
21 de Maio de 2018



SEGUNDA 
AUDIÊNCIA PÚBLICA

TRANSPORTE COLETIVO 
URBANO

21 de Maio de 2018



DA SEGUNDA AUDIÊNCIA PÚBLICA

• A Primeira Audiência Pública realizada no dia 20.04.18 veio atender a norma do
art. 39 da LF 8.666/93;

• Esta Segunda Audiência Pública tem como objetivo atender ao disposto no
Art. 6º da Resolução do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco TCE/PE
011/2013 e o OFICIO TC-NEG/GDAL Nº 037/2018 de 19 de abril de 2018;

oArt. 6º da Resolução do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco TCE/PE
011/2013:

“ Quando da realização de consulta ou de audiência pública, o TCE-PE deverá
ser comunicado através de ofício, com antecedência mínima de 20 (vinte)
dias.”



DA LICITAÇÃO

• Será regida pelas Leis Federais 8.666/93, 8.987/95, 12.587/12, LOM e demais
legislações pertinentes;

• Critério: Art. 15, I (menor valor da tarifa do serviço a ser prestado), LF 8.987/95;

• Justificativa do Critério Adotado: Possibilita maior Investimento em Frota Nova/ 
Moderna e  obter menor tarifa;

• Formatação da proposta econômica: os proponentes deverão apresentar seus
custos, parâmetros e coeficientes para comprovar exequibilidade da proposta;

• Prazo da Concessão: 15 anos;

• Avaliação por Sistema de Metas da Concessão (controle operacional efetivo).



DA LICITAÇÃO

• Deverá o licitante apresentar patrimônio líquido mínimo (1%) do valor
estimado da concessão, conforme a forma prevista abaixo:

• Lote 1 (leste) R$ 2.474.393,53 (dois milhões quatrocentos e setenta e
quatro mil trezentos e noventa e três reais e cinquenta e três centavos);

• Lote 2 (oeste) R$ 2.680.592,99 (dois milhões seiscentos e oitenta mil e
quinhentos e noventa e dois reais e noventa e nove centavos);

• Para o participante de ambos os lotes o valor mínimo será de R$
5.154.986,52 (cinco milhões cento e cinquenta e quatro mil novecentos
e oitenta e seis reais e cinquenta e dois centavos).



DA LICITAÇÃO

• Os licitantes deverão apresentar garantia de proposta correspondente
0,5% do valor estimado do contrato.

• Poderão participar da presente Concorrência as pessoas jurídicas
interessadas, isoladamente ou reunidas em consórcio, que comprovem
possuir em seu contrato social o CNAE (Classificação Nacional de
Atividades Econômicas) com as atividades de transporte de passageiros;

https://cnae.ibge.gov.br/?option=com_cnae&view=atividades&Itemid=6160&tipo=cnae&chave=transporte
+de+pessoas&versao_classe=7.0.0&versao_subclasse=9.1.0

https://cnae.ibge.gov.br/?option=com_cnae&view=atividades&Itemid=6160&tipo=cnae&chave=transporte+de+pessoas&versao_classe=7.0.0&versao_subclasse=9.1.0


DA LICITAÇÃO



DA FROTA

• A meta mínima de Frota Nova (0Km) é de 80% para o Inicio da Concessão;

• Idade Média de 4 anos ao longo da Concessão e idade máxima de 7 anos;

• 100% da Frota com Acessibilidade Universal;

• 100% da Frota com Ar Condicionado (desde o inicio da nova concessão);

• Durante a Concessão a substituição de Frota deverá ser sempre por veículos

novos (zero quilometro) emplacados no Município de Petrolina.



DA POLÍTICA AMBIENTAL

Frota Ecológica

• Até o décimo ano da Concessão o Concessionário deverá possuir no mínimo 30% da
frota total de veículos com utilização de energia limpa (hibrido, elétrico ou outras
tecnologias);

• A frota com tecnologia limpa terá idade máxima admitida de até 15 anos e não será
considerada para exigência da idade média de 4 anos e idade máxima de 7 anos.

Fotos ilustrativas



DA PROPOSTA COMERCIAL

• A licitante deverá apresentar uma análise econômico-financeira da concessão, que
comprove exequibilidade da proposta, a ser produzida 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, do fluxo de
caixa da concessão e dos indicadores de mérito pretendidos ou resultantes.

• O estudo da(s) proponente(s) deverá(ão) apresentar um conjunto de planilhas de
cálculo impressas acompanhadas de memórias de cálculo complementares e de um
texto que explique os critérios e demais aspectos relevantes para a compreensão das
planilhas apresentadas.

• Os parâmetros técnicos utilizados para modelagem financeira da fase interna tem
como base a demanda de passageiros do ano de 2017 e os indicadores de preço base
janeiro 2018.



DA PROPOSTA COMERCIAL

• No mínimo, deverão ser apresentadas as seguintes planilhas:

• Planilha 1 – Demonstração do custo variável

• Planilha 2 – Demonstração do custo com pessoal

• Planilha 3 – Demonstração do custo de depreciação do capital

• Planilha 4 – Demonstração do custo de administração

• Planilha 5 – Fluxo de caixa



DA PROPOSTA COMERCIAL

• Planilha 5 – Fluxo de caixa
• Os resultados esperados da avaliação do fluxo de caixa são os seguintes:

• Valor presente líquido;

• Valor da taxa interna de retorno do capital, em % aa;

• Valor da taxa de desconto considerada, em % aa;

• Pay back nominal. 

• O Valor da Tarifa proposta deverá ter sua exequibilidade comprovada na 
análise econômico e financeira ;



DO PROJETO BÁSICO

• O Sistema foi modelado para Curto e Médio Prazo com dois Lotes

• O Sistema de Curto Prazo (*) é para o início da operação dos serviços da
nova concessão, onde se redimensionou a oferta dos serviços e a
cobertura espacial;

• O Sistema de Médio Prazo (**) depende da implantação do Terminal
Central onde atualmente localiza-se o Terminal Rodoviário de Petrolina e
sua implantação proporcionará integração física e tarifaria para todos os
usuários.

(*) entrada em operação em até 180 dias a partir da assinatura do contrato;
(**) estimado em até 24 meses, pois depende da adequação do Terminal Rodoviário



DO PROJETO BÁSICO

Lote 1 Lote 2

Divisão dos Lotes



DO PROJETO BÁSICO

Sistema de Curto Prazo: 
• Rede de Linhas com 

aumento da cobertura 
espacial

• Rede de Linhas com 
Maior Oferta de 
Viagens

• Rede de Linhas com 
maior Número de 
ônibus

• Rede com 22 linhas



DO PROJETO BÁSICO

Cobertura Espacial – 400 metrosSistema de Curto Prazo: 
• Ampliação da 

Cobertura Espacial



DO PROJETO BÁSICO

Sistema de Curto Prazo: 
• Aumento da Oferta de 

Serviços (Km) em 13,41%



DO PROJETO BÁSICO

Sistema de Curto Prazo: 
• Aumento da Oferta de 

Serviços em viagens
• Dias úteis  mais 32,8%
• Sábados  mais 33,66%
• Domingos mais 24,19%



DO PROJETO BÁSICO

Sistema de Curto Prazo: 
• Frota Operacional 

aumento 13,84%



DO PROJETO BÁSICO

Sistema de Médio Prazo:

• Rede de transporte com integração física e tarifária para todas as linhas

urbanas no futuro Terminal Central;

• Implantação de Terminal Central onde hoje fica a rodoviária do município;

• Integração física, no Terminal Central, sem restrição de tempo e de linhas e

temporal em qualquer ponto da rede de linhas.



Sistema de Médio Prazo - Terminal Central

Saída
Entrada

Figura ilustrativa



DOS BENEFÍCIOS DA NOVA CONCESSÃO
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• ÁREA DESTINADA A IMPLANTAÇÃO DO NOVO TERMINAL RODOVIÁRIO – PEDRA LINDA

Figura ilustrativa

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwinyZCDt8baAhXBIpAKHTL2AisQjRx6BAgAEAU&url=http%3A%2F%2Fsentinelacapixaba.com.br%2Fo-prefeito-luciano-pereira-apresentou-para-autoridades-comerciantes-e-%25EF%25BB%25BFentidades-organizadas-projeto-arquitetonico-de-construcao-do-terminal-rodoviario-de-barra-de-sao-francisco%2F&psig=AOvVaw34VT5cmT15Yr1g-awrskdB&ust=1524230401418901


DO PROJETO BÁSICO

Sistema de Médio Prazo: 
• Aumento da Oferta de 

Serviços (Km) em 7,78% em 
relação ao Curto Prazo

• Aumento da Oferta de 
Serviços (Km) em 22,24%
em relação a situação atual 



DO PROJETO BÁSICO

Sistema de Curto Prazo: 
• Aumento da Oferta de 

Serviços em viagens
• Dias úteis  mais 5,34% em 

relação ao curto prazo e 
40,34% em relação ao atual

• Sábados  mais 0,5%em 
relação ao curto prazo e 
34,44 % em relação ao atual

• Domingos mais 0,3%em 
relação ao curto prazo e 
24,69% em relação ao atual



DO PROJETO BÁSICO

Frota Operacional Atual – 65 veículos 

Veículos de tipologia única – Básico, com capacidade para 80 passageiros. 

Manter o conforto dos usuários e padrão de ocupação máximo (6/m²).

Sistema de Médio Prazo: 
• Frota Operacional 

aumento 6,76% em 
relação ao Curto Prazo

• Frota Operacional 
aumento 21,54% em 
relação a situação atual



DO PROJETO BÁSICO

Tempo de Espera Atual Curto Prazo Médio 
Prazo

Até 15 min. 0,0% 30,0% 30,0%

Entre 16 e 30 min. 73,7% 65,0% 65,0%

Entre 31 e 45 min. 21,1% 0,0% 5,0%

Entre 46 e 60 min. 0,0% 5,0% 0,0%

Maior que 60 min. 5,3% 0,0% 0,0%

Redução no Tempo de Espera 

Médio de 5,4 min por viagem. 

Para um usuário que faz por 

exemplo 4 viagens/dia  a 

redução de tempo em transporte 

público será de 

aproximadamente 22 minutos 

por dia ou seja cerca de 432 

minutos (7,2 hrs) por mês e 5.184 

minutos por ano (3,6 dias/ano)



DO NOVO SISTEMA



DA IDENTIDADE VISUAL DO NOVO SISTEMA



DOS BENEFÍCIOS DA NOVA CONCESSÃO

• META DE RENOVAÇÃO DE FROTA SENDO 80% DOS ÔNIBUS ZERO QUILOMETRO, COM

AR CONDICIONADO (68 ÔNIBUS NOVOS) E 18 ÔNIBUS SEMI NOVOS COM AR CONDICIONADO;



DOS BENEFÍCIOS DA NOVA CONCESSÃO

• MAIOR OFERTA DE SERVIÇOS COM MAIS 226 VIAGENS EM DIAS ÚTEIS (32% DE AUMENTO);



DOS BENEFÍCIOS DA NOVA CONCESSÃO

• MENOR TEMPO DE ESPERA – 30% DAS LINHAS COM INTERVALO MÁXIMO DE 15 MINUTOS, 65% COM

INTERVALO ENTRE 16 E 30 MINUTOS – 95% DAS LINHAS COM INTERVALO MENOR QUE 30 MIN



DOS BENEFÍCIOS DA NOVA CONCESSÃO

• TODOS OS VEÍCULOS TERÃO ACESSIBILIDADE UNIVERSAL;

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjk6M7L0f7ZAhWEiZAKHSzYD9YQjRx6BAgAEAU&url=https://www.jornalconexao.com.br/new/acesso-para-deficientes-esta-disponivel-em-69-dos-onibus-de-florianopolis/acessibilidade-onibus-consorcio-fenix-cadeirante-elevador/&psig=AOvVaw1d13YWLcUbG_yDr8fE2DdO&ust=1521763009787819


DOS BENEFÍCIOS DA NOVA CONCESSÃO

• INTEGRAÇÃO TEMPORAL E FÍSICA PARA TODOS OS USUÁRIOS COM IMPLANTAÇÃO DO NOVO

TERMINAL CENTRAL.



DOS BENEFÍCIOS DA NOVA CONCESSÃO
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• IMPLANTAÇÃO DE NOVOS ABRIGOS DE ÔNIBUS



DOS BENEFÍCIOS DA NOVA CONCESSÃO

• VALOR DA TARIFA SERÁ IGUAL OU MENOR QUE A ATUAL;

ANALISE DE TARIFAS NAS CIDADES PROXIMAS A PETROLINA.pptx


TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PETROLINA

Um novo tempo
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Endereço Eletrônico para Envio de Sugestões ou Comentários:
ammpla.pe@gmail.com

ammpla@petrolina.pe.gov.br

21 de Maio de 2018


