edital de Licitação. Tal contratação far-se necessária, uma vez que os 
membros eleitos e o corpo de servidores do Município não possuem qualificação 
técnica necessária à promoção de uma licitação de tal envergadura, como é a licitação 

• para concessão do Transporte Público. Com  a finalidade de subsidiar à confecção do 
Projeto Básico para na oportunidade, solicitou o Presidente da Comissão dos demais 
membros a realização das seguintes tarefas: dos membros da Secretaria Municipal de 
Administração fora solicitado estudos quanto a elaboração do Edital para contratação 
de empresa especializada em consultoria na área de transporte, dos membros da 
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana fora solicitado um sucinto relatório sobre o 
Sistema Municipal de Transporte do Município, contendo no mínimo as seguintes 
informações: Histórico e Panorama Geral do Sistema, dados estatísticos (número de 
veículos, rotas etc) e econômicos, dados relativos ao histórico da tarifa, sendo que para 
esses dois itens deverá ser considerado o período dos últimos 36 (trinta e seis) meses, 
do representante da Secretaria Municipal de Transparência fora solicitado o 
levantamento das empresas que atuam no ramo da pretensa contratação, outrossim, as 
orientações do Tribunal de Contas dos Municípios baiano quanto a contratação em tela, 
inclusive se possível realizá-la por meio de Inexigibilidade de Licitação. Por fim, ficou 
ajustado o retomo dos trabalhos sta Comissão para o dia 07 de agosto de 2018, às 09h 
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na Sala de Licitações da Gerência de Compras (SEMAD). Nada mais havendo a tratar, 
foi encerrada a reunião, da qual eu, LANA SILVA PEREIRA, lavrei a presente ata, que, 
lida e achada conforme, vai assinada por todos os presentes. 

EDIMÁRIO 
	

JÚNIOR 
da 

(Representante ¶ SecrfniciPa1 de Tradsparência e Controle) 

LUCIXNÀ ROSA DA? FRANÇA 
(Representante da Secretaria Municipal de Administração) 

MANOEL MESSE BISPO DA SILVA 
(Representante da Secretaria Municipal de Administração) 

LNA SILVA PEREIRA   
(Representante da Se etaria Municipal de Mobilidade Urbana) 

A[ BffS 
(Representante da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana) 

GUS VO SOUZA SILVEIRA MARFINS 
(Procurador Municipal) 
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-DIÁRIO- 

OFICIAL 
VITORIA DA CONQUISTA 

Aprova a alteração do Estatuto da Empresa Municipal de Urbanização de Vitória da 
Conquista - EMURC, quanto ao seu endereço de funcionamento. 

LEIA-SE: 

Aprova a alteração do artigo 50  do Estatuto da Empresa Municipal de Urbanização de 
Vitória da Conquista - EMURC. 

Vitória da Conquista, Bahia, 
27 de julho de 2018 

40 Herzem Gusmão Pereira 
Prefeito Municipal 

ËRRATA DÉCRÈTO N.° 18.574/2018. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VITORIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, usando 
das atribuições que lhe confere o artigo 75, inciso Xl, da Lei Orgânica do Município, 
vem determinar a publicação da Errata do Decreto n° 18.574, de 16 de julho de 2018, 
publicado no Diário Oficial do Município, eletrônico, Edição 2.170, ano 11, páginas 
68-69, tendo em vista a ocorrência de erro material na numeração do Decreto. 
Portanto, publicamos a errata do decreto com as devidas correções, para que o 
mesmo gere seus efeitos jurídicos, retroativos a data de 16 de julho de 2018. 

ONDE SE LÊ: 

• DECRETO N.° 18.574, DE 16 DE JULHO DE 2018 
LEIA-SE: 

DECRETO N.° 18.754, DE 16 DE JULHO DE 2018 

Vitória da Conquista, Bahia, 
27 de julho de 2018 

Herzem Gusmão Pereira 
Prefeito Municipal 

DECRETO N.° 18.765, DE 27 DE JULHO DE 2018. 
- .--.------- 	 -.----.-.% 	 -- ----,?-----.----,.-.. -.1 

dom.pmvc.ba.gov.br 	T4}" 
Documento assinado digitalmente conforme MP no 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que institui a infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP Brasil 



RITO ORDINÁRIO. 

4? 

 ___DIÁRIO___ 

OFICIAL 
VITORIA DA CONQUISTA 

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE VITÓRIA DA 
CONQUISTA, Estado da Bahia, no uso das atribuições que lhe conferem as Leis 
Municipais, n.°s 421/87, 1.270/04 e 1.786/2011, e o Decreto n.° 18.642/2018, 
expedido pelo Chefe do Poder Executivo Municipal; 

CONSIDERANDO a solicitação formulada através da Comunicação Interna n.° 
705/2018 - PAD da Comissão n.° 01 de Processos Administrativos Disciplinares; 

RESOLVE: 

Art. 1° - Prorrogar o prazo para conclusão do Processo Administrativo Disciplinar 
002/2016, sob o rito ordinário, instaurado através da Portaria n.° 089/2016, por 

ais 60 (sessenta) dias, pois as circunstâncias exigem a dilação do prazo, nos 
termos do art. 172 da Lei Complementar Municipal n.° 1.786/2011, com as alterações 
introduzidas pela Lei Complementar Municipal n.° 1.902/2013; 

Art. 20  - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas 
as disposições em contrário. 

Gabinete da Secretária Municipal de Administração, 18 de julho de 2018. 

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 

JONAS SOUZA SALA 
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 

DECRETO N.° 18.5749  DE 16 DE JULHO DE 2018. 

Institui Comissão Especial para realização de atos preparatórios ao processo 
licitatório de concessão de transporte coletivo urbano. 

O PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA DA CONQUISTA, Estado da Bahia, usando 
das atribuições que lhe confere o art. 75, inciso XI, da Lei Orgânica do Município, 

DECRETA: 

Art. 1° Fica instituída a Comissão Especial para realização de atç preparatórios ao 

dom.pmvc.ba.gov.br  
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a, 19 de julho de 2018 
Página W de 69 

processo licitatório de concessão de transporte coletivo urbano do Município de 
Vitória da Conquista. 

Art. 2° Ficam designados os seguintes servidores para a composição da Comissão 
de que trata o art. 10  deste Decreto: 

- EDIMÁRIO FREITAS DE ANDRADE JÚNIOR, matrícula 19.820-5, representando 
a Procuradoria Geral do Município - PGM; 
II - ANTONIO GABRIEL OLIVEIRA ARAUJO matrícula 19.728-4, representando a 
Secretaria Municipal de Transparência e Controle - SMTC; 
III - LUCIANA ROSA DA FRANCA matrícula 04.926-8, representando a Secretaria 
Municipal de Administração - SEMAD; 
IV - MANOEL MESSIAS BISPO DA SILVA matrícula 02.711-6, representando a 
Secretaria Municipal de Administração - SEMAD; 
V - LANA SILVA PEREIRA, matrícula 07.24155-2, representando a Secretaria 
Municipal de Mobilidade Urbana - SEMOB 
VI - ADRIANA SILVA DE OLIVEIRA, matrícula 07.02964-7, representando a 
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana 

Art. 30  Esse Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas 
todas as disposições em contrário. 

Vitória da Conquista, Bahia, 16 de julho de 2018. 

Herzem Gusmão Pereira 
Prefeito Municipal 
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