PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2018
Processo nº 447/2018
EDITAL
OUTORGA DA CONCESSÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, INCLUINDO A GESTÃO DOS SISTEMAS
ORGANIZACIONAIS, A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVOLVIDOS E O ATENDIMENTO
AOS USUÁRIOS.
MODALIDADE: CONCORRÊNCIA PÚBLICA
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor valor da Tarifa de Remuneração Ofertada
REGIME DE EXECUÇÃO: Indireta com Outorga de Concessão

PREÂMBULO
O Excelentíssimo Senhor DILADOR BORGES DAMASCENO, Prefeito do
Município de Araçatuba, torna público e para conhecimento de quantos possam se interessar
que em obediência às disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, fará
realizar licitação na modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA, de âmbito nacional, do tipo
MENOR VALOR DA TARIFA DE REMUNERAÇÃO OFERTADA, no regime de execução
indireta para a OUTORGA DA CONCESSÃO PARA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO
MUNICIPAL DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, INCLUINDO A GESTÃO DOS
SISTEMAS ORGANIZACIONAIS, A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS ENVOLVIDOS E O
ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, no MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA - SP, nos termos previstos
no item específico e nos demais anexos do presente Edital.
DATA: 24 de Julho de 2.018.
HORÁRIO: 09H00MIN
LOCAL: Sala de Licitação da Secretaria Municipal de Administração,
situada na Rua Coelho Neto, 73 – ARAÇATUBA – SP.
Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente, de caráter
público, que impeça a realização deste evento na data acima marcada, a licitação ficará
automaticamente prorrogada para o primeiro dia útil subsequente, mantendo-se o horário e local,
independentemente de nova comunicação.
O Edital, termo de referência e seus anexos serão disponibilizados no
endereço eletrônico: www.aracatuba.sp.gov.br.
A presente licitação é regida pelas disposições das Leis Municipais números
1.482 de 02/06/1970, 1.979 de 31/12/1976, 2.377 de 17/08/1982, 7.921 de 04/04/2017, 7.951 de
14/06/2017, 7.952 de 14/06/2017, 8.080 de 23/05/2018, 8.081 de 23/05/2018; e também pelas
Leis Federais números 8.666 de 21/06/1993, 8.987 de 13/02/1995, 9.074 de 07/07/1995, 12.587
de 03/01/12, e suas alterações, e demais normas aplicáveis, em especial às cláusulas e
condições fixadas neste Edital.
A presente licitação será dirigida pela Comissão Permanente de Licitação,
instituída por meio da Portaria G.P. n.º 095 de 12 de Junho de 2.018.
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Não haverá a cobrança pelo Poder Concedente de Outorga pela Concessão,
conforme justificado pela Administração Pública, e devidamente publicado no Anexo XII,
atendendo desta forma a legislação vigente.
1 – DO OBJETO DA CONCESSÃO: O objeto da licitação é a OUTORGA DA CONCESSÃO
DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, INCLUINDO
A GESTÃO DOS SISTEMAS ORGANIZACIONAIS, A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
ENVOLVIDOS E O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, obedecida a legislação vigente e as
disposições deste EDITAL, a serem prestados pela CONCESSIONÁRIA aos USUÁRIOS que se
localizam na ÁREA DE CONCESSÃO, no Município de Araçatuba, Estado de São Paulo.
1.1. O SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS
compreende o planejamento, a gestão e a operação das linhas de transporte necessárias e a
disponibilização e manutenção dos veículos necessários, assim como das unidades integrantes
dos sistemas físicos, operacionais e gerenciais de transporte e atendimento aos passageiros
usuários.
1.2. Considera-se ÁREA DE CONCESSÃO o perímetro urbano do Município de
Araçatuba, devendo a área de concessão ser expandida automaticamente conforme ampliação
do perímetro urbano, com a implantação de novos bairros.
2 - DAS COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS DO PODER CONCEDENTE:
2.1. Compete ao Prefeito do Município de Araçatuba, observadas as disposições da
legislação vigente, o planejamento, a delegação e a regulação dos serviços objeto deste
EDITAL, nos seguintes termos:
PLANEJAMENTO E DELEGAÇÃO:
2.1.1. Estabelecer o Regulamento da Concessão dos Serviços de Transporte
Coletivo de Passageiros consoante diretrizes indicadas no Plano de Mobilidade Urbana de
Araçatuba e exigências contidas no Termo de Referência contido no Anexo I deste edital.
2.1.2. Aprovar o plano geral de metas para a progressiva conformação dos
serviços, oferecido na Proposta Técnica do licitante vencedor desta concorrência.
2.1.3. Outorgar os serviços públicos sob-regime de concessão e fiscalizar a sua
correta execução.
REGULAÇÃO EXERCIDA PELO PODER CONCEDENTE:
2.1.4. Compor ou arbitrar conflitos entre concessionárias, permissionárias,
usuários e Poder Público, lavrando termos de ajustamento de conduta.
2.1.5. Coordenar, supervisionar e fiscalizar a concessão e os contratos de
prestação dos serviços de transporte público de passageiros.
2.1.6. Coibir a prática de serviços de transporte público de passageiros não
concedidos ou permitidos.
2.1.7. Garantir a observância dos direitos dos usuários e demais agentes
afetados pelo serviço público concedido, reprimindo eventuais infrações.
2.1.8. Aplicar
Concessionária.

penalidades

legais,

regulamentares

e

contratuais

à

2.1.9. Intervir na prestação dos serviços concedidos.
2.1.10. Acompanhar a execução do contrato, analisar e decidir sobre o reajuste
contratual anual estabelecido neste Edital e seu equilíbrio econômico-financeiro, adotando as
medidas que se fizerem necessário.
2.1.11. Acompanhar o desenvolvimento tecnológico e organizacional dos
serviços públicos concedidos e de outras atividades que os afetem, opinando quanto à
viabilidade e às prioridades técnicas, econômicas e financeiras dos projetos pertinentes ou
afetos aos serviços de transporte público coletivo;
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2.1.12. Observar os parâmetros e padrões técnicos definidos em normas da
ABNT, para a prestação adequada do serviço, considerando as suas especificidades;
2.1.13. Zelar pela contínua preservação das condições de manutenção dos bens
inerentes à prestação dos serviços concedidos, tendo em vista seu adequado estado de
conservação à época da reversão desses bens ao Poder Público, quando for o caso;
2.1.14. Verificar as condições legais e contratuais nos casos de cisão, fusão e
transferência de controle acionário de empresa concessionária;
2.1.15. Verificar as condições legais e contratuais de transferência da
concessão;
2.1.16. Promover pesquisas, levantar dados e elaborar estudos para subsidiar
suas decisões e as do Poder Público;
2.1.17. Subsidiar o Poder Executivo Municipal na definição da política tarifária,
realizando os estudos técnicos, econômicos e financeiros necessários;
2.1.18. Disciplinar e fiscalizar as atividades auxiliares, complementares ou
decorrentes dos serviços outorgados;
3 - DA FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DE
PASSAGEIROS:
3.1. A descrição dos serviços públicos concedidos, das ações e investimentos a serem
realizados, dentre outras informações relevantes para o seu funcionamento, está contida no
Termo de Referência Anexo I deste Edital, assim como nos itens aqui explicitados.
3.2. Os serviços deverão ser prestados em conformidade com a lei, com o contrato, o
Termo de Referência Anexo I deste Edital.
4 - DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
4.1. Poderão participar deste certame empresas brasileiras e empresas reunidas em
consórcios, desde que atendidas às exigências do artigo 33 da Lei 8.666/93, e artigo 19 da Lei
8.987/1995, observando as seguintes condições:
4.1.1. Cada consórcio deverá ser constituído, por termo de compromisso de
constituição público ou particular, subscrito pelas consorciadas, com indicação da empresa líder.
No consórcio de empresa brasileira e estrangeira a liderança caberá, obrigatoriamente, à
empresa brasileira.
4.1.2. A empresa líder do consórcio é a responsável perante o MUNICÍPIO pelo
cumprimento do Contrato, sem prejuízo da responsabilidade solidária da demais consorciada
pelos atos praticados em consórcio, tanto na fase desta Licitação quanto na de execução do
Contrato decorrente deste Edital.
4.1.3. Os documentos exigidos para aferição da habilitação jurídica, regularidade
fiscal, qualificação técnica e qualificação econômico-financeira, deverão ser apresentados por
parte de cada consorciada, admitindo-se, para efeito de qualificação técnica, o somatório dos
atestados de cada consorciado, e, para efeito de qualificação econômico-financeira, o somatório
dos valores de cada consorciado, na proporção de sua respectiva participação.
4.1.4. No caso de ser considerado vencedor, antes da assinatura do Contrato, o
consórcio vencedor fica obrigado a promover a constituição e o registro do consórcio, nos termos
do compromisso referido no subitem 4.1.1 acima.
4.1.5. A participação da empresa líder do consórcio far-se-á por intermédio de
seu representante legal ou procurador.
4.1.6. É vedada a participação de empresa consorciada, nesta Licitação, através
de mais de um consórcio ou isoladamente.
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4.2. As empresas ou Consórcios interessados deverão ter pleno conhecimento dos
termos constantes no presente Edital e Anexos, aceitando integral e incondicionalmente, as
cláusulas e condições avençadas e das normas que o integram; bem como no enquadramento
dessas condicionantes do objeto social. Deverão ser verificadas as características do serviço a
ser concedido, a região onde os trabalhos serão desenvolvidos e o sistema local, não podendo
ser invocado, em nenhum momento, desconhecimento destes pontos como elemento impeditivo
da correta formulação das Propostas.
4.3. A participação nesta Licitação significará a aceitação plena e irrestrita dos termos do
presente Edital e das disposições das leis especiais, quando for o caso.
4.4. As empresas ou Consórcio estrangeiras que queiram participar deverão estar
regularmente instaladas no Brasil, desde a assinatura do Contrato até a execução final do
respectivo.
4.5. Será vedada a participação na licitação de empresas ou consórcios que estiverem
na data fixada para a apresentação dos envelopes:
4.5.1. Cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar ou contratar
com o Município de Araçatuba;
4.5.2. Impedidas de licitar e/ou declaradas inidôneas e não reabilitadas, nos
moldes do Artigo 87 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas posteriores alterações;
4.5.3. Com falência decretada, concordatárias ou em recuperação judicial ou
extrajudicial, nos termos da Súmula 50 do TECESP1;
4.5.3.1. Tenham sócio, responsáveis técnicos ou integrantes da equipe
técnica que seja funcionário desta Prefeitura ou de suas Autarquias e Fundações;
4.5.3.2. Por si ou seus sócios sejam participantes do capital de outra
empresa que esteja participando desta Licitação; e/ou.
4.5.4. Enquadradas nas proibições do artigo 9° da Lei Federal n.º 8.666/93.
4.5.5. É vedada a participação de Cooperativas nesta licitação, conforme acórdão
TC-000025.989.17-9.
4.5.6. É vedada ainda a participação de pessoas físicas nesta licitação.
5 - DAS INSTRUÇÕES GERAIS AOS LICITANTES:
5.1. O Edital, termo de referência e anexos serão disponibilizados aos interessados no
endereço eletrônico www.aracatuba.sp.gov.br.
5.1.1. O endereço eletrônico disponibilizará os endereços para onde os
interessados poderão enviar suas dúvidas, por escrito.
5.1.2. A documentação, para fins de participação na presente Concorrência,
deverá ser apresentada em envelopes distintos, em uma única via, a saber:
·

ENVELOPE nº 01: Documentos de Habilitação

·

ENVELOPE nº 02: Proposta Comercial

5.2. A Razão ou Denominação Social da empresa ou Consórcio constante dos envelopes
ou de quaisquer outros documentos deverá ser a mesma constante do Cadastro Nacional de
Pessoas Jurídicas (CNPJ), vedada à utilização de nome "fantasia" ou nome incompleto.
5.3. Os documentos poderão ser entregues em seu original ou por qualquer processo de
cópia, devendo estar legíveis e devidamente autenticados, com exceção daqueles documentos
dos quais consta autenticação na própria impressão, cuja validade fica condicionada à sua
verificação.

1

SÚMULA Nº 50 - Em procedimento licitatório, não pode a Administração impedir a participação de empresas que estejam em recuperação
judicial, das quais poderá ser exigida a apresentação, durante a fase de habilitação, do Plano de Recuperação já homologado pelo juízo
competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento a todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital.
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5.4. São documentos integrantes deste Edital de licitação, e que dele fazem parte
integrante indissociável, os seguintes Anexos assim discriminados:
Anexo I – TERMO DE REFERÊNCIA.
Anexo II – MINUTA DO CONTRATO DE CONCESSÃO.
Anexo III – PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE ARAÇATUBA E SEUS
DESENHOS ANEXOS.
Anexo IV – MODELO DE CARTA CREDENCIAL (dentro do envelope
Habilitação).
Anexo V – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO
IMPEDITIVO (dentro do envelope Habilitação).
Anexo VI – MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO
EDITAL (dentro do envelope Habilitação).
Anexo VII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SERVIDOR
PÚBLICO NO QUADRO SOCIAL OU PROFISSIONAL DA LICITANTE (dentro do envelope
Habilitação).
Anexo VIII – MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR NO
MINISTÉRIO DO TRABALHO E DE PESSOAL DE MENOR IDADE (dentro do envelope
Habilitação).
Anexo IX – MODELO DE PLANO CONTÁBIL (dentro do envelope Habilitação).
Anexo X – MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL (dentro do envelope
Proposta).
Anexo XI – RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO DE PASSAGEIROS (ATUAL).
Anexo XII – ATO JUSTIFICATIVO DE OUTORGA DE CONCESSÃO.
Anexo XIII – CRITÉRIOS OBJETIVOS DO REAJUSTE CONTRATUAL ANUAL E
DE REEQUILIBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO.
5.5. PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS - Durante a fase de preparação da
documentação e proposta a Proponente poderá formular, por escrito, esclarecimentos relativos a
esta Licitação, conforme definido a seguir:
5.5.1. Os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados em papel
timbrado, assinada pelo representante legal e endereçada à Comissão de Licitação
acompanhado da documentação comprobatória da representatividade e será recebida no
Protocolo Geral do Município de Araçatuba, podendo ser encaminhada via e-mail
(licitacao@aracatuba.sp.gov.br), e recebida pelo Município.
5.5.2. As questões respondidas pela Comissão tornar-se-ão de conhecimento
geral.
5.5.3. As questões poderão ser formuladas até o 5.º (quinto) dia útil que
anteceder a data designada para a sessão pública de abertura da Licitação. Após este prazo,
será considerado que os elementos são suficientemente claros e precisos para a elaboração
das propostas.
5.5.4. IMPUGNAÇÕES - A interposição de eventuais impugnações ao edital
deverá observar o disposto no art. 41, §§ 1º e 2º, da Lei Federal n.º 8.666/93, devendo ser
encaminhadas à Comissão Permanente de Licitação, e protocolada junto ao Serviço de
Protocolo Geral, na Central de Atendimento - Atende Fácil – Rua Oscar Rodrigues Alves, nº 295,
Centro, Araçatuba – SP, em até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos
envelopes de habilitação, sendo que, neste caso, a resposta à impugnação será encaminhada
em até 03 (três) dias úteis.
5.5.5. Para efeitos de contagem do prazo para impugnação será considerada
licitante toda e qualquer empresa que, tendo ou não retirado o edital, possua condições de
atender o objeto licitado.
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5.5.6. No último dia do prazo legal para a impugnação, há que se observar o
horário de encerramento do atendimento no protocolo geral, que se expira às 16h30min.
5.6. A impugnação como critério de aceitabilidade, deverá ser encaminhada em papel
timbrado ou identificado, em ORIGINAL ou através de CÓPIA AUTENTICADA, onde figure
claramente o nome completo e endereço de seu formulador, devendo ser assinada pelo
representante legal da empresa ou Consórcio ou Consórcio consulente e endereçado à
Comissão Permanente de Licitação, acompanhada de documentação comprobatória da
representatividade.
5.6.1.
Serão
aceitas
impugnações
por
intermédio
de
e-mail
(licitacao@aracatuba.sp.gov.br) ficando a validade do procedimento condicionada à
apresentação do ORIGINAL ou da CÓPIA AUTENTICADA por cartório competente, no prazo
máximo de 01 (um) dia útil subsequente e dentro do horário de expediente do MUNICÍPIO DE
ARAÇATUBA (08h30min às 16h30min).
5.7. As respostas às impugnações serão Direcionadas ao impugnante, bem como
disponibilizadas na página da Internet www.aracatuba.sp.gov.br, sendo de responsabilidade da
licitante o acompanhamento.
6 - DA ENTREGA DOS ENVELOPES:
6.1. O interessado em participar da presente licitação deverá apresentar 02 (dois)
envelopes separados, entregues ou enviados pelo Correios ou similar, à Comissão Permanente
de Licitação, devidamente fechados e indevassáveis, até o dia 24 de Julho de 2018, às
09h00min, na sala de licitações, no Paço Municipal, situado na Rua Coelho Neto, nº 73, no
Município de Araçatuba, Estado de São Paulo.
6.2. Em todos os envelopes deverão constar, de forma visível, o número do envelope, o
nome da empresa, o número da licitação objeto do Edital, sob pena de não serem recebidos e
abertos, na seguinte forma:

ENVELOPE 1 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
Prefeitura Municipal de Araçatuba
Concorrência Pública nº 005/2018
Concessão do
passageiros

serviço

público

de

transporte

coletivo

de

Data de entrega e abertura: 24/07/2018 – 09h00min
(Razão ou denominação social, CNPJ e endereço da Licitante)

ENVELOPE 2 - PROPOSTA COMERCIAL
Prefeitura Municipal de Araçatuba
Concorrência Pública nº 005/2018
Concessão do
passageiros

serviço

público

de

transporte

coletivo

de

Data de entrega e abertura: 24/07/2018 – 09h00min
(Razão ou denominação social, CNPJ e endereço da Licitante)
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6.3. Os documentos de credenciamento dos representantes das empresas ou Consórcios
nos trabalhos das sessões públicas deverão ser entregues em separado, diretamente à
Comissão de Licitação, no dia e horário designados para a entrega dos envelopes, juntamente
com a respectiva cédula de identidade do credenciado, procurador ou representante legal,
conforme modelo do Anexo IV.
6.3.1. Em se tratando de instrumento particular de procuração, este deverá ser
apresentado com firma reconhecida.
6.3.2. Em se tratando de carta-credencial, esta deverá ser apresentada com
firma reconhecida.
6.3.3. Quando a empresa ou Consórcio se fizer representar por seu diretor ou um
de seus sócios, este deverá apresentar o contrato social da empresa, no original ou em cópia,
assumindo o representante a responsabilidade pela autenticidade do documento apresentado.
6.3.4. Em se tratando de consórcio, o mesmo será representado pela empresa
ou Consórcio líder, obedecidas às disposições dos subitens anteriores.
6.4. Os documentos de credenciamento serão retidos pela Comissão de Licitação e
juntados aos autos do processo licitatório.
6.5. A apresentação da credencial em desacordo com os termos aqui mencionados não
acarretará a inabilitação ou desclassificação da licitante, apenas impedirá seu representante de
se manifestar durante a sessão.
7 - DO CONTEÚDO DO ENVELOPE Nº 01 - DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO:
7.1. Para que as licitantes participem do presente certame, deverá comprovar habilitação
jurídica, técnica, econômico-financeira, fiscal e trabalhista, nos seguintes termos:
7.2. Documentos necessários à demonstração da HABILITAÇÃO JURÍDICA:
7.2.1. Cédula de identidade dos sócios das sociedades civis ou comerciais e dos
diretores das sociedades anônimas.
7.2.2. Ato constitutivo, estatuto social ou contrato social em vigor, e alterações
subsequentes, devidamente registrados, ou certidão simplificada expedida pela Junta Comercial
do Estado em que se localiza a sede ou domicílio do licitante, em se tratando de sociedades
empresárias, e, no caso de sociedades por ações, acompanhados de documentos de eleição de
seus administradores (Diretoria)
7.2.2.1. Decreto de Autorização, ato de registro ou autorização de
funcionamento de órgão competente, em se tratando de empresa, Consórcio ou sociedade
estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
7.2.3. Arquivamento na Junta Comercial da publicação oficial das Atas de
Assembléias Gerais, que tenham aprovado ou alterado os estatutos em vigor, no caso de
sociedades por ações, bem como Ata da Assembléia da última eleição de Diretoria.
7.2.4. Inscrição no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, do ato constitutivo, no
caso de sociedades civis/simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício.
7.2.5. Declaração de não impedimentos conforme Anexo V, preenchida em papel
timbrado da empresa ou Consórcio e assinada pelo(s) seu(s) representante(s) legal (is).
7.2.6. As licitantes deverão apresentar declaração, conforme Anexo VI de que
têm pleno conhecimento dos termos deste edital e de seus anexos, das condições gerais e
específicas do objeto da presente licitação, não podendo invocar qualquer desconhecimento
como elemento impeditivo da correta formulação da proposta ou do integral cumprimento do
contrato.
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7.2.7. Declaração da empresa, subscrita por seu representante legal, de que
nenhum dos seus dirigentes, gerentes ou acionistas detentores de mais de 5% (cinco) por cento
do capital ou controlador, responsáveis técnicos, funcionários ou subcontratados, são servidores
do Poder Concedente, sob qualquer regime de contratação, conforme modelo do Anexo VII.
7.3. Documentos necessários à demonstração da QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
7.3.1. Certidão ou atestado fornecido por pessoa de direito público, emitido em
nome da licitante, comprovando que a licitante, por si ou por Sociedade de Propósitos
Específicos da qual seja sócia majoritária (50% das quotas ou ações mais uma), operou ou
esteja operando satisfatoriamente serviços públicos de transporte coletivo de passageiros
compatíveis com as características, quantidade e prazos previstos para o objeto desta licitação.
7.3.1.1. Tais requisitos compreendem serviços públicos operacionais
prestados em uma ou mais cidades distintas, concomitantemente, cujo somatório de usuários
mensais (passageiros) seja igual ou superior a 140.000 (cento e quarenta mil), número
correspondente 58,38% de usuários mensais estimados do transporte coletivo de passageiros de
Araçatuba (Súmula 242 do TCESP).
7.4. Documentos necessários à qualificação ECONÔMICO-FINANCEIRA:
7.4.1. Deverá ter capital mínimo ou patrimônio líquido igual ou superior
correspondente a 10% do valor total estimado dos investimentos de R$ 4.920.369,02 (quatro
milhões novecentos e vinte mil e trezentos e sessenta e nove reais e dois centavos), nos termos
do artigo 31 parágrafo terceiro da Lei 8.666/93.
7.4.2. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício
social, já exigíveis e apresentadas na forma da Lei, incluindo cópias das folhas de abertura e
encerramento do balanço, devidamente carimbadas pela Junta Comercial ou cartório
competente, que comprove a boa situação financeira da empresa, vedada a substituição por
balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados pelo IPCA – Índice de Preços ao
Consumidor Amplo, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da
proposta;
7.4.2.1. O Balanço Patrimonial de sociedades anônimas ou por ações
deverá ter sido o publicado no Diário Oficial.
7.4.2.2. O Balanço Patrimonial das demais empresas deverá ter sido
transcrito no Livro Diário, acompanhado de seus respectivos Termos de Abertura e
Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial ou Cartório de Títulos e
Documentos.
7.4.2.3. Os balanços deverão conter as assinaturas dos sócios e do
contador responsável, sob pena de inabilitação.
7.4.3. Demonstração da situação financeira da proponente avaliada pela
apuração dos seguintes índices contábeis. Para a comprovação da boa situação financeira a
Proponente deverá atender ou superar a pelo menos três dos cinco índices a seguir, sob pena
de inabilitação:
7.4.3.1. ILC: Índice de Liquidez Corrente
ILC = ( AC) / ( PC) ³ 0,50
7.4.3.2. ILG: Índice de Liquidez Geral
ILG: ( AC + RLP ) / ( PC + ELP ) ³ 0,50
7.4.3.3. ILS: Índice de Liquidez Seca
ILS = ( AC - EST - DES ) / PC ³ 0,50

2

SÚMULA Nº 24 - Em procedimento licitatório, é possível a exigência de comprovação da qualificação operacional, nos termos do inciso II, do artigo 30 da Lei Federal nº
8.666/93, a ser realizada mediante apresentação de atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades
profissionais competentes, admitindo-se a imposição de quantitativos mínimos de prova de execução de serviços similares, desde que em quantidades razoáveis, assim
consideradas 50% a 60% da execução pretendida, ou outro percentual que venha devida e tecnicamente justificado.
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7.4.3.4. QS: Quociente de Solvência
QS = AT / ( PT – PL ) ³ 1,20
Onde:
AC =

ATIVO CIRCULANTE

AT =

ATIVO TOTAL

PC =

PASSIVO CIRCULANTE

DES=

DESPESAS PAGAS ANTECIPADAMENTE

PL =

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ELP=

EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

PT =

PASSIVO TOTAL

EST=

ESTOQUES

RLP=

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

7.4.4. A licitante deverá apresentar o respectivo demonstrativo de cálculo dos
índices arrolados no item 7.4.3.
7.4.4.1. As empresas ou Consórcios deverão manter, durante todo o
período contratual, no mínimo os índices apresentados na licitação, sob pena de rescisão
contratual.
7.4.4.2. Quando a empresa licitante for constituída por prazo inferior a um
ano, o balanço anual será substituído pelo balanço de abertura e demonstrações contábeis
relativas ao período de seu funcionamento.
7.4.5. Certidão negativa de falência ou recuperação judicial, expedida pelo
distribuidor da sede (matriz ou filial) da licitante, com prazo de expedição de até 90 (noventa)
dias a partir de sua emissão.
7.4.5.1. Será admitida a apresentação de Certidão Positiva de
Recuperação Judicial, hipótese em que obrigatório que o licitante interessado em participar do
certame demonstre seu Plano de Recuperação, já homologado pelo juízo competente e em
pleno vigor, apto a comprovar sua viabilidade econômica-financeira, nos termos do que dispõe a
Súmula 50 do TCESP3, inclusive pelo atendimento de todos os requisitos de habilitação
econômico-financeiras estabelecidos no edital
7.4.6. Comprovação da garantia de manutenção da proposta, que alude o inciso
III do art. 31, nos moldes do art. 56, parágrafo 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93, no valor de R$
49.203,69 (quarenta e nove mil duzentos e três reais e sessenta e nove centavos),
correspondente ao importe de 1% (um por cento) do valor total estimado dos investimentos em
seu prazo de duração, a qual deverá ser apresentada dentro do envelope de Habilitação
(Súmula 384 – TCESP).
7.4.6.1. A Secretaria Municipal de Fazenda/Tesouraria disponibilizará um
servidor responsável pela aferição e expedição do Atestado de Recebimento e Regularidade.
7.4.6.2. A Comissão Permanente de Licitação aguardará a expedição do
Atestado de Recebimento e Regularidade expedido pela Secretaria Municipal de
Fazenda/Tesouraria, para dar continuidade à Sessão Pública.
7.4.6.3. A garantia não poderá ter validade inferior a 60 (sessenta) dias da
data de abertura do envelope de Habilitação. Caso seja solicitada a prorrogação da validade das
Propostas e esta seja aceita pela licitante, a garantia deverá ser prorrogada por igual período.
3

SUMULA Nº 50. Em procedimento licitatório, não pode a Administração impedir a participação de empresas que estejam em recuperação judicial, das quais poderá ser
exigida a apresentação, durante a fase de habilitação, do Plano de Recuperação já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, sem prejuízo do atendimento de
todos os requisitos de habilitação econômico-financeira estabelecidos no edital.
4

SÚMULA Nº 38 - Em procedimento licitatório, é vedada a exigência antecipada do comprovante de recolhimento da garantia prevista no artigo 31, inciso III, da Lei
Federal nº 8.666/93, o qual deve ser apresentado somente com a documentação de habilitação.
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7.4.6.4. A garantia poderá ser feita nos moldes do art. 56 da Lei Federal
n.º 8.666/93, pelo seu valor nominal, e não poderá ser onerada com cláusula de
impenhorabilidade, inalienabilidade ou incomunicabilidade.
7.4.6.5. Caso a garantia da proposta seja feita em documento bancário ou
similar e este não for honrado pelo banco\instituição financeira, e se a empresa não promover
imediatamente o fiel cumprimento da garantia, a licitante ficará suspensa de participar de
licitações e impedida de contratar com ao MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA pelo prazo de até 02
(dois) anos, sem prejuízo das demais sanções cíveis.
7.4.6.6. A garantia será liberada depois de decorridos 10 (DEZ) DIAS
ÚTEIS de um dos eventos abaixo relacionados, mediante solicitação por escrito e devidamente
protocolado junto ao Serviço de Protocolo Geral do MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, situada na
Rua Oscar Rodrigues Alves, n.º 295, centro, na cidade de Araçatuba, estado de São Paulo:
a)

decisão definitiva de inabilitação da concorrente;

b) decisão definitiva da desclassificação da proposta da
concorrente;
c) adjudicação do objeto à empresa que apresentou a proposta
vencedora
7.4.6.7. A Licitante vencedora perderá direito à restituição da garantia
caso se recuse a assinar o contrato no prazo em que for convocada, por escrito, pelo Poder
Concedente.
7.5. Documentos necessários à demonstração da REGULARIDADE FISCAL E
TRABALHISTA (art. 29 da Lei nº 8.666/93) consistirá em:
7.5.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ relativa
ao domicílio ou sede do licitante, pertinente e compatível com o objeto desta licitação.
7.5.2. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se
houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e
compatível com o objeto do certame;
7.5.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei que deverá ser atendida pela
apresentação das seguintes certidões/documentos:
7.5.3.1. Prova de Regularidade perante a Fazenda Nacional, mediante
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos
tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive os créditos
tributários relativos às contribuições sociais ou documento equivalente que comprove a
regularidade.
7.5.3.2. Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos
de Negativa para com a Fazenda Estadual, pertinente ao seu ramo de atividade e relativa aos
tributos relacionados com a prestação licitada ou documento equivalente.
7.5.3.3. Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com Efeitos
de Negativa para com a Fazenda Municipal, relativa aos tributos municipais relacionados com a
prestação licitada.
7.5.3.3.1. Caso a licitante tenha sede em outro Município e esteja
cadastrada também como contribuinte no município de Araçatuba - SP, deverá apresentar a
prova de regularidade mencionada no item 7.5.3.3 também para com o Município de Araçatuba SP.
7.5.4. Declaração de que a Proponente se encontra em situação regular perante
o Ministério do Trabalho, nos termos do inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº 8.666/93 e
alterações.
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7.5.5. Declaração de não manter menores de 18 (dezoito) anos em trabalho
noturno, perigosos ou insalubres, nem menores de 16 (dezesseis) anos em seu quadro de
empregado, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
7.5.6. Referentes à REGULARIDADE TRABALHISTA:
7.5.6.1 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos moldes da Lei
Federal n.º 12.440/2011, podendo ser apresentada Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas
com efeitos da CNDT, conforme disposto no §2º, do artigo 1º do mesmo diploma legal.
8 - DO ENVELOPE Nº 02 - DA PROPOSTA COMERCIAL - CONTEÚDO E CRITÉRIOS DE
ANÁLISE:
8.1. A Proposta Comercial deverá ser apresentada em 01 (uma) via, com prazo de
validade não inferior a 120 (cento e vinte) dias, considerando incluídos no preço todos os custos
inerentes à implantação e operação dos sistemas, bem como todas as despesas referentes ao
fornecimento e operação da frota, consumo de combustível, óleo e lubrificantes, expediente,
fornecimento de mão-de-obra e materiais, máquinas e equipamentos necessários, encargos de
Leis Sociais, e quaisquer outras despesas acessórias e necessárias relativas aos serviços objeto
desta Licitação.
8.2. A licitante deverá apurar todos os custos necessários à perfeita e completa
prestação dos serviços previstos em sua Proposta Comercial.
8.2.1. A tarifa básica – preço da passagem comum de ônibus – deverá ser
apresentada conforme modelo de PROPOSTA COMERCIAL anexo ao edital. A proposta
comercial terá referência de preços na data de entrega das propostas na licitação.
8.2.2. A tarifa básica deverá ser composta de modo que, aplicada à previsão de
passageiros-viagens por dia, inclusive aqueles com tarifa reduzida ou isenta, dê cobertura a
todos os custos inerentes aos serviços:
·

Custos de capital

Ø

Aquisição dos ônibus (amortização em 5 anos)

Ø

Construções e instalações fixas (amortização em 10 anos)

Ø

Juros de financiamentos ou taxas de depreciação

Ø

Mobiliário, equipamentos e ferramentas

Ø

Peças e pneumáticos de reposição

Ø

Viaturas de apoio operacional

Ø

Equipamentos de informática

Ø

Sistema de controle operacional

Ø

Custos de disponibilidade de capital de giro

Ø

Custos de conservação e manutenção dos bens corpóreos

Ø

Todos os demais investimentos nos ativos da empresa

·

Custos de operação e manutenção

Ø

Mão de obra e encargos de fiscais, motoristas e cobradores

Ø

Mão de obra e encargos da equipe das oficinas de manutenção

Ø

Mão de obra e encargos do pessoal de asseio dos carros

Ø

Combustível
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Ø

Óleo e lubrificantes

Ø

Prêmios de seguros em geral, inclusive incidência de franquias

Ø

Contas de energia elétrica da garagem e oficinas

Ø
Custos de abastecimento de água, esgotamento e tratamento de
efluentes da garagem e oficinas
Ø

Contas de telefonia e telecomunicação em geral

Ø

Caixa pequena para despesas de miscelânea da garagem e

oficinas
Ø
Todas as demais despesas necessárias à operação e manutenção
do sistema de transporte coletivo de passageiros
·

Custos de administração

Ø

Despesas indiretas de direção geral e administração corporativa

Ø

Despesas diretas de direção local

Ø
Mão de obra e encargos do pessoal do escritório local
(administrativo, gerência técnica, contábil-fiscal, atendimento direto ou telefônico ao
público, ouvidoria, seção de pessoal, limpeza, copa, vigilância e outros)
Ø

Despesas com contratos de serviços terceirizados

Ø
Contas de energia elétrica, abastecimento de água, esgotamento
sanitário, correios, telefonia e telecomunicações
Ø

Materiais de escritório

Ø

Caixa pequena para despesas de miscelânea do escritório

Ø

Despesas com pesquisas e comunicação pública

Ø

Custos de projetos e consultoria técnica especializada

Ø

Custos de assistência jurídica e advocatícia

Ø
serviços públicos

Todas as demais despesas necessárias à administração dos

·

Taxas, impostos, emolumentos e encargos legais incidentes sobre

·

Lucro (remuneração empresarial)

·

Outros insumos a identificar.

a atividade.

8.3. Obrigatoriamente, a licitante deverá apresentar junto à PROPOSTA, a MEMÓRIA DE
CÁLCULOS DA COMPOSIÇÃO DA TARIFA BÁSICA, conforme insumos sugeridos no item 8.2,
não se obrigando, no entanto, a eles se limitar.
8.4. A máxima tarifa básica admitida (preço da passagem comum) que o Poder
Concedente considera aceitável é de R$ 3,66 (três reais e sessenta e seis centavos). A proposta
de qualquer tarifa que exceder este valor desclassificará a licitante.
8.5. O critério de inexequibilidade será aferido conforme o artigo 48 da Lei Federal
8.666/1993.
9 – DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO:
9.1. A abertura dos envelopes será realizada em 02 (duas) fases:
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9.1.1. Na primeira fase será analisada a documentação do ENVELOPE N.º 01
das licitantes.
9.1.1.1. A Comissão Permanente de Licitação analisará a documentação
apresentada no ENVELOPE N.º 01 e habilitará ou inabilitará as licitantes que atenderem ou não
atenderem os requisitos de habilitação.
9.1.1.2. A licitante que deixar de apresentar quaisquer dos documentos
exigidos neste Edital ou apresentá-los de maneira incompleta, será considerada inabilitada.
9.1.1.3. Serão inabilitadas as Licitantes que deixarem de atender
integralmente ao disposto neste Edital.
9.1.1.4. Serão inabilitadas as Licitantes que, eventualmente, vierem a
fazer qualquer referência a preços nesta etapa.
9.2. Na sessão pública, a Comissão Permanente de Licitação, procederá à abertura dos
ENVELOPES N.º 01 – “DOCUMENTAÇÃO”, rubricando o seu conteúdo, o que deverá ser feito
também por todos os presentes devidamente credenciados. Ainda nesta sessão serão
rubricados os ENVELOPES N.º 02 - “PROPOSTA COMERCIAL”, que permanecerão lacrados
em poder da Comissão Especial de Licitação.
9.2.1. Somente passarão para a etapa seguinte as empresas ou Consórcios que
tiverem sido habilitadas nesta primeira etapa.
9.3. Na segunda fase, depois de vencido o decurso de prazo do recurso ou desistência
expressa de todas as licitantes, a Comissão Permanente de Licitação, em sessão pública
devidamente agendada ou na mesma sessão (no caso de desistência expressa de recurso),
analisará os ENVELOPES N.º 02 – “PROPOSTA COMERCIAL” das licitantes devidamente
habilitadas.
9.3.1. A abertura dos ENVELOPES N.º 02 - “PROPOSTA COMERCIAL” seguirá
o mesmo procedimento da fase anterior, com o seu conteúdo rubricado pela Comissão
Permanente de Licitação e pelos representantes das licitantes presentes.
9.3.2. Nesta fase serão analisadas e julgadas pela Comissão Permanente de
Licitação as propostas de preço, observados todos os itens e anexos deste Edital, assessorada
pelo corpo técnico da unidade requisitante, caso julgue necessário.
9.3.3. As propostas e demais elementos serão analisados pela Comissão
Permanente de Licitação nomeada, sendo que o julgamento desta CONCORRÊNCIA PÚBLICA
será efetuado por meio do critério de menor tarifa básica (preço da passagem comum). Serão
consideradas todas as condições estabelecidas no edital, respeitada a legislação vigente,
compatibilizando as propostas com os requisitos do edital e os preços correntes no mercado.
9.4. Para efeito de análise de preços unitários excessivos adotar-se-á o valor unitário
MÁXIMO admitido pelo MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA.
9.4.1. A classificação das Propostas far-se-á em ordem crescente dos valores
das tarifas básicas apresentadas, sendo classificada em primeiro lugar a Licitante que
oferecer a menor oferta de tarifa.
9.4.2. Será considerada vencedora a licitante que, tendo atendido a todas as
exigências do presente Edital, apresentar o MENOR VALOR/OFERTA.
9.4.3. Em caso de empate, a decisão se fará de acordo com o estabelecido no
art. 3º, § 2º, incisos I, II e III, c/c §§ 2º e 3º, do art. 45, todos da Lei Federal n.º 8.666/93 e
alterações posteriores.
9.4.3.1. Não haverá a concessão dos benefícios da Lei Complementar
123/06 às ME’s e EPP’s mesmo que reunidas em Consórcio, face à alta complexidade e vulto
econômico do objeto, em razão da soma dos faturamentos anuais das consorciadas
ultrapassarem o limite fixado no artgo 3º inciso II, da Lei Complementar nº 123/06, o que
ocasionará o desenquadramento das empresas, resultando em prejuízo ao conjunto ou
complexo do objeto a ser contratado (art.49, III da LC 123/06).
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9.5. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que:
9.5.1. Não atendam as exigências deste Edital;
9.5.2. Apresentarem tarifa de remuneração excessiva ou manifestamente
inexeqüíveis.
9.5.2.1. Para efeito de análise de preço inexeqüível adotar-se-á o critério
legal fixado nos §§ 1º e 2º do art. 48 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações.
9.6. Compete à Comissão Permanente de Licitação processar, julgar e classificar as
propostas, nos termos estabelecidos nesse Edital.
9.7. As dúvidas que surgirem durante as sessões serão resolvidas pela Comissão
Permanente de Licitação na presença dos participantes, ou por deliberação posterior, a juízo do
Presidente, devendo o fato constar de Ata, em ambos os casos.
9.8. Após julgamento, a Comissão Permanente de Licitações encaminhará o processo à
Autoridade competente para homologar e adjudicar o objeto da licitação à empresa classificada
em primeiro lugar, fazendo publicar o extrato do ato no órgão de publicação oficial do Município.
9.9. Se todas as licitantes forem inabilitadas, a critério da Administração, poderá ser
concedido o prazo de 08 (oito) dias úteis para as Licitantes apresentarem outras propostas,
escoimadas das causas que motivaram o ato, conforme previsão do § 3º, do art. 48 da Lei
8.666/93 e suas alterações posteriores.
10 – DOS RECURSOS:
10.1. Dos atos da Administração decorrentes desta licitação caberá recurso nos estritos
termos do artigo 109 da Lei Federal n.º 8.666/93, devendo ser observado o procedimento legal.
10.2. O prazo recursal será contado a partir da data da ciência inequívoca por parte de
todas as licitantes, sendo que:
10.2.1. As licitantes poderão desistir da interposição de recurso.
10.2.2. Não havendo concordância quanto à desistência de interposição de
recurso, o prazo será contado já a partir da data da própria sessão de julgamento dos conteúdos
dos envelopes, caso todas as licitantes estejam presentes ou representadas.
10.2.3. Se ausente alguma das licitantes na sessão de julgamento dos conteúdos
dos envelopes, o resultado dessa análise será divulgado por meio de publicação no Diário Oficial
do Estado de São Paulo, e, a partir da data dessa publicação, se iniciará o prazo recursal.
10.3. No caso de abertura de prazo recursal referente à documentação de habilitação,
deverá também ser observado que:
10.3.1. Os demais envelopes ainda não abertos (Proposta Comercial) serão
rubricados pelos representantes credenciados das licitantes, bem como pelos membros da
Comissão Permanente de Licitação, que os guardará até decorrer o prazo e o início da próxima
sessão.
10.3.2. Decididos os recursos ou transcorrido o prazo para a sua interposição,
será designada nova data para a sessão da abertura dos envelopes seguintes, ocasião em que
serão devolvidos às participantes inabilitadas que estiverem presentes seus respectivos
envelopes, devidamente lacrados.
10.4. Será franqueada aos interessados, desde a data do início do prazo para
interposição de recursos até seu término, vista aos autos do processo desta licitação, em local e
horário a ser indicado pela Comissão Permanente de Licitação, mediante requerimento formal,
devidamente protocolado no setor de Protocolo do MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, acompanhada
de documentação comprobatória da representatividade.
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10.5. O recurso será endereçado, em ORIGINAL ou através de CÓPIA AUTENTICADA,
à própria Comissão Permanente de Licitação e protocolado junto ao Serviço de Protocolo Geral
do MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, situada na Rua Oscar Rodrigues Alves, n.º 295 – Bairro
Centro, na cidade de Araçatuba, estado de São Paulo. Os recursos deverão ser acompanhados
de documentação comprobatória que demonstre a representatividade do representante legal que
assinou os mesmos.
10.6. O prazo para interposição do recurso será de 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, findo o qual
as demais licitantes serão comunicadas de sua existência, abrindo-se prazo de 05 (cinco) dias
úteis para eventual impugnação a esse recurso.
10.6.1. Caso a licitante queira cópias de documentos componentes do
processo licitatório, poderá obtê-las mediante requerimento escrito e pagamento do valor
correspondente ao número de cópias requisitadas.
10.7. Decorrido o prazo supra, a Comissão Permanente de Licitação terá até 05 (CINCO)
DIAS ÚTEIS para manter ou reconsiderar sua decisão.
10.8. Uma vez tomada a decisão, o recurso será encaminhado à autoridade superior
para homologar ou não essa decisão, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis.
10.9. As decisões relativas aos recursos serão comunicadas diretamente aos
interessados, nos moldes da legislação vigente.
11 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:
11.1 Transcorridos 05 (cinco) dias úteis da publicação do julgamento definitivo desta
licitação, sem que ainda subsista algum recurso dos interessados, o Prefeito adjudicará e
homologará o objeto desta licitação ao licitante vencedor, que será divulgado por meio de
publicação no Diário Oficial do Estado, Jornal de Grande Circulação, Jornal Local e no sítio
oficial do MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA (www.aracatuba.sp.gov.br), e, a partir da data dessa
publicação, se iniciará o prazo recursal.
11.2. Após a publicação da adjudicação serão devolvidos os ENVELOPES N.º 02 Proposta Comercial, às Licitantes Inabilitadas e Desclassificadas.
12 - DA CONCESSIONÁRIA:
12.1. A transferência de controle societário a terceiro pretendente deverá ser
previamente aprovada pelo Poder Concedente, devendo o pretendente comprovar condições de
habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômico-financeira e regularidade fiscal,
consoante na cláusula sétima deste edital, assim como declarar que cumprirá todas as
condições e prazos remanescentes à concessão.
12.1.1. Entende-se por controle efetivo da Concessionária a titularidade da
maioria do capital votante, expresso em ações ordinárias nominativas com direito a voto, ou o
exercício, de fato e de direito, do poder decisório para gerir suas atividades, disciplinado em
acordo de acionistas da concessionária ou documento com igual finalidade.
12.2. Para fins de assegurar e garantir a continuidade da prestação do serviço público de
Transporte Coletivo de Passageiros e para promoção da reestruturação financeira da
Concessionária, o Poder Concedente poderá autorizar a assunção do controle societário por
seus financiadores, os quais deverão cumprir todas as cláusulas do contrato, bem como as
exigências de regularidade jurídica e fiscal, necessárias à assunção do serviço público de
Transporte Coletivo de Passageiros.
12.3. A Concessionária poderá emitir obrigações, debêntures ou títulos financeiros
similares que representem obrigações de sua responsabilidade, em favor de terceiros, para o
financiamento das atividades decorrentes da concessão.
12.4. O Poder Concedente deverá aprovar, previamente, processos de fusão;
associação, incorporação ou cisão pretendidos pela Concessionária, desde que mantidas as
condições de controle estabelecidas neste Edital e no contrato.
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12.5. O capital mínimo exigido deverá estar integralizado. A integralização do capital
social poderá realizar-se em dinheiro e em bens, admitindo-se a integralização de até 50% com
despesas pré-operacionais.
12.5.1. No caso de integralização em bens, o processo avaliativo deverá
observar, rigorosamente, as normas da Lei Federal n° 6.404/76 e suas alterações, sendo que
qualquer irregularidade porventura apurada no processo de integralização que denote meios
fraudulentos importará na caducidade da concessão.
12.6. A participação de capitais não nacionais na sociedade obedecerá às leis brasileiras
em vigor.
12.7. As ações ordinárias nominativas poderão ser transferidas, desde que não seja
alterada a titularidade do controle do capital votante da Concessionária.
12.8. Todos os veículos da Concessionária necessários à prestação dos serviços objetos
da presente concessão deverão, a partir do início da concessão, ser licenciados anualmente no
Município de Araçatuba, Estado de São Paulo.
13 - DO PLANO DE OPERAÇÃO E ORDEM DE SERVIÇO:
13.1. Após a assinatura do contrato, a Concessionária deverá, no prazo máximo de 10
(dez) dias, encaminhar, para exame do Poder Concedente, o PLANO DE OPERAÇÃO, a ser
elaborado consoante instruções do TERMO DE REFERÊNCIA, anexo a este Edital, que será
considerado aprovado, em face dos critérios fixados no citado TERMO DE REFERÊNCIA, ou
será devolvido para as correções que forem necessárias, no prazo de igual período por apenas
uma vez; pelos membros da Comissão Permanente e devidamente homologados pelo Secretário
Municipal de Mobilidade e pelo Sr. Chefe do Poder Executivo.
13.2. Uma vez aprovado o Plano de Operação e anexado ao contrato, será expedida a
Ordem de Serviço que dará eficácia aos deveres e obrigações pactuadas.
13.3. Em até 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço, a CONCESSIONÁRIA
dará início à operação do sistema segundo as linhas adotadas em seu Plano de Operação,
conforme Termo de Referência, podendo este prazo ser prorrogado por igual período, apenas
por uma vez, devidamente motivado, e aceito a critério da Administração.
14 - DO PRAZO DA CONCESSÃO:
14.1. A concessão de que trata esta Lei será pelo período de 10 (dez) anos, podendo ser
renovada por até 02 (dois) períodos de 05 (cinco) anos cada um, desde que esteja a
concessionária prestando serviço a contento e não tenha cometido infração contratual grave,
apurada em regular procedimento administrativo (Lei Municipal n.º 8.080/2018).
15 - DO VALOR CONTRATUAL ESTIMADO:
15.1. O valor das receitas futuras da Concessionária, ora estimado pelo Poder
Concedente, calculado com base no faturamento anual previsto, é de R$ 9.471.120,00 (nove
milhões e quatrocentos e setenta e um mil e cento e vinte reais).
15.2. O valor estimado necessário aos investimentos que a empresa ou Consórcio
deverá aplicar para assumir os serviços ora Licitados é de R$ 4.920.369,02 (quatro milhões
novecentos e vinte mil trezentos e sessenta e nove reais e dois centavos), tendo com base
os estudos, apontamentos e fundamentações apresentadas pelo Poder Concedente, e a
estimativa do Patrimônio da atual empresa Contratada pelo Município, parâmetro adotado para
efeitos de atribuir valor ao contrato.
16 – DO CONTRATO:
16.1. A adjudicatária será convocada para, por meio de representante com capacidade
para assinar o contrato, comparecer à sede do Poder Concedente, no prazo de 05 (cinco) dias
úteis, para assinar o contrato, cuja minuta é apresentada em anexo a este edital.
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16.1.1. O prazo para assinatura do contrato poderá ser prorrogado, a critério do
Poder Concedente, por igual período, quando solicitado por escrito pela licitante vencedora e
desde que ocorra motivo justificado.
16.1.2. Caso a adjudicatária não compareça ou se recuse a assinar o contrato,
proceder-se-á na forma do § 2º do art. 64 da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações, sem
prejuízo da perda total das garantias para licitar com a Administração Municipal, devidamente
apresentada pela adjudicatária.
16.2. O contrato, minutado em anexo, regular-se-á pelas suas cláusulas e partes
integrantes, conforme disposto neste edital e pelas demais normas das Leis Federais n°
8.666/93, nº 8.987/95 e demais dispositivos legais.
17 - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO CONTRATUAL:
17.1. Em até 10 (dez) dias após a assinatura do Termo Contratual, a CONTRATADA
deverá apresentar a Garantia Contratual no valor equivalente a 5% (cinco por cento) do valor
contratual, de acordo com o artigo 56 § 1º da Lei Federal n.º 8.666/93.
17.2. A garantia prestada deverá obedecer aos termos da Cláusula 17 – DA GARANTIA
CONTRATUAL, da Minuta do Contrato.
18 – OBJETIVOS E METAS DA CONCESSÃO:
18.1. A Concessionária deverá, obrigatoriamente, cumprir, nos termos deste Edital e
seus anexos, assim como do contrato, as condições constantes em suas Propostas, Técnica e
Comercial.
18.2. A Concessionária deverá, obrigatoriamente, cumprir as normas previstas nos
regulamentos, da concessão e da prestação do serviços.
19 - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO:
19.1. Em até 30 (trinta) dias após a emissão da ordem de serviço, podendo ser
prorrogado por igual período, apenas uma vez, devidamente justificado, a critério da
administração, a CONCESSIONÁRIA dará início à operação do sistema segundo seu Plano de
Operação aprovado.
19.2. O Poder Concedente fiscalizará obrigatoriamente a execução do contrato, a fim de
verificar se no seu desenvolvimento estão sendo observadas as especificações e demais
requisitos nele previstos.
19.2.1. A fiscalização por parte do Poder Concedente não eximirá a
Concessionária das responsabilidades previstas no Código Civil e dos danos que vier a causar
ao Poder Concedente ou a terceiros, na execução do contrato.
19.3. A Concessionária deverá observar, na prestação dos serviços concedidos, toda a
legislação e normativa de segurança em vigor.
19.4. As contratações dos empregados serão regidas pelas disposições de Direito
Privado e pela Legislação Trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre terceiros
contratados e o Poder Concedente.
19.5. A Concessionária será responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários,
fiscais, comerciais e seguros dele decorrentes de seus próprios quadros e de seus
subcontratados.
20 – DA OUTORGA PELA CONCESSÃO:
20.1. Não haverá ônus de pagamento de outorga conforme ATO JUSTIFICATIVO DE
OUTORGA E CONCESSÃO, publicado no Jornal O Liberal, Edição de 07/07/2017, apresentado
no anexo XII.
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21 – DO SERVIÇO PÚBLICO ADEQUADO:
21.1. A Concessionária, durante todo o prazo contratual, deverá prestar o serviço publico
de Transporte Coletivo de Passageiros de acordo com o disposto no Contrato, visando o pleno e
satisfatório atendimento dos usuários.
21.2. Para os efeitos do que estabelece o item anterior e sem prejuízo do disposto no
Contrato, considera-se serviço adequado o que tem condições efetivas de regularidade,
continuidade; eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e
modicidade das tarifas.
22 - DA TARIFA:
22.1. A Concessionária, em conformidade com o que dispõe o Contrato, cobrará
diretamente dos usuários a respectiva tarifa pelo serviço público de Transporte Coletivo de
Passageiros prestado.
22.2. A tarifa que irá remunerar a Concessionária e a política tarifária que será aplicada à
concessão são aquelas indicadas na proposta comercial da licitante vencedora, que entram em
vigor na data de assunção do sistema pela Concessionária.
22.3. A tarifa será preservada pelas regras de reajuste e revisão prevista na Lei Federal
nº. 8.987/95 e pelas regras previstas no contrato, com a finalidade de assegurar à
Concessionária, durante todo o prazo da concessão, à manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro do contrato.
23 - DAS FONTES DE RECEITAS:
23.1. A Concessionária terá direito de auferir a receita decorrente dos serviços
complementares prestados aos usuários, nos termos do art. 13 da Lei 8.987/05.
23.2. A Concessionária poderá auferir as receitas extraordinárias, provenientes de
receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados ao serviço público
de Transporte Coletivo de Passageiros, desde que não acarrete prejuízo à normal prestação do
serviço, observado o disposto no artigo 11 da Lei Federal n°. 8.987/95, o que deverá ser levado
a efeito para aplicação de reajuste e revisão da tarifa.
24 - DO INADIMPLEMENTO E DAS SANÇÕES:
24.1. Se na realização da licitação ou na formalização ou execução do contrato, ficar
comprovada a existência de irregularidade ou ocorrer inadimplência contratual de que possa ser
responsabilizada a licitante, adjudicatária ou contratada, ficará, conforme o caso, incursa nas
penalidades e sanções com base nos artigos 86 e 87 da Lei 8.666/93:
I – advertência, através de ofício, sempre que forem constatadas irregularidades
para as quais tenha a licitante ou CONTRATADA concorrido diretamente, situação que será
registrada no Cadastro de Fornecedores do MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA.
II – multa de até 10% (dez por cento) do valor total do contrato, salvo disposição
contrária estipulada no presente edital.
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
24.2. Ressalvada a hipótese de força maior, conforme conceituada no item 24.3 desta
cláusula, a inexecução parcial ou total dos serviços objeto desta licitação, nos prazos fixados em
cronograma aprovado pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, sujeitará a
CONCESSIONÁRIA à aplicação da multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total do
Contrato.
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24.3. Entende-se por motivo de força maior, para efeitos de penalidades e sanções, o ato
de inimigo público, guerra, bloqueio, insurreição levantada, epidemias, avalanches, tempestades,
raios, enchentes, perturbações civis, explosões, ou quaisquer outros acontecimentos
semelhantes aos acima enumerados, ou de força equivalente, que fujam ao controle razoável de
qualquer parte interessada que, mesmo diligentemente, não se consiga impedir sua ocorrência,
excluídas a greve trabalhista por ser direito do trabalhador.
24.4. A CONCESSIONÁRIA deverá comunicar o PODER CONCEDENTE, os fatos de
força maior, dentro do prazo de 02 (dois) dias consecutivos de sua verificação, e apresentar os
documentos para a respectiva comprovação, em até 05 (cinco) dias consecutivos a partir da data
de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados.
24.5. A PODER CONCEDENTE no prazo máximo de até 05 (cinco) dias consecutivos,
contados do recebimento dos documentos de comprovação, deverá aceitar ou recusar os
motivos alegados, dando, por escrito, as razões de sua eventual aceitação ou recusa.
24.6. O pagamento da multa será efetivado no prazo máximo de ATÉ 10 (DEZ) DIAS
consecutivos, contados da data em que ocorrer o ilícito motivador da penalidade, sendo
respeitado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da comunicação da aplicação da
multa, para efeito de recurso devolutivo, e, no caso em que não ocorra o pagamento no prazo
fixado neste item, nem recursos, ou após os recursos, sendo estes denegados, a multa será
reajustada.
24.7. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderá a CONCESSIONÁRIA pela sua diferença, que será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo PODER CONCEDENTE, e subsidiariamente, da
garantia contratual, ou cobrada judicialmente.
24.8. As sanções previstas nos incisos III e IV do item 24.1 desta cláusula poderão
também ser aplicadas conjuntamente com a do inciso II, garantido o direito de ampla defesa ao
interessado, no respectivo processo, sendo que a defesa prévia deverá ser apresentada no
prazo de 05 (cinco) dias úteis.
24.9. A sanção prevista no inciso IV do item 24.1 desta cláusula é de competência
exclusiva da Autoridade Superior, garantido o direito de ampla defesa do interessado, no
respectivo processo do interessado, no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis
contados da data de abertura de vista.
24.10. As sanções previstas nos incisos III e IV do item 24.1 desta cláusula poderão
também ser aplicadas a licitante adjudicatária ou contratada que, em razão desta licitação:
I - Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.
II - Praticar atos ilícitos, visando a frustrar o objetivo desta licitação.
III - demonstrar não possuir idoneidade para contratar com o MUNICÍPIO DE
ARAÇATUBA, em virtude de atos ilícitos anteriormente praticados.
24.11. De acordo com Artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, a recusa
injustificada da Licitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida.
24.12. A falta de assinatura de contrato, de sua aceitação ou retirada do instrumento
equivalente, por parte da concessionária ensejará à Administração a aplicação da multa de até
10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida, sem prejuízo da perda da
garantia para licitar e a impedirá de participar de novas licitações, pelo prazo de até 24 (vinte e
quatro) meses, nos termos da legislação vigente.
24.13. A realização dos investimentos em bens não reversíveis avençados é considerada
essencial para a prestação dos serviços e sua inexecução, nos prazos estipulados, poderá
ensejar a declaração de caducidade da concessão.
24.14. Pelo não cumprimento das disposições constantes desta lei e das demais normas
legais aplicáveis, bem como do contrato, observado o disposto na Lei nº 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, serão aplicadas aos operadores do Sistema, as seguintes sanções:
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I - advertência escrita;
II - multa contratual;
III - apreensão do veículo;
IV - afastamento de funcionários;
V - intervenção;
VI - rescisão do contrato;
VII - declaração de caducidade da concessão.
24.15. O descumprimento de qualquer das obrigações estatuídas no presente contrato,
sem justificativa aceita pelo Poder Concedente, acarretará ao concessionário as seguintes
penalidades:
a) multa diária de 0,006% (por cento) por dia e por item de obrigação
descumprida, até o limite de 30 (trinta) dias de prazo para regularização de
cada inadimplemento;
b) caducidade da concessão após 30 (trinta) dias de atraso, sem que tenham sido
tomadas as providências necessárias para o cabal cumprimento das obrigações.
24.16. Em todos os casos, a concessionária será notificada da aplicação das
penalidades, sendo-lhe assegurado o direito à defesa prévia e o devido processo legal.
25 – DISPOSIÇÕES GERAIS:
25.1. Serão destruídos os envelopes das propostas das licitantes inabilitadas que não os
retirarem em até 30 (trinta) dias da data da publicação da homologação do certame, excetuandose aqueles cujos procedimentos licitatórios estiverem sob apreciação judicial.
25.2. Ficam as licitantes cientes de que a simples apresentação da proposta indica que
têm pleno conhecimento dos elementos constantes do Edital, da Cidade de Araçatuba, bem
como de todas as condições gerais e peculiares de execução dos serviços, não podendo invocar
nenhum desconhecimento quanto aos mesmos, como elemento impeditivo do perfeito
cumprimento do contrato.
25.3. O Poder Concedente reserva-se ao direito de, a qualquer tempo, e a seu exclusivo
critério, por despacho motivado, adiar, revogar, ou mesmo anular a presente Licitação, sem que
isso represente motivo para que as empresas ou Consórcios participantes pleiteiem qualquer
tipo de indenização.
25.4. O Edital e seus anexos bem como a Proposta da Licitante serão partes integrantes
do contrato a ser lavrado, independente da transcrição.
25.5. A recusa da Adjudicatária em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido
implicará na perda da garantia para licitar e a impedirá de participar de novas licitações, pelo
prazo de até 24 (vinte e quatro) meses, nos termos da legislação vigente.
25.6. Na contagem dos prazos a que alude este Edital, excluir-se-á o dia de início e se
incluirá o dia de vencimento, sendo considerados os dias consecutivos, exceto quando
explicitamente disposto em contrário.
25.7. Só se iniciam e vencem os prazos nos dias de expediente normal na Administração
Pública Municipal.
25.8. As dúvidas surgidas na aplicação deste Edital, bem como os casos omissos, serão
resolvidas pela Comissão Permanente de Licitação, respeitada a legislação pertinente.
25.9. A Comissão Permanente de Licitação poderá proceder a inspeções, auditorias e
realizar ou determinar diligências a qualquer tempo, bem como valer-se de assessoramento
técnico, para, se for o caso, esclarecer dúvidas e conferir informações e registros oferecidos
pelas licitantes.
25.10. A presente Licitação fica sujeita à aplicação das penalidades previstas na
Lei nº 8.666/93, e suas alterações.
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25.11. Ocorrendo rescisão contratual, qualquer que seja a causa, poderão ser
convocadas para a execução dos serviços, pelo prazo remanescente mais o prazo de instalação
a ser fixado, as demais concorrentes, obedecidas à ordem de classificação, nos termos das
obrigações assumidas no contrato rescindido.
25.12. As licitantes responderão pela veracidade dos dados e declarações por elas
fornecidas, sob as penas da lei.
26 - DO FORO:
26.1. O foro competente para dirimir quaisquer dúvidas surgidas em decorrência desta
licitação é o da Comarca de Araçatuba/SP, excluído qualquer outro por mais privilegiado que
seja.

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
Araçatuba, 21 de Junho de 2018.

ERNESTO TADEU CAPELLA CONSONI
- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA -

ARNALDO MORANDI
- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO -

V I S T O:
DILADOR BORGES DAMASCENO
- PREFEITO MUNICIPAL -
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ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
CONCESSÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE
PASSAGEIROS NA CIDADE DE ARAÇATUBA
1. OBJETO
O objeto deste Termo de Referência é a fixação de requisitos mínimos para a
prestação dos serviços públicos de transporte coletivo de passageiros na Cidade de Araçatuba,
Estado de São Paulo. O presente termo de referência é fruto do Contrato SMA/DLC 001/2016,
com adaptações.
2. CONDICIONANTES
2.1. LEGISLAÇÃO
O serviço público em pauta é condicionado hierarquicamente às seguintes leis:
·

Constituição Federal
Art. 21. Compete à União: (...) XX - instituir diretrizes para o
desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e
transportes urbanos; (...)
Art. 30. Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos de interesse
local; II - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber; (...)
V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou
permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído o de
transporte coletivo, que tem caráter essencial; (...)

·

Lei Federal n.º 12.587, de 03/01/12 - Institui as diretrizes da Política Nacional de
Mobilidade Urbana
Art. 1o A Política Nacional de Mobilidade Urbana é instrumento da
política de desenvolvimento urbano de que tratam o inciso XX do art. 21 e
o art. 182 da Constituição Federal, objetivando a integração entre os
diferentes modos de transporte e a melhoria da acessibilidade e
mobilidade das pessoas e cargas no território do Município.
Art. 2o A Política Nacional de Mobilidade Urbana tem por objetivo
contribuir para o acesso universal à cidade, o fomento e a concretização
das condições que contribuam para a efetivação dos princípios, objetivos
e diretrizes da política de desenvolvimento urbano, por meio do
planejamento e da gestão democrática do Sistema Nacional de
Mobilidade Urbana.
(...)
§ 3o - São infraestruturas de mobilidade urbana:
I - vias e demais logradouros públicos, inclusive metroferrovias, hidrovias
e ciclovias;
(...)
III - terminais, estações e demais conexões;
IV - pontos para embarque e desembarque de passageiros e cargas;
(...)
VII - instrumentos de controle, fiscalização, arrecadação de taxas e tarifas
e difusão de informações.
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Art. 18. São atribuições dos Municípios:
(...)
II - prestar, direta, indiretamente ou por gestão associada, os serviços de
transporte público coletivo urbano, que têm caráter essencial;
(...)
·

Lei Orgânica do Município de Araçatuba
Art 1.º O Município de Araçatuba, parte integrante da República
Federativa do Brasil e do Estado de São Paulo, com autonomia política,
legislativa, administrativa e financeira, assegurada pela Constituição da
República e Constituição do Estado, organiza-se nos termos desta Lei
Orgânica.
(...)
Art 4.º Ao Município de Araçatuba compete:
I - dispor sobre assuntos de interesse local, cabendo-lhe, entre outras, as
seguintes atribuições:
(...)
4 - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou
permissão, neste caso através de licitação, os seus serviços públicos;
(...)
10 - regulamentar a utilização dos logradouros públicos, nos perímetros
urbano erural:
a) prover sobre o transporte coletivo urbano e rural, que poderão ser
operados através de concessão ou permissão, por uma ou mais empresa
pública ou privada, cabendo ao Poder Executivo a fixação do itinerário, os
pontos de parada e as respectivas tarifas;
(...)
e) disciplinar a execução dos serviços e atividades neles desenvolvidas;
11 - sinalizar as vias urbanas e rurais, as estradas municipais, bem como
regulamentar e fiscalizar a sua utilização;
Art 8.º Cabe à Câmara, com a sanção do Poder Executivo Municipal,
dispor sobre as matérias de competência do Município e especialmente:
(...)
VII - autorizar a concessão dos serviços públicos;
(...)
Art 62. Ao Prefeito compete, privativamente:
(...)
XI - conceder, permitir ou autorizar a execução de serviços públicos por
terceiros, após as autorizações Legislativas necessárias, quando for o
caso;
Art 82. Ressalvadas as atividades de planejamento e controle, a
Administração Municipal poderá desobrigar-se da realização material de
tarefa executiva, recorrendo, sempre que conveniente ao interesse
público, à execução indireta, mediante concessão ou permissão de
serviço público ou de utilidade pública, desde que a iniciativa privada
esteja suficientemente desenvolvida e capacitada para o seu
desempenho.
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§ 1.º A permissão de serviço público ou de utilidade pública, sempre a
título precário, será outorgada por decreto, após edital de chamamento de
interessados para a escolha do melhor pretendente, sendo que a
concessão só será feita com autorização legislativa, mediante contrato
precedido de concorrência.
§ 2.º O Município poderá retomar, sem indenização, os serviços
permitidos ou concedidos, desde que executados em desconformidade
com o ato ou contrato, bem como aqueles que se revelarem insuficientes
para o atendimento dos usuários.
(...)
Art 83. Lei específica disporá sobre:
I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços
públicos ou de utilidade pública, o caráter especial de seu contrato e de
sua prorrogação e as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da
concessão ou permissão;
II - os direitos dos usuários;
III - política tarifária;
IV - a obrigação de manter serviço adequado;
V - as reclamações relativas a prestação de serviços ou de utilidade
pública.
Parágrafo único. As tarifas dos serviços públicos ou de utilidade pública
deverão ser fixadas pelo Executivo, tendo em vista a justa remuneração.
Art 84. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de
licitação que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes,
com cláusulas que estabeleçam as obrigações de pagamento, mantidas
as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, a qual somente
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
(...)
Art 147. Compete ao Município, na sua área de competência, ordenar,
planejar e gerenciar a Operação dos Transportes Coletivos e Individuais,
como Direito Fundamental da Coletividade, de acordo com as seguintes
Diretrizes:
I - participação da coletividade no planejamento dos serviços de
transportes, através da criação do Conselho de Usuários de Transportes
de Passageiros do Município de Araçatuba;
II - tarifa condizente com o poder aquisitivo da população e com a
qualidade dos serviços;
III - adequada definição da rede de percursos em relação às
necessidades da coletividade;
IV - operação e execução do sistema, de forma direta ou indireta, neste
último caso por concessão ou permissão nos termos de lei municipal, e de
acordo com as determinações do Artigo 175 da Constituição Federal.
Art 148. A concessão e a permissão para exploração dos serviços de
transporte de passageiros far-se-á com observância do disposto nesta Lei
Orgânica e em sua legislação ordinária, tendo em conta o interesse
público.
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Art 149. Para consecução do disposto no artigo anterior, o Poder Público
Municipal fará observar, dentre outros, os seguintes aspectos:
I - a comodidade, o conforto, a rapidez e a segurança do usuário;
II - o caráter permanente e a qualidade dos serviços;
III - a freqüência e a pontualidade do serviço.
§ 1.º Sempre que o atendimento aos itens do “caput” do artigo o exigir, o
Poder Público deverá autorizar a operação dos serviços de transportes de
passageiros a mais de uma empresa sem vínculo de interdependência
econômica, ainda que haja superposição dos itinerários estabelecidos.
§ 2.º Fica o Poder Executivo autorizado a intervir no transporte de
passageiros do Município quando iminente ou efetiva a sua paralisação,
ou ainda, no caso de comprovada incapacidade de seu executor, a fim de
assegurar a comodidade e a continuidade dos serviços.
·

Plano Diretor do Município – Lei Complementar 168 de 06/10/2006.
Art. 1º. Os agentes públicos, privados e sociais responsáveis pelas
políticas e normas explicitadas neste Plano Diretor devem observar e
aplicar os seguintes princípios:
(...)
II – promover a cidade sustentável para todos, valorizando os aspectos
relativos à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana,
ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer para as
presentes e futuras gerações;
III – respeito às funções sociais da cidade e à função social da
propriedade;
(...)
V – universalização da mobilidade e acessibilidade;
VI – prioridade ao transporte coletivo público e ao não motorizado;
VII – organização da circulação, garantindo a paz no trânsito;
(...)
Art. 72. As diretrizes gerais da política municipal de mobilidade urbana buscam
garantir as condições necessárias ao exercício da função de circular,
locomover, parar e estacionar, facilitando os deslocamentos e a
circulação, com os seguintes objetivos:
I – priorizar no espaço viário o transporte coletivo, em relação ao
transporte individual;
II – melhorar, ampliar e consolidar a integração do transporte público
coletivo em Araçatuba e buscar a consolidação da integração regional;
(...)
VI – promover a proteção aos cidadãos nos seus deslocamentos por meio
de ações integradas, com ênfase na educação, minimizando os conflitos
existentes entre pedestres e veículos automotores, e permitindo um
sistema que alie conforto, segurança e fluidez.
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2.2. ELEMENTOS DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA
2.2.1. PÓLOS GERADORES DE DESLOCAMENTOS DA POPULAÇÃO
ESTRUTURA URBANA
O Plano Diretor de Araçatuba identifica os seguintes aspectos urbanísticos:
·

Limitações físicas à expansão urbana: rodovia Marechal Rondon (SP 300) a sudoeste;
rodovia Elyezer Monteiro de Magalhães (SP 463), a oeste, na direção norte-sul; e,
ferrovia Ouroeste, ao sul, na direção oeste-leste. Estas limitações significam que, na
medida em que a malha urbana transpõe o obstáculo, surgem necessidades de
caríssimas obras de ligação em passagem em desnível (viadutos, pontilhões, semitúneis, passarelas).

·

Restrições legais à ocupação do solo, que define a qualificação urbana, conforme zonas
indicadas no mapa em escala reduzida, reproduzido na sequência a este item. Ali se
observam três zonas de ocupação:
Ø Zona 1 – Ocupação Induzida: porção central da cidade com melhores condições
de infraestrutura, assim sendo recomendável o adensamento da ocupação.
Ø Zona 2 – Ocupação Condicionada: porção que circunda a Zona 1, com menor
atendimento da infraestrutura, sistema viário fragmentado e trechos de ocupação
irregular, assim ensejando intervenções do Poder Público em seu melhoramento.
Ø Zona 3 – Ocupação Controlada: ocorrente em áreas isoladas e periféricas,
carentes de infraestrutura, também definida como zona de recuperação urbana,
social e ambiental, apontada como foco de implantação de indústrias, comércio e
serviços e de determinados projetos de habitação popular (AEIS – Área de
Especial Interesse Social).

·

Padrões de assentamento, com as seguintes características:
Ø Zona 1 (Ocupação Induzida): Edificações de melhor padrão, verticalização das
construções, poucos terrenos vazios, ainda sujeita a maior adensamento.
Ø Zona 2 (Ocupação Condicionada): Edificações de padrão popular, parcelamento
do solo em lotes menores, concentração de conjuntos habitacionais de interesse
social, alguns empreendimentos de condomínios fechados de alto padrão, menor
condicionante de adensamento.
Ø Zona 3 (Ocupação Controlada): Áreas de uso industrial, assentamentos
populares incipientes, poucos conjuntos habitacionais populares e condomínios
fechados de melhor padrão. São áreas isoladas, com acesso viário limitado. O
bairro Engenheiro Taveira enquadra-se neste padrão de assentamento.

·

Densidades residenciais
Ø Fatores de influência: transitórios (assentamentos e invasões) e estruturais
(loteamentos regulares).
Ø Fatores locacionais: tendências de expansão, concentração populacional,
adensamentos, trocas de usos.
Ø Legislação aplicada: Araçatuba dispõe de um Plano Diretor estruturado, porém
ainda resta estabelecer uma legislação de uso e ocupação do solo, assim como
uma consolidação de uma dezena de diplomas legais que tratam dessa matéria.
Ø A densidade média geral de ocupação populacional de Araçatuba tem crescido à
razão de 3,5 habitantes por hectare a cada década, hoje contando com cerca de
27hab/ha. A distribuição da densidade populacional urbana está indicada em
mapa reduzido apresentado na sequência deste item.
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MACRO ZONA DE QUALIFICAÇÃO URBANA DE ARAÇATUBA

Autoria Estática Engenharia
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DENSIDADE DEMOGRÁFICA DE ARAÇATUBA

Autoria Estática Engenharia
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GERAÇÃO DE DEMANDAS DE LOCOMOÇÃO

As expectativas de evolução homogênea da ocupação de Araçatuba estão
ilustradas no mapa reproduzido na sequência deste item. Ali observa-se que não estão previstas
desagregações das tipologias de zonas de uso e ocupação do solo, podendo-se inclusive
subdividir cada tipo de ocupação com vocações diferentes. Basicamente verifica-se o que segue:
·

Há uma zona homogênea de ocupação induzida, retro referida, uniforme, correspondente
ao centro expandido de Araçatuba.

·

A zona homogênea de ocupação condicionada fragmenta-se em três regiões, todas
conexas ao centro expandido, sendo uma mais extensa na porção norte-nordeste da
cidade, outra de dimensão intermediária a nordeste e a terceira, menor, no lado sudoeste
da malha urbana.

·

A zona homogênea de ocupação controlada configura um trecho alongado na direção
norte-sul, lindeiro à rodovia Mal. Rondon, na região oeste da cidade. Trata-se de região
de expansão da mancha urbana, proveniente de loteamentos populares, mas também
entremeados por condomínios fechados de bom padrão. Neste segmento, encontram-se
ainda mais quatro grandes áreas loteadas isoladas e o bairro Engenheiro Taveira.

Naquilo que tange à formulação de núcleos de geração de locomoção de
pessoas, é de grande utilidade o quadro de distribuição da população residente também
apresentado na sequência deste item.
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DELIMITAÇÃO DAS ZONAS HOMOGÊNEAS DE ARAÇATUBA

Autoria Estática Engenharia
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DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE POR ZONAS HOMOGÊNEAS

Autoria Estática Engenharia
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2.2.2. SISTEMA VIÁRIO PREVISTO
O conceito geral recomendado para melhorar as condições do trânsito terá por
base a implantação de um Sistema Viário Coordenado, para dar fluidez ao tráfego.
Sob este enfoque, conforme indicado no desenho anexo, está prevista a
implantação dos seguintes corredores viários:
·

Um anel principal, formado por avenidas ou ruas de duas pistas (velocidade máxima de
70 km/h), iniciando na Praça Rotatória Irineu Milani,de onde segue o seguinte trajeto:
- Primeira etapa:
Ø Inicia na Rotatória Irineu Milani e segue a Av. Joaquim Pompeu de Toledo,
sentido leste, até a Rotatória Ézio Carani;
Ø Av. Waldir Felizola de Moraes, sentido norte, até a Rotatória Maria Luiza
Simionato Spironelli;
Ø Rua dos Fundadores/Av. dos Araçás/rua Rangel Pestana, sentido oeste, até a
Rotatória Tosca de C. Kohl;
Ø Av. Governador Mário Covas/rua Aguapeí, sentido oeste, até as esquinas do
binário das ruas paralelas Paraguai e América do Sul;
Ø Provisoriamente, toma o rumo sul do Binário das ruas Paraguai e América do Sul,
cruza a Praça José Otoboni (Projeto do prolongamento da Av. Joaquim Pompeu
de Toledo) e seguem em trajeto provisório até encontrarem, respectivamente, as
ruas do binário Icaraí e Otacílio V. de Carvalho, pelas quais seguem em direção
leste até encontrarem a Av. Maestro Zico Seabra, e, no entroncamento, defletem
em direção nordeste pela Av. Café Filho até encontrar a A. Joaquim Pompeu de
Toledo;
Ø Av. Joaquim Pompeu de Toledo, sentido leste, até fechar o circuito na Rotatória
Irineu Milani.
O Anel Viário Principal, Primeira Fase, mede cerca de 11,4 km.
- Segunda etapa:
Ø Inicia na Av. Gov. Mário Covas/ruaAguapeí, esquinas com o binário formado
pelas ruas paralelas Paraguai e América do Sul, sentido oeste, passa sob a
Rodovia Mal. Rondon e segue até o entroncamento com a rua Honório Oliveira
de Camargo Junior, onde deflete à esquerda;
Ø Segue pela rua Honório Oliveira de Camargo Junior (a ser duplicada), até o
encontro com a rua João Bontempo (também a duplicar), sempre no segue no
sentido sul, até entroncar com a Av. Pres. Juscelino Kubitschek de Oliveira;
Ø Av. Pres. Juscelino Kubitschek de Oliveira, sentido sudeste, até a esquina da rua
Francisco Mendes (a duplicar), onde deflete à esquerda em ângulo agudo, na
direção norte, até encontrar a esquina da rua Dr. Pontes de Miranda;
Ø Daí, seguirá futuramente o prolongamento da Av. Joaquim Pompeu de Toledo,
através de uma curva de expressivo raio, defletindo à direita, no sentido sul-leste,
até chegar à passagem sob a Rod. Mal. Rondon;
Ø Da passagem sob a Rod. Mal Rondon segue pela faixa de domínio da futura Av.
Joaquim Pompeu de Toledo ultrapassando as esquinas do binário formado pelas
ruas América do Sul e Paraguai e prosseguindo até o entroncamento da Av. Café
Filho;
Ø Nesse local, serão abandonadas as vias provisórias ao sul da Av. Joaquim
Pompeu de Toledo, inclusive desfazendo-se o lado do anel formado pelo binário
das ruas América do Sul e Paraguai, o circuito prosseguirá pela Av. Joaquim
Pompeu de Toledo, para leste, então resultando no grande Anel Viário.
O Anel Viário Principal, Segunda Fase, mede cerca de 7,6 km.
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Quando houver vias de pista única no anel viário principal, em fase futura deverá ser
projetada a duplicação.
·

Treze vias radiais e seis vias sub-radiais, aproveitando avenidas ou ruas de duas pistas,
assim como vias de pista única, porém com duas mãos de direção, (velocidade máxima
de 60 km/h), interligando os bairros periféricos ao Centro Expandido, todas conectadas
ao Anel Viário Principal, a saber:
Ø Radial 01 (sudoeste-nordeste/norte): Av. da Saudade, da faixa da R.F.F.S.A. no
bairro Jardim Iporã, até a Rotatória João Gomes Guimarães na Av. Joaquim
Pompeu de Toledo. Extensão: cerca de 2,3 km.
Ø Radial 02 (sul-norte): Av. Brasília, do Viaduto José Ramos Rodrigues sobre a
Rod. Mal. Rondon no bairro Jardim Nova Iorque, até a Rotatória Irineu Milani.
Extensão: cerca de 1,8 km.
Ø Radial 03 (sul/sudeste-norte/noroeste): Av. Genaro Frascino, do bairro Jardim
Alvorada até a Av. Joaquim Pompeu de Toledo. Extensão: cerca de 2,7 km.
Ø Radial 04 (sudeste-noroeste): Eixo Via Teotônio Vilela/Rua Baguaçu. A rua
Baguaçu deverá ser duplicada no trecho entre a Rotatória ÉzioCarani e esquina
com rua Mauá, onde há plataforma suficiente, incluindo parte do terreno do
DAEA, se necessário. Daí, a radial seguirá com binário conjugado à rua São
Caetano até entroncar com a pista dupla da Via Teotônio Vilela. Extensão: cerca
de 3,3 km.
Ø Radial 05 (sudeste/leste-norte/noroeste I): Eixo Av. Mansueto Romano de
Oliveira/Av. Abrahão Buchala, entre a rua G do Jardim Concórdia IV e a rua
Francisco Vilela, estando previsto o prolongamento da Av. Abrahão Buchala na
direção noroeste, cruzando sobre o Ribeirão Baguaçu até atingir a Av. Waldir
Felizola de Moraes. Extensão: cerca de 2, 2 km.
Ø Radial 06 (sudeste/leste-norte/noroeste II): Av. OdorindoPerenha, do Country
Club até a Rotatória Aparecida Vieira. Há uma pista a asfaltar ao lado do antigo
Aero Clube, com cerca de 0,9 km. Extensão: cerca de 2,5 km.
Ø Radial 07 (leste-oeste): Trecho da rua dos Fundadores, dos bairros Vista
Verde/Conj. Hab. Elias Stefan até a Rotatória Maria Luiza SimionatoSpironelli.
Extensão: cerca de 3,7 km.
Ø Radial 08 (nordeste-sudoeste I): Estrada do Goulart/rua Goulart, entre rua dos
Fundadores e Via Agnaldo Fernando dos Santos – Art. 346, lindeira à Fazenda
do Estado pelo lado oeste, com função atual de servir à Fundação Casa e à
Usina de Resíduos Sólidos, podendo chegar à ETE Baguaçu. Extensão: cerca de
3,2 km.
Ø Radial 09 (nordeste-sudoeste II): Eixo Av. Dr. Alcides Fagundes Chagas/rua Ver.
Silva Grota, dos bairros Núcleo TaaneAndras/Aviação até o cruzamento com rua
dos Fundadores. Extensão: cerca de 2,1 km.
Ø Radial 10 (norte/nordeste-sudoeste/oeste I): Rua Aviação, entre rua Anselmo
Manarelli e Via Agnaldo Fernando dos Santos. Extensão: cerca de 2,4 km.
Ø Radial 11 (norte/nordeste-sudoeste/oeste II): Av. João Arruda Brasil, da Via
Agnaldo Fernando dos Santos no bairro Machado de Mello, até Av. Waldemar
Alves. Será necessário completar a implantação da Av. João Arruda Brasil no
trecho de cerca de 2,4 km entre a rua do Fico e a Via Agnaldo Fernando dos
Santos Extensão: cerca de 4,7 km.
Ø Radial 12 (nordeste/norte-noroeste/sudeste): Eixo Rod. Olegário Ferraz/Av.
Prestes Maia/Av. Waldemar Alves, do Aeroporto Est. Dario Guarita até a
Rotatória Tosca de C. Kohl, na Av. Gov. Mario Covas. Extensão: cerca de 8,7
km.
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Ø Radial 13 (norte-sul): Eixo Rod. Est. Elieser Montenegro Magalhães/Av. Brig.
Faria Lima/Rotatória a construir junto ao trevo da Rod. Mal. Rondon/ ruaClibas de
Almeida Prado, dos bairros da zona norte da cidade, junto à rua Antonio
Menezes Sobrinho, até a Av. Gov. Mário Covas no viaduto sob a Rod. Mal.
Rondon. Extensão: cerca de 9,4 km.
Ø Sub-radial Oeste I, lado oeste da Rodovia Marechal Rondon, ao longo da
ruaDeicola Fernandes Vieira, servindo ao Parque Industrial Maria Izabel Pisa de
Almeida Prado, Chácaras Arco Iris e Parque Industrial de Grandes Resíduos.
Extensão: cerca de 1,7 km.
Ø Sub-radial Oeste II, lado oeste da Rodovia Marechal Rondon, ao longo da Via
Caran Rezek em demanda até Engenheiro Taveira, servindo a loteamentos
residenciais. Extensão no perímetro da sede do Município: cerca de 2,2 km.
Ø Sub-radial Oeste III, lado oeste da Rodovia Marechal Rondon, ao longo da rua
Moema, servindo ao Loteamento Porto Real 1 e Chácara Moema. Extensão:
cerca de 1,9 km.
Ø Sub-radial Oeste IV, lado oeste da Rodovia Marechal Rondon, ao longo do eixo
rua José Smith Jr./rua Deodato Isque/ Estrada da Água Funda, servindo ao
Conjunto Habitacional Ezequiel Barbosa e Jardim São José. Extensão: cerca de
1,8 km.
Ø Sub-radial Oeste V, lado oeste da Rodovia Marechal Rondon, ao longo da Via
João Cazerta, servindo ao Parque dos Araçás e Chácaras Califórnia. Extensão:
cerca de 1,5 km.
Ø Sub-radial Oeste VI, lado oeste da Rodovia Marechal Rondon, ao longo da
Estrada Municipal Traitu, servindo a loteamentos em expansão. Extensão: cerca
de 1,3 km.
·

Duas vias de ligação diametral do anel viário principal, visando repartição para trânsito
local do Centro Expandido Primeira Etapa:
Ø Ligação Central I (leste-oeste), formada pelo binário ruaCussy de Almeida Júnior
(sentido oeste) – rua Cristiano Olsen (sentido leste), entre Av. Waldir Felizola de
Moraes e ruas América do Sul/Paraguai. Extensão: cerca de 3,1 km cada via.
Ø Ligação Central II (norte-sul), formada pelo binário Av. Brasília, pista leste-ruas
Luiz Pereira Barreto-Tiradentes-Gal. Glicério, no sentido norte; e ruas
Bandeirantes-Silva Jardim-Liberdade-Av. Brasília, pista oeste; entre Av. Joaquim
Pompeu de Toledo e Av dos Araçás. Extensão: cerca de 2,4 km cada via.

·

Doze vias de ligação entre radiais, percorrendo bairros periféricos, aproveitando
avenidas ou ruas de duas pistas, assim como vias de pista única, porém com duas mãos
de direção, para velocidade máxima de 50 km/h, formando uma “teia” de comunicação
viária:
Ø Ligação 4-5 (I): Rua Gaspar Lemos. Extensão: 0,7 km.
Ø Ligação 4-5 (II): Rua Francisco Vilela. Extensão: 0,5 km.
Ø Ligação 9-10-11 (I): Rua Gastão Vidigal. Extensão: cerca de 1,7 km.
Ø Ligação 9-10-11 (II): Eixo Av. Arthur Ferreira da Costa/rua Anselmo Manarelli.
Extensão: cerca de 2,4 km.
Ø Ligação 10-11-12 (I): Via Agnaldo Fernando dos Santos, entre Av. Joel M.
Gotardo e Av. Prestes Maia. Extensão: cerca de 2,3 km.
Ø Ligação 11-12 (II): Rua José Ferreira Batista. Extensão: cerca de 2,8 km.
Ø Ligação 11-12 (III): Av. Dois de Dezembro (parcial). Extensão: cerca de 1,9 km.
Ø Ligação 12-13 (I): Via Etelvino Pereira dos Santos. Extensão: cerca de 2,7 km.
Ø Ligação 12-13 (II); Rua Dois de Dezembro (parcial). Extensão: cerca de 2,3 km.
34
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2018 – PROCESSO N.º 447/2018
Rua Coelho Neto n.º 73 – Vila São Paulo – Araçatuba– SP – CEP: 16015-920
Fone: (18) 3607-6617 - (18) 3607-6618

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

Ø Ligação 12-13 (III): Eixo Av. Jorge M Rezek/rua Marcílio Dias. Extensão: cerca de
1,7 km.
Ø Ligação 12-13 (IV): Av. Waldemar Alves (parcial). Extensão: cerca de 1,6 km.
Ø Ligação 12-13 (V): Rua José Caetano. Extensão: cerca de 2,3 km.
Ø Ligação Anel Central- Radial 1: Rua Marcos Toquetão (parcial). Extensão: cerca
de 2,0 km.
·

Ruas secundárias em localidades internas às vias, com velocidade máxima de 40 km/h.

A essência do sistema de corredores viários pode ser assim resumida:
·

O Anel Viário Principal delimita e bordeja o centro expandido, sendo impeditiva a livre
circulação de ônibus nas ruas secundárias, com exceção das ligações Norte-Sul e LesteOeste, conforme indicado no desenho. Junto ao Anel Viário Principal situa-se o Terminal
Central de Ônibus Urbanos a ser reformado, ampliado e melhorado pela Prefeitura.
Extensão total: 19,0 km.

·

As Vias Radiais e Sub-radiais convergem para a zona do centro expandido de Araçatuba
e dão cobertura razoável aos bairros da cidade. Extensão total: 59,4 km.

·

As Vias de Ligação complementam o atendimento das regiões mais afastadas do centro.
Extensão total: 33,6 km.

·

Extensão dos Corredores Viários: 112,0 km.

Portanto, as linhas de ônibus a serem adotadas na concessão aqui objetivada,
deverão ser organizadas para trafegar nos corredores viários retrodefinidos. Caso justificável,
poderão ser examinados possíveis usos localizados de ruas secundárias, assim como de
redução de percursos nos corredores ou eliminação de percurso em determinadas vias de
ligação.
2.2.3. FAIXAS SELETIVAS PARA O TRÁFEGO DOS ÔNIBUS
O Plano de Mobilidade Urbana aprovado prevê que futuramente o
compartilhamento das faixas carroçáveis sempre será sinalizado e obedecerá às características
indicadas nos croquis a seguir apresentados.
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2.2.3.1. CORREDORES VIÁRIOS E DE LIGAÇÃO COM 2 PISTAS

2.2.3.2. CORREDORES DE LIGAÇÃO COM MÃO DUPLA DE DIREÇÃO
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ZIT 01 – CENTRO EXPANDIDO DE ARAÇATUBA
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2.3. ATUAL TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS
2.3.1. DADOS GERAIS
O atual transporte público coletivo de passageiros na Cidade de Araçatuba é
decorrente de um contrato emergencial.
Os serviços estão sujeitos aos termos contratuais, com cláusulas e condições
típicas das concessões de transportes coletivos. Ali são estabelecidos em termos gerais:
·

Abrangência dos serviços em toda a cidade.

·

Criação de tantas linhas de transporte de passageiros quantas forem necessárias.

·

Oferta de ônibus em quantidade compatível para atender a toda a população usuária.

·

Tarifas estabelecidas através de planilha preparada pela concessionária, sempre sujeita
à aprovação do Poder Executivo.

·

Fiscalização geral dos serviços feita pela Prefeitura.

·

Vínculo do contrato aos preceitos do Direito Público, à Lei 8.666/93 e à Lei 8.987/95.

·

Definição geral dos direitos e obrigações das partes contratantes.

·

Regulamentação do serviço por conta do Poder Público.

·

Disposições gerais de praxe, abordando a não isenção de impostos, informações aos
usuários, seguro de riscos de acidentes e responsabilidades em geral, vistorias da frota
de veículos.
2.3.2. FROTA

Hoje a TUA conta com 47 carros em sua frota, 42 deles já dotados de
elevadores para pessoas portadoras de necessidades especiais. Destes, 36 ônibus atendem a
23 linhas. O efetivo total é de 103 colaboradores.
2.3.3. LINHAS ATUAIS E ITINERÁRIOS
As linhas atualmente operadas em Araçatuba têm os seguintes descritivos:
01) Linha 101- São Rafael-Arco Iris (via Ipanema)
·

Terminal - São Rafael: Vias públicas: Fico, Renato Werneck, Ana Nery, Joaquim
Henrique de Oliveira, Álvaro de Azevedo Soares, Antonio dos Santos Ribeiro, Manoel de
Souza, Afrânio Francisco Riul, Sebastião de Oliveira Melo. (6,1 km)

·

São Rafael-Terminal: Vias Públicas: Pedro A. Oliveira, JulioSerato, Afrânio Riul, Manoel
de Souza, Antonio dos Santos Ribeiro, Álvaro de Azevedo Soares, Joaquim Henrique de
Oliveira, Ana Nery, Renato Werneck, Fico, Terminal. (6,1 km)

·

Não invade o Centro Expandido

02) Linha 102 – Lago Azul (via Cussy de Almeida)
·

Bairro-Centro: Vias públicas: Afonso Machado Gomes, Juscelino Kubitschek, Prof.
Antonio E. de Toledo, Lions Club, Madalena Lourenço Bruno, América do Norte, Marcos
Manfrinati, Atílio Pinholi, Marcos Toquetão, América do Sul, Cristiano Olsen, Duque de
Caxias, Araçás, Terminal. (7,2 km)

·

Centro-Bairro: Terminal, Vias públicas: Olavo Bilac, XV de Novembro, Joaquim Nabuco,
Praça Rui Barbosa, Carlos Gomes, Cussy de Almeida, América do Sul, Vasco da Gama,
Manoel Pires, Madalena Lourenço Bruno, Lions Club, Rolando Perri, Juscelino
Kubitschek, Itamar Álvares, José Haroldo M. Rosa, Sebastião W. Arantes, Afonso
Machado Gomes. (7,1 km)

·

Invade o Centro Expandido
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03) Linha 103 – Claudionor Cinti (via Cussy)
·

Centro-Bairro: Vias Públicas: Olavo Bilac, XV de Novembro, Joaquim Nabuco, Praça Rui
Barbosa, Carlos Gomes, Cussy de Almeida, IoliTotiRaniel, Ver. Seme Abrão, Sebastião
C. Rico, Osvaldo Aranha, Luiz Vaz de Camões, Honório de Oliveira, Celestino Blaya
Mendes, Ver. Décio Sampaio, Antonio Manoel da Cunha, Edson Antonio Romero, Dr.
Raul Almeida de Moraes (Ponto Final). (7,5 km)

·

Bairro-Centro: Dr. Raul Almeida de Moraes, AntonioBarzague Primo, Antonio Eufrásio de
Toledo, Edson Antonio Romero, Antonio Manoel Cunha, Ver. Décio Sampaio, Celestino
Blaya Mendes, Honório de Oliveira Junior, Luiz Vaz de Camões, Osvaldo Aranha,
Sebastião C. Rico, Seme Abrão, IoliTotiRaniel, Cussy de Almeida, Anhanguera, Cristiano
Olsen, Duque de Caxias, Av. dos Araçás (Terminal) (8,5 km)

·

Invade o Centro Expandido

04) Linha 104 – Jardim São José/Jardim Sereno/Residencial Beatriz
·

Centro-Bairro: Vias Públicas: Tupi, Av. dos Araçás, Regente Feijó, Marechal Deodoro,
Brasil, Aguapeí, Bolívia, Pedro Janser, José Caetano Ruas, Clarismundo de Mello,
CanjuroTakebe, Pedro Janser, Ari Barroso, Av. Ibirapuera, Fundador Paulino Gatto, Luiz
Toquetão, Av. Água Funda, Jovita (Beatriz), (última) (Beatriz), Nair Lourdes Século,
Fundador Paulino Gatto, Américo Paulino, Projeta, Edmundo Carvalho dos Santos
(Ponto Final). (9,1 km)

·

Bairro-Centro: Vias Públicas: Edmundo Carvalho dos Santos, Fundador Paulino Gatto,
Alfredo Chiantelli, Maestro Brandini (Beatriz), (última) (Beatriz), Jovita (Beatriz), Nair de
Lourdes Século, Fundador Paulino Gatto, LuisToquetão, Av. Água Funda, José Falco,
Joseph Smith Junior, Av. Ibirapuera, Ari Barroso, Pedro Janser, CanjiroTakebe,
Clarismundo de Mello, José Caetano Ruas, Pedro Janser, Bolívia, Aguapeí, América do
Sul, Mal Deodoro, D. Pedro II, General Osório, Duque de Caxias, Av. dos Araçás
(Terminal). (9,6 km)

·

Invade o Centro Expandido

05) Linha 106 – Claudionor Cinti (Via Icaray)
·

Bairro-Centro: Vias Públicas: Dr. Raul A. de Moraes, Antonio B. Primo, Francisco de
Jesus Valloz, Francisco P. Mendes, Custódio S. Castro, Juscelino Kubitschek, Antonio
Eufrásio de Toledo, Lions Club, Madalena Bruno, Otaciano Mendes Pereira, José
Fraganello, Marco Manfrinati, Antonio Floriano Pétia, Chile, Suma Itinose, Sarjob
Mendes, Laurindo Caetano de Andrade, Duque de Caxias, Av. dos Araçás. (7,4 km)

·

Centro-Bairro: Vias Públicas: Olavo Bilac, XV de Novembro, Joaquim Nabuco, Praça Rui
Barbosa, Carlos Gomes, Cristiano Olsen, Torres Homem, Liberdade, Duque de Caxias,
Laurindo Caetano de Andrade, Sarjob Mendes, Anhanguera, Antonio Floriano Pétia,
Marco Mandrinati, José Fraganello, Otaciano Mendes Pereira, Madalena Bruno, Lions
Club,Rolando Perri, Francisco P. Mendes, Antonio A. de Toledo, Edson Romero, Raul A.
de Moraes. (8,6 km)

·

Invade o Centro Expandido

06) Linha 107 – Palmeiras - Porto Real – (Via Bolívia)
·

Centro-Bairro: Vias Públicas: Tupi, Av. dos Araçás, Regente Feijó, Marechal Deodoro,
Brasil, Aguapeí, Bolívia, Clibas de Almeida Prado, Brigadeiro Faria Lima, EtoreCarazza,
João Ferreira dos Santos, Afonso Junior Vieira da Costa, Pedro Moreno. (Ponto Final)
(9,0 km)
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·

Bairro-Centro: Vias Públicas: Pedro Moreno, EtoreCarazza, Brigadeiro Faria Lima, Ari
Barroso, Emilio Santos, Bolívia, Aguapeí, América do Sul, Marechal Deodoro, D. Pedro II,
General Osório, Duque de Caxias, Av. dos Araçás. (Terminal) (8,7 km)

·

Invade o Centro Expandido

07) Linha 108 – Água Branca
·

Terminal – Água Branca: Vias Públicas: Olavo Bilac, XV de Novembro, Joaquim Nabuco,
Praça Rui Barbosa, Tiradentes, Rio de Janeiro (Santa Casa), Almirante Barroso,
Fundadores, Antonio Alves, Victor Bombonati, Cândido de Freitas Santos, Fundadores,
Manoel M. Guerra, Silvio Russo, Maria J. Martineli, Valmir Berteli, Joana F. Jorge,
Osvaldo Barioni, Salvador B. de Menezes, Mudalali F. Mansour, Maria J. Martineli. (7,8
km)

·

Água Branca- Terminal: Vias Públicas: Maria J. Martineli, Natalino Penna,
AntonioPandini, Osvaldo Barioni, Arlindo Novaes, José Carlos Bonfim, José Joaquim
Rodrigues, Áureo Fernandes, Manoel M. Guerra, Fundadores, Cândido de Freitas
Santos, Victor Bombonati, Santo Antonio Alves, Silvio Favarim, Buritis, Fundadores,
Bahia, Floriano Peixoto, Olavo Bilac, XV de Novembro Terminal. (6,3 km)

·

Invade o Centro Expandido

08) Linha 109A – Rosele – Verde Parque – (Via Praça da Fumaça)
·

Bairro-Centro: Vias Públicas: Amadeu Vuolo, Rod. Elieser Montenegro Magalhães, Via
de Acesso, Rotatório, Av. Jorge Nametala Rezek, Marcílio Dias, João Arruda Brasil,
Barão do Triunfo, Av. dos Araçás, Terminal. (7,1 km)

·

Centro-Bairro – Terminal: Vias Públicas: Tupi, Avenida dos Araçás, Marcílio Dias,
Paraíso, Prestes Maia, Wandenkolk, Av. João Evangelista da Costa, Praça da Fumaça,
Av. Marussi, Celestino dos Santos Esgalha, Santa Maria, Ver. Aldo Campos, Tancredo
Neves, São Sebastião (Regina), Carmen Miranda, Wandenkolk, Via de Acesso, Rod.
Elieser Montenegro Magalhães, Carlos Berger, Palmira Sturari. (Ponto Final) (8,9 km)

·

Não invade o Centro Expandido

09) Linha 109B – Rosele – Engº Taveira – (Via Praça da Fumaça)
·

Bairro-Centro: Bairro Engenheiro Taveira: Vias Públicas: Jorge Nametala Rezek,
Rotatória, Marcílio Dias, João Arruda Brasil, Barão do Triunfo, Av. dos Araçás. Terminal
(10,0 km)

·

Centro-Bairro: Av. dos Araçás, Marcílio Dias, Paraíso, Prestes Maia, Wanderkolk, Av.
João Evangelista da Costa, Praça da Fumaça, Av. Marussi, Celestino dos Santos
Esgalha, Santa Maria, Ver. Aldo Campos, Tancredo Neves, São Sebastião (Regina),
Carmen Miranda, Marcílio Dias, Rotatória, Jorge Nametala Rezek, Bairro Engenheiro
Taveira (Ponto Final). (12,2 km)

·

Não invade o Centro Expandido

10) Linha 110 – Jussara
·

Bairro-Centro: Vias Públicas: Custódio S. Castro, Juscelino Kubitscheck, Antonio de
Toledo, Lions Club, Madalena L. Bruno, América do Norte, São Francisco, Jean Pierre
Brulhari, Av. da Saudade, Rod. Marechal Rondon, Brasília, Rodoviária, Luis Pereira
Barreto, Olavo Bilac, XV de Novembro, Tupi. Terminal (8,2 km)

·

Centro-Bairro: Vias Públicas: Olavo Bilac, XV de Novembro, Joaquim Nabuco, Praça Rui
Barbosa, Campos Salles, Silva Jardim, Rodoviária, Brasília, Rod. Marechal Rondon, Av.
da Saudade, Jean Pierre Brulhari, São Francisco, América do Norte, Marcos Manfrinati,
Vasco da Gama, Manoel Pires, Madalena L. Bruno, Lions Club, Rolando Perri, Francisco
Mendes, Prof. Antonio Toledo, Ant. B. Primo, Francisco de J. Valloz, Custodio S. Castro.
(9,3 km)

·

Invade o Centro Expandido
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11) Linha 111 – Aparecida – Pronto Socorro
·

Bairro-Centro: Vias Públicas: Aeronáutica, Belo Horizonte, Gastão Vidigal, Bauru, Luis
Mitidieri, Oiapoque, Osvaldo Ferreira, Gastão Vidigal, Arthur Ferreira da Costa, Aviação,
Luis de Almeida, Fico. (5,7 km)

·

Centro-Bairro: Vias Públicas: Tupi, Av. dos Araçás, Fico, Luis de Almeida, Silva Grota,
Aviação, Arthur Ferreira da Costa, AbramoGon, LuisMitidieiro, Jales, AbramoGon,
Gastão Vidigal, Aviação, Aeronáutica. (3,9 km)

·

Não invade o Centro Expandido

12) Linha 112 – Etemp – Jardim Atlântico – Residencial Terra Nova – (Via Rua do Fico)
·

Centro-Bairro: Vias Públicas: Tupi, Av. dos Araçás, Fico, Via José Ferreira Batista, Via
Etelvino Pereira dos Santos, Agenor Zanoni, Maria F. Azevedo, Luis Gonzaga da Silva,
Pedro Trevisan, Agenor Zanoni, José Trevisan Bacelar, Wanda Azure, José Feliciano
Pereira, Carlos Loureiro Corretor, Pedro Flores, Sampei Utimura, Diogo Francisco.
(Ponto Final) (7,9 km)

·

Bairro-Centro: Vias Públicas: Diogo Francisco, Carlos Loureiro Corretor, José Feliciano
Ferreira, Wanda Azure, Manoel M. Correa, Alvino Alves da Costa, Geraldo Sanches
Hernandes, Agenor Zanoni, Via Etelvino Pereira dos Santos, Via JocelinGottardi Goulart,
Via José Ferreira Batista, Fico. (Terminal) (7,3 km)

·

Não invade o Centro Expandido

13) Linha 113 – Esplanada
·

Centro-Bairro: Vias Públicas: Olavo Bilac, XV de Novembro, Joaquim Nabuco, Praça Rui
Barbosa, Silva Jardim, Nestor Moreira, Antonio Poço, Rodoviária, Liberdade, Francisco
Braga, Coelho Neto, Saudade, Marcos Manfrinati, Tocantins, Tietê, Mamoré, Jean Pierre
Brulhart, São Francisco, América do Norte, Marcos Manfrinati, Carlos Artioli . (7,6 km)

·

Bairro-Centro: Vias Públicas: Carlos Artioli, Jarbas Barros Galvão, Vasco da Gama,
Manoel Pires, Roque Safioti, Antonio Floriano Petia, São Francisco, Jean Pierre Brulhart,
Mamoré, Tietê, Tocantins, Marcos Manfrinati, Saudade, Coelho Neto, Francisco Braga,
Liberdade, Rodoviária, Brasília, Luiz Pereira Barreto, Oscar Rodrigues Alves, Duque de
Caxias, Av. dos Araçás. (8,0 km)

·

Invade o Centro Expandido

14) Linha 115 – Taveira
·

Centro-Bairro: Vias Públicas: Av. dos Araçás, Waldemar Alves, Humberto Bergamachi,
Mal. Mascarenhas de Moraes, [POSSÍVEL ERRO NO DESCRITIVO: Justino P.
Rodrigues, Botucatu, Minas Gerais, São Paulo – DEVE SER AV. JORGE MELHEM],
Estrada Mun. Caran Rezek [POSSÍVEL OMISSÃO: Eng. Taveira]. (~10,5 km)

·

Bairro-Centro: Vias Públicas: {POSSÍVEL OMISSÃO: Estrada Mun. Caran Rezek [Eng.
Taveira]}[POSSÍVEL ERRO NO DESCRITIVO: Botucatu, Minas Gerais, São Paulo,
Justino P. Rogrigues – DEVE SER AV. JORGE MELHEM], Mar. Mascarenhas de
Moraes, Humberto Bergamashi, Waldemar Alves, Av. dos Araçás. (~10,5 km)

·

Não invade o Centro Expandido
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15) Linha 116 – Lago Azul - Av. Brasilia
·

Bairro-Centro: Vias Públicas: Afonso Machado Gomes, Celso A. Ferreira, José
CanovasAndreo, Urbano Criveline, Ouro Preto, São Francisco, Jean Pierre Brulhart,
Saudade, Duque de Caxias, Graça Aranha, Mem de Sá, Joaquim Fernandes, Paul
Barbosa, Olavo Bilac, XV de Novembro, Tupi, Terminal. (6,9 km)

·

Centro-Bairro:Vias Públicas: Olavo Bilac, XV de Novembro, Joaquim Nabuco, Praça Rui
Barbosa, Campos Salles, Silva Jardim, Rodoviária, Brasilia, Joaquim Fernandes, Mem de
Sá, Graça Aranha, Saudade, Jean Pierre Brulhart, São Francisco, América do Norte,
Marcos Manfrinati, Vasco da Gama, Jarbas Barros Galvão, José CanovasAndreo, Celso
A. Ferreira, Afonso Machado Gomes, Davi dos Santos Esgalha, Itamar Martinez Álvares,
José Haroldo M. Rosa, Sebastião W. Arantes, Afonso Machado Gomes. (9,5 km)

·

Invade o Centro Expandido

16) Linha 117 – Umuarama – Jardim Concórdia – (Via Joaquim Cândido)
·

Centro-Bairro: Vias Públicas: Olavo Bilac, XV de Novembro, Joaquim Nabuco, Praça Rui
Barbosa, Campos Salles, Silva Jardim, Rodoviária, Brasília, J. Pompeu de Toledo,
Baguaçu, Francisco Vilela, Sebastião G. Correa, Oscar Motta, Dr. Almir Lima de Castro,
Manoel Carvalho de Santana, Joaquim Cândido, MassaharuTanigushi. (Ponto Final) (9,4
km)

·

Bairro-Centro: Vias Públicas: MassaharuTanigushi, Rodolfo Miranda, Manoel Marques de
Souza, Joaquim Cândido, Manoel Carvalho de Santana, Rodolfo Miranda, Umuarama,
OdorindoPerenha, João Batista Botelho, Sebastião G. Correa, Francisco Vilela, Baguaçu,
Pompeu de Toledo, Brasília, Clovis de Arruda Campos, Silva Jardim, Rodoviária,
Brasilía, Luiz Pereira Barreto, Praça Rui Barbosa, Osvaldo Cruz, Tupi (Terminal). (8,1
km)

·

Invade o Centro Expandido

17) Linha 120 – Hilda Mandarino – Via Odorindo – (Via Santa Casa – Ame)
·

Terminal-Hilda: Vias Públicas: Olavo Bilac, XV de Novembro, Joaquim Nabuco, Praça
Rui Barbosa, Tiradentes, Bahia, Afonso Pena, Amazonas, Estado, Minas Gerais, Jardim
Sumaré, Valdir Felizola de Moraes, OdorindoPerenha, Manoel Carvalho de Santana,
Vicente de Carvalho, Abel Sartori, Nelson Olsen, Onze, Dionísio da Costa, Abel Sartori.
(7,4 km)

·

Hilda-Terminal: Vias Públicas: Abel Sartori, Afonso P. de Souza, Vicente de Carvalho,
Manoel Carvalho de Santana, OdorindoPerenha,, Valdir Felizola de Moraes, Jardim
Sumaré, Minas Gerais, Estado, Amazonas, Afonso Pena, Bahia, Floriano Peixoto, Olavo
Bilac, XV de Novembro, Tupi, Terminal Central. (6,6 km)

·

Não invade o Centro Expandido

18) Linha 121 – Manoel Pires – Águas Claras – (Via Saldanha Marinho)
·

Centro-Bairro: Terminal, Vias Públicas: Tupi, Av. dos Araçás, Praça São Joaquim, Ver.
Aldo Campos, João Arruda Brasil, Saldanha Marinho, São Luis, Antonio Pires do Rio,
Pedro Martinez Marin, João A. Vasconcelos, Prestes Maia, Santo André, Celestino dos
Santos Esgalha, Pres. João Goulart, Maria de Fátima Souza, Dois de Dezembro, José
Barbosa Santos, Marginal Eliezer, Conj. Hab. Águas Claras, Padre Ângelo Rudelo,
Palmira Sturari Rocha. (Ponto Final) (9,4 km)

·

Bairro-Centro: Vias Públicas: Palmira Sturari Rocha, José Mauricio de Souza, Pedro
Alves dos Santos, Marginal Eliezer, Dois de Dezembro, José Barbosa dos Santos, Costa
Rica, Pres. João Goulart, Celestino dos Santos Esgalha, Santo André, Prestes Maia,
João A. Vasconcelos, Pedro Martinez Marin, Antonio Pires do Rio, São Luis, Saldanha
Marinho, João Arruda Brasil, Barão do Triunfo, Av. dos Araçás. Terminal (8,2 km)

·

Não invade o Centro Expandido
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19) Linha 123 – Alvorada
·

Centro-Bairro: Vias Públicas: Olavo Bilac, XV de Novembro, Joaquim Nabuco, Praça Rui
Barbosa, Campos Sales, Silva Jardim, Tabajaras, Major Mendonça, São Marcos,
Rodoviária, Brasília, Joaquim Pompeu de Toledo, Baguaçu, Gaspar Lemos, São
Caetano, Uruguaiana, Florêncio de Abreu, Trav. Guaiçara, Ramos de Azevedo. (7,3 km)

·

Bairro-Centro: Vias Públicas: Ramos de Azevedo, Uruguaiana, Conselheiro Crispiniano,
Clóvis Bevilacqua, Xavier de Toledo, Eça de Queiroz, Baguaçu, Pompeu de Toledo,
Brasília, João Ribeiro Carvalho, Jardim Sumaré, Major Mendonça, Cussy de Almeida,
Luis Pereira Barreto, Olavo Bilac. (6,8 km)

·

Invade o Centro Expandido

20) Linha 124 – Claudionor Cinti – Via Aguapeí – Shopping Praça Nova
·

Centro-Bairro: Vias Públicas: Av. dos Araçás, D. Pedro II, Marechal Deodoro, Brasil,
Aguapeí, Celso D’Alquimim, Cussy de Almeida, IoliTotiRaniel, Ver. Seme Abrão,
Sebastião C. Rico, Osvaldo Aranha, Luiz Vaz de Camões, Honório de Oliveira, Celestino
Blaya Mendes, Ver. Décio Sampaio, Antonio Manoel da Cunha, Clibas de Almeida Prado,
Edson AntonioRomera, Dr. Raul de Almeida Moraes. (Ponto Final) (8,2 km)

·

Bairro-Centro: Vias Públicas: Dr. Raul Almeida de Moraes, Antonio B. Primo, Antonio de
Toledo, Edson AntonioRomera, Antonio Manoel Cunha, Ver. Décio Sampaio, Celestino
Blaya Mendes, Honório DE Oliveira Junior, Luiz Vaz de Camões, Osvaldo Aranha,
Sebastião C. Rico, Seme Abrão, IoliTotiRaniel, Cussy de Almeida, Doutor Celso D’
Alckmin, Aguapeí, Mal. Deodoro, Dom Pedro II, General Osório, Duque de Caxias, Av.
dos Araçás . (Terminal). (8,9 km)

·

Invade o Centro Expandido

21) Linha 000-1 Estaleiro – Destivale – Via Rua do Fico – (Via Elyeser M. Magalhães)
·

Centro-Bairro: Vias Públicas: Terminal, Rua do Fico, José Ferreira Batista, Rod. Elyeser
Montenegro Magalhães, Estrada Vicinal GenilsoSenche, Via Acesso Oswaldo Cintra
(Ponto Final) (20,8)

·

Bairro-Centro: Vias Públicas: Via Acesso Oswaldo Cintra, Estrada Vicinal
GenilsoSenche, Rod. Elyeser Montenegro Magalhães, Av. José Ferreira Batista, Rua do
Fico (Terminal). (20,6 km)

·

Não invade o Centro Expandido

22) Linha 126 – Vilella – Jardim das Oliveiras – (Via Waldemar Alves)
·

Centro-Bairro: Vias Públicas: Tupi, Av. dos Araçás, Waldemar Alves, Prestes Maia, Dois
de Dezembro, Celestino dos Santos Esgalha, Pres. João Goulart, Ademar Ribeiro Aguiar,
Ezequiel Barbosa, Via Etelvino Pereira dos Santos, Via Olegário Ferraz, Francisco Felix
F. Neto, João de Oliveira, Alfredo Vitório Martinelli (Ponto Final). (8,6 km)

·

Bairro-Centro: Vias Públicas: Alfredo Vitório Martinelli, Via Olegário Ferraz, Etelvino
Pereira dos Santos, Colaferro, Lindolpho de Freitas, Ezequiel Barbosa, Ademar Ribeiro
Aguiar, Pres. João Goulart, Celestino dos Santos Esgalha, Dois de Dezembro, Prestes
Maia, Waldemar Alves, Av. dos Araçás (Terminal). (8,8 km)

·

Não invade o Centro Expandido

23) Linha 127-1 – Shopping Praça Nova
·

Centro-Bairro: Vias Públicas: Rodoviária, Brasília, Luis Pereira Barreto, Praça Rui
Barbosa, Oswaldo Cruz, Terminal, Av. dos Araçás, Mario Covas, Shopping Praça Nova
(Ponto Final). (4,8 km)

·

Bairro-Centro: Vias Públicas: Shopping Praça Nova, Aguapeí, Mario Covas, Av. dos
Araçás, Terminal Urbano, Joaquim Nabuco, Praça Rui Barbosa, Silva Jardim, Rodoviária
(Ponto Final). (5,1 km)

·

Invade o Centro Expandido
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Percurso Total (Ida e Volta): 392 km.
Fonte: Contrato SMA/DLC 001/2016
3. ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS
3.1. CRITÉRIOS GERAIS
A Lei Orgânica do Município de Araçatuba determina, no artigo 83, que lei
específica disporá sobre o regime das empresas concessionárias e permissionárias de serviços
públicos ou de utilidade pública, o caráter especial de seu contrato e de sua prorrogação e as
condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão; os direitos dos
usuários; a política tarifária; a obrigação de manter serviço adequado; as reclamações relativas a
prestação de serviços ou de utilidade pública.
Estes aspectos, correlatos ao artigo 175 da Constituição Federal, constam do
edital e respectiva autorização legislativa e obedecem a:
Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei, diretamente
ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de
licitação, a prestação de serviços públicos.
Parágrafo único. A lei disporá sobre:
I - o regime das empresas concessionárias e permissionárias de
serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua
prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscalização
e rescisão da concessão ou permissão;
II - os direitos dos usuários;
III - política tarifária;
IV - a obrigação de manter serviço adequado.
Outrossim, em seus artigos 148 e 149, a Lei Orgânica do Município de
Araçatuba estabelece que a concessão e a permissão para exploração dos serviços de
transporte de passageiros far-se-á com observância do disposto em sua legislação, tendo em
conta o interesse público, devendo-se observar, dentre outros, os seguintes aspectos:
I - a comodidade, o conforto, a pontualidade e a segurança do
usuário;
II - o caráter permanente e a qualidade dos serviços;
III - a freqüência e a pontualidade do serviço.
4. CRITÉRIOS ESPECÍFICOS
A partir dos critérios gerais, pétreos, acima enunciados, a serem adotados
para a prestação dos serviços públicos de transporte coletivo de passageiros na cidade de
Araçatuba, fixam-se, nesta seção, os critérios específicos a serem obedecidos na licitação desta
sua concessão.
4.1. As linhas a serem propostas pela licitante deverão abranger todo o perímetro
urbano de Araçatuba e ser implantadas nos corredores viários radiais, sub-radiais e vias de
ligação, e no anel viário do centro expandido, salvo eventuais modificações de percurso
localizadas e plenamente justificadas, buscando manter as distâncias de percurso a pé do
usuário, conforme regras deste termo de referência. É vedado o uso de ruas secundárias na ZIT
01 – Centro Expandido. A área abrangida pelo sistema de transporte coletivo de passageiros
será automaticamente expandida quando do crescimento e implantação de novos bairros,
configurando aumento do perímetro urbano.
4.1.1. As seguintes localidades deverão ser atendidas por linhas de ônibus: Bairro
Taveira, Campus da Unesp, Campus do Unisalesiano, Campus da Unip, Campus da Toledo e
Prainha Municipal, sendo esta última somente em feriados e fins de semana.
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4.2. O regime da futura CONCESSIONÁRIA, assim como os direitos dos usuários e a
política tarifária estarão detalhados no Edital da Licitação e na respectiva Minuta de Contrato.
4.3. A obrigação da CONCESSIONÁRIA manter o serviço adequado estará satisfeita
sob as seguintes condicionantes:
·

Continuidade (ou permanência), não podendo ser paralisada a sua prestação.

·

Generalidade, serviço universal, igual para todos.

·

Eficiência, abrangendo qualidade, produtividade e economia (haver especialização
no setor de transporte público).

·

Modicidade, exigindo tarifas sustentáveis (engenharia econômica) e suportáveis
(mercado e renda do público usuário).

·

Cortesia, exigindo urbanidade e respeito no trato com o usuário.

4.4. Comodidade, conforto, pontualidade e segurança na prestação do serviço:
4.4.1. COMODIDADE
Adota-se para Araçatuba o critério de que os passageiros não necessitem
caminhar mais de aproximadamente 500 (quinhentos) metros.
·

Distância entre pontos de embarque e desembarque
~ 500 m =>

·

meio percurso: ~ 250 m

Distância entre corredores viários:
máx. ~ 1.000m até a moradia =>

meio percurso: ~ 500 m

Percurso máx. a pé: ~ 500m
4.4.2. CONFORTO
a) As linhas de ônibus contarão com o Terminal Central da Avenida dos
Araçás (Terminal Rodoviário Urbano “Nelson Reis Alves”), deste Município. A Concessionária
ficará responsável pela manutenção, conservação, limpeza e demais despesas decorrentes da
utilização deste Terminal.
Caso a Licitante entenda como útil implantar outros terminais junto ao
anel viário central, poderá fazê-lo por sua conta e risco, sob autorização e aprovação do Poder
Concedente.
b) O PODER CONCEDENTE, ou seu Permissionário, ficará responsável
pela instalação e manutenção dos pontos e abrigos de paradas de ônibus (Lei Municipal no.
7951/2017 e Lei Municipal no. 8081/2018).
c) Todos os ônibus, sem exceção, deverão ser providos de dispositivos
para embarque e desembarque de passageiros com mobilidade reduzida, principalmente
usuários de cadeiras de rodas, e oferecer assentos reservados nos moldes da Lei Federal
10048/2000.
d) No seu plano de operação, a CONCESSIONÁRIA deverá oferecer a
bilhetagem eletrônica com cadastro de reconhecimento biométrico do passageiro e equipar todos
os ônibus com aparelhos leitores desta modalidade.
A CONCESSIONÁRIA também deverá oferecer bilhete integração entre ônibus
dentro do prazo de 60 (sessenta) minutos, contados a partir do primeiro embarque, mediante
cadastro e emissão de cartão, no mesmo valor do passe comum.

45
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2018 – PROCESSO N.º 447/2018
Rua Coelho Neto n.º 73 – Vila São Paulo – Araçatuba– SP – CEP: 16015-920
Fone: (18) 3607-6617 - (18) 3607-6618

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

e) Todos os ônibus deverão ser equipados com aplicativos de localização
e registro de percurso (do tipo GPS), conectados à rede de Internet, para acesso permanente da
fiscalização, do público, usuário ou não, e certamente através dos escritórios da Concessionária,
bem como em painéis eletrônicos nos terminais, mostrando os horários previstos para chegada e
partida dos veículos.
f) Todos os ônibus deverão ser lavados externa e internamente, a cada
dia de operação, assim como higienizados internamente com produtos à base de cloro
(assentos, pingentes, balaústres e demais locais de contato humano).
g) A CONCESSIONÁRIA poderá explorar a publicidade em seus veículos,
tanto interna quanto externamente, através de mídia televisiva eletrônica, sinal de Internet ou
painéis, visando a redução dos custos de operação, sendo esta circunstância obrigatoriamente
considerada na composição da tarifa proposta.
4.4.3. PONTUALIDADE
Em sua proposta, para o dimensionamento da frota, a Licitante deverá considerar:
·

Estimativa da quantidade de usuários ao longo da linha, com base na população da área
de influência da linha e com parâmetros próprios de sua experiência.

·

Tempo máximo de espera de 30 (trinta) minutos nos horários de pico (das 6:00 às 9:00 h;
das 11:30 às 13:30 h; e das 17:00 às 19:00 h de segunda a sexta feira e aos sábados
das 6:00 h às 9:00 h e das 11:30 h às 14:00 h).

·

Tempo máximo de espera de 60 (sessenta) minutos fora dos horários de pico.

·

Percurso e velocidade média (cruzeiro e paradas) esperada entre o Terminal Central e o
ponto final da linha, adotando os dados de distâncias e velocidades máximas do trânsito
indicadas neste Termo de Referência.

·

Tipo de carro a ser alocado e respectiva lotação máxima.
4.4.4. SEGURANÇA

·

A CONCESSIONÁRIA deverá manter permanentemente uma oficina mecânica e elétrica,
própria ou terceirizada, com quadro de funcionários comprovadamente capacitados aos
serviços de manutenção automotiva.

·

O ano de fabricação dos veículos não deverá ultrapassar 10 (dez) anos, admitindo-se,
nos 05 (cinco) primeiros anos da concessão, idade média de até 07 (sete) anos (Lei
Municipal no. 8080/2018).

·

Todos os ônibus deverão sofrer revisões técnico-mecânicas sistemáticas de acordo com
as especificações e recomendações dos fabricantes, com um mínimo de uma revisão de
regulagem de motor, freios e suspensão a cada mês e de uma revisão geral minuciosa
(inclusive pequenos reparos de funilaria e pintura) a cada seis meses.

·

Os condutores deverão ser especialmente treinados para perceber, preventivamente,
defeitos mecânicos e elétricos dos carros e terem liberdade para informar aos seus
superiores na companhia, de modo a encaminhar os veículos tempestivamente à oficina
para verificação e reparos do problema detectado ou presumido.

·

Os pneumáticos deverão ser descartados sempre que suas ranhuras atinjam a
profundidade mínima aceitável, conforme recomendação do fabricante.

·

Os veículos deverão ser equipados com todos os dispositivos de segurança
recomendados em lei e nos manuais de operação e manutenção, incluindo câmeras de
gravação e transmissão televisiva (Lei Municipal no. 7638/2014).

·

O condutor e/ou o cobrador deverão ser treinados por instrutores capacitados para
perceber eventuais comportamentos suspeitos de pessoas em curso de furto, assalto ou
distúrbio junto aos passageiros, estejam nos pontos de parada ou já embarcados, assim
como para tentar controlar situações de conflito.
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·

O condutor e/ou o cobrador deverão dispor de aparelho telefônico móvel para entrar em
contato imediato com a companhia e com a polícia para obter auxílio de segurança
pública.

·

A Concessionária deverá manter absolutamente em dia as apólices de seguro obrigatório
de danos pessoais (DPVAT) e de seguro privado contra danos de acidentes
automobilísticos, além de manter plano contingencial de reposição de veículos avariados.

·

Deverão ser implantadas regras de comunicação interpessoal dos condutores e
cobradores, para, mantida a polidez, evitar distrações devidas a interpelações dos
passageiros, assim como obedecer a recomendações de segurança do trabalho para as
jornadas desses condutores e cobradores.
4.5. O CARÁTER PERMANENTE E A QUALIDADE DOS SERVIÇOS.

Esta exigência legal e contratual indica que os serviços públicos deverão ser
prestados com regularidade, alterados ou interrompidos apenas e tão somente em casos
fortuitos previstos em lei. Qualquer modificação operacional que venha a atribular o atendimento
costumeiro dos usuários deverá ser antecipadamente discutida com o PODER CONCEDENTE,
estando sujeita à sua aprovação.
4.6. A FREQUÊNCIA E A PONTUALIDADE DO SERVIÇO.
A CONCESSIONÁRIA deverá organizar seus serviços de transportes para
atender à população usuária diariamente das 05h50min às 23h00min com reforço da frota, se
necessário nos horários de pico já citados, devendo sua frequência e consequente pontualidade
ser de espera máxima de 30 (trinta) minutos nos horários de pico e de 60 (sessenta) minutos nos
demais intervalos.
4.7. EXIGÊNCIAS INSTITUCIONAIS.
Todos os veículos necessários à prestação dos serviços de transporte público
coletivo deverão ser licenciados anualmente no Município de Araçatuba e as instalações de
garagem e oficinas deverão estar localizadas no seu território municipal.
5. PLANO DE OPERAÇÃO
Após a assinatura do Contrato, a Licitante vencedora deverá apresentar ao
PODER CONCEDENTE o seu Plano de Operação composto, no mínimo, pelos seguintes itens:
5.1. OPERAÇÃO, CRIAÇÃO E ALTERAÇÃO DE LINHAS
A CONCESSIONÁRIA deverá analisar a adequação dos corredores viários
para implantação das futuras linhas de transporte coletivo e, se for o caso, propor alterações
para melhor atendimento à população usuária.
5.1.1. DISPOSIÇÕES INICIAIS
A operação das linhas será monitorada pelo PODER CONCEDENTE. Em
função deste monitoramento e das análises e avaliações da própria CONCESSIONÁRIA, será
possível, ao longo do período de concessão, a alteração das especificações de serviço, bem
como criar ou suprimir linhas ou serviços, desde que sejam observados os critérios que seguem
e tais alterações sejam aprovadas pelo PODER CONCEDENTE.
Aprovadas as alterações, caberá à CONCESSIONÁRIA a comunicação
pública da alteração, dirigida aos possíveis usuários e pessoas cujos hábitos de viagem possam
ser alterados pela mesma, com uma antecedência mínima à implantação da alteração de 10
(dez) dias.
Caberá ao PODER CONCEDENTE julgar o mérito e a pertinência da proposta,
consideradas as manifestações de todos os envolvidos. A decisão do PODER CONCEDENTE
será comunicada à CONCESSIONÁRIA através de documento oficial padronizado, no prazo
máximo de 10(dez) dias úteis, contado do recebimento da solicitação. A partir da data de sua
aprovação, a CONCESSIONÁRIA terá um prazo de 10 (dez) dias corridos para implantar as
alterações propostas.
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Todas as modificações terão caráter provisório durante os primeiros 90
(noventa) dias do início de sua efetiva implementação. Durante este período, o PODER
CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA farão a avaliação dos resultados, podendo ser
determinada a necessidade de correções ou ajustes, ou, no limite, o cancelamento da alteração.
O PODER CONCEDENTE, a qualquer tempo e hora, poderá estabelecer
modificações nas linhas do sistema, resultando em extinção de linhas, implantação de novas
linhas ou alterações nas características operacionais, de modo a adequar a oferta aos padrões
estabelecidos. Tais intervenções deverão estar respaldadas, mediante análise comprovada em
procedimentos de monitoramento e/ ou pesquisas operacionais, valendo os mesmos prazos e
procedimentos descritos anteriormente.
5.1.2. ÁREA DE COBERTURA DAS LINHAS E PONTOS DE PARADA
O conjunto das linhas regulares sempre cobrirá todo o perímetro urbano do
Município de Araçatuba.
A área abrangida pelo sistema de transporte coletivo de passageiros será
automaticamente expandida quando do crescimento e implantação de novos bairros,
configurando ampliação do perímetro urbano.
Cada ponto de parada de ônibus abrange um raio de até 500 (quinhentos)
metros, devendo este critério ser mantido durante todo o período da concessão, podendo o
PODER CONCEDENTE solicitar a ampliação desta área de cobertura devido às especificidades
de cada região da cidade. O PODER CONCEDENTE não aprovará propostas que resultem em
desatendimento de qualquer área da cidade. A localização dos pontos de parada de ônibus será
conforme Lei Municipal 1526/1971.
5.1.3. DIMENSIONAMENTO DE LINHAS
Qualquer proposta para criação ou alteração de linhas deverá considerar as
condições mínimas especificadas no termo de referência e edital, tendo como limite inferior os
números do atual serviço de transporte coletivo de passageiros (linhas, pontos e veículos).
5.1.3.1. O índice básico de ocupação utilizada para efeito de
dimensionamento da oferta será de 05 (cinco) passageiros em pé por m² útil de piso de veículo,
na hora pico, admitindo-se a taxa máxima de 6 (seis) passageiros em pé por m² útil de piso de
veículo como limite superior aceitável.
Define-se como área útil de piso do veículo a área total de piso do salão,
subtraída de:
a) áreas utilizadas pelos postos do motorista e do cobrador,
b) área necessária à utilização da catraca,
c) área do motor (nos casos em que este ocupe espaço no salão),
d) área ocupada pelos assentos e o espaço entre eles,
e) área de varredura das portas,
f) área de degraus e
g) área reservada para deficientes físicos em cadeiras de rodas.
O número de lugares oferecidos por ônibus varia de acordo com o tipo de
veículo utilizado e com o arranjo de seu espaço interno. Nos micro-ônibus, ressalte-se que não
viajarão passageiros em pé.
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5.1.3.2. CAPACIDADES SEGUNDO O TIPO DE VEÍCULO

TIPO DE
VEÍCULO

ÁREA EM PÉ
m²

LUGARES
SENTADOS

CAPACIDADE
BÁSICA

CAPACIDADE
MÁXIMA

(passageiros)

(pass./veic.)

(pass./veic.)

Microônibus

0,0

21

21

21

Mini-ônibus

2,0

26

40

42

Convencional

7,0

30

68

74

Padron

7,0

32

68

75

Padron 15

10,0

34

86

96

Articulado

12,0

41

102

114

Fonte: Contrato SMA/DLC 001/2016
5.1.3.3. INTERVALO ENTRE PARTIDAS
A CONCESSIONÁRIA deverá organizar seus serviços de transportes para
atender à população usuária diariamente das 05h50min às 23h00min com reforço da frota, se
necessário nos horários de pico já citados, devendo sua frequência e consequente pontualidade
ser de espera máxima de 30 (trinta) minutos nos horários de pico e de 60 (sessenta) minutos nos
demais intervalos.
5.1.3.4. DEMANDA DE TRANSPORTE
O conhecimento da demanda é condição essencial para a prestação de um
serviço adequado de transporte coletivo de passageiros. Inicialmente deverá ser estimada em
função das densidades populacionais na mancha urbana. Posteriormente, qualquer proposta de
criação ou alteração de linha deverá ser acompanhada de informações sobre a demanda,
inclusive quanto à sua variação ao longo do dia e sazonal. Tais informações podem ser obtidas
de pesquisas de origem/destino, pesquisas de sobe/desce, com ou sem senha, pesquisas
visuais de lotação em pontos específicos, entrevistas com usuários.
5.1.3.5. NÚMERO DE PARTIDAS POR FAIXA HORÁRIA
Para determinar o número de partidas em cada faixa horária, a Concessionária
deverá utilizar as seguintes informações:
• Pesquisa de passageiros a serem transportados por faixa horária e por sentido (D).
• Índice de renovação por faixa horária (Pesquisa da relação entre o total de
passageiros transportados em uma faixa horária e a quantidade de passageiros dentro dos
veículos no trecho mais carregado da linha naquela faixa horária) (I).
• Carregamento máximo por faixa horária (C=D/I)
• Capacidade dos veículos (V)
• Número de partidas necessárias, por faixa horária (P)
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5.2. INFRAESTRUTURA DE GARAGEM
A concessionária deverá descrever e dimensionar a garagem para abrigar e
manter 50 (cinquenta) ônibus, ou mais, nos moldes em que pretende implantá-la, abordando, no
mínimo, os seguintes itens:
·

Documentação e cadastro de infraestrutura da garagem

·

Procedimentos para vistoria técnica local

·

Do terreno a ser utilizado
Ø Dimensionamento da Área
Ø Lay-out das Instalações

·

Das instalações da Administração
Ø Dimensionamento da Área
Ø Conforto e Segurança
Ø Banheiros
Ø Refeitórios

·

Das instalações para os serviços de manutenção
Ø Dimensionamento da Área
Ø Valetas
ü Quantificação para manutenção preventiva
ü Quantificação para manutenção corretiva e inspeção
ü Dimensões
ü Características
-

Tipo

-

Espaçamento entre valetas

-

Revestimentos

-

Drenagem

-

Acesso

-

Guias de posicionamento

-

Iluminação interna

ü Lavagem de Peças
ü Lavagem de Chassis
ü Lubrificação
ü Funilaria e Pintura
ü Banheiros
ü Vestiários
ü Refeitórios
·

Dos pátios
Ø Dimensionamento da Área
Ø Área de Lavagem
Ø Estacionamento
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Ø Pavimentação
Ø Iluminação
Ø Área do Tanque de Armazenagem de Combustível
Ø Características do Tanque de Armazenagem
Ø Banheiros para Pessoal da Operação 17
·

Dos equipamentos fixos
Ø Bombas de Abastecimento
Ø Máquinas para lavar (automática)
Ø Equipamentos de Filtragem de Diesel
Ø Compressores de Ar
Ø Exaustor

Após a assinatura do contrato de concessão, a concessionária deverá
providenciar o projeto legal, sua aprovação pela Prefeitura de Araçatuba e demais órgãos e, em
seguida, as instalações.
5.3. AVALIAÇÃO DOS SERVIÇOS
O PODER CONCEDENTE procederá sistematicamente ao acompanhamento
da Qualidade do Sistema de Transporte empregado pela CONCESSIONÁRIA. A
CONCESSIONÁRIA deverá incluir em seu Plano de Operação a implantação de um programa
de autogestão da prestação dos serviços que pretende adotar. O controle será feito pela
observância dos indicadores a seguir enunciados, cujo descritivo do conteúdo e procedimentos
de apuração deverão constar do Plano de Operação.
·

Indicadores de Auto-Gestão dos Concessionários
Ø Índice Geral de Reclamações dos Usuários
Ø Índice de Acidentes por Quilômetro
Ø Índice de Ocorrências de Segurança Pública por Quilômetro
Ø Índice de Ocupação de Passageiros nos Veículos
Ø Índice Médio do Tempo da Viagem
Ø Índice do Cumprimento de Partidas
Ø Pontualidade das Partidas Realizadas
Ø Índice de Reclamações do Serviço
Ø Média de Quilômetros entre Falhas
Ø Média de Quilômetros entre Interferências Operacionais
Ø Índice de Conservação e Limpeza
Ø Índice de Emissões de Poluentes
Ø Índice de Reclamações da População
Ø Utilização de Mão de Obra na Operação da Frota
Ø Infrações de Trânsito

·

Pesquisas de Opinião do Público Usuário e em Geral.

Os resultados da autogestão e das pesquisas de opinião do público suscitarão
a convocação de reuniões entre o PODER CONCEDENTE e a CONCESSIONÁRIA para
estabelecimento de prazos para solução dos problemas, a partir dos quais, caso persistam,
passarão a ser aplicadas as sanções contratuais.
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6. ELEMENTOS PARA A PROPOSTA COMERCIAL
6.1. PRAZO DA CONCESSÃO
O prazo da concessão dos serviços públicos de transporte coletivo de
passageiros na Cidade de Araçatuba será por um período de 10 (dez) anos, podendo ser
renovado por até 02 (dois) períodos de 05 (cinco) anos cada um, desde que esteja a
CONCESSIONÁRIA prestando serviço a contento e não tenha cometido infração contratual
grave, apurada em regular procedimento administrativo (Lei Municipal no. 8080/2018).
6.2. PROPOSTA DA TARIFA BÁSICA
A tarifa básica – preço da passagem comum de ônibus – deverá ser
apresentada conforme modelo de PROPOSTA COMERCIAL anexo ao Edital, tendo por
referência de preços a data de entrega das propostas na licitação.
O transporte de passageiros contempla, além da passagem comum, mais três
categorias, estas reduzidas com fito social, mediante a aplicação de coeficientes redutores,
indicados neste Termo de Referência. Entretanto, são coeficientes redutores fixos ao longo do
prazo do contrato de concessão, restando como tarifa efetiva CONCESSIONÁRIA a tarifa básica
a ser proposta pelo licitante.
A tarifa básica deverá ser composta de modo que, aplicada à previsão de
passageiros-viagens por dia, dê cobertura a todos os custos inerentes aos serviços:
·

Custos de capital
Ø Aquisição dos ônibus (amortização em 5 anos)
Ø Construções e instalações fixas (amortização em 10 anos)
Ø Juros de financiamentos ou taxas de depreciação
Ø Mobiliário, equipamentos e ferramentas
Ø Peças e pneumáticos de reposição
Ø Viaturas de apoio operacional
Ø Equipamentos de informática
Ø Sistema de controle operacional
Ø Custos de disponibilidade de capital de giro
Ø Custos de conservação e manutenção dos bens corpóreos
Ø Todos os demais investimentos nos ativos da empresa

·

Custos de operação e manutenção
Ø Mão de obra e encargos de fiscais, motoristas e cobradores
Ø Mão de obra e encargos da equipe das oficinas de manutenção
Ø Mão de obra e encargos do pessoal de asseio dos carros
Ø Combustível
Ø Óleo e lubrificantes
Ø Prêmios de seguros em geral, inclusive incidência de franquias
Ø Contas de energia elétrica da garagem e oficinas
Ø Custos de abastecimento de água, esgotamento e tratamento de efluentes da
garagem e oficinas
Ø Contas de telefonia e telecomunicação em geral
Ø Caixa pequeno para despesas de miscelânea da garagem e oficinas
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Ø Todas as demais despesas necessárias à operação e manutenção do sistema de
transporte coletivo de passageiros
·

Custos de administração
Ø Despesas indiretas de direção geral e administração corporativa
Ø Despesas diretas de direção local
Ø Mão de obra e encargos do pessoal do escritório local (administrativo, gerência
técnica, contábil-fiscal, atendimento direto ou telefônico ao público, ouvidoria,
seção de pessoal, limpeza, copa, vigilância e outros)
Ø Despesas com contratos de serviços terceirizados
Ø Contas de energia elétrica, abastecimento de água, esgotamento sanitário,
correios, telefonia e telecomunicações
Ø Materiais de escritório
Ø Caixa pequeno para despesas de miscelânea do escritório
Ø Despesas com pesquisas e comunicação pública
Ø Custos de projetos e consultoria técnica especializada
Ø Custos de assistência jurídica e advocatícia
Ø Todas as demais despesas necessárias à administração dos serviços públicos

·

Taxas, impostos, emolumentos e encargos legais incidentes sobre a atividade.

·

Lucro (remuneração empresarial)

·

Outros insumos a identificar.

6.3. DO TRANSPORTE
NECESSIDADES ESPECIAIS

GRATUITO

DE

PESSOAS

PORTADORAS

DE

Em sua proposta comercial a licitante deverá prever a gratuidade do transporte
de pessoas com necessidades especiais e mobilidade reduzida, nos termos da legislação em
vigor.
6.4. DO TRANSPORTE GRATUITO DE IDOSOS
Em sua proposta comercial a licitante deverá prever a gratuidade do transporte
de pessoas idosas, nos termos da legislação em vigor.
A Licitante vencedora deverá dispor de sistema para controle e verificação do
número de passageiros idosos transportados nos ônibus sem a necessidade de cadastramento
(o cadastramento do idoso não está previsto na legislação em vigor).
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DIVISÃO TARIFÁRIA E VALOR MÁXIMO ACEITO PELO MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA
ESTIMATIVA DE USO
MENSAL
(PASSAGEIROS)

COEFICIENTE
SOBRE TARIFA
BÁSICA

VALOR MÁXIMO
ACEITÁVEL
(R$)

1) Tarifa básica (passageiro
comum)

52.000

1,00

3,66

2) Vale transporte

150.000

0,91

3) Passe Doméstica

26.000

0,82

4) Passe Escolar

8.500

0,50

236.500

x

CATEGORIA

TOTAL

(Consequência:
3,33)
(Consequência:
3,00)
(Consequência:
1,83)
x

Fonte: Contrato SMA/DLC 001/2016 – com valores corrigidos até 01 de março de 2018.

Observações:
1) Os coeficientes aplicáveis às respectivas categorias serão inalteráveis durante a
concessão.
2) Sempre que houver alteração da tarifa básica, os valores, calculados em consequência,
serão arredondados de cinco em cinco centavos, para baixo, desprezando-se as demais
casas (milésimos e menores).
3) Deverá ser considerada pela licitante, no estudo tarifário, a gratuidade de transporte de
idosos e demais pessoas, conforme legislação em vigor.
Nova estimativa de faturamento e valor presente do contrato de concessão:

ANO CONTRATUAL

ESTIMATIVA DE FATURAMENTO ANUAL (R$)
Crescimento de 1,50% a.a.

01

9.471.120,00

02

9.613.186,80

03

9.757.384,60

04

9.903.745,37

05

10.052.301,55

06

10.203.086,07

07

10.356.132,36

08

10.511.474,34

09

10.669.146,45

10

10.829.183,65

TOTAL

101.366.761,19

Observações: Adotou-se o crescimento do faturamento equivalente à estimativa de crescimento
populacional de 1,5% ao ano.
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ANEXO II
MINUTA DE CONTRATO SMA/DLC N.º
OUTORGA
DA
CONCESSÃO
PARA
PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS
DE
TRANSPORTE
COLETIVO
DE
PASSAGEIROS, INCLUINDO A GESTÃO DOS
SISTEMAS
ORGANIZACIONAIS,
A
PRESTAÇÃO
DOS
SERVIÇOS
DESENVOLVIDOS E O ATENDIMENTO AOS
USUÁRIOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA E A EMPRESA
OU CONSÓRCIO.................................................
Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE
ARAÇATUBA, com sede à Rua Coelho Neto n.º 73, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º
45.511.847/0001-79, representado neste ato pelo Exmo. Prefeito Municipal, o Sr. DILADOR
BORGES DAMASCENO, assistido pelo Secretário Municipal de Mobilidade Urbana, o Sr.
ERNESTO TADEU CAPELLA CONSONI, pelo Secretário Municipal de Administração, o Sr.
ARNALDO MORANDI, pelo Secretário Municipal de Assuntos Jurídicos, o Sr.
................................. pelo Secretário Municipal da Fazenda, o Sr. ................................. e, de
outro lado, a empresa ou Consórcio................................com sede em ..............................,
inscrita no C.N.P.J. sob o nº ............................., neste ato representada por seu ................, o
Sr........................................., portador da Cédula de Identidade RG. nº .................................,
inscrito no CPF sob o nº ................................ , adiante designada simplesmente
CONCESSIONÁRIA, de acordo com o despacho autorizatório exarado pelo Sr. Prefeito
Municipal no processo administrativo nº ................, na Concorrência Pública nº 05/2018, para a
OUTORGA DA CONCESSÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE
COLETIVO DE PASSAGEIROS,
INCLUINDO A GESTÃO DOS SISTEMAS
ORGANIZACIONAIS, A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS E O
ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, resolvem celebrar o presente Contrato, que se regerá pelas
disposições da Constituição Federal; das Leis Municipais números 1.482 de 02/06/1970, 1.979
de 31/12/1976, 2.377 de 17/08/1982, 7.921 de 04/04/2017, 7.951 de 14/06/2017, 7.952 de
14/06/2017, 8.080 de 23/05/2018, 8.081 de 23/05/2018; e também pelas Leis Federais
números 8.666 de 21/06/1993, 8.987 de 13/02/1995, 9.074 de 07/07/1995 12.587 de 03/01/12, e
demais normas aplicáveis à matéria, aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral
dos contratos e as disposições de direito privado, e pelas seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1. O objeto deste contrato é a OUTORGA DA CONCESSÃO PARA PRESTAÇÃO
DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, INCLUINDO A GESTÃO
DOS SISTEMAS ORGANIZACIONAIS, A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DESENVOLVIDOS E
O ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS, indicados no Termo de Referência, com a finalidade de
atender às necessidades atuais e futuras de deslocamento da população, no Município de
Araçatuba, sem caráter de exclusividade.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO:
2.1. O prazo da concessão é de 10 (dez) anos, contados da data de expedição da Ordem
de Serviço, podendo ser prorrogado por até 02 (dois) períodos de 05 (cinco) anos cada um,
desde que esteja a concessionária prestando serviços a contento e não tenha infringido qualquer
cláusula contratual grave, apurado em regular procedimento administrativo. (Artigo 7º da Lei
Municipal 8.080 de 23/05/2018).
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2.2. Para a prorrogação do prazo contratual será aberto processo específico com
antecedência mínima de 06 (seis) meses, devendo ser mantidas todas as condições de
operação vigentes na presente data, principalmente quanto à preservação do preço equilibrado
da passagem. Caso transcorrerem 04 (quatro) meses após o início do processo e as partes não
chegarem a um consenso, o Município iniciará as providências para instaurar nova licitação da
concessão.
2.3. A prorrogação prevista no item 2.1 deixará de ser efetivada na hipótese de o
concessionário não apresentar satisfatório padrão de desempenho na prestação do serviço ao
longo do período contratual, devidamente aferido em avaliações periódicas pelo Poder
Concedente.
2.3.1. O padrão de desempenho do serviço será avaliado periodicamente,
levando-se em consideração a opinião do usuário, assim como variáveis físicas e operacionais
de acordo com o Termo de Referência do edital e que integra o presente instrumento, e outras
normas previamente divulgadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR DO CONTRATO:
3.1. O valor estimado do presente contrato é de R$ ........... (................), nos termos do
que estabelece o item 15.2 do edital, que reflete o valor estimado com uso da tarifa básica
proposta pela licitante vencedora e da demanda previsível, resultando no faturamento anual
projetado.
CLAUSULA QUARTA - DA COMPETÊNCIA INSTITUCIONAL:
4.1. Compete ao Chefe do Poder Executivo Municipal a determinação dos reajustes
tarifários, nos termos da Lei Orgânica do Município.
4.2. Compete à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SMMU, ou a quem ela ou lei
específica o delegar, observadas as disposições da legislação vigente:
4.3. PLANEJAMENTO E DELEGAÇÃO:
4.3.1. Aprovar o plano geral de prestação de serviços de transporte público coletivo
de passageiros;
4.3.2. Aprovar o plano geral de metas para a progressiva conformação dos
serviços;
4.3.3. Fiscalizar a prestação dos serviços públicos sob regime de concessão e
permissão.
4.3.4. Propor ao Poder Executivo Municipal reajustes tarifários.
4.4. REGULAÇÃO E FISCALIZAÇÃO:
4.4.1. Editar normas operacionais, em conformidade com as políticas e
estratégias estabelecidas pela SMMU;
4.4.2. Compor ou arbitrar conflitos entre concessionárias, permissionárias,
usuários e Poder Público, lavrando termos de ajustamento de conduta;
4.4.3. Coordenar, supervisionar e fiscalizar as concessões, as permissões, as
autorizações e os contratos de prestação de serviços de transporte coletivo de passageiros;
4.4.4. Coibir a prática de serviços de transporte de passageiros não concedidos
ou permitidos;
4.4.5. Garantir a observância dos direitos dos usuários e demais agentes
afetados pelo serviço de transporte sob seu controle, reprimindo eventuais infrações;
4.4.6. Aplicar penalidades
concessionárias e permissionárias;

legais,

regulamentares

e

contratuais
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4.4.7. Intervir na prestação dos serviços de transporte coletivos concedidos ou
permitidos;
4.4.8. Acompanhar a execução do contrato e analisar seu equilíbrio econômicofinanceiro, adotando as medidas que se fizerem necessário.
4.4.9. Aprovar o reajuste da remuneração do prestador de serviços de transporte
coletivo público, respeitados os parâmetros contratuais;
4.4.10. Aprovar a revisão do valor das remunerações, mantendo o equilíbrio
econômico-financeiro dos contratos, quando for o caso;
4.4.11. Acompanhar o desenvolvimento tecnológico e organizacional dos serviços
públicos de transporte e de outras atividades que os afetem, opinando quanto à viabilidade e às
prioridades técnicas, econômicas e financeiras dos projetos pertinentes ou afetos ao sistema de
transporte coletivo de passageiros;
4.4.12. Definir parâmetros e padrões técnicos para a prestação de serviço
adequado, considerando as especificidades de cada modalidade e de cada contrato ou
instrumento de outorga;
4.4.13. Opinar sobre a instalação e o funcionamento de serviços na faixa de
domínio e na área não edificada da malha viária, definir os padrões operacionais e manifestarse sobre os preços devidos pela utilização dos bens públicos afetados aos serviços de
transporte coletivo de passageiros;
4.4.14. Zelar pela contínua preservação das condições de manutenção dos bens
inerentes à prestação dos serviços de transporte coletivo público, tendo em vista seu adequado
estado de conservação à época da reversão desses bens ao Poder Público, quando for o caso;
4.4.15. Autorizar cisão, fusão e transferência de controle acionário de empresa
concessionária para prestação dos serviços de transporte coletivo de passageiro;
4.4.16. Autorizar a transferência da concessão nos casos previstos na lei;
4.4.17. Promover pesquisas, levantar dados e elaborar estudos para subsidiar
suas decisões e as do Poder Público;
4.4.18. Subsidiar o Poder Executivo Municipal na definição da política tarifária,
realizando os estudos técnicos, econômicos e financeiros necessários;
4.4.19. Disciplinar e fiscalizar as atividades auxiliares, complementares ou
decorrentes dos serviços outorgados;
4.4.20. Definir plano uniforme de contas e de informações gerenciais para a
concessionária e acompanhar permanentemente a sua aplicação;
4.4.21. Constituir Comissão de Regulação e Fiscalização da prestação dos
serviços públicos de transporte coletivo de passageiros, assim como contratar tais serviços com
entidade reguladora já constituída;
4.4.22. Estabelecer regras para funcionamento de canal de informações,
reclamações e sugestões veiculadas pelo público usuário dos serviços de transporte coletivo,
incluindo a instalação de linha telefônica gratuita (0800);
4.4.23. Aplicar multas e sanções previstas neste contrato.
CLÁUSULA QUINTA – DA FORMA DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO DE
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS:
5.1. A descrição do Sistema e seu funcionamento são objeto do Termo de Referência
anexo ao edital que regeu a licitação correspondente e que integra o presente, como se
transcrito fosse.
5.2. Os serviços deverão ser prestados em conformidade com a lei e atos normativos,
expedidos pelo Poder Concedente, que deverão ser considerados como cláusulas contratuais.
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5.3. A Concessionária reconhece ter absoluta ciência de que o contexto regulatório do
setor poderá vir a ser modificado, comprometendo-se a se ajustar à nova regulação
eventualmente editada, respeitado eventual reequilíbrio econômico-financeiro disto decorrente.
5.4. A operação das linhas de percurso constantes de sua proposta técnica, parte
integrante deste contrato, inclusive quanto a eventuais modificações e criações futuras, bem
assim a alocação de veículos e equipamentos de monitoração e controle, deverá seguir os
ditames do Termo de Referência anexo a este contrato.
CLÁUSULA SEXTA - DO INÍCIO DA OPERAÇÃO:
6.1. A Concessionária deverá, no prazo máximo de 10 (dez) dias, encaminhar, para
exame do Poder Concedente, o PLANO DE OPERAÇÃO, a ser elaborado consoante instruções
do TERMO DE REFERÊNCIA, anexo no Edital, que será considerado aprovado, em face dos
critérios fixados no referido TERMO DE REFERÊNCIA, ou será devolvido para as correções que
forem necessárias, por prazo de igual período por apenas uma vez, pelos membros da
Comissão Especial e devidamente homologados pelo Secretário Municipal de Mobilidade e pelo
Sr. Chefe do Poder Executivo.
6.2. A Prefeitura, visando o interesse público e o atendimento da população, caso
necessário, poderá, nos termos da lei, providenciar a prorrogação emergencial do contrato de
concessão que vier a anteceder este contrato, de modo a ocorrer à transição pacífica e eficaz da
operação do sistema de transporte público de passageiros aqui objetivado.
6.3. Após o prazo de 30 (trinta) dias da expedição da Ordem de Serviço, prorrogáveis por
mais 30 (trinta) dias a seu pedido, desde que motivado e aceito pelo Poder Concedente, a
Concessionária deverá, de acordo com os dados e especificações constantes do Edital que
regeu a concorrência respectiva e seus Anexos, disponibilizar:
· os veículos necessários à operação inicial;
· a contratação e treinamento do pessoal;
· as instalações para as garagens, no perímetro da área da concessão;
· a solicitação de vistoria da frota e garagem.
6.3.1. A solicitação de vistoria deverá vir acompanhada dos documentos que
comprovem a propriedade dos veículos, exclusivamente em nome da Concessionária, bem
como a relação da frota, com os respectivos números de chassis e ano de fabricação dos
veículos.
6.3.2. Todos os veículos deverão ser licenciados na cidade de Araçatuba/SP.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA REMUNERAÇÃO PELOS SERVIÇOS:
7.1. A concessionária será remunerada na operação dos serviços contratados através da
cobrança direta aos usuários da tarifa (preço da passagem), pelos valores, pleno e com
descontos, abaixo indicados, todos constantes da Proposta Comercial da concessionária
oferecida na licitação correlata, por passageiro transportado, conforme as categorias indicadas a
seguir:
COEFICIENTE SOBRE
TARIFA BÁSICA
1,00

VALOR
(R$)
...... , .....

2) Vale Transporte

0,90

(conseqüência: ..... , ....)

3) Passe Doméstica

0,83

(conseqüência: ..... , ....)

4) Passe Escolar

0,50

(conseqüência: ..... , ....)

X

X

CATEGORIA
1) Tarifa Básica (passageiro comum)

TOTAL

Valor da tarifa básica: R$ ................. (.....................................................)
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7.2. A concessionária poderá, sob expressa autorização e controle do poder
concedente, estabelecer sistemas práticos de bilhetagem, através da emissão de passes e/ou
cartões magnéticos, com pagamento antecipado de determinada quantidade de viagens.
7.3. O controle por parte do poder concedente será feito mediante boletim mensal a ele
expedido pela concessionária, indicando a quantidade de viagens por passageiros usuários de
tarifa plena e por aqueles usuários de tarifa reduzida, identificando a linha, o dia, a hora e a
catraca em cada cobrança.
CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE DA TARIFA:
8.1. O reajuste anual das tarifas será calculado com base em fórmula paramétrica
que reflete a variação dos índices mais relevantes da composição dos custos da operação do
sistema.
8.2. O reajuste da tarifa será calculado a partir de uma cesta de índices econômicos
que representam os componentes da planilha e sua adoção visa assegurar transparência ao
processo de reajuste de tarifas.
8.3. Os índices que compõem a fórmula de reajuste são apurados pela Fundação
Getúlio Vargas (IPA-FGV) e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (INPC-IBGE).
8.4. A periodicidade de apuração do reajuste das tarifas ocorre a cada período de 12
(doze) meses, contados a partir da data de apresentação das propostas, utilizando-se os índices
econômicos descritos a seguir com os seus respectivos pesos:
T1 = To x [(0,21 x Δ OD) + (0,03 x Δ RO) + (0,25 x Δ VE) + (0,45 x Δ MO) + (0,06 x Δ DE)]
Onde:
T1 = Preço da Tarifa calculada
To = Preço da Tarifa vigente
Δ OD = Variação do valor de óleo diesel (IPA-FGV)
Δ RO = Variação do valor de rodagem para ônibus e caminhões ( IPA-FGV)
Δ VE = Variação do valor de Veículos Pesados para Transporte (IPA-FGV)
Δ MO = Variação do valor da Mão de Obra (INPC-IBGE)
Δ DE = Variação de outras despesas (INPC-IBGE)

8.5. A cada 5 anos a fórmula poderá ser revista para atualizar eventuais diferenças
nos preços dos insumos, na legislação federal, estadual ou municipal e na prestação dos
serviços.
8.6. O valor da tarifa básica a ser reajustada com base na fórmula paramétrica antes
exposta terá como limite máximo admitido o índice estabelecido pelo IPCA-IBGE, em
consonância com o que dispõe o Decreto Municipal 17.067/2013.
8.7. O requerimento deverá ser apresentado mediante pedido expresso e
fundamentado da concessionária, acompanhado do respectivo cálculo.
CLÁUSULA NONA – DA REVISÃO
FINANCEIRO DO CONTRATO:

DA

TARIFA/REEQUILÍBRIO

ECONÔMICO

E

9.1. O contrato de concessão poderá vir a ser objeto de reequilíbrio econômicofinanceiro, tanto por iniciativa do Poder Público como da Concessionária.
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9.2. Constituem o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, nos termos do
artigo 10 da Lei nº 8.987/95 e alterações, as condições objeto da proposta da licitante, incluindo
as informações e pressupostos contidos no plano de operação e manutenção apresentada pela
Concessionária na licitação respectiva e que integra sua proposta.
9.3. Respeitado o disposto nos §§ 3º e 4º do artigo 9º da Lei nº 8.987/95 e
alterações, além do artigo 65, II, “d”, da Lei 8.666/1993, são pré-requisitos essenciais para
fundamentar o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão a
ocorrência de fatos ou causas que sejam, concomitantemente:
· imprevisíveis;
· estranhos à vontade do Poder Concedente ou da Concessionária;
· inevitáveis; e,
· causadores de significativo e irreversível desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.
9.4. No caso de iniciativa da concessionária, o pleito deverá ser protocolado por
meio de requerimento fundamentado, acompanhado de relatório técnico ou laudo pericial que
demonstre o impacto da ocorrência justificadora do desequilíbrio.
9.4.1. Deverá a concessionária apresentar as planilhas “GEIPOT” com os
elementos que compõem o preço da tarifa na data da proposta, ou do último reajuste, e outra
planilha com os elementos e preços na data da solicitação.
9.5. Previamente à análise de mérito, o Poder Concedente deverá manifestar-se,
formalmente, quanto à admissibilidade do pleito, fundamentando-a, em até 15 (quinze) dias da
data de seu protocolo.
9.6. Após a manifestação acerca da admissibilidade, o Poder Concedente
manifestar-se-á quanto ao mérito no prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período,
desde que justificado.
9.7. Na hipótese de deferimento do pleito, integral ou parcialmente, suas conclusões
deverão ser implementadas em até 15 (quinze) dias mediante Decreto.
9.7.1. A CONCESSIONÁRIA dará ampla divulgação aos usuários, quanto ao
valor tarifário revisado, mediante publicação em jornal de circulação no Município, observada
uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias anteriores à data da entrada em vigor do novo valor
da tarifa.
9.8. A omissão da parte em requerer o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato
importará em renúncia deste direito após o prazo de 12 (doze) meses contados da data do
evento que der causa ao desequilíbrio.
9.9. No caso da iniciativa do Poder Concedente, deverá ser objeto de comunicação
à Concessionária, acompanhada de cópia dos laudos e estudos realizados para caracterizar a
situação ensejadora da revisão. Não havendo manifestação pela Concessionária, no prazo
consignado na comunicação ou no prazo de 30 (trinta) dias, a omissão será considerada como
concordância em relação ao mérito do reequilíbrio econômico-financeiro propugnado pelo Poder
Concedente.
CLÁUSULA DÉCIMA - DAS CONDIÇÕES DO REAJUSTE CONTRATUAL ANUAL E REVISÃO
DA TARIFA:
10.1. Para a efetivação da regularização do disposto nas cláusulas anteriores, deverão
ser consideradas as receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos
associados, auferidas (art.11 da Lei 8.987/95) com o fim de favorecer a modicidade das tarifas.
10.2. Os pedidos de reajuste e revisão serão analisados por uma Comissão Permanente
de Reajuste e de Revisão de Tarifas, composta por três servidores efetivos, nomeados pelo
Prefeito Municipal, a qual analisará e emitirá parecer conclusivo sobre os valores propostos e
apresentados.
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10.3. O referido parecer deverá ser submetido à apreciação do Conselho Municipal de
Usuário de Transporte de Passageiros do Município de Araçatuba, nos termos da Lei Municipal
7.952/17, o qual emitirá sua opinião na forma regimental, para, após, ser devidamente
homologado pela Autoridade Competente e regularizado por meio de DECRETO Municipal.
10.4. Considerar-se-á como data-base para efeito de cálculo do primeiro reajuste a da
apresentação das propostas.
10.5. A CONCESSIONÁRIA dará ampla divulgação aos usuários, quanto ao valor
tarifário reajustado, mediante publicação em jornal de circulação no Município, observada uma
antecedência mínima de 30 (trinta) dias anteriores à data da entrada em vigor do novo valor da
tarifa.
10.6. Compete ao Chefe do Poder Executivo Municipal a determinação dos reajustes
tarifários, nos termos da Lei Orgânica do Município.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO INADIMPLEMENTO E DAS SANÇÕES:
11.1. Se na formalização ou execução do contrato, ficar comprovada a existência de
irregularidade ou ocorrer inadimplência contratual de que possa ser responsabilizada a
CONCESSIONÁRIA, ficará, conforme o caso, incursa nas penalidades e sanções nos termos da
Lei 8.666/93:
I – advertência, através de ofício, sempre que forem constatadas irregularidades
para as quais tenha a licitante ou CONCESSIONÁRIA concorrido diretamente, situação que será
registrada no Cadastro de Fornecedores do MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA.
II – multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato, salvo disposição
contrária estipulada no presente edital.
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com o MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, pelo prazo de até 02 (dois) anos.
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a CONCESSIONÁRIA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.
11.2. Ressalvada a hipótese de força maior, conforme conceituada no item 10.3 desta
cláusula, a inexecução parcial ou total contrato objeto desta licitação, nos prazos fixados em
cronograma aprovado pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, sujeitará a
CONCESSIONÁRIA à aplicação da multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato.
11.3. Entende-se por motivo de força maior, para efeitos de penalidades e sanções, o ato
de inimigo público, guerra, bloqueio, insurreição levantada, epidemias, avalanches, tempestades,
raios, enchentes, perturbações civis, explosões, ou quaisquer outros acontecimentos
semelhantes aos acima enumerados, ou de força equivalente, que fujam ao controle razoável de
qualquer parte interessada que, mesmo diligentemente, não se consiga impedir sua ocorrência,
excluídas a greve trabalhista por ser direito do trabalhador.
11.4. A CONCESSIONÁRIA deverá comunicar o MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, os fatos
de força maior, dentro do prazo de 02 (dois) dias consecutivos de sua verificação, e apresentar
os documentos para a respectiva comprovação, em até 05 (cinco) dias consecutivos a partir da
data de sua ocorrência, sob pena de não serem considerados.
11.5. O MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA no prazo máximo de até 05 (cinco) dias
consecutivos, contados do recebimento dos documentos de comprovação, deverá aceitar ou
recusar os motivos alegados, dando, por escrito, as razões de sua eventual aceitação ou recusa.
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11.6. O pagamento da multa será efetivado no prazo máximo de ATÉ 10 (DEZ) DIAS
consecutivos, contados da data em que ocorrer o ilícito motivador da penalidade, sendo
respeitado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data da comunicação da aplicação da
multa, para efeito de recurso devolutivo, e, no caso em que não ocorra o pagamento no prazo
fixado neste item, nem recursos, ou após os recursos, sendo estes denegados, a multa será
reajustada.
11.7. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderá a CONCESSIONÁRIA pela sua diferença, que será descontada dos
pagamentos eventualmente devidos pelo MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, e subsidiariamente, da
garantia contratual, ou cobrada judicialmente.
11.8. As sanções previstas nos incisos III e IV do item 10.1 desta cláusula poderão
também ser aplicadas conjuntamente com a do inciso II, facultada a defesa prévia do
interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis.
10.9. A sanção prevista no inciso IV do item 10.1 desta cláusula é de competência
exclusiva da Autoridade Superior, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da data de abertura de vista.
11.10. As sanções previstas nos incisos III e IV do item 10.1 desta cláusula poderão
também ser aplicadas a licitante adjudicatária ou CONCESSIONÁRIA que, em razão desta
licitação:
I - tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos.
II - praticar atos ilícitos, visando a frustrar o objetivo desta licitação.
III - demonstrar não possuir idoneidade para contratar com o MUNICÍPIO DE
ARAÇATUBA, em virtude de atos ilícitos anteriormente praticados.
11.11. De acordo com Artigo 81 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, a recusa
injustificada da Licitante vencedora em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento
equivalente, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida.
11.12. A falta de assinatura de contrato, de sua aceitação ou retirada do instrumento
equivalente, por parte da concessionária ensejará à Administração a aplicação da multa de 2%
(dois por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida.
11.13.A realização dos investimentos em bens não reversíveis avençados é considerada
essencial para a prestação dos serviços e sua inexecução, nos prazos estipulados, poderá
ensejar a declaração de caducidade da concessão.
11.14.Compete à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, até a criação do órgão
regulador, editar ato normativo para disciplinar o procedimento de aplicação de penalidades.
11.15. Pelo não cumprimento das disposições constantes desta lei e das demais normas
legais aplicáveis, bem como do contrato, observado o disposto na Lei nº 8.987, de 13 de
fevereiro de 1995, serão aplicadas aos operadores do Sistema, as seguintes sanções:
I - advertência escrita;
II - multa contratual;
III - apreensão do veículo;
IV - afastamento de funcionários;
V - intervenção;
VI - rescisão do contrato;
VII - declaração de caducidade da concessão.
11.16. O descumprimento de qualquer das obrigações estatuídas no presente contrato,
sem justificativa aceita pelo Poder Concedente, acarretará ao concessionário as seguintes
penalidades:
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a)
multa diária de 0,006% (por cento) por dia e por item de obrigação
descumprida, até o limite de 30 (trinta) dias de prazo para regularização de cada
inadimplemento;
b)
caducidade da concessão após 30 (trinta) dias de atraso, sem que
tenham sido tomadas as providências necessárias para o cabal cumprimento das obrigações.
11.17. Em todos os casos, o concessionário será notificado da aplicação das
penalidades, sendo-lhe assegurado o direito à defesa prévia.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA SUBCONCESSÃO E DA TRANSFERÊNCIA DA
CONCESSÃO:
12.1. É vedada a subconcessão dos serviços delegados.
12.2. A transferência da concessão ou do controle societário da concessionária, bem
como a realização de fusões, cisões e incorporações deverão ter a prévia anuência do órgão
regulador.
12.2.1. A transferência da concessão ou a realização das alterações
mencionadas no item 12.2 deverão ser solicitadas ao Poder Concedente conjuntamente pelos
interessados.
12.2.2. As alterações previstas no item 12.2 somente poderão ocorrer depois de
decorridos 2 (dois) anos do prazo deste contrato e do cumprimento das correspondentes
obrigações nele previstas.
12.3. Para fins da anuência do órgão regulador com a transferência ou alterações
pretendidas, conforme previsto no item 12.2, os sucessores ou interessados em prestar os
serviços públicos concedidos deverão:
12.3.1. Demonstrar, em processo administrativo especificamente autuado para
este fim, que atendem as exigências estabelecidas no procedimento licitatório correspondente,
em especial as qualificações técnica e econômico-financeira ali exigidas.
12.3.2. Comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato, subrogandose em todos os direitos e obrigações do cedente e prestando todas as garantias necessárias e
estipuladas pelo Poder Concedente.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DO PODER CONCEDENTE: Sem
que a ela se limite sua responsabilidade, será responsável pelos seguintes itens:
13.1. Fornecer todos
desenvolvimento dos serviços.

os

documentos

e

informações

necessárias

ao

13.2. Comunicar à CONCESSIONÁRIA toda e qualquer e ocorrência relacionada
com a execução dos serviços, diligenciando nos casos que exigirem providências corretivas.
13.3. Garantir a CONCESSIONÁRIA o acesso à documentação técnicas
necessárias
13.4. Garantir a CONCESSIONÁRIA o acesso necessário à suas instalações.
13.5. DA REGULAÇÃO EXERCIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE
MOBILIDADE URBANA:
13.5.1. Adotar normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas
– ABNT;
13.5.2. Compor ou arbitrar conflitos entre a CONCESSIONÁRIA, usuários e
Poder Público, lavrando termos de ajustamento de conduta;
13.5.3. Coordenar, supervisionar e fiscalizar a CONCESSIONÁRIA da
prestação dos serviços de transporte público de passageiros;
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13.5.4. Coibir a prática de serviços de transporte público de passageiros não
concedidos ou permitidos;
13.5.5. Garantir a observância dos direitos dos usuários e demais agentes
afetados pelo serviço público concedido, inclusive disponibilizando o site: xxxxxxxxx e agir
na repressão de eventuais infrações;
13.5.6.. Recomendar ao Poder Público a aplicação de penalidades legais,
regulamentares e contratuais à CONCESSIONÁRIA;
13.5.7. Recomendar ao Poder Público a intervenção na prestação dos
serviços concedidos;
13.5.8. Acompanhar a execução dos contratos e analisar seu equilíbrio
econômico-financeiro, adotando as medidas que se fizerem necessárias.
13.5.9. Aprovar o reajuste e a vigência das tarifas dos serviços concedidos,
respeitados os parâmetros contratuais e atos normativos expedidos pelo Poder Executivo;
13.5.10. Aprovar a revisão e a vigência do valor das tarifas, mantendo o
equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, quando for o caso;
13.5.11. Acompanhar o desenvolvimento tecnológico e organizacional dos
serviços públicos concedidos e de outras atividades que os afetem, opinando quanto à
viabilidade e às prioridades técnicas, econômicas e financeiras dos projetos pertinentes ou
afetos aos serviços de transporte coletivo de passageiros;
13.5.12. Observar os parâmetros e padrões técnicos definidos em normas da
ABNT, para a prestação adequada do serviço, considerando as suas especificidades;
13.5.13. Zelar pela contínua preservação das condições de manutenção dos
bens inerentes à prestação dos serviços concedidos, tendo em vista seu adequado estado
de conservação à época da reversão desses bens ao Poder Público, quando for o caso;
13.5.14. Verificar as condições legais e contratuais nos casos de cisão, fusão
e transferência de controle acionário de empresa CONCESSIONÁRIA;
13.5.15. Verificar as condições legais e contratuais de transferência da
CONCESSIONÁRIA;
13.5.16. Promover pesquisas, levantar dados e elaborar estudos para
subsidiar suas decisões e as do Poder Público;
13.5.17. Subsidiar o Poder Executivo Municipal na definição da política
tarifária, realizando os estudos técnicos, econômicos e financeiros necessários;
13.5.18. Disciplinar e fiscalizar as atividades auxiliares, complementares ou
decorrentes dos serviços contratados;
13.5.19. Compete à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana - SMMU, ou a
quem ela ou lei específica o delegar, observadas as disposições da legislação vigente:
13.5.19.1. Aprovar o plano geral de prestação de serviços de transporte
público coletivo de passageiros;
13.5.19.2. Aprovar o plano geral de metas para a progressiva
conformação dos serviços;
13.5.19.3. Fiscalizar a prestação dos serviços públicos sob regime do
CONTRATO

13.6. DA EXECUÇÃO DO CONTRATO:
13.6.1. Os serviços deverão ser iniciados pela licitante CONCESSIONÁRIA
somente após a emissão da respectiva Ordem de Serviço, a ser emitida pela
CONTRATANTE.
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13.6.2. A CONCESSIONÁRIA fiscalizará a execução do contrato, a fim de
verificar se no seu desenvolvimento estão sendo observadas as especificações e demais
requisitos nele previstos, reservando-se ao direito de rejeitar os serviços que, a seu
critério, não forem considerados satisfatórios.
13.6.3. A fiscalização dos trabalhos será exercida pela CONCESSIONÁRIA,
diretamente ou por meio de ente regulador específico, expressamente designado como o
responsável pelo acompanhamento dos serviços relativos à Dispensa de Licitação em
questão.
13.6.4. A fiscalização por parte do MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA não eximirá
a CONCESSIONÁRIA das responsabilidades previstas no Código Civil e dos danos que vier
a causar ao MUNICÍPIO ou a terceiros, por culpa ou dolo de seus empregados ou de seus
prepostos na execução do contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA:
14.1. A CONCESSIONÁRIA deverá obedecer às normas e especificações na forma
da lei, bem como respeitar rigorosamente as recomendações da ABNT.
14.2. A CONCESSIONÁRIA deverá comparecer, sempre que solicitada, à sede do
MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, em horário por esta estabelecida, a fim de receber
instruções e acertar providências, incidindo a CONCESSIONÁRIA no caso de não
atendimento desta exigência, na multa estipulada no contrato.
14.3. A CONCESSIONÁRIA deverá respeitar todas as leis e normas de execução
dos serviços em vias e logradouros públicos do Município, incidindo a CONCESSIONÁRIA
no caso de não atendimento desta exigência, na multa e penalidades estipuladas no
contrato.
14.4. A CONCESSIONÁRIA deverá adotar medidas, precauções e cuidados
tendentes a evitar danos materiais e pessoais a seus funcionários, a seus prepostos, aos
usuários dos serviços públicos e a terceiros em geral, pelo que será inteiramente
responsável.
14.5. As contratações, inclusive de mão-de-obra, serão regidas pelas disposições de
Direito Privado e pela Legislação Trabalhista, não se estabelecendo qualquer relação entre
terceiros contratados e o MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA.
14.6. Durante a execução do contrato, a CONCESSIONÁRIA será responsável pelos
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e seguros dele decorrentes de
seus próprios quadros e de seus subcontratados.
14.7. Incumbe à CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo do cumprimento dos encargos
estabelecidos no contrato e em conformidade com a legislação aplicável à espécie, deverá:
14.7.1. Prestar o serviço público de Transporte Coletivo de Passageiros
adequado, na forma prevista neste contrato e seus anexos e, naquele da prestação dos
serviços e nas demais disposições técnicas aplicáveis;
14.7.2. Fornecer ao PODER CONCEDENTE, na forma e prazos fixados em
instrumento de regulação pertinente, toda e qualquer informação disponível relativa ao
serviço, bem como qualquer modificação ou interferência causada por si ou por terceiros;
14.7.3. Informar os usuários a respeito das interrupções programadas do
serviço e seu restabelecimento, obedecendo às condições e prazos que forem fixados por
ato administrativo exarado pelo PODER CONCEDENTE;
14.7.4. Acatar as recomendações de agentes de fiscalização do PODER
CONCEDENTE;
14.7.5. Cumprir e fazer cumprir disposições do Regulamento da prestação
dos serviços e demais normas aplicáveis;
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14.7.6. Manter em dia o inventário e o registro dos bens afetos e os não
afetos ao CONTRATO;
14.7.7. Manter a disposição do PODER CONCEDENTE os documentos,
projetos, registros contábeis e demais informações técnicas, operacionais e financeiras
relativas ao CONTRATO;
14.7.8. Permitir aos encarregados pela fiscalização do PODER
CONCEDENTE o seu livre acesso, em qualquer época, aos veículos, aos equipamentos e
às instalações vinculadas ao CONTRATO;
14.7.9. Zelar pela integridade dos bens afetos ou não afetos ao CONTRATO,
mediante a contratação dos respectivos seguros;
14.7.10. Captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à
prestação do serviço público de Transporte Coletivo de Passageiros;
14.7.11. Manter sistemas de monitoramento da qualidade dos serviços
prestados;
14.7.12. Receber a justa remuneração pela prestação do serviço público de
Transporte Coletivo de Passageiros e ter o contrato revisto, com vistas a garantir a
manutenção do equilíbrio económico-financeiro.
14.8. A CONCESSIONÁRIA deverá responsabilizar-se por eventuais danos que vier
a causar ao MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
na execução do contrato.
14.9. A CONCESSIONÁRIA deverá comunicar à fiscalização, no prazo de 05 (cinco)
dias, a contar da Ordem de Serviços, o preposto que, uma vez aceito pelo MUNICÍPIO DE
ARAÇATUBA, representará a CONCESSIONÁRIA na execução do contrato.
14.10. O preposto não poderá ser substituído sem prévia anuência do MUNICÍPIO
DE ARAÇATUBA.
14.11. A CONCESSIONÁRIA deverá manter durante a execução do contrato, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na Dispensa de Licitação.
14.12. É de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a substituição, no prazo
máximo de 48 (quarenta e oito) horas, na prestação do serviço, de qualquer veículo
impugnado, desde que comprovada irregularidade dos fatos e, após comprovação do
recebimento da impugnação tecnicamente fundamentada.
14.13. A CONCESSIONÁRIA será responsável por quaisquer danos materiais e
ambientais que venham a ocorrer em virtude dos serviços realizados bem como assumirá
integral responsabilidade pelos danos que causar ao MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA ou a
terceiros, por si ou por seus representantes, na execução dos serviços contratados,
isentando o poder público de qualquer responsabilização.
14.14. Serão, ainda, de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA as obrigações
decorrentes de acidente do trabalho ocorridos na execução dos serviços contratados; uso
indevido de patentes registradas; as resultantes de caso fortuito e por qualquer causa, pelas
indenizações que possam vir a serem devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços
contratados, ainda que ocorridos na via pública; bem como pelas obrigações trabalhistas e
encargos sociais decorrentes da execução dos serviços, com o seguro de acidentes de seus
operários ou empregados, bem como, a quitação das exigências municipais, estaduais ou
federais.
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14.15. A CONCESSIONÁRIA deverá adotar todas as providências no sentido de
serem cumpridas, rigorosamente, por seus empregados, as normas de higiene e de
prevenção de acidentes vigentes, devendo cumprir todas as obrigações trabalhistas e de
Higiene, Segurança e Medicina do Trabalho, inclusive o Capítulo V, Titulo II, da
Consolidação das Leis do Trabalho, bem como Legislação Complementar, Portarias e
Normas Regulamentadoras pertinentes e atender as demais normas legais.
14.16. A CONCESSIONÁRIA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições
contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários nos serviços, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato, conforme disposto no
§1º do artigo 65 da Lei Federal n.º 8.666/93.
14.17. A CONCESSIONÁRIA será responsável, na forma da lei, pela qualidade,
correção e segurança dos serviços prestados.
14.18. A CONCESSIONÁRIA deverá manter durante toda a execução do contrato
seguro de responsabilidade civil, a ser apresentado por ocasião da assinatura do mesmo.
14.19.. A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar ao Poder Concedente, balancetes
semestrais e, anualmente, fazer publicar os balanços de demonstrativos de resultado, já
exigíveis, auditados por empresa de auditoria especializada.
14.20. OBJETIVOS E METAS DA CONCESSIONÁRIA
14.20.1. A CONCESSIONÁRIA deverá, obrigatoriamente, cumprir, nos termos
do contrato e seus anexos, assim como as condições constantes em sua Proposta
Comercial.
14.20.2. A CONCESSIONÁRIA deverá, obrigatoriamente, cumprir as normas
previstas nos regulamentos do CONTRATO e da prestação dos serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS: Constituem
direitos e obrigações dos usuários, sem prejuízo do disposto na legislação aplicável
no contrato, o seguinte:

15.1. Receber o serviço público de Transporte Coletivo de Passageiros em
condições adequadas, de acordo com o previsto no Edital, neste CONTRATO e demais
normas aplicáveis e, em contrapartida, pagar a respectiva tarifa;
15.2. Receber do PODER CONCEDENTE e da CONCESSIONÁRIA as informações
necessárias para a defesa dos interesses individuais ou coletivos;
15.3. Levar ao conhecimento da CONCESSIONÁRIA as irregularidades das quais
venham a ter conhecimento, referentes ao CONTRATO;
15.4. Comunicar ao PODER CONCEDENTE os atos ilícitos ou irregulares
porventura praticados pela CONCESSIONÁRIA ou seus prepostos na execução do
contrato;
15.5. Utilizar o serviço público de Transporte Coletivo de Passageiros de forma
racional e parcimoniosa, evitando os desperdícios e colaborando com a preservação dos
recursos naturais;
15.6. Quando solicitado, prestar as informações necessárias para que o serviço
possa ser-lhe prestado de forma adequada e racional, responsabilizando-se pela incorreção
ou omissão;
15.7. Contribuir para a permanência das boas condições do sistema e dos bens
públicos, por intermédio dos quais é prestado o serviço público de Transporte Coletivo de
Passageiros;
15.8. Receber da CONCESSIONÁRIA as informações necessárias à utilização do
serviço público de Transporte Coletivo de Passageiros;
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15.9. Observar e cumprir as normas emitidas pelas autoridades competentes.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO DOS BENS PÚBLICOS:
16.1. Integram este contrato os bens e equipamentos neles contidos, que deverão ser
descritos em “Termo de Transferência de Bens Móveis e Imóveis” onde conste o estado de cada
bem nele relacionado, a ser firmado pelas partes na data de assinatura do contrato.
16.2. Constituem-se responsabilidades da CONCESSIONÁRIA:
· Manter em dia o inventário e registro dos bens públicos, garagens, frota, e
aqueles que reverterão ao Poder Público;
· Zelar pela integridade dos bens públicos;
· Responsabilizar-se pela guarda e vigilância de todos os bens que integram a
concessão;
· Submeter, previamente, ao Poder Público a desativação e baixa dos bens
públicos, bem como os reversíveis vinculados à concessão.
16.3. A CONCESSIONÁRIA não poderá, por qualquer forma, alienar ou onerar os bens
públicos, bem como os reversíveis vinculados à concessão.
16.4. Na extinção da concessão será procedida vistoria dos bens públicos que a integram
e lavrado “Termo de Devolução de Bens” sob a posse do concessionário, com a indicação
detalhada do estado de conservação dos mesmos, de acordo com laudo a ser elaborado por
perito escolhido de comum acordo entre as partes, dentre profissionais de reputação ilibada e
reconhecida capacidade técnica.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA INTERVENÇÃO:
17.1. O Poder Concedente, para assegurar a adequada prestação do serviço concedido
ou para sanar deficiência grave na respectiva prestação, bem como o fiel cumprimento das
normas contratuais, regulamentares e legais pertinentes, poderá determinar a intervenção na
operação do serviço, por meio de decreto, nas seguintes situações:
a) paralisação ou ameaça de paralisação das atividades, assim entendidas a
interrupção ou solução de continuidade da prestação dos serviços;
b) inadequação, insuficiência ou deficiência grave dos serviços, não resolvidas
em prazo fixado pelo Poder Concedente para regularização da situação;
c) reiterada inobservância dos dispositivos contidos no Regulamento do Serviço,
tais como os concernentes ao itinerário ou horário determinados, salvo por motivos plenamente
justificados;
d) não atendimento a intimação expedida pelo Poder Concedente no sentido de
retirar de circulação veículo julgado em condições comprovadamente inadequadas para o
serviço;
e) descumprimento, por parte da Concessionária, devidamente comprovada em
processo administrativo, da legislação trabalhista, de modo a comprometer a continuidade dos
serviços executados;
f) ocorrência de irregularidades dolosas contábeis, fiscais e administrativas
apuradas mediante auditoria, que possam interferir na consecução dos serviços concedidos;
g) redução superior a 20% (vinte por cento) dos veículos de transporte de
passageiros empregados em quaisquer dos serviços, por mais de 48 (quarenta e oito) horas;
h) desequilíbrio econômico-financeiro decorrente de má administração que
coloque em risco a continuidade dos serviços;
i) prática reincidente de infrações;
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j) inobservância reiterada de atendimento das condições de qualidade e
universalização;
k) infração à ordem econômica, nos termos da legislação própria;
l) utilização da infraestrutura para fins ilícitos;
m) omissão em prestar contas ao Poder Concedente ou oferecimento de óbice à
atividade fiscalizatória que pressuponham a prática de qualquer das ocorrências mencionadas
nos incisos anteriores;
n) em outras hipóteses em que haja risco à continuidade, qualidade e
generalidade dos serviços ou que possam acarretar prejuízo aos usuários ou à ordem pública.
17.2. O decreto de intervenção indicará:
a) os motivos da intervenção e sua necessidade;
b) o prazo de intervenção, que será de, no máximo, 6 (seis) meses, poderá ser,
excepcionalmente, prorrogado por 60 (sessenta) dias;
c) as instruções e regras que orientarão a intervenção;
d) o nome e qualificação do interventor que, representando o Poder Público
Municipal, coordenará a intervenção.
17.3. Decretada a intervenção, o Poder Concedente deverá, no prazo de 30 (trinta)
dias, instaurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinantes e apurar
responsabilidade, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
17.4. O procedimento a que se refere o item anterior durará o tempo necessário para
comprovar as causas determinantes e apurar as responsabilidades, não excedendo o prazo de
30 (trinta) dias após o encerramento da intervenção.
17.5. A decretação da intervenção levará ao imediato afastamento dos administradores
da Concessionária e não afetará o curso regular dos negócios da Concessionária nem seu
normal funcionamento.
17.6. O interventor prestará contas e responderá pessoalmente pelos atos que praticar.
17.7. Dos atos do interventor caberá recurso ao Poder Executivo, na qualidade de
Poder Concedente;
17.8. Para os atos de alienação e disposição do patrimônio da Concessionária, o
interventor necessitará de prévia autorização da Concessionária e do Poder Concedente.
17.9. Não será decretada a intervenção quando, a juízo do Poder Concedente, ela for
considerada inócua, injustamente benéfica à Concessionária ou desnecessária em face da
pretendida solução do problema que tiver suscitado o propósito da intervenção.
17.10. Se for verificada a impossibilidade do restabelecimento do serviço em nível
adequado, encerrar-se-á a intervenção e decretar-se-á a caducidade da concessão.
17.11. Cessada a intervenção, se não for extinta a concessão, a administração do
serviço será devolvida à Concessionária, precedida de prestação de contas pelo interventor.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA EXTINÇÃO DO CONTRATO:
18.1. Considerar-se-á extinto o presente Contrato nas seguintes hipóteses
a) término do prazo contratual
b) encampação;
c) caducidade;
d) rescisão;
e) anulação;
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f) falência ou extinção da Concessionária.
18.2. A extinção da concessão devolve à Administração Municipal os direitos e deveres
relativos à prestação dos serviços, bem como os bens referidos na Cláusula Quinze.
18.3. Após a extinção do Contrato, o Poder Concedente procederá aos levantamentos,
avaliações e liquidações necessárias, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, salvo na hipótese
de término do prazo contratual, quando estas providências deverão ser adotadas pelo Poder
Concedente com antecedência.
18.4. Extinto o Contrato antes do seu termo, o Poder Concedente, sem prejuízo de outras
medidas cabíveis, poderá:
18.4.1. Ocupar, temporariamente, bens móveis e imóveis e valer-se de pessoal
empregado na prestação dos serviços da concessão considerado imprescindível à sua
continuidade;
18.4.2. Manter os Contratos firmados pela Concessionária com terceiros pelo
prazo e nas condições inicialmente ajustadas, respondendo os terceiros pelos prejuízos
decorrentes do não cumprimento das obrigações assumidas.
18.5. Considera-se encampação a retomada das atividades integrantes da concessão
pelo Poder Concedente durante o prazo de concessão, em face de razões de interesse público,
mediante lei autorizativa específica e precedida de pagamento de indenização.
18.6. O presente Contrato poderá ter sua caducidade declarada por ato do Poder
Concedente e respeitado processo administrativo que assegure ampla defesa à Concessionária,
nas hipóteses de:
a) deficiência reiterada na prestação dos serviços objeto da concessão;
b) descumprimento das obrigações relativas às frotas de veículos e garagens
previstas neste Contrato;
c) descumprimento das metas de universalização e de qualidade dos serviços,
previstas na lei, na regulamentação e neste Contrato;
d) transferência do controle societário, cisão ou fusão da Concessionária ou
ainda incorporação ou redução do seu capital sem a prévia aprovação do Poder Concedente;
e) transferência da concessão sem prévia anuência do Poder Concedente;
f) dissolução ou falência da Concessionária;
g) quando, embora cabível a intervenção, sua decretação for inconveniente,
inócua, desnecessária ou ainda injustificadamente benéfica à Concessionária;
h) prática reiterada de faltas graves ou gravíssimas, conforme definidas na
cláusula décima terceira deste Contrato;
i) a falta de pagamento de multa contratual imposta pelo Poder Concedente.
18.7. A declaração de caducidade não elidirá a aplicação das penalidades cabíveis nos
termos deste Contrato pelas infrações praticadas pela Concessionária.
18.8. O contrato de concessão somente poderá ser rescindido, por iniciativa da
Concessionária, no caso de descumprimento das normas contratuais pelo Poder Concedente,
mediante ação judicial especialmente intentada para esse fim.
18.8.1. Os serviços prestados pela Concessionária não poderão ser
interrompidos ou paralisados até final decisão judicial transitada em julgado que autorize a
rescisão.
18.9. A anulação será decretada pelo Poder Concedente ou pelo Poder Judiciário, em
caso de irregularidade grave e insanável do Contrato, observado o regime de indenização
previsto neste Contrato e na Lei nº 8.987/95.
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CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DA GARANTIA CONTRATUAL:
19.1. Em ATÉ 10 (DEZ) DIAS, após a assinatura do presente Termo Contratual a
CONCESSIONÁRIA deverá apresentar comprovante de prestação de garantia no valor de
R$ ...........(.................), correspondente a 5% (cinco por cento)do valor estimado para os
investimentos (item 15.3 do edital).
19.2. A exigência da garantia de execução do contrato será apresentada mediante a
opção por uma das modalidades previstas no § 1º do artigo 56 da Lei Federal n.º 8.666/93, pelo
prazo total da concessão ou de forma anual, com vigência mínima de 01 (um) ano, devendo ser
renovada a cada prorrogação, nos mesmos termos, observados ainda os seguintes requisitos:
a) A CONCESSIONÁRIA deverá apresentar, no prazo máximo de 10 (dez) dias,
prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato,
comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da
dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, sendo que, nos casos de contratação de
serviços continuados de dedicação exclusiva de mão de obra, o valor da garantia deverá
corresponder a cinco por cento do valor total do contrato;
b) a garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o
pagamento de:
1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não
adimplemento das demais obrigações nele previstas;
2. prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa
ou dolo durante a execução do contrato;
3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à
CONCESSIONÁRIA; e
4. obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza,
não adimplidas pela CONCESSIONÁRIA;
c) a modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os
eventos indicados nos itens da alínea “b”;
d) a garantia em dinheiro deverá ser efetuada em conta específica com correção
monetária, em favor do contratante, que será indicada na oportunidade da assinatura do
Contrato;
e) a inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a
aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso,
observado o máximo de 2% (dois por cento);
f) o atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover
a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas,
conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993;
g) o garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo
instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à
CONCESSIONÁRIA;
h) a garantia será considerada extinta:
1. com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o
levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de
declaração da Administração, mediante termo circunstanciado, de que a CONCESSIONÁRIA
cumpriu todas as cláusulas do contrato; e
2. após o término da vigência do contrato, que poderá ser estendido em
caso de ocorrência de sinistro;
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i) o contratante não executará a garantia nas seguintes hipóteses:
1. caso fortuito ou força maior;
2. alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das
obrigações contratuais;
3. descumprimento das obrigações pela CONCESSIONÁRIA decorrente
de atos ou fatos da Administração; ou
4. prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração;
j) não serão admitidas outras hipóteses de não execução da garantia, que não as
previstas na alínea “i”; e
k) A garantia prevista no Contrato somente será liberada ante a comprovação de
que a empresa ou Consórcio pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da
contratação, e que, caso esse pagamento não ocorra até o fim do terceiro mês após o
encerramento da vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas
trabalhistas diretamente pela Administração.
19.3. Em caso de alteração contratual, a CONCESSIONÁRIA deverá promover a
complementação da garantia, bem como, se for o caso, de sua respectiva validade, de modo a
que o valor da garantia corresponda sempre ao percentual de 5% do valor do investimento e seu
período de validade seja sempre o determinado nesta Cláusula.
19.4. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a substituir ou prorrogar o prazo da garantia
oferecida, caso expire a validade da mesma antes do encerramento do contrato.
19.5. Em havendo aditamento do valor contratual a CONCESSIONÁRIA deverá
proceder, em até 10 (dez) dias, ao aditamento da caução, de modo a manter-se a garantia
inicial.
19.6. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a substituir ou prorrogar o prazo da garantia
oferecida, caso a mesma venha a vencer antes do recebimento definitivo dos serviços.
19.7. Após o término do contrato, a CONCESSIONÁRIA, deverá solicitar a devolução da
garantia, devendo protocolizar o pedido, que deverá ser processado até 05 (cinco) dias úteis do
seu recebimento, respeitado o item 19.2.
19.8. A devolução da garantia não isentará a CONCESSIONÁRIA quanto às
responsabilidades que lhe couberem, segundo as prescrições do artigo 618 do Código Civil.
19.9. A garantia, caso recolhida em moeda corrente, será atualizada monetariamente de
acordo com a variação do IPCA do IBGE em consonância com o que dispõe o Decreto Municipal
17.067/2013, ou outro índice adotado em substituição deste pelo governo federal, até a data de
sua restituição à CONCESSIONÁRIA.
19.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigação, e não rescindido o contrato, a CONCESSIONÁRIA obriga-se a fazer a
respectiva reposição no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, contados da data em que for
notificada.
19.11. A garantia Contratual deverá ser apresentada nos termos desta Cláusula e, em
hipótese alguma, será aceita garantia “pro rata temporis”.
CLÁUSULA VIGÉSIMA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES
20.1. Integram este contrato, como se transcritos fossem, a proposta técnica e a proposta
comercial, o edital e seus anexos, os demais elementos que compõem o processo administrativo
mencionado no preâmbulo.
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CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA – DO FORO
21.1. Fica eleito o foro da Comarca de Araçatuba para dirimir eventual controvérsia
decorrente do presente contrato, o qual preferirá a qualquer outro, por mais privilegiado que
possa se afigurar.
E, por estarem justas e contratadas, as partes assinam o presente instrumento, lavrado
em 03 (três) vias de igual teor, perante as testemunhas in-fine identificadas.

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA

Araçatuba, ............. de ................................ de 2018.

DILADOR BORGES DAMASCENO
- PREFEITO MUNICIPAL ................................................................

- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA ................................................................
- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO –
................................................................
- SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS –
................................................................
- SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA –
...............................................................
- CONCESSIONÁRIA -
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE: ___________________________________________________________
CONTRATADO: ____________________________________________________________
CONTRATO SMA/DLC N.º: ___________________________________________________
OBJETO: _________________________________________________________________

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:
1.

Estamos CIENTES de que:

a) o ajuste acima referido estará sujeito a análise e julgamento pelo Tribunal de
Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das
manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema
de Processo Eletrônico, conforme dados abaixo indicados, em consonância com o estabelecido
na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que
vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do
Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em
conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciandose, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de
Processo Civil;
d) Qualquer alteração de endereço – residencial ou eletrônico – ou telefones de
contato deverá ser comunicada pelo interessado, peticionando no processo.
2.

Damo-nos por NOTIFICADOS para:

a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e
consequente publicação;
b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais,
exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.
LOCAL e DATA: _________________________________________________
GESTOR DO ÓRGÃO/ENTIDADE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura:______________________________________________________
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Responsáveis que assinaram o ajuste:

Pelo CONTRATANTE:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________

Pela CONCESSIONÁRIA:
Nome: _________________________________________________________
Cargo:__________________________________________________________
CPF: ____________________________ RG: __________________________
Data de Nascimento: ____/____/_____
Endereço residencial completo: ______________________________________
E-mail institucional ________________________________________________
E-mail pessoal:___________________________________________________
Telefone(s):______________________________________________________
Assinatura: ______________________________________________________
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CADASTRO DO RESPONSÁVEL

ÓRGÃO OU ENTIDADE:

Nome:
Cargo:
CPF:
RG:
Data de Nascimento:

____/____/_____

Endereço residencial:
E-mail institucional:
E-mail pessoal:
Telefone Residencial:
Telefone Comercial:
Telefone Celular:
Período de gestão:

* Todos os campos são de preenchimento obrigatório.
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ANEXO III
PLANO DE MOBILIDADE URBANA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA
CONTRATO SMA/DLC Nº 043/2015

PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE ARAÇATUBA
EMISSÃO: Primeira Etapa – Análise Prévia – 17/08/15
EMISSÃO: Segunda Etapa – Diretrizes Gerais – 28/09/15
EMISSÃO: Terceira Etapa – Definição de Programas de Implantação – 02/10/15
EMISSÃO: Quarta Etapa – Edição Final do Plano de Mobilidade Urbana - 07/10/15
EMISSÃO: Etapa Suplementar – Após Reunião com Vereadores em 07/02/17 (Ver pág. 14)
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APRESENTAÇÃO
APRESENTAÇÃO
A.1. Objetivo
Este relatório tem a finalidade de apresentar os resultados dos estudos realizados para a
consecução do PLANO DE MOBILIDADE URBANA DE ARAÇATUBA, objeto do Contrato
SMA/DLC nº 043/2015, conduzidos pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana da
Prefeitura Municipal.
A conceituação, o embasamento legal e o escopo dos trabalhos contratados obedece ao Termo
de Referência estatuído no edital da licitação efetuada na modalidade do Convite nº 001/2015,
constante do Processo nº 180/2015 da Prefeitura Municipal de Araçatuba, o qual faz parte
integrante do contrato em pauta.
A.2. Conceituação
Com bastante propriedade, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana estabeleceu
claramente a conceituação e o referencial adotados para a elaboração do presente plano de
mobilidade urbana, como a seguir exposto.
Problema atual
Uma das principais preocupações dos Poderes Executivos das cidades brasileiras refere-se aos
aspectos da mobilidade urbana.
Trata-se de algo excruciante nos dias atuais em nosso País. Este problema, aparentemente, não
se restringe às metrópoles, ou às cidades mais portentosas. As dificuldades de trânsito também
chegaram às cidades de porte médio, prenunciando agravamento da baixa mobilidade com o
passar do tempo.
Dentro de técnicas tradicionais, qualquer plano urbanístico elaborado até fins da década de
1980, tinha alcance de 20 anos. Pois nessa época, era inimaginável que a nossa indústria
automobilística pudesse vir a ofertar no mercado 10.000 veículos por dia e encontrar procura e
capacidade de compra na população média. Na primeira década do terceiro milênio, o aumento
da produção de automóveis foi superior a 6% ao ano, tendo alcançado quase 10% em 2013. Não
se pode esquecer que o crescimento vegetativo da população brasileira, apesar do aumento da
longevidade, tem sido ligeiramente superior a 1%, portanto menor que a evolução da indústria
automobilística. Uma breve reflexão a respeito desta realidade explica a chegada do caos no
trânsito urbano em geral. Há um exagero de veículos em relação à área carroçável das vias
públicas. Cabe aos urbanistas repensar em novos critérios para os estudos de vias de
comunicação e transportes em nossas cidades.
Legislação
O então latente problema da mobilidade urbana não passou despercebido aos pró-homens do
Congresso Nacional na elaboração da Constituição Federal.
Senão vejamos o que diz a Carta Magna.
Art. 21. Compete à União: (...) XX - instituir diretrizes para o
desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e
transportes urbanos; (...)
Art. 30. Compete aos Municípios: I - legislar sobre assuntos de
interesse local; II - suplementar a legislação federal e a estadual no
que couber; (...) V - organizar e prestar, diretamente ou sob regime
de concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local,
incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial; (...) VIII promover, no que couber, adequado ordenamento territorial,
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da
ocupação do solo urbano; (...)
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Art. 31. A fiscalização do Município será exercida pelo Poder
Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas
de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei.
(...)
Art. 182. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo
Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei,
tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes.
§ 1º - O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório
para cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento
básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana.
No ano de 2001, a Lei n.º 10.257 estabeleceu o Estatuto da Cidade, rezando o que segue:
Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno
desenvolvimento das funções sociais da cidade e da propriedade
urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais: (...) VII – integração
e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em
vista o desenvolvimento socioeconômico do Município e do território
sob sua área de influência;
Art. 40. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento
básico da política de desenvolvimento e expansão urbana.
§ 1o O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento
municipal, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e
o orçamento anual incorporar as diretrizes e as prioridades nele
contidas.
§ 2o O plano diretor deverá englobar o território do Município como
um todo.
§ 3o A lei que instituir o plano diretor deverá ser revista, pelo menos,
a cada dez anos.
Neste diapasão, certamente sob a recente e intensa pressão das populações citadinas, foi
promulgada a Lei n.º 12.587, em 3 de janeiro de 2012, instituindo “as diretrizes da Política
Nacional de Mobilidade Urbana”, dentre outras providências.
Em seu artigo 1.º, tal lei é absolutamente clara:
Art. 1o A Política Nacional de Mobilidade Urbana é instrumento da
política de desenvolvimento urbano de que tratam o inciso XX do art.
21 e o art. 182 da Constituição Federal, objetivando a integração
entre os diferentes modos de transporte e a melhoria da
acessibilidade e mobilidade das pessoas e cargas no território do
Município.
Portanto, o enfoque da Política Nacional de Mobilidade Urbana é a orientação segura para se
fixar um escopo de trabalho em busca da solução adequada do problema.

Diretrizes para a Política de Mobilidade Urbana
A Lei 12.587/12 é um excelente instrumento de orientação nos estudos da mobilidade urbana.
Em seu Capítulo I, é claramente fixado o objetivo de tais estudos e subsequentes implantações
de obras e serviços públicos:
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Art. 2o A Política Nacional de Mobilidade Urbana tem por objetivo
contribuir para o acesso universal à cidade, o fomento e a
concretização das condições que contribuam para a efetivação dos
princípios, objetivos e diretrizes da política de desenvolvimento
urbano, por meio do planejamento e da gestão democrática do
Sistema Nacional de Mobilidade Urbana.
Vê-se que a meta é a universalização do atendimento à população, a qual, para ser alcançada
exige planejamento e gestão.
De modo ordenado, a lei qualifica e classifica os modos e serviços de transporte urbano, quanto
aos tipos de veículos e viaturas e aos usos do transporte, abrangendo passageiros e cargas.
Além disso, distingue as características de transporte coletivo e individual, público ou privado.
Ademais, a lei também apresenta o elenco de obras de infraestrutura a serem minimamente
consideradas no planejamento:
Art. 2.º, § 3o - São infraestruturas de mobilidade urbana:
I - vias e demais logradouros públicos, inclusive metroferrovias,
hidrovias e ciclovias;
II - estacionamentos;
III - terminais, estações e demais conexões;
IV - pontos para embarque e desembarque de passageiros e cargas;
V - sinalização viária e de trânsito;
VI - equipamentos e instalações; e
VII - instrumentos de controle, fiscalização, arrecadação de taxas e
tarifas e difusão de informações.
Na sequência, evitando interpretações dúbias, a lei estabelece definições precisas da
terminologia técnica, compreendendo o modo de transporte e sua aplicação.
Os princípios, as diretrizes e os objetivos da política de mobilidade urbana são detalhados de
maneira suficiente para que os estudos alcancem a universalização e adequação dos serviços
de transportes, assim como de sua “integração com a política de desenvolvimento urbano e
respectivas políticas setoriais de habitação, saneamento básico, planejamento e gestão
do uso do solo no âmbito dos entes federativos”, sem descuidar das mitigações de impactos
ambientais e da abrangência social e econômica das intervenções.
A regulação dos serviços de transporte público coletivo
Atento para o elemento fundamental à adequação de qualquer serviço, principalmente quando o
alcance for público, o legislador cuidou de fixar as diretrizes para que a Administração Pública
proceda à regulação dos serviços de transporte público coletivo, tal que sua remuneração,
preferencialmente tarifada, mantenha equilibrada econômico e financeiramente sua implantação,
operação e manutenção.
Cumpre notar que este tipo de regulamentação é facilmente aplicável a concessionários ou
permissionários privados e razoavelmente impositivos a empresas e órgãos públicos. Mas não
pode deixar no esquecimento os deveres do poder público concedente quanto à boa qualidade
do sistema de infraestrutura, substantivamente composto pela malha viária e drenagem pluvial.
Hoje em dia, o conceito de entidade reguladora, erroneamente designada pelo termo “agência
reguladora”, já está se consolidando como a função essencial de aplicador dos desígnios
contratuais, com especial representação dos usuários, para que o contrato seja juridicamente
seguro e esteja permanentemente equilibrado econômico e financeiramente.
Neste passo, a lei fixa de modo claro os direitos dos usuários e a orientação para que a
sociedade civil participe proativamente da organização dos serviços de transporte público.
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As atribuições das esferas do Poder Público
O principal ator no processo de administração dos serviços públicos de transportes e
organização da eficiente mobilidade urbana é claramente o Poder Público Municipal, em face
do interesse local assegurado pela Constituição Federal.
A lei 12.587/12 reza:
Art. 18. São atribuições dos Municípios:
I - planejar, executar e avaliar a política de mobilidade urbana, bem
como promover a regulamentação dos serviços de transporte
urbano;
II - prestar, direta, indiretamente ou por gestão associada, os
serviços de transporte público coletivo urbano, que têm caráter
essencial;
III - capacitar pessoas e desenvolver as instituições vinculadas à
política de mobilidade urbana do Município.
Desde logo, as iniciativas competem ao Poder Executivo Municipal, amparado no que couber ou
for exigível, pelo Poder Legislativo Municipal.
No que tange à esfera da União, suas atribuições fixadas em lei se referem a prestar
assistência técnica e financeira aos Estados, Distrito Federal e Municípios, além do
estímulo e apoio geral às demais esferas.
Quanto ao Poder Público Estadual e do Distrito Federal, suas atribuições precípuas estão
ligadas aos serviços de transporte público coletivo intermunicipais de caráter urbano, em
conformidade com o § 1º do art. 25 da Constituição Federal que poderão ser prestados
diretamente ou por delegação ou gestão associada.
Planejamento e Gestão dos Sistemas de Mobilidade Urbana
Segundo a Lei de Mobilidade Urbana, os planos deverão contemplar:
·

objetivos de curto, médio e longo prazo;

·

identificação dos meios financeiros e institucionais para implantação e execução;

·

mecanismos de monitoramento e avaliação dos objetivos; e

·

metas de atendimento e universalização da oferta de transporte público coletivo.

Ao Poder Público cabe:
·

planejar e coordenar os diferentes modos e serviços;

·

avaliar e fiscalizar os serviços e monitorar desempenhos;

·

implantar a política tarifária;

·

dispor sobre itinerários, frequências e padrão de qualidade dos serviços;

·

estimular a eficácia e a eficiência dos serviços de transporte público coletivo;

·

garantir os direitos e observar as responsabilidades dos usuários; e

·

combater o transporte ilegal de passageiros.

Dentre outros instrumentos de gestão do sistema de transporte e da mobilidade urbana, a lei
estabelece os seguintes poderes ao Gestor Público:
·

restrição e controle de acesso e circulação;

·

padrões de emissão de poluentes;

·

aplicação de tributos pela utilização da infraestrutura urbana, vinculando-se a receita à
aplicação exclusiva em infraestrutura urbana;
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·

dedicação de espaço exclusivo nas vias públicas para os serviços de transporte público
coletivo e modos de transporte não motorizados;

·

estabelecimento da política de estacionamentos de uso público e privado;

·

controle da operação do transporte de carga, concedendo prioridades ou restrições;

·

monitoramento e controle das emissões dos gases de transporte motorizado.

A lei estabelece que o Plano de Mobilidade Urbana é o instrumento de efetivação da Política
Nacional de Mobilidade Urbana e deverá contemplar os princípios, os objetivos e as diretrizes ali
exarados, focando especialmente as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana; os polos
geradores de viagens; a circulação viária; os serviços de transporte público coletivo; a integração
dos modos de transporte público e destes com os privados e os não motorizados; a
acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade; a operação e o
disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura viária; as áreas e horários de acesso e
circulação restrita ou controlada; as áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou
onerosos; os mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte público coletivo e da
infraestrutura de mobilidade urbana; e a sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica
do Plano de Mobilidade Urbana.
Obrigações dos Municípios
A lei 12.587/12 impõe o que segue:
Art. 24, § 4o - Os Municípios que não tenham elaborado o Plano de
Mobilidade Urbana na data de promulgação desta Lei terão o prazo
máximo de 3 (três) anos de sua vigência para elaborá-lo. Findo o
prazo, ficam impedidos de receber recursos orçamentários federais
destinados à mobilidade urbana até que atendam à exigência desta
Lei.
A.3. Escopo de Trabalho deste Plano
Dados gerais
O Município de Araçatuba não foge à regra. Hoje, em face de sua população fixa da ordem de
200.000 habitantes, enfrenta tráfego intenso ao longo do dia e congestionamentos localizados do
trânsito em horários de pico, matinal, ao meio-dia e fim da tarde.
O IBGE indica que havia 154.121 veículos registrados no município em 2014.
Sob estas circunstancias, urge que Araçatuba inicie uma gestão técnica dos problemas de
trânsito de veículos, começando pela elaboração de seu PLANO DE MOBILIDADE URBANA,
objeto deste Relatório.
Organização do Plano de Mobilidade Urbana
O Plano de Mobilidade Urbana deverá estar subordinado à Lei Orgânica e aos princípios do
Plano Diretor de Araçatuba e, necessariamente, deverá estar ajustado às características
arquitetônicas e urbanísticas próprias do município.
O Plano de Mobilidade Urbana a ser desenvolvido deverá ser organizado com o seguinte
conteúdo:
·

Objetivos de curto, médio e longo prazo.

·

Identificação dos meios financeiros para implantação e execução, mediante pesquisa
junto a instituições e bancos de fomento e empresariado privado interessado em
negócios locais, e identificação dos meios institucionais disciplinadores da matéria.

·

Recomendação para estabelecer mecanismos de monitoramento e avaliação dos
objetivos através de indicadores técnicos de análise sistemática, incluindo a estruturação
de uma entidade reguladora própria.
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·

Estabelecimento de metas de atendimento e universalização da oferta de transporte
público coletivo, mediante itemização de segmentos do plano com os respectivos
horizontes de implantação, sempre coadunado com os objetivos de curto, médio e longo
prazos.

Atividades estabelecidas para a consecução deste plano
Consoante o contrato SMA/DLC nº 043/2015, a elaboração deste plano obedeceu as fases a
seguir descritas.
PRIMEIRA FASE – ANÁLISE PRÉVIA
·

Levantamento minucioso dos planos, projetos e contratos de execução que afetam os
aspectos urbanísticos de Araçatuba.

·

Análise simplificada do volume diário de tráfego, incluindo linhas de transporte coletivo
existente.

·

Exame dos aspectos de macrodrenagem e sistema de drenagem pluvial.

·

Identificação dos principais problemas que afetam a mobilidade urbana.

·

Proposição de um partido urbanístico geral a ser adotado na busca das soluções dos
problemas.

SEGUNDA FASE – DIRETRIZES GERAIS
·

Esboço das obras previsíveis no partido urbanístico, contemplando:
Ø Análise da aplicabilidade de compartilhamento das vias carroçáveis entre os
modos de transporte, incluindo uma eventual dedicação de espaço exclusivo nas
vias públicas para os serviços de transporte público coletivo e modos de
transporte não motorizados, sempre visando o bem-estar geral da população.
Ø Diretrizes para restrição e controle de acesso e circulação.
Ø Diretrizes para a regulamentação e controle da operação do transporte de carga.
Ø Estabelecimento da política de estacionamentos de uso público e privado.

·

Avaliação sintética dos impactos ambientais, particularmente no que se refere aos
padrões de emissão de poluentes, seguida da proposição de padrões de emissão e de
monitoramento e controle das emissões dos gases de transporte motorizado.

TERCEIRA FASE – DEFINIÇÃO DE PROGRAMAS DE IMPLANTAÇÃO
·

Em estreita colaboração com os técnicos da Administração Pública, realização de
estudos preliminares, em nível de concepção, visando:
Ø Os serviços de transporte público coletivo aplicáveis.
Ø Análise da circulação viária.
Ø As infraestruturas do sistema de mobilidade urbana adequadas.
Ø A acessibilidade para pessoas com deficiência e restrição de mobilidade.
Ø A integração dos modos de transporte público e destes com os privados e os não
motorizados.
Ø A operação e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura viária.
Ø Os polos geradores de viagens.
Ø As áreas de estacionamentos públicos e privados, gratuitos ou onerosos.
Ø As áreas e horários de acesso e circulação restrita ou controlada.
Ø Os mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte público coletivo e
da infraestrutura de mobilidade urbana.
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Ø A sistemática de avaliação, revisão e atualização periódica do Plano de
Mobilidade Urbana em prazo não superior a 10 (dez) anos.
· Estimativa dos valores dos investimentos e identificação das fontes de financiamento.
QUARTA FASE – EDIÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA
· Elaboração do Relatório do Plano de Mobilidade Urbana, consubstanciado pelos estudos
e desenhos esquemáticos dos trabalhos realizados.
· Assessoria à Municipalidade para divulgação do Plano de Mobilidade Urbana, inclusive
com a realização de uma Consulta e uma Audiência Pública.
· Edição final do Plano de Mobilidade Urbana, incorporando as sugestões admissíveis
obtidas na Consulta e Audiência Pública.
EDIÇÃO SUPLEMENTAR
Dia 7 de fevereiro de 2017, a Municipalidade requisitou à INFRA uma nova exposição deste
Plano de Mobilidade Urbana de Araçatuba, ocasião em que foi deliberado o que segue:
·

O Secretário Municipal de Planejamento Urbano e Habitação, que está respondendo pela
Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, solicitou verificar a pertinência de
atualização de dados para o ano de 2017, resultando a conclusão abaixo:
ANÁLISE PARA ATUALIZAÇÃO 2014/2016

Conforme boletim do IBGE, a população estimada para Araçatuba em 2016 é de 193.828
pessoas.
Assim, verifica-se que em 2 anos, o crescimento populacional foi de 1,13%, ou seja, confirma
nossa hipótese de um crescimento inferior a 1,00% ao ano.
Como conseqüência, as CONCLUSÕES DESTE PLANO PERMANECEM VÁLIDAS.

·

Ficou acordado com os Vereadores que seriam votados, separada e sequencialmente, 2
(dois) projetos de lei:

Ø Aprovação da POLÍTICA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA estruturada neste
Plano de Mobilidade Urbana.
Ø Autorização para o Poder Executivo proceder à licitação da CONCESSÃO DOS
SERVIÇOS PÚBLICOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, observada
a legislação federal pertinente.
· Ficou ajustado que a INFRA procedesse a esta edição suplementar, incorporando os
termos acima e as observações já enviadas pela Câmara Municipal de Araçatuba.
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CAPÍTULO I
ANÁLISE PRÉVIA
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I. DIAGNÓSTICO GERAL
I.1. Caracterização Geral do Município
I.1.1. Histórico e formação administrativa
A história de Araçatuba está ligada à construção da Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, que, no
início do século XX, fez parte de uma política que visava à interiorização do país e sua ligação
com outros países da América do Sul. A ferroviacomeçou a ser construída em 1904, através do
trecho que ligava Bauru à cidade de Itapura, esta já nas barrancas do Rio Paraná.
Em2 de dezembro de 1908, as obrasalcançaram o quilômetro 280, onde foi montado um
acampamento,com uma estação provisória instalada em um vagão. Deste acampamento,
nasceu a atual cidade de Araçatuba. Existiam muitas árvores frutíferas de araçás, fato que
emprestou o nome à localidade. Em tupi-guarani, araçá é o nome da pequena fruta da classe
das goiabas e tuba significa grande quantidade. Pela boa qualidade das terras dessa região,
muitas famílias de agricultores aí se instalaram, imprimindo notável progresso ao centro urbano
em formação.
No início do ano de 1920, Araçatuba ainda pertencia à comarca de Penápolis.
Porém, dia 8 de dezembro de 1921foi promulgada a Lei Estadual 1.812, que deu autonomia ao
novo município. Em 19 de fevereiro de 1922, foi instalada a Comarca Municipal e dada a posse
aos primeiros vereadores.
O desenvolvimento do município passou por vários ciclos econômicos. O primeiro foi o do café, a
seguir o do algodão e, a partir dos anos 1950, o dapecuária, que predomina até os dias de
hoje.Desde a década de 1970, o setor sucro-alcooleiro tem ocupado forte posição econômica na
região.
Nas análises de economistas e de vários empresários, a região de Araçatuba é a que apresenta
o maior potencial para desenvolvimento em todo o Estado de São Paulo, graças à presença das
vias de comunicação e transporte que incluema Hidrovia Tietê-Paraná em franca operação, a
rodovia Marechal Rondon em autoestrada duplicada, o Aeroporto de padrão internacional e a
Ferrovia Novo Oeste, além de possível conexão ao Gasoduto Brasil-Bolívia que corta seu
território.
I.1.2. Localização e acessos
Araçatuba é a cidade sede da 9ª Região Administrativa do Estado de São Paulo.
Situa-se a noroeste do estado, com as coordenadas geográficas de Latitude Sul 21°12’12,38” e
Longitude Oeste 50°26’17,38”.
Dista 527 km da Capital, através das rodovias Castello Branco (SP-280), Prof. João Hipolito
Martins – Interligação (SP-209) e Marechal Rondon (SP-300).
Em Araçatuba localiza-se o Aeroporto Estadual Dario Guarita, situado a 10 km do centro da
cidade, com movimento anual da ordem de 80.000 pessoas.
A linha da Estrada de Ferro Noroeste serve a cidade, assim como a Hidrovia Tietê-Paraná, que
ali possui um projeto de terminal portuário para cargas e passageiros, em parte já implantado.
O município faz divisas ao norte com Auriflama, General Salgado, Nova Luzitânia, Guzolândia e
Santo Antonio do Aracanguá. A oeste são limítrofes os municípios de Sud Menucci, Pereira
Barreto, Mirandópolis, Lavínia, Valparaíso e Guararapes. Ao sul faz divisas com Bilac e Gabriel
Monteiro. Finalmente, a leste os limites são com os municípios de Birigui e Buritama.
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FONTE: Relatório do Plano de Saneamento de Araçatuba
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I.1.3. Clima
O Município de Araçatuba possui clima tropical semiúmido, segundo a classificação de Köppen
Geiger, com temperaturas médias anuais entre 17,40°C e 29,12°C.
DADOS CLIMATOLÓGICOS DE ARAÇATUBA
MES

TEMP.
MAX.
REG. (°)

TEMP.
MAX.
MED. (°)

TEMP.
MÉDIA
(°)

TEMP.
MÍN.
MED. (°)

TEMP.
MIN.
REG. (°)

CHUVA
mm)

DIAS C/
CHUVA
(>1mm)

UMIDADE REL.
(%)

HORAS
DE SOL

JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
ANO

38,6
37,5
37,2
35,2
35,0
33,2
34,5
37,2
39,8
39,6
39,2
39,2
39,8

31,5
31,7
31,6
30,3
28,1
27,5
27,5
30,1
31,4
30,9
31,2
31,1
30,2

25,2
25,3
24,9
22,9
20,2
19,2
18,8
21,1
23,2
23,8
24,5
24,8
22,8

20,2
20,4
19,6
17,0
14,3
13,0
12,1
14,1
16,6
17,8
18,6
19,7
17,0

13,7
15,8
6,0
7,3
1,2
2,0
-0,2
0,5
4,8
11,3
10,3
12,9
-0,2

206,8
187,1
141,4
54,2
58,1
34,2
23,5
23,1
56,2
128,3
143,0
199,3
1.255,2

13
12
10
4
4
3
3
3
5
9
9
12
87

80,6
80,7
78,8
74,6
73,9
73,4
68,1
62,8
64,6
71,6
72,8
79,6
73,5

214,6
208,2
229,9
243,3
233,0
225,6
244,8
253,8
200,3
226,4
236,9
197,6
2.714,4

FONTE: INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA
PERÍODO: 1961 A 1990

I.1.4. Aspectos Topográficos
Consoante os registros da Fundação SEADE - Sistema Estadual de Análise de Dados, o
território municipal de Araçatuba mede 1.167,44 km², aproximadamente 9,8 % do território da
Região de Governo e 4,7 % do território do Estado de São Paulo.
A topografia da área urbana tem relevo suave, praticamente plano, e a do território municipal
apresenta extensas chapadas.
O centro da cidade, na Praça Rui Barbosa, está na altitude de 402,91 m acima do nível do mar.
O solo tem matriz sílico-argilosa, sobreposta a arenitos, siltitos, conglomerados e folhelhos. Os
fundos de vales são recobertos por depósitos de húmus.
I.1.5 Aspectos Ambientais
Os aspectos ambientais mais preocupantes se referem ao sensível aumento das atividades
comerciais e industriais na área urbana, assim como a existência de grande número de poços
rasos para captação de água subterrânea, trazendo por conseqüência maior volume de
lançamento de efluentes em corpos d’água e riscos de contaminação do lençol freático.
Além disso foi constatada a existência de áreas de lavra de basalto abandonadas, cujas cavas
são utilizadas para bota-fora de entulho e disposição de lixo urbano, também expondo o lençol a
contaminações.
O vale do ribeirão Baguaçu apresenta extensas áreas com o ecossistema alterado e degradado
e, apesar da existência de APP (área de proteção permanente), observa-se ocupação
descontrolada por assentamentos populares desprovidos de mínimas condições de infraestrutura
urbana.
A expectativa atual, decorrente de maiores investimentos nos sistemas de coleta, afastamento e
tratamento dos esgotos sanitários, é de que haja mitigação paulatina de tais problemas
ambientais.
I.1.6. Uso e Ocupação do Solo
As principais características de uso e ocupação do solo urbano são as seguintes:
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·
·
·

Área central e avenidas principais: uso misto com predominância de atividades
comerciais e de serviços.
Áreas contíguas à zona central: uso residencial.
Áreas lindeiras às avenidas marginais: predominância de lotes desocupados.

I.1.7. População
Conforme publicação da Fundação SEADE, no ano de 2014 os indicadores populacionais,
atualizados, são os seguintes:
Indicador no ano
2014
População
Dens. Demográfica
Cresc.Geom.(4 anos)
População Urbana
Índice Envelhecim. *
Menores de 15 anos ¹
Maiores de 60 anos ²
Homens / Mulheres

No Município
185.509 hab.
158,90 hab/km²
0,55 % a.a.
98,07 % a.a.
90,55 %
17,29 %
15,65 %
92,42 %

Na Região de
Governo
561.709 hab.
50,45 hab/km²
0,76 % a.a.
94,72 % a.a.
83,93 %
17,94 %
15,05 %
97,44 %

No Estado de São
Paulo
42.673.386 hab.
171,92 hab/km²
0,87 % a.a.
96,21 % a.a.
64,32 %
19,99 %
12,85 %
94,79 %

(*) = (²) / (¹)
Cabe, neste momento, observar que os dados populacionais do IBGE (órgão Federal) são
sempre bastante próximos daqueles publicados pela SEADE (órgão do Estado de São Paulo),
mas raramente coincidem, devido às diferentes metodologias empregadas nos respectivos
levantamentos. A SEADE procede a aferições vinculadas à quantidade de ligações domiciliares
de energia elétrica associada à taxa de ocupação típica da localidade em apreço. Já o IBGE
parte dos censos de contagem populacional feitos a cada 10 anos e, depois, vai aplicando
índices médios de crescimento anual da população em cada região.
Para os efeitos de orçamentos municipais, há que se utilizar a estimativa do IBGE, uma vez que
o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) utiliza este indicador para distribuição dos
recursos fiscais centralizados. Porém para os efeitos de estudos técnicos de serviços de
infraestrutura no Estado de São Paulo, é mais recomendável a aplicação dos indicadores da
SEADE.
No caso em pauta, referido ao planejamento de intervenções urbanas, pode-se constatar que,
uma vez escolhido o parâmetro habitacional da SEADE, em comparação com aquele do IBGE,
as diferenças são irrelevantes para o estágio dos estudos em curso.
Inicialmente, verifica-se que em 2010, ano da contagem do IBGE, este órgão indicou uma
população de 181.579 habitantes em Araçatuba, ao passo que aSEADE registrou a população
de 181.618 habitantes, praticamente igual àquela informada pelo IBGE (diferença de apenas 39
habitantes – 0,02%). Em 2014, o IBGE informa claramente ser de 191.662 habitantes a
população estimada para Araçatuba, significando que esse órgão utiliza uma taxa anual linear de
1,36% a.a. mais que o dobro da taxa de crescimento sinalizada pela SEADE.
Considera-se exagerada essa taxa de crescimento populacional para cidades do porte de
Araçatuba, podendo conduzir a superdimensionamentos indesejáveis das instalações de
infraestrutura. Sob tais argumentos, adota-se neste estudo, que a taxa anual de crescimento
populacional de Araçatuba tende a atingir 0,66% a.a., assim conduzindo à adoção da população
de 233.450 habitantes no fim do plano em 2045.
I.1.8. Atividades econômicas
Araçatuba é significativo pólo de desenvolvimento do Noroeste Paulista. Em 2010, no Plano
Municipal de Esgotamento Sanitário foram indicados os principais segmentos das atividades
econômicas do município:
·
·
·
·

Pecuária;
Setor sucro-alcooleiro;
Indústria alimentícia;
Indústria metal-mecânica;
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·
·
·

Indústria moveleira;
Indústria química;
Indústria de automação, dentre outras especialidades.

São mais de cem estabelecimentos industriais que empregam mão de obra qualificada e se
valem da eficaz rede de logística que serve a região e da proficiente infraestrutura local. Cerca
de40% da produção é exportada.
O setor terciário acompanha essa boa situação econômica e se compõe de bancos,
supermercados, shopping centers, lojas de atacado e varejo, comércio e serviços ligados ao
agronegócio. Há uma boa oferta de hotéis, centros de eventos, convenções e exposições e
clubes recreativos.
Araçatuba é importante centro educacional, com três universidades particulares e uma estadual,
além de faculdades isoladas e das escolas profissionalizantes do SENAI e SENAC.
A energia elétrica local é distribuída pela CPFL e a telefonia oferecida por diversas operadoras.
I.1.9. Hidrografia
O Município de Araçatuba situa-se preponderantemente na Bacia Hidrográfica do Baixo Tietê,
sendo uma pequena parcela do território ao sul pertencente à Bacia do Rio Aguapeí. Ambos os
cursos d’água, os rios Tietê e Aguapeí demandam o rio Paraná a oeste.
A drenagem natural da malha urbana de Araçatuba ocorre em quatro sub-bacias hidrográficas de
cursos d’água que demandam o rio Tietê:
1) Ribeirão Baguaçu e seus tributários urbanos Córregos Machadinho e Água Branca,
2) Córrego Machado de Mello,
3) Formadores do Córrego Lafon e
4) Córrego dos Espanhóis.
Dada sua importância em face das tendências da expansão da malha urbana, citam-se as
seguintes micro-bacias:
1) Microbacia do Córrego Água Branca, tributário do Ribeirão Baguaçu.
2) Microbacia do Córrego Três Sete (Alvoradinha), também tributário do Ribeirão Baguaçu.
3) Microbacia dos Córregos Água Funda-Tropeiros, tributários do Córrego Paquerê, este
formador do Córrego Lafon.
I.1.10. Impactos de precipitações intensas
a) Transbordamentos
FONTE: Plano de Macrodrenagem de Araçatuba

Curso d’água/bacia

Ribeirão Baguaçu
Córrego Machadinho
Córrego Machado de Mello
Córrego Paquerê ou Jacó (Formador do
Lafon)
Córrego dos Espanhóis
Córrego Água Branca (Zona de expansão)
Córrego Três Sete / Alvoradinha (Z.de
expansão)
Córr. Água Funda-Tropeiros (Zona de
expansão)

Área de
drenagem
contribuinte
urbana
(ha)
50.300
1.300
1.500

Vazão
Crítica
(m³/s)

Lâmina d’água
de transbordamento
(m)

220
51
57

3,11
1,01
2,02

3.000

2

0,28 *

600
3.800

23
149

1,50
2,00

100

40

1,60

2.300

90

1,80

*Fora da zona urbana
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b) Alagamentos
FONTE: Plano de Macrodrenagem de Araçatuba
Laudo
01
02
03
04
05
06

Bacia
1. Baguaçu
1. Baguaçu
1. Baguaçu
1. Baguaçu
1. Baguaçu
2. Machadinho

Identificação
B.1.1
B.1.2
B.1.3
B.1.4
B.1.5
B.2.1

2. Machadinho

B.2.2

08

2. Machadinho

B.2.3

09
10
11
12
13
14
15

3. Machado de Mello
3. Machado de Mello
3. Machado de Mello
3. Machado de Mello
3. Machado de Mello
4. Espanhóis
Machado de Mello

07

B.3.1
B.3.2
B.3.3
B.3.4
B.3.5
B.4.1
Isolado

Bairro/Localidade
Lago Azul
Novo Umuarama
Umuarama
Novo Umuarama 2
Alvorada
Nascente/Chácaras Machadinho/Esplanada
Nascente do afluente da rua Paranapanema/Jussara/
Ouro Preto/Iporã
Pompeu (nascentes, canal natural e canal revestido) e
bairros adjacentes
Nascente/América/Industrial
São Vicente e adjacências
São Joaquim e adjacências
Amizade e adjacências
Canal natural (trecho de jusante)/ Jd. Monterrei
Nascentes
Novo canal/Amélia/Santana

Conclusão Geral: Verifica-se que a probabilidade de transbordamento dos cursos d’água é
relativamente pequena, suscitando maiores atenções as seções de controle hidráulico
(estrangulamentos) dos canais. Porém, são freqüentes os casos de alagamentos em 15 locais
da cidade, por deficiência na rede de microdrenagem, em caso de chuvas mais intensas.
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FONTE: Relatório do Plano de Saneamento de Araçatuba
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I.2. Indicadores sanitários, epidemiológicos, ambientais e socioeconômicos

I.2.1. Indicadores sanitários
A síntese dos atuais, e últimos, indicadores sanitários, registrada pela SEADE para Araçatuba é
a seguinte:

Indicador de Atendimento

Ano

Município

Reg. de Governo

Estado

Abastecimento de Água

2010

99,04 %

99,04 %

99,91 %

Esgoto Sanitário

2010

98,65 %

98,59 %

89,75 %

Coleta de Lixo

2010

99,85 %

99,76 %

99,66 %

É importante observar que os critérios adotados tanto pela SEADE quanto pelo IBGE ainda não
estão coadunados com a lei federal nº 11.445/07, conhecida como o marco regulatório do
saneamento básico.
Assim, os indicadores apresentados referem-se tão somente à quantidade de imóveis ligados às
redes públicas de abastecimento de água e de coleta de esgotos. Nada indica quanto à
qualidade dos serviços e nem à existência de estações de tratamento de água e estações de
tratamento de esgotos.
No que se refere aos serviços de coleta e manejo de resíduos sólidos, restringe-se ao lixo
doméstico sem referência aos resíduos de podas de vegetação e entulhos de demolições e,
mesmo assim, não levanta a adequação de tratamento dos resíduos em sua disposição final.
Igualmente, não há na SEADE dados sobre a drenagem pluvial de Araçatuba.
Ora, a partir de 2007, a lei 11.445, delimitou e definiu os serviços públicos de SANEAMENTO
BÁSICO, como sendo:
a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, infraestruturas e
instalações necessárias ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as
ligações prediais e respectivos instrumentos de medição;
b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações
operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos esgotos
sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final no meio ambiente;
c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: conjunto de atividades, infraestruturas e
instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo
doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas;
d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, infraestruturas
e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou
retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e disposição final das águas
pluviais drenadas nas áreas urbanas.
Portanto, cumpre completar as informações como segue:
Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
De fato as ligações de água à rede pública atingem o índice de atendimento superior a 99 % da
população, ou seja, a universalização do serviço é completa.
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No que se refere à simples coleta de esgotos, algo semelhante se observa quanto ao
esgotamento sanitário.
Porém, compulsando o Plano Municipal de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário
providenciado pela municipalidade em 2010, verifica-se que havia relativa precariedade nas
instalações existentes.
As redes de distribuição de água apresentavam desgastes, subdimensionamentos e problemas
de hidromedição. Havia necessidade de reformas e modernização da ETA Baguaçu. Os
sistemas de gestão dos serviços precisavam ser melhorados e aprimorados. Para o segmento
exigia-se investimentos da ordem de R$ 150 milhões, na data base 2009.
As redes de coleta e afastamento dos esgotos apresentavam problemas semelhantes de
insuficiência e obsolescência. Embora existisse tratamento de boa parte dos esgotos coletados,
ainda restavam cerca de 30 % das vazões sendo lançadas em bruto em dois dos córregos
urbanos. O sistema de esgotamento sanitário necessitava de investimentos superiores a R$ 110
milhões, na data base 2009.
Sob tais condicionantes, o Município decidiu promover a concessão dos serviços, de modo a
captar recursos junto à iniciativa privada. Em agosto de 2012, o contrato de concessão dos
serviços públicos de água e esgotos foi adjudicado à SAMAR – Soluções Ambientais de
Araçatuba. A Municipalidade também criou a Agência Reguladora DAEA, destinada à regulação
e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico da cidade. Desde então, dentro dos
preceitos contratuais, as melhorias vêm sendo paulatinamente aplicadas, ainda não se
registrando grandes modificações.
Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos
A cidade conta com um bom serviço de coleta de lixo doméstico e de limpeza dos logradouros.
Até recentemente, existia um aterro sanitário em operação, com problemas de adequação para o
atendimento normativo e legal da matéria. Este aterro está em fase de encerramento mediante
obras projetadas para estabilização de taludes, proteção do lençol freático, drenagem de
chorume e drenagem superficial das precipitações pluviais.
Atendendo à lei federal nº 12.305/10, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, o
Município de Araçatuba fez realizar o Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos
Sólidos, devidamente aprovado pela Lei Municipal n.º 7.676 em 12 de novembro de 2014.
Portanto, em Araçatuba deverão ocorrer melhores condições para a prevenção e a redução na
geração de resíduos; ocorrer a responsabilidade compartilhada dos geradores de resíduos; a
ampliação e modernização do tratamento dos descartes; implantação de serviços para captação
de materiais recicláveis; e condicionamento para gestão adequada do serviço público, em face
de preservação ambiental adequada.
Drenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas
Este é o segmento do saneamento básico que foi objeto do Plano de Macrodrenagem e Manejo
das Águas Pluviais Urbanas, concluído em maio de 2015. Ali estão indicadas as ações a serem
desenvolvidas imediatamente, em curto, em médio e em longo prazo, como segue:
ETAPAS
1.ª) Ações Imediatas

DURAÇÃO
Até o 3.º ano

2.ª) Ações de Curto
Prazo
3.º) Ações de Médio
Prazo
4.º) Ações de Longo
Prazo

Do 4.º ao 8.º ano

CONTEÚDO
Organização e Projetos de Urbanismo e Engenharia –
Início das Obras Prioritárias
Conclusão das Obras prioritárias

Do 9.º ao 12.º ano

Obras de segunda prioridade

Do 13.º ao 20.º ano

Obras remanescentes do Plano

Fonte: Relatório do Plano de Macrodrenagem
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I.2.2. Indicadores epidemiológicos e de saúde pública
Analisando-se o boletim da SEADE – Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, para as
estatísticas vitais e saúde pública, verifica-se que, em primeira conclusão, a saúde pública em
Araçatuba é satisfatória.
Os indicadores, atualizados até os anos assinalados, são apresentados como segue:
ESTATÍSTICAS VITAIS E DE SAÚDE

Ano

Município

Reg.
Governo

Estado

Taxa de Natalidade (por mil habitantes)

2012

12,52

12,54

14,71

Taxa Fecundidade (p/mil mulheres 15 a
49 anos)

2012

45,02

46,68

51,58

Taxa Mortalidade Infantil (p/mil nascidos
vivos)

2012

11,31

9,79

11,48

Taxa Mortalidade até 14 a. (p/mil
nascidos vivos)

2012

12,18

10,78

13,16

Taxa Mortal. 15 a 34 anos (p/100 mil na
faixa)

2012

129,63

107,52

121,73

Taxa Mortal. 60 anos e mais (p/100mil
na faixa)

2012

3.471,15

3.625,79

3.507,81

Mães adolescentes com menos de 18
anos (%)

2011

6,20

8,37

6,88

Pré-natal em grávidas, mais de seis
consultas (%)

2011

84,66

84,43

78,33

Partos com cesareanas (%)

2011

80,75

76,83

59,99

Nascituros com menos de 2,50 kg (%)

2011

8,28

8,42

9,26

Gestações Pré-termo (%)

2011

9,37

8,20

8,98

As taxas de natalidade são consentâneas com o crescimento moderado da população. As taxas
de mortalidade e de crianças e adolescentes é reduzida e equilibrada com aquelas do Estado de
São Paulo. Igualmente, as taxas de mortalidade de adultos também não são desproporcionais
em relação às observadas no Estado de São Paulo. Estas circunstâncias revelam uma
população saudável.
Outrossim, o IBGE indica a seguinte incidência de óbitos hospitalares decorrentes de doenças
endócrinas, nutricionais e metabólicas: 9 óbitos em 2012. Em 2010, segundo o SINAN do
Ministério da Saúde, ocorreram 100 notificações de hepatites virais. Em outras palavras, embora
estas ocorrências não sejam alarmantes, as melhorias dos sistemas de água e esgotos deverão
propiciar reduções futuras destes índices.
No que se refere a endemias de transmissão por insetos, verifica-se que em 2010 ocorreram
apenas 2 casos de febre amarela em Araçatuba, sem condicionantes de surto. Porém,
ocorreram mais 14.000 casos de dengue, hoje já controlados. Porém, à semelhança da região, a
Vigilância Sanitária mantém o indicador de situação de alerta.
Quanto às doenças de veiculação hídrica, ligadas a situações de enchentes e inundações, em
Araçatuba no ano de 2010 foram notificados apenas 2 casos de leptospirose e 8 de
leishmaniose, índices considerados reduzidos.
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I.2.3. Indicadores socioeconômicos
Produto interno bruto global e per capita
Para os efeitos deste trabalho, a INFRA levantou junto à SEADE os indicadores econômicos
mais atualizados, como segue:

Indicadores Econômicos

ANO

MUNICÍPIO

REGIÃO GOV.

ESTADO

PIB (R$ 1 milhão)

2011

3.901,47

10.884,76

1.349.465,14

PIB per capita (R$ 1,00)

2011

21.380,47

19.821,68

32.454,91

do

2011

0,29 %

0,81%

100,00 %

da

2011

2,69 %

9,87 %

2,11 %

Participação da Indústria

2011

18,70 %

22,87 %

27,43 %

Participação dos Serviços

2011

78,61 %

67,25 %

70,46 %

Part. nas Exportações do
Estado

2013

0,04725 %

0,75317 %

100 %

Participação
Estado

no

PIB

Participação
Agropecuária

Verifica-se que Araçatuba sobrepuja a média regional do PIB, confirmando sua posição de
centro regional de desenvolvimento. Entretanto há margem para crescimento de sua economia,
no setor do agronegócio e no setor industrial. Há possibilidade de o comércio de exportação ser
ampliado. Quanto ao setor de serviços, considera-se boa a condição econômica local.
Condições de vida
O Perfil do Município de Araçatuba é assim apresentado pela Fundação SEADE:
Indicadores
Índice Paulista de Responsabilidade Social - RIQUEZA

Ano

Município

Reg.Gov.

Estado

2010

39 (baixo)

-

45 (baixo)

Índice Paulista
LONGEVIDADE

de

Responsabilidade

Social

-

2010

67 (baixo)

-

69 (baixo)

Índice Paulista
ESCOLARIDADE

de

Responsabilidade

Social

-

2010

56 (baixo)

-

48 (baixo)

Índice Paulista de Responsabilidade Social – IPRS
(Geral)

2010

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM

2010

0,788 (**)

-

0,783

Renda per capita (RPC) – Média Mensal – (R$ 1,00)

2010

847,76

710,36

853,75

Domicílios com RPC até 1/4 do Salário Mínimo

2010

5,58 %

4,87 %

7,42 %

Domicílios com RPC até 1/2 do Salário Mínimo

2010

15,06 %

15,54 %

18,86 %

Grupo 3 (*)

(*) Grupo 3 – Índice de riqueza baixo porém com bons indicadores nas demais dimensões.
(**) Boa classificação – superior ao IDH do Estado
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Os parâmetros do IPRS para o indicador da dimensão RIQUEZA são:
·

Até 48 – Baixo;

·

Igual ou maior que 49 – Alto.

Portanto, observa-se que Araçatuba possui nessa dimensão o indicador próximo ao intervalo
baixo-alto.
Os parâmetros do IPRS para o indicador da dimensão LONGEVIDADE são:
·

Até 71 – Baixo;

·

De 72 a 73 – Médio;

·

Igual ou maior que 74 – Alto.

Portanto, observa-se que Araçatuba possui nessa dimensão o indicador próximo ao intervalo
baixo-médio.
Os parâmetros do IPRS para o indicador da dimensão ESCOLARIDADE são:
·

Até 67 – Baixo;

·

De 68 a 70 – Médio;

·

Igual ou maior que 71 – Alto.

Portanto, observa-se que Araçatuba possui nessa dimensão o indicador próximo ao intervalo
baixo-médio. A tendência é a de substantiva melhoria do desenvolvimento local no próximo
decênio.
Educação
Segundo a Fundação SEADE, temos os últimos indicadores publicados para a educação em
Araçatuba são:

Indicadores

Ano

Município

Reg. Gov.

Estado

Taxa de analfabetismo da população maior de
15 anos

2010

3,85 %

5,82 %

4,33 %

População de 18 a 24 anos – Ensino Médio
Completo

2010

61,74 %

58,78 %

58,68 %

Considera-se que tais indicadores são excelentes como base para o desenvolvimento local.
Emprego e rendimento
Segundo a Fundação SEADE, temos os últimos indicadores publicados para os empregos e
rendimentos em Araçatuba:
Indicadores de empregos formais e
rendimentos

Ano

Município

Reg. Gov.

Estado

Empregos Agricultura, Pecuária, Florestal,
Pesca e Aquicultura

2012

3,08 %

9,69 %

2,54 %

Empregos na Indústria

2012

16,90 %

31,79 %

20,30 %

Empregos na Construção

2012

4,22 %

3,09 %

5,23 %

Empregos no Comércio Geral e Automotivo

2012

29,42 %

21,15 %

19,46 %

Empregos no Setor de Serviços

2012

46,39 %

34,28 %

52,47 %
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Rendim. Médio em Agropecuária, Floresta,
Pesca e Aquicultura

2012

R$1.526,17

R$1.630,48

R$1.412,49

Rendimento Médio Empregos na Indústria

2012

R$1.660,76

R$1.448,46

R$2.754,07

Rendimento Médio Empregos na Construção

2012

R$1.476,51

R$1.363,64

R$2.028,78

Rendimento Méd. Empregos no Comércio
Geral e Automotivo

2012

R$1.464,97

R$1.350,12

R$1.766,79

Rendimento Médio Empregos no Setor de
Serviços

2012

R$1.986,45

R$1.838,56

R$2.449,21

Rendimento Médio do Total de Empregos
Formais

2012

R$1.741,14

R$1.575,86

R$2.329,86

Verifica-se que tais indicadores são equilibrados entre si e com a região de Araçatuba, podendo
ser aceitos como razoáveis.
I.2.4. Informações atinentes à Mobilidade Urbana de Araçatuba
Estas informações serão catalogadas e analisadas no item I.3 deste relatório.
I.3. Análise prévia das condicionantes da mobilidade urbana de Araçatuba
I.3.1. Conceitos e diretrizes fundamentais para o Plano de Mobilidade Urbana
A política de mobilidade urbana de Araçatuba ainda não foi organizada formalmente. No entanto,
as diretrizes fundamentais estão perfeitamente delineadas nos Termos de Referência da
licitação já expostos, na orientação de trabalho descrita ao final deste item e nos seguintes
diplomas legais:
·

Lei Orgânica do Município, como indicado:
Artigo 1.º O município de Araçatuba, parte integrante da República
Federativa do Brasil e do Estado de São Paulo, com autonomia política,
legislativa, administrativa e financeira, assegurada pela Constituição da
República e Constituição do Estado, organiza-se nos termos desta Lei
Orgânica. (...)
Artigo 4.º Ao Município de Araçatuba compete:
I - dispor sobre assuntos de interesse local, cabendo-lhe, entre outras, as
seguintes atribuições:
(...)
4 - organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou
permissão, neste caso através de licitação, os seus serviços públicos;
(...)
7 - elaborar o seu Plano Diretor;
(...)
10 - regulamentar a utilização dos logradouros públicos, nos perímetros
urbano e rural:
a) prover sobre o transporte coletivo urbano e rural, que poderão ser
operados através de concessão ou permissão, por uma ou mais empresa
pública ou privada, cabendo ao Poder Executivo a fixação do itinerário, os
pontos de parada e as respectivas tarifas;
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b) prover o transporte individual de passageiros nas zonas urbana e rural,
fixando os locais de estacionamento e as tarifas respectivas;
c) fixar e sinalizar os locais de estacionamento de veículos, os limites das
“zonas de silêncio” e de trânsito e tráfego em condições especiais;
d) disciplinar os serviços de carga e descarga e fixar a tonelagem máxima
permitida a veículos que circulem em vias públicas municipais;
e) disciplinar a execução dos serviços e atividades neles desenvolvidas;
11 - sinalizar as vias urbanas e rurais, as estradas municipais, bem como
regulamentar e fiscalizar a sua utilização;
Artigo 5.º Ao Município de Araçatuba compete, sem prejuízo da
competência da União e do Estado, no que couber, observando normas
de cooperação estabelecidas por lei Complementar Federal:
(...)
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de
suasformas;
VII - preservar as florestas, a fauna e a flora; (...)
XII - estabelecer e implantar política de educação para a segurança do
trânsito;
(...)
XV - propor e realizar parcerias com a atividade privada para conseguir
meios aos propósitos previstos; (...)
Artigo 6.º É vedado ao Município:
(...)
VIII - estabelecer limitações ao tráfego de pessoas ou bens, por meio de
tributos; (...)
Artigo 8.º Cabe à Câmara, com a sanção do Poder Executivo Municipal,
dispor sobre as matérias de competência do Município e especialmente:
I - legislar sobre assuntos de interesse local, inclusive suplementando as
legislações federal e estadual;
(...)
VI - autorizar a concessão de direito real de uso de bens municipais;
VII - autorizar a concessão dos serviços públicos;
VIII - autorizar a concessão administrativa de uso de bens municipais;
(...)
Artigo 62. Ao Prefeito compete, privativamente:
I - nomear e exonerar os Secretários Municipais e os responsáveis pelos
Órgãos da Administração Direta e Indireta;
II - exercer, com o auxílio do Vice-Prefeito, dos Secretários Municipais e
responsáveis pelos Órgãos da Administração Indireta, a administração do
Município, segundo os princípios desta Lei Orgânica;
III - elaborar o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os
orçamentos anuais do Município;
(...)
X - conceder, permitir ou autorizar o uso de bens municipais por terceiros,
após as autorizações legislativas necessárias, quando for o caso;
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XI - conceder, permitir ou autorizar a execução de serviços públicos por
terceiros, após as autorizações Legislativas necessárias, quando for o
caso;
XII - dispor sobre a organização e o funcionamento da administração
municipal, na forma da Lei;
(...)
XXVI - aprovar projetos de edificação, planos de loteamento, arruamento
e desmembramento urbano ou para fins urbanos, além de desdobros de
lotes;
(...)
XXVIII - elaborar o Plano Diretor do Município, compreendendo as áreas
urbana e rural;
Artigo 68. Compete ao Secretário Municipal, além das atribuições que
esta Lei Orgânica e as leis estabelecerem:
I - exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e
entidades da Administração Municipal, na área de sua competência;
II - referendar os atos e decretos assinados pelo Prefeito, pertinentes à
sua área de competência;
(...)
Artigo 69. A competência dos Secretários Municipais abrangerá todo o
território do Município, nos assuntos pertinentes às respectivas
Secretarias.
(...)
Artigo 71. Os Secretários Municipais, os Diretores de Departamento são
solidariamente responsáveis com o Prefeito pelos atos que assinarem,
ordenarem ou praticarem.
(...)
Artigo 72. O Município deverá organizar a sua administração, exercer
suas atividades e promover sua política de desenvolvimento urbano
dentro de um processo de planejamento permanente, atendendo aos
objetivos e diretrizes estabelecidos no Plano Diretor e mediante adequado
Sistema de Planejamento.
§ 1.º O Plano Diretor é o instrumento orientador e básico dos processos
de transformação do espaço urbano e rural, e de sua estrutura territorial,
servindo de referência para todos os agentes públicos e privados que
atuam no Município.
§ 2.º Sistema de Planejamento é o conjunto de órgãos, normas, recursos
humanos e técnicos voltados à coordenação da ação planejada da
Administração Municipal.
§ 3.º Será assegurada, pela participação em órgãos componentes do
Sistema de Planejamento, a cooperação de associações representativas
e sindicatos legalmente organizados, com o planejamento municipal,
mediante indicação de um membro por associação e sindicato.
(...)
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Artigo 82. Ressalvadas as atividades de planejamento e controle, a
Administração Municipal poderá desobrigar-se da realização material de
tarefa executiva, recorrendo, sempre que conveniente ao interesse
público, à execução indireta, mediante concessão ou permissão de
serviço público ou de utilidade pública, desde que a iniciativa privada
esteja suficientemente desenvolvida e capacitada para o seu
desempenho.
§ 1.º A permissão de serviço público ou de utilidade pública, sempre a
título precário, será outorgada por decreto, após edital de chamamento de
interessados para a escolha do melhor pretendente, sendo que a
concessão só será feita com autorização legislativa, mediante contrato
precedido de concorrência.
§ 2.º O Município poderá retomar, sem indenização, os serviços
permitidos ou concedidos, desde que executados em desconformidade
com o ato ou contrato, bem como aqueles que se revelarem insuficientes
para o atendimento dos usuários.
(...)
Artigo 83. Lei específica disporá sobre:
I - o regime das empresas ou Consórcios
concessionárias e
permissionárias de serviços públicos ou de utilidade pública, o caráter
especial de seu contrato e de sua prorrogação e as condições de
caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;
II - os direitos dos usuários;
III - política tarifária;
IV - a obrigação de manter serviço adequado;
V - as reclamações relativas a prestação de serviços ou de utilidade
pública.
Parágrafo único. As tarifas dos serviços públicos ou de utilidade pública
deverão ser fixadas pelo Executivo, tendo em vista a justa remuneração.
Artigo 84. Ressalvados os casos especificados na legislação, as obras,
serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de
licitação que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes,
com cláusulas que estabeleçam as obrigações de pagamento, mantidas
as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, a qual somente
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
(...)
Artigo 90. O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito
mediante concessão, permissão ou autorização, conforme o caso e
quando houver interesse público devidamente justificado.
§ 1.º A concessão administrativa dos bens públicos de uso especial e
dominais dependerá de lei e concorrência pública e far-se-á mediante
contrato, sob pena de nulidade do ato, cuja concorrência poderá ser
dispensada, mediante lei, quando o uso se destinar à concessionária de
serviço público e a entidades assistenciais, ou quando houver interesse
público relevante, devidamente justificado.
§ 2.º A concessão administrativa de bens públicos de uso comum
somente será outorgada mediante autorização legislativa.
§ 3.º A permissão, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será
feita a título precário, por decreto.
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§ 4.º A autorização, que poderá incidir sobre qualquer bem público, será
feita por portaria, para atividades ou usos específicos e transitórios, pelo
prazo máximo de 90 (noventa) dias, salvo quando para o fim de formar
canteiro de obra pública, caso em que o prazo corresponderá ao de
duração dos serviços.
(...)
Artigo 129. No estabelecimento de diretrizes e normas relativas ao
desenvolvimento urbano, o Município assegurará:
I - o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e a garantia do
bem-estar de seus habitantes;
II - a participação das entidades representativas da sociedade no estudo,
encaminhamento e solução dos problemas, planos, programas e projetos
que lhes sejam concernentes;
III - a preservação, proteção e recuperação do meio ambiente urbano e
cultural;
IV - a criação e manutenção de áreas de especial interesse histórico,
urbanístico, ambiental, turístico e de utilização pública;
V - a observância das normas urbanísticas, de segurança, higiene e
qualidade de vida;
VI - a restrição a utilização de áreas de riscos geológicos;
(...)
Artigo 130. Lei Municipal estabelecerá, em conformidade com as
diretrizes do plano diretor, normas sobre zoneamento, loteamento,
parcelamento, uso e ocupação do solo, código de obras e edificações,
código de posturas, índices urbanísticos, proteção ambiental e demais
limitações administrativas pertinentes.
§ 1.º O plano diretor, obrigatório ao município, levará em consideração a
totalidade de sua área territorial.
(...)
§ 4.º A legislação municipal que disciplinar a construção de passeios
públicos conterá exigência de reserva de área permeável, assegurada a
acessibilidade.
(...)
Artigo 132. Somente serão aprovados novos loteamentos e autorizadas
construções de conjuntos habitacionais em cujos projetos constarem a
instalação, com recursos da empresa ou Consórcio ou Consórcio
construtora, de redes de água e esgoto, rede de energia elétrica, inclusive
iluminação pública, guias e sarjetas, observada a legislação sobre
acessibilidade, asfalto, sistema de drenagem de água pluvial, arborização
e áreas de lazer.
(...)
Artigo 147. Compete ao Município, na sua área de competência, ordenar,
planejar e gerenciar a Operação dos Transportes Coletivos e Individuais,
como Direito Fundamental da Coletividade, de acordo com as seguintes
Diretrizes:
I - participação da coletividade no planejamento dos serviços de
transportes, através da criação do Conselho de Usuários de Transportes
de Passageiros do Município de Araçatuba;
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II - tarifa condizente com o poder aquisitivo da população e com a
qualidade dos serviços;
III - adequada definição da rede de percursos em relação às
necessidades da coletividade;
IV - operação e execução do sistema, de forma direta ou indireta, neste
último caso por concessão ou permissão nos termos de lei municipal, e de
acordo com as determinações do Artigo 175 da Constituição Federal.
Artigo 148. A concessão e a permissão para exploração dos serviços de
transporte de passageiros far-se-á com observância do disposto nesta Lei
Orgânica e em sua legislação ordinária, tendo em conta o interesse
público.
Artigo 149. Para consecução do disposto no artigo anterior, o Poder
Público Municipal fará observar, dentre outros, os seguintes aspectos:
I - a comodidade, o conforto, a rapidez e a segurança do usuário;
II - o caráter permanente e a qualidade dos serviços;
III - a freqüência e a pontualidade do serviço.
§ 1.º Sempre que o atendimento aos itens do “caput” do artigo o exigir, o
Poder Público deverá autorizar a operação dos serviços de transportes de
passageiros a mais de uma empresa ou Consórcio ou Consórcio sem
vínculo de interdependência econômica, ainda que haja superposição dos
itinerários estabelecidos.
§ 2.º Fica o Poder Executivo autorizado a intervir no transporte de
passageiros do Município quando iminente ou efetiva a sua paralisação,
ou ainda, no caso de comprovada incapacidade de seu executor, a fim de
assegurar a comodidade e a continuidade dos serviços.
·

Plano Diretor do Município – Lei Complementar 168 de 06/10/06.
Art. 1º. Os agentes públicos, privados e sociais responsáveis pelas políticas e
normas explicitadas neste Plano Diretor devem observar e aplicar os
seguintes princípios:
(...)
II – promover a cidade sustentável para todos, valorizando os aspectos
relativos à moradia, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana,
ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer para as
presentes e futuras gerações;
III – respeito às funções sociais da cidade e à função social da
propriedade;
(...)
V – universalização da mobilidade e acessibilidade;
VI – prioridade ao transporte coletivo público e ao não motorizado;
VII – organização da circulação, garantindo a paz no trânsito;
(...)

Art. 3º. Para garantir o cumprimento das funções sociais da cidade, o Poder Público Municipal
deverá atuar de maneira a:
(...)
IV – atender à demanda de serviços públicos e comunitários da
população que habita e atua no Município;
(...)
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Art. 5º. São objetivos da política urbana:
I – pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade;
II – bem-estar e a melhoria da qualidade de vida dos munícipes;
(...)
Art. 6º. Os objetivos que devem direcionar as formas de vivência e uso do
território municipal pelos agentes públicos e privados e pelos cidadãos em
geral, no estabelecimento de uma política fundiária, são os seguintes:
(...)
IV – promover a integração entre as regiões centrais e periféricas do
Município;
(...)
Art. 7º. Na promoção da política urbana, o Município deve observar e aplicar as
diretrizes gerais estabelecidas no art. 2°. da Lei Federal n.º 10.257, de 10
de julho de 2001, e as seguintes diretrizes locais:
(...)
XI – promover o direito de locomoção dos habitantes mediante oferta
adequada e prioritária no uso do sistema viário para o transporte público,
condicionando a circulação de automóveis à segurança de pedestres e
ciclistas e à fluidez do transporte de carga;
Art. 8º. A política urbana é realizada por meio dos seguintes instrumentos:
(...)
i) plano municipal de mobilidade sustentável e acessibilidade;
(...)
Art. 72. As diretrizes gerais da política municipal de mobilidade urbana buscam
garantir as condições necessárias ao exercício da função de circular,
locomover, parar e estacionar, facilitando os deslocamentos e a
circulação, com os seguintes objetivos:
I – priorizar no espaço viário o transporte coletivo, em relação ao
transporte individual;
II – melhorar, ampliar e consolidar a integração do transporte público
coletivo em Araçatuba e buscar a consolidação da integração regional;
III – priorizar a proteção individual dos cidadãos e do meio ambiente no
aperfeiçoamento da mobilidade urbana;
IV – promover a acessibilidade, facilitando o deslocamento no Município,
por meio de uma rede integrada de vias, ciclovias e percursos para
pedestres, com segurança, autonomia e conforto, especialmente aos que
têm dificuldades de locomoção, em conformidade com os parâmetros da
Associação Brasileira de Normas Técnicas – A.B.N.T., que dispõe sobre a
acessibilidade às edificações, ao mobiliário, aos espaços e equipamentos
urbanos;
V – compatibilizar o planejamento e a gestão da mobilidade urbana, para
promover a melhoria da qualidade do meio ambiente;
VI – promover a proteção aos cidadãos nos seus deslocamentos por meio
de ações integradas, com ênfase na educação, minimizando os conflitos
existentes entre pedestres e veículos automotores, e permitindo um
sistema que alie conforto, segurança e fluidez.
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Art. 73. As diretrizes viárias devem obedecer às especificidades de sua localização
na estrutura viária urbana, sob os aspectos ambientais, urbanísticos e
fundiários das áreas envolvidas, contemplando:
I – melhorias viárias;
II – implantação de via marginal;
III – implantação de ramal ferroviário;
IV – urbanização do antigo traçado ferroviário.
(...)
Art. 157. A regulamentação, a gestão e a complementação deste Plano Diretor
serão feitas por meio de um arcabouço normativo composto de leis e
decretos municipais que tratarão de:
(...)
IX – Plano Municipal de Mobilidade Sustentável;
(...)
I.3.2. Orientação técnica geral da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana
Em reuniões de trabalho, sob a coordenação da SMMU, assim como participando do 1.º
Fórum Municipal de Mobilidade Urbana, realizado em 25 de junho de 2015, na Câmara
Municipal, a INFRA sistematizou os seguintes aspectos diretivos para organização das
atividades componentes deste plano:
1) Estabelecimento do tempo de deslocamento máximo do cidadão usuário do
transporte, entre o trajeto veicular e de caminhada: 30 minutos, podendo inclusive ser
utilizado o lema deste plano como sendo “Araçatuba – Em até trinta minutos”.Este
princípio é válido para todos os modos de transporte: ônibus, automóveis, motocicletas e
bicicletas, além da caminhada.
2) Incentivos à população para sair de casa ou do local de trabalho e utilizar os
logradouros públicos, como processo de cidadania, comunicação interpessoal e
socialização.
3) Resgateda vocação araçatubense para o uso da bicicleta como meio de locomoção
saudável e econômica.
4) Melhoria do sistema de transporte coletivo, quanto ao tempo de percurso racional das
linhas de ônibus; ao atendimento aos moradores de todas as regiões da cidade; à
segurança física, ao conforto térmico e acomodação adequadados usuários.
5) Disciplinamento regulamentar dos serviços de táxi em automóveis, incluindo normas
de atendimento ao público; normas de comunicação por telefone fixo ou móvel, ou ainda
centralizada e informatizada; normas de cores da pintura dos veículos para fácil
identificação; fixação de um bolsão central e outros menores em alguns locais dos
bairros mais populosos, para espera de chamadas ou coleta de passageiros.
6) Providências idênticas ao do item 5, para os serviços de moto-táxi, com todos os
dispositivos e regras de segurança; motociclistas mensageiros e entregadores de
encomendas; triciclos do tipo “tuc-tuc”.
7) Redução drástica dos cruzamentos viários conflituosos, através de sinalização viária
eficiente; implantação de semáforos “inteligentes”; implantação de redutores de
velocidade largos em lugar de “quebra molas”; estudo adequado de faixas de segurança
de pedestres associadas a semáforos, sinalização de alerta e iluminação noturna;
determinação clara da preferências do tráfego; e, sempre que possível, técnica e
economicamente, implantar viadutos para cruzamentos em desnível.
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8) Estabelecimento de velocidades máximas adequadas a cada função das vias de
trânsito, sempre visando a segurança quanto a colisões e atropelamentos, com cuidados
especiais nos locais de grande afluxo de pedestres tais como escolas, hospitais, clubes,
edifícios públicos, centros comerciais, templos, terminais de ônibus e outras atividades
similares. Neste segmento, com intuito pedagógico, implantação de radares (“pardais”)
para disciplinamento da observância dos condutores, sobretudo nos locais de maiores
riscos de acidentes.
9) Implantação de vias seletivas para bicicletas, para motocicletas e para ônibus e
“vans”, em ruas distintas, sempre visando a redução dos conflitos com o tráfego de
automóveis, liberado este em todas as vias públicas.
10) Aumento das larguras de calçadas, associado ao projeto adequado desses
dispositivos, tal que estas sejam planas, com pequenas declividades e não apresentem
ondulações ou depressões, sempre visando ao conforto dos transeuntes sejam estes
normais ou portadores de deficiências na locomoção, principalmente quanto ao uso de
cadeiras de rodas.
11) Propositura de mais “calçadões” nas ruas de comércio concentrado, com faixa
segregada e de uso regulamentado para circulação de veículos.
12)Melhoria e expansão das sinalizações de trânsito, sejam em placas restritivas ou
orientativas, sejam em pinturas no solo. Igualmente, será mandatório implantar placas de
denominação de ruas e logradouros em todas as esquinas ou pontos estratégicos.
13) Busca de sistematização de mão única de direção na maior parte das ruas, uma vez
que as vias públicas de Araçatuba apresentam paralelismo favorável à alternância dos
sentidos de tráfego.
14) Eliminação de permissões de conversão à esquerda em vias de mão dupla, sejam
em pista dupla, sejam em pista simples, com ou sem semáforos de 3 ou 4 fases, de
modo a eliminar pontos críticos retentores do fluxo de veículos, sobretudo nas horas de
maior movimento.
15) Proibição de estacionamento de veículos em um dos lados (meios fios) das ruas,
para ampliar a fluidez do tráfego. A compensação será dada por estímulo ao uso de
transporte público (então mais confortável) ou ciclismo (então mais seguro) e pela
implantação de bolsões de estacionamentos públicos e privados.
16) Implantação de sistema de circulação eficiente através de uma rótula circundante ao
centro comercial e administrativo expandido da cidade conectado a vias radiais de
velocidade moderada ligando aos bairros periféricos.
17) Busca da eficiência da fiscalização e orientação ao trânsito, por convênios com a
polícia militar e por aumento do efetivo da guarda municipal.
18)Estruturação e implantação de um programa de educação no trânsito a ser
transmitida em todas as escolas, desde o ensino fundamental até o ensino superior.
19) Estruturação e implantação de um programa de comunicação visando cooptar o
entendimento, a adesão e o apoio da população às medidas de melhoria da mobilidade
urbana.
20) Análise qualitativa da redução dos impactos ambientais atuais das condicionantes de
trânsito em face das diretrizes ora propostas.
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21) Estabelecimento de um regulamento geral do sistema como um todo para a
estruturação e operação pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana de Araçatuba,
para além de suas funções executivas, operar provisoriamente como órgão controlador e
fiscalizador da aplicação do plano de mobilidade urbana. Esta estrutura operacional
deverá ser organizada para a imprescindível interação com as demais secretarias do
governo municipal e com as autoridades estaduais de trânsito. Eventualmente, em futura
intervenção do Poder Executivo, poderá ser delegada a custódia do regulamento a uma
agência reguladora já existente ou especialmente criada para esse fim, assegurando a
efetiva universalização e resultante participação do público usuário do sistema.
I.3.3. Pólos geradores de deslocamentos da população
Adota-se na análise preliminar dos pólos geradores de deslocamentos da população a
metodologia de medida indireta, através da proporcionalidade com as densidades de ocupação
urbana.
Dispõe-se de um excelente estudo da estrutura urbana de Araçatuba de autoria da empresa ou
Consórcio ou Consórcio de consultoria Estática Engenharia, o qual foi realizado em 2011 com
vistas ao abastecimento de água e esgotamento sanitário e que alcança o horizonte de projeto
do ano de 2045, exatamente o mesmo adotado neste plano de mobilidade urbana. Ali está
estudada a estrutura urbana de Araçatuba (estrutura viária, restrições de ocupação do solo,
padrões de assentamento e densidades residenciais), assim como elaborada uma estimativa da
distribuição territorial da população projetada para o período 2010 a 2045.
São de particular interesse a este trabalho o estudo das densidades residenciais e a distribuição
populacional em fim de plano no ano de 2045, cujas conclusões são resumidas a seguir.
Estrutura Urbana
· Limitações físicas à expansão urbana: rodovia Marechal Rondon (SP 300) a sudoeste;
rodovia Elyezer Montenegro Magalhães (SP 463), a oeste, na direção norte-sul; e,
ferrovia Ouroeste, ao sul, na direção oeste-leste. Estas limitações significam que, na
medida em que a malha urbana transpõe o obstáculo, surgem necessidades de
caríssimas obras de ligação em passagem em desnível (viadutos, pontilhões, semitúneis, passarelas).
· Restrições legais à ocupação do solo, de acordo com o Plano Diretor de Araçatuba (Lei
Complementar n.º 168/06), que define a qualificação urbana, conforme zonas indicadas
no mapa em escala reduzida, reproduzido na sequência a este item. Ali se observam três
zonas de ocupação:
Ø Zona 1 – Ocupação Induzida: porção central da cidade com melhores condições
de infraestrutura, assim sendo recomendável o adensamento da ocupação.
Ø Zona 2 – Ocupação Condicionada: porção que circunda a Zona 1, com menor
atendimento da infraestrututa, sistema viário fragmentado e trechos de ocupação
irregular, assim ensejando intervenções do Poder Público em seu melhoramento.
Ø Zona 3 – Ocupação Controlada: ocorrente em áreas isoladas e periféricas,
carentes de infraestrutura, também definida como zona de recuperação urbana,
social e ambiental, apontada como foco de implantação de indústrias, comércio e
serviços e de determinados projetos de habitação popular (AEIS – Área de
Especial Interesse Social).
·

Padrões de assentamento, com as seguintes características:
Ø Zona 1 (Ocupação Induzida): Edificações de melhor padrão, verticalização das
construções, poucos terrenos vazios, ainda sujeita a maior adensamento.
Ø Zona 2 (Ocupação Condicionada): Edificações de padrão popular, parcelamento
do solo em lotes menores, concentração de conjuntos habitacionais de interesse
social, alguns empreendimentos de condomínios fechados de alto padrão, menor
condicionante de adensamento.
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·

Ø Zona 3 (Ocupação Controlada): Áreas de uso industrial, assentamentos
populares incipientes, poucos conjuntos habitacionais populares e condomínios
fechados de melhor padrão. São áreas isoladas, com acesso viário limitado. O
bairro Engenheiro Taveira enquadra-se neste padrão de assentamento.
Densidades residenciais
Ø Fatores de influência: transitórios (assentamentos e invasões) e estruturais
(loteamentos regulares).
Ø Fatores locacionais: tendências de expansão, concentração populacional,
adensamentos, trocas de usos.
Ø Legislação aplicada: Araçatuba dispõe de um Plano Diretor estruturado, porém
ainda resta estabelecer uma legislação de uso e ocupação do solo, assim como
uma consolidação de uma dezena de diplomas legais que tratam dessa matéria.
Ø A densidade média geral de ocupação populacional de Araçatuba tem crescido à
razão de 3,5 habitantes por hectare a cada década, hoje contando com cerca de
27hab/ha. A distribuição da densidade populacional urbana está indicada em
mapa reduzido apresentado na sequência deste item.
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MACRO ZONA DE QUALIFICAÇÃO URBANA DE ARAÇATUBA

FONTE: Plano de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário – Autoria Estática Engenharia
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DENSIDADE DEMOGRÁFICA DE ARAÇATUBA

FONTE: Plano de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário – Autoria Estática Engenharia

Geração de demandas de locomoção
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Prosseguindo com a metodologia de fixar as demandas de locomoção em Araçatuba na
proporção das densidades habitacionais, buscou-se no trabalho de autoria da Estática
Engenharia as expectativas de evolução homogênea desse índice de ocupação, conforme
ilustrado no mapa reproduzido na sequência deste item. Ali observa-se que não estão previstas
desagregações das tipologias de zonas de uso e ocupação do solo, podendo-se inclusive
subdividir cada tipo de ocupação com vocações diferentes. Basicamente verifica-se o que segue:
· Há uma zona homogênea de ocupação induzida, retro referida, uniforme, correspondente
ao centro expandido de Araçatuba.
· A zona homogênea de ocupação condicionada fragmenta-se em três regiões, todas
conexas ao centro expandido, sendo uma mais extensa na porção norte-nordeste da
cidade, outra de dimensão intermediária a nordeste e a terceira, menor, no lado sudoeste
da malha urbana.
· A zona homogênea de ocupação controlada configura um trecho alongado na direção
norte-sul, lindeiro à rodovia Mal. Rondon, na regiãooeste da cidade. Trata-se de região
de expansão da mancha urbana, proveniente de loteamentos populares, mas também
entremeados por condomínios fechados de bom padrão. Neste segmento, encontram-se
ainda mais quatro grandes áreas loteadas isoladas e o bairro Engenheiro Taveira.
Naquilo que tange à formulação de núcleos de geração de locomoção de pessoas, é de grande
utilidade o quadro de distribuição da população residente também apresentado na sequência
deste item. Para os efeitos deste estudo, procede-se à sistematização dos dados de fim de plano
previsto para 2045, como segue:
GERAÇÃO DE DESLOCAMENTOS DE PESSOAS – PROJEÇÃO PARA 2045
ZONA HOMOGÊNEA
ZH 1-A
ZH 1-B
ZH 1-C
ZH 2-A
ZH 2-B
ZH 2-C
ZH 3-A
ZH 3-B
ZH 3-C
ZH 3-D
TOTAIS

ÁREA
(ha)
325,71
618,52
931,27
1.722,17
1.050,17
595,82
1.041,07
308,02
304,72
43,31
6.940,79

POPULAÇÃO
(hab)
9.703
27.629
55.056
40.998
56.524
26.813
12.260
1.379
1.163
1.924
233.449

DENSIDADE
(hab/ha)
29,79
44,67
59,12
23,81
53,82
45,00
11,78
4,48
3,82
44,42
33,63

PROPORÇÃO GERAL (%)
4,1564
11,8351
23,5837
17,5619
24,2126
11,4855
5,2517
0,5907
0,4982
0,8242
100,0000

FONTE: Plano de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário – Autoria Estática
Engenharia
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DELIMITAÇÃO DAS ZONAS HOMOGÊNEAS DE ARAÇATUBA

FONTE: Plano de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário – Autoria Estática
Engenharia
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DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO RESIDENTE POR ZONAS HOMOGÊNEAS

FONTE: Plano de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário – Autoria Estática Engenharia
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I.3.4. Estatísticas de veículos registrados em Araçatuba
O IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, traz as informações quanto aos veículos
registrados em Araçatuba no ano de 2014, conforme quadro reproduzido a seguir.

ARAÇATUBA – IBGE 2014
Automóvel - Tipo de Veículo 73.231 automóveis

Ver
cartograma

Comparar com outros
municípios

Caminhão - Tipo de Veículo

3.705 caminhões

Ver
cartograma

Comparar com outros
municípios

Caminhão trator - Tipo de
Veículo

1.012

caminhões
Trator

Ver
cartograma

Comparar com outros
municípios

Caminhonete - Tipo de
Veículo

9.552 caminhonetes

Ver
cartograma

Comparar com outros
municípios

Camioneta - Tipo de Veículo

4.108 camionetas

Ver
cartograma

Comparar com outros
municípios

293 micro-ônibus

Ver
cartograma

Comparar com outros
municípios

Motocicleta - Tipo de
Veículo

41.929 motocicletas

Ver
cartograma

Comparar com outros
municípios

Motoneta - Tipo de Veículo

12.158 motonetas

Ver
cartograma

Comparar com outros
municípios

Ônibus - Tipo de Veículo

776 ônibus

Ver
cartograma

Comparar com outros
municípios

Outros - Tipo de Veículo

6.741 veículos

Ver
cartograma

Comparar com outros
municípios

154.121 veículos

Ver
cartograma

Comparar com outros
municípios

Ver
cartograma

Comparar com outros
municípios

Ver
cartograma

Comparar com outros
municípios

Micro-ônibus - Tipo de
Veículo

Total de Veículos
Trator de rodas - Tipo de
Veículo
Utilitário - Tipo de Veículo

18

tratores de
rodas

598 utilitários

Fonte: Ministério das Cidades, Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN - 2014. NOTA
1: Atribui-se zeros aos valores dos municípios onde não há ocorrência da variável. NOTA 2:
Atribui-se a expressão dado não informado às variáveis onde os valores dos municípios não
foram informados.
I.3.5. Estatística de acidentes de trânsito
A Polícia Civil do Estado de São Paulo instituiu em diversas cidades unidades de atendimento
pertencentes ao Núcleo Especial Criminal – NECRIM, como instrumento de conciliação para
crimes de menor potencial ofensivo, de forma a preencher a lacuna prática existente da Lei
9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais).
O Núcleo Especial Criminal (NECRIM) auxilia o poder judiciário, servindo como um instrumento
que além de solucionar pequenos conflitos, desafoga o Poder Judiciário e as atividades de
Polícia Judiciária.
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Mediante conciliações preliminares, promovidas pelo Delegado de Polícia entre as partes
envolvidas nas práticas de delitos de menor potencial ofensivo, o NECRIM formaliza o
correspondente termo de conciliação e acordo, que, submetido a apreciação do Ministério
Público e do Poder Judiciário, imprime celeridade e economia processual, nesses casos.
O NECRIM temo papel de formalizar esse tipo de atendimento e instrumentalizar o que é feito de
forma informal nos plantões policiais, desafogando o Poder Judiciário, que poderá se ater a
casos mais importantes.
Os Núcleos Especiais Criminais têm por competência os crimes de menor potencial ofensivo,
observando o que dispõe a Lei 9.099/95, sempre baseado nos critérios e princípios da oralidade,
informalidade, economia processual e celeridade. Mais de 60% das ocorrências policiais estão
abrangidas pelas leis 9.099/95, 10.259/01 e 11.313/06 o que demonstra a ampla seara de
atuação do NECRIM.
Os procedimentos são sempre regulados e documentados, preenchendo os requisitos legais,
sempre presididos por um Delegado de Polícia cuja função é mediar o conflito, diante da
presença de um representante da Ordem dos Advogados do Brasil, o que traz mais
transparência ao ato, impedindo qualquer violação de direitos e garantias individuais das partes
envolvidas. Posteriormente, o acordo ainda será ratificado pelo Ministério Público e homologado
pelo Poder Judiciário, que possui a decisão final para este, podendo ambos verificar qualquer
ilegalidade no ato e tomarem a medida cabível, se for o caso.
O NECRIM é tão efetivo que soluciona dois conflitos, o cível, quando tratamos da reparação de
danos, e o criminal, quando a vítima renuncia ao seu direito de queixa ou representação, tendo
em vista tratar-se de direitos disponíveis.
O NECRIM de Araçatuba, de modo muito prestativo, forneceu os dados indicativos de acidentes
de trânsito a seguir reproduzidos.
DADOS ESTATÍSTICOS – PERÍODO DE JULHO/2014 A JUNHO/2015
ACIDENTES DE TRÂNSITO
Carro

Carro

Carro

Carro

Carro

Moto

Moto

Moto

Moto

X

X

X

X

Auto

X

X

X

Auto

Carro

Moto

Bicicleta

Pedestre

Lesão

Moto

Bicicleta

Pedestre

Lesão

145

1.074

106

33

43

171

62

42

86

Assim verifica-se:
· Acidentes envolvendo automóveis:
· Acidentes envolvendo motocicletas:

1.401 ocorr/ano (49,4 %)
1.435 ocorr/ano (50,6 %)

Considerando a bicicleta tão vulnerável quanto o pedestre, verifica-se:
· Acidentes envolvendo bicicletas:
168 ocorrências/ano
· Acidentes envolvendo pedestres (atropelamentos):75 ocorrências/ano
Em números absolutos, excetuados os casos de acidentes com transeuntes, os veículos
envolvidos em acidentes são:
Ø
·
·
·

Automóveis
Carro x Carro: 2x145=
Carro x Moto: 1x1.074=
Carro isoladamente:
Total:

290 veículos/ano
1.074 veículos/ano
43 veículos/ano
1.407 veículos/ano
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Ø
·
·
·

Motocicletas
Carro x moto: 1x1.074=
Moto x moto: 2x 171=
Moto isoladamente:
Total:

1.074 veículos/ano
342 veículos/ano
86 veículos/ano
1.502 veículos/ano

Portanto, verificam-se os seguintes índices de acidentes:
·

Automóveis em geral: 91.901 ÷ 1.407 = 1 acidente/ano/65 veículos.

·

Motocicletas/motonetas: 54.087÷1.502= 1 acidente/ano/36 veículos.

I.4. Estimativa do volume diário de tráfego na cidade
Admite-se que 1/3 dos veículos locais circulem pela cidade nos horários de maior movimento
(das 7:00 às 9:00 h; das 11:30 às 13:30 h; e das 17:30 às 19:30 h).
Assim, para os efeitos de planejamento, típico deste trabalho, pode-se admitir o seguinte volume
de tráfego nesses horários:
·
·
·

Automóveis e caminhonetes: 82.783 / 3 = 27.594 veículos
Motocicletas e motonetas: 54.087 / 3=
18.029 veículos
Ônibus e micro-ônibus: 1.069 / 3=
356 veículos
Circulação crítica:
45.979 veículos

A cidade de Araçatuba possui aproximadamente 1.030 km de vias públicas, das quais 830 km
são asfaltados (80%). As demais vias públicas não possuem pavimento. Deste modo, nas pistas
de rolamento asfaltadas, tem-se 830.000 / 45.979 = 18 m de longitude média para cada veículo,
em toda a cidade. Trata-se de média geral razoável, uma vez que é recomendável 3 vezes a
longitude de cada carro, ou seja, 15 m como o espaço confortável para frenagens súbitas.
Por outro lado, se for examinado o quadro de Geração de Deslocamentos da página 47, vê-se
que a zonas homogêneas de ocupação induzida, mais densamente ocupada ZH 1A, ZH 1B e ZH
1C, tem-se nas proporções das demandas 39% dos veículos, ou seja, 0,39 x 45.979 = 17.932
veículos circulando nas horas de pico, e, sendo 27% das vias públicas ali situadas, ou seja, 0,27
x 830 = 224 km. Isto significa que na região mais central de Araçatuba, o índice de ocupação
viária seria de 224.000 / 17.939 = 12 m de longitude média por veículo. Trata-se de média
inadequada para o conforto de frenagens (~2 x a longitude do carro), vindo a provocar
engarrafamentos indesejáveis.
Se juntarem-se as ZH 1B, ZH 1C, ZH 2A, ZH 2B e ZH 2C, tal índice atingirá 560.000 m / 40.737
veículos = 13 m de longitude média por veículo, índice também muito sofrível.
1.5. Transporte de passageiros
I.5.1. Transporte coletivo
Dados gerais
O transporte coletivo local é feito pela empresa ou Consórcio TUA – Transportes Urbanos
Araçatuba Ltda., operando na cidade desde 24 de outubro de 1970.
Atualmente, os serviços de transporte coletivo de passageiros é feito sob concessão do Poder
Público Municipal, através do Contrato DCP n.º 166/95, datado de 4 de dezembro de 1995, com
prazo de 10 anos, o qual foi tempestiva e regularmente prorrogado por igual período conforme
sua cláusula quarta, vencendo, portanto, em 3 de dezembro de 2015. Consequentemente, a
municipalidade deverá em breve promover a licitação de nova concessão desses serviços
públicos.
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Os serviços estão sujeitos aos termos contratuais, com cláusulas e condições típicas das
concessões de transportes coletivos. Ali são estabelecidos em termos gerais:
·

Abrangência dos serviços em toda a cidade.

·

Criação de tantas linhas de transporte de passageiros quantas forem necessárias.

·

Oferta de ônibus em quantidade compatível para atender a toda a população usuária.

·

Tarifas estabelecidas através de planilha preparada pela concessionária, sempre sujeita
à aprovação do Poder Executivo.

·

Fiscalização geral dos serviços feita pela Prefeitura.

·

Vínculo do contrato aos preceitos do Direito Público, à Lei 8.666/93 e à Lei 8.987/95.

·

Definição geral dos direitos e obrigações das partes contratantes.

·

Regulamentação do serviço por conta do Poder Público.

·

Disposições gerais de praxe, abordando a não isenção de impostos, informações aos
usuários, seguro de riscos de acidentes e responsabilidades em geral, vistorias da frota
de veículos.

Frota
Hoje a empresa que presta os serviços conta com 47 carros em sua frota, 34 deles já dotados de
elevadores para pessoas portadoras de necessidades especiais. Desses, 36 ônibus atendem a 32
linhas. O efetivo total é de mais de 100 colaboradores.
Os veículos apresentam-se em bom estado de conservação.

Linhas
O site da empresa que presta os serviços indica as seguintes linhas:

LINHA 102 - L AGO AZUL (Via Cussy de Almeida)
LINHA 103 - CLAUDIONOR CINTI (Via Cussy de Almeida)
LINHA 101 - SÃO RAFAEL - ARCO ÍRIS
LINHA 104 - SÃO JOSÉ - JARDIM SERENO
LINHA 106 - CLAUDIONOR CINTI (Via Icaray)
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LINHA 107 - PALMEIRAS - PORTO REAL
LINHA 108 - AGUA BRANCA
LINHA 109 - ROSELE
LINHA 110 - JUSSARA
LINHA 111 - APARECIDA - PRONTO SOCORRO
LINHA 112 - OLIVEIRAS/ETEMP - VIA RUA DO FICO
LINHA 113 - ESPLANADA
LINHA 115 - TAVEIRA
LINHA 116 - LAGO AZUL VIA BRASILIA
LINHA 117 - UMUARAMA - CONCÓRDIA
LINHA 118 - FOA
LINHA 120 - HILDA - VIA ODORINDO PERENHA
LINHA 121 - VERDE PARQUE SALDANHA
LINHA 123 - ALVORADA
LINHA 124 - CLAUDIONOR CINTI - VIA AGUAPEI
LINHA 126 - VILELLA - VIA WALDEMAR ALVES

Em desenhos ilustrativos preparados pela empresa ou Consórcio ou Consórcio INFRA Engenharia
e Consultoria, a partir dos trajetos, pode-se verificar que a maior parte dessas linhas demanda o
centro da cidade, em sistema radial, provocando acúmulo de veículos de grande porte nessa
região. Apesar de a cobertura ser boa, suscita-se remanejar os trajetos para evitar os transtornos
de engarrafamentos no centro. Estuda-se a implantação de um ou dois terminais gerais apenas
vizinhos ao centro da cidade, sem penetração no local.
Verifica-se a densidade de 47/21 = 2,2 ônibus por linha, considerada adequada ao bom
atendimento, sendo capaz de promover os percursos em no máximo 30 minutos.
Análise geral do assunto do transporte coletivo
Observa-se notável alteração nos preceitos legais e aspectos sociais ocorridos nos últimos 20
anos, exatamente o período que correu desde a assinatura do contrato de concessão do
transporte público de passageiros até hoje.
É de extrema oportunidade a necessidade de realização de licitação para nova concessão desses
serviços, recomendando-se a sua regulamentação prévia instrumentalizada para bem atender às
modernas exigências no setor.
Dentre outros instrumentos de gestão do sistema de transporte e da mobilidade urbana, a lei
estabelece os seguintes poderes ao Gestor Público:
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restrição e controle de acesso e circulação;
·

padrões de emissão de poluentes;

·

aplicação de tributos pela utilização da infraestrutura urbana, vinculando-se a receita à
aplicação exclusiva em infraestrutura urbana;

·

dedicação de espaço exclusivo nas vias públicas para os serviços de transporte público
coletivo e modos de transporte não motorizados;

·

monitoramento e controle das emissões dos gases de transporte motorizado.

Por seu turno, a Lei Orgânica do Município de Araçatuba reza no artigo 83, que lei específica
disporá sobre o regime das empresas ou Consórcios concessionárias e permissionárias de
serviços públicos ou de utilidade pública, o caráter especial de seu contrato e de sua
prorrogação e as condições de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou permissão;
os direitos dos usuários; apolítica tarifária; a obrigação de manter serviço adequado; as
reclamações relativas a prestação de serviços ou de utilidade pública.
Outrossim, em seus artigos148 e 149, a Lei Orgânica estabelece que a concessão e a permissão
para exploração dos serviços de transporte de passageiros far-se-á com observância do disposto
nesta Lei Orgânica e em sua legislação ordinária, tendo em conta o interesse público, devendose observar, dentre outros, os seguintes aspectos:
I - a comodidade, o conforto, a rapidez e a segurança do usuário;
II - o caráter permanente e a qualidade dos serviços;
III - a frequência e a pontualidade do serviço.
Ainda nesses artigos, a Lei Orgânica impõe que sempre que for necessário ao atendimento dos
itens essenciais dos serviços, o Poder Público deverá autorizar a operação dos serviços de
transportes de passageiros a mais de uma empresa ou Consórcio ou Consórcio sem vínculo de
interdependência econômica, ainda que haja superposição dos itinerários estabelecidos, assim
como que a Prefeitura terá o poder de intervir no transporte de passageiros do Município quando
for iminente ou efetiva a sua paralisação, ou ainda, no caso de comprovada incapacidade da
concessionária, a fim de assegurar a comodidade e a continuidade dos serviços.
Acrescente-se a esses mandamentos o que prescreve o Plano Diretor de Araçatuba a respeito,
no seu artigo72:“as diretrizes gerais da política municipal de mobilidade urbana buscam garantir
as condições necessárias ao exercício da função de circular, locomover, parar e estacionar,
facilitando os deslocamentos e a circulação, com os seguintes objetivos:I – priorizar no espaço
viário o transporte coletivo, em relação ao transporte individual;II – melhorar, ampliar e consolidar
a integração do transporte público coletivo em Araçatuba e buscar a consolidação da integração
regional”.
Sob tais aspectos, o Poder Executivo deverá organizar os Termo de Referência e o
Regulamento do Transporte Coletivo de Passageiros, componentes do edital da licitação a ser
realizada em futuro próximo.
I.5.2. Táxis e mototáxis
Táxis
Os serviços de transporte de passageiros em veículos de aluguel, com medição de uso
taximétrica, atualmente são regidos pela lei municipal n.º 5.008 de 12 de maio de 1997.
Essa lei é abrangente, porém carece de melhor definição do assunto, principalmente por tratar
de serviço público de interesse local e assim, de acordo coma Constituição Federal, há diretrizes
a serem seguidas:
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Art. 175. Incumbe ao Poder Público, na forma da lei,
diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,
sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos.
Parágrafo único. A lei disporá sobre:
I - o regime das empresas ou Consórcios concessionárias e
permissionárias de serviços públicos, o caráter especial de
seu contrato e de sua prorrogação, bem como as condições
de caducidade, fiscalização e rescisão da concessão ou
permissão;
II - os direitos dos usuários;
III - política tarifária;
IV - a obrigação de manter serviço adequado.
É preciso estabelecer uma lei municipal específica para a licitação de permissão de prestação
desse tipo de serviço público, explicitando as condicionantes previstas na atual legislação
federal, tanto de participação dos interessados, quanto do regulamento prévio das características
exigidas dos futuros permissionários, de modo a bem determinar o disposto no parágrafo único
do artigo 175 da Constituição.
Será necessário uniformizar a nomenclatura na lei municipal, prescrevendo a modalidade de
prestação do serviço de transporte como sendo exclusivamente por permissão municipal, assim
como explicitando os significados de licença, alvará de operação, alvará de estacionamento e
demais vínculos normativos.
Outro aspecto importante será incorporar no novo texto da lei municipal regras claras quanto aos
modelos dos veículos e a cor uniforme da pintura automotiva (por exemplo: branca, com faixa
distintiva) para todos os táxis da cidade.
Ademais será importante estabelecer regras de regulamentação e designação de uma entidade
independente para disciplinar o controle tarifário, analisar revisões tarifárias mantendo a
modicidade e o equilíbrio econômico-financeiro do serviço, fiscalizar e punir em casos de
infração e outras atividades inerentes ao bom serviço prestado à população.
Outro aspecto importante a resolver será a inibição às irregularidades na prestação do serviço,
pois um levantamento da Secretaria de Mobilidade Urbana avaliou que menos da metade dos
145 táxis registrados em Araçatuba transporta passageiros de modo regular. Possivelmente há
pessoas que simulam a condição de permissionários para usufruir de descontos nos impostos
incidentes sobre a aquisição do veículo, de seu licenciamento no DETRAN e do IPVA.
Os pontos de táxi também deverão ter sua localização controlada pela Prefeitura, objetivando
uma melhor distribuição na cidade, sempre visando o interesse do usuário.
No Regulamento fixado na nova lei, ou detalhado em decreto a ela vinculado, deverá haver
disciplinamento de chamadas, hoje quase independentes da telefonia fixa devido à proliferação
de telefones celulares, os quais não apenas são destinados à comunicação em viva-voz, mas
ligados à rede de internet e conectados a aplicativos em geral.
Moto-táxis, Moto-boys e Triciclos
O uso de motocicletas na prestação de serviços de transporte de um passageiro na garupa do
veículo é uma realidade nacional, a despeito do alto risco a que se expõem as pessoas usuárias
desta modalidade.
Tanto é disseminado este modal, que o Município de Araçatuba, através da lei municipal n.º
6.690 de 8 de dezembro de 2005, instituiu novas regras para o serviço de moto-táxi, com
revogação de 6 (seis) leis e respectivos regulamentos anteriores.
Entende-se que também devam enquadrar-se nesta modalidade de locomoção os serviços de
entrega de encomendas e mensagens, comumente conhecidos como serviços de “moto-boy”.
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Outra forma de transporte que está tomando corpo é aquela através de triciclos cujo veículo
trator é da família das motocicletas, hoje conhecidos como “tuc-tuc”. Tais veículos possuem uma
pequena carroceria na parte de trás para acomodar mercadorias. Outro uso é para transportar
de 2 a 4 passageiros em bancos assentados sobre o chassi traseiro do “tuc-tuc”.
É recomendável que esse tipo de transporte também seja objeto de uma nova legislação
municipal específica, organizadas à semelhança da que foi sugerida para ou táxis, ou
automóveis de aluguel, com especial atenção para regras de segurança.
I.6. Transporte de carga
Com relação ao transporte de carga, do mesmo modo em que foi analisada a questão do
transporte de passageiros, observa-se que dentre outros instrumentos de gestão do sistema de
transporte e da mobilidade urbana, a lei estabelece os seguintes poderes ao Gestor Público:
·

restrição e controle de acesso e circulação;

·

padrões de emissão de poluentes;

·

aplicação de tributos pela utilização da infraestrutura urbana, vinculando-se a receita à
aplicação exclusiva em infraestrutura urbana;

·

estabelecimento da política de estacionamentos de uso público e privado;

·

controle da operação do transporte de carga, concedendo prioridades ou restrições;

·

monitoramento e controle das emissões dos gases de transporte motorizado.

Recomenda-se a formulação de norma legal, através de decreto do Poder Executivo, para o uso
das vias públicas por veículos de carga de qualquer capacidade, onde se defina com clareza e
determinação:
·

Regras para acesso e circulação dos veículos de carga.

·

Definição das restrições de carga e dimensões dos veículos para a circulação em
determinados logradouros, conforme sua classificação no sistema viário proposto neste
plano.

·

Idem, relativamente ao horário permitido ao acesso e circulação, de modo a minimizar
transtornos de ruído e atravancamento do trânsito.

·

Devido às maiores dimensões dos veículos de carga, disciplinar os locais de
estacionamento de longa duração, não destinados a carga e descarga.

·

Determinação de prioridades e exceções para transporte de cargas especiais, como, por
exemplo, produtos perigosos e infamáveis, produtos perecíveis e coleta de lixo.

·

Fixação de padrões de emissão de poluentes, regras de medições e monitoramento e
controle das emissões dos gases de transporte motorizado.

·

Estudo de implantação de terminal de carga para o transporte de longa distância, tanto
para transporte de mercadorias originárias de Araçatuba, quanto destinadas à cidade.

I.7. Locomoção pessoal
Locomoção a pé
Dentro dos princípios adotados na elaboração deste plano de mobilidade urbana, observa-se
que deverão ser promovidas campanhas, obras e melhoramentos para:
·

Melhoramento e ampliação das larguras de calçadas em determinadas ruas da cidade,
cuidando do conforto dos transeuntes a pé, com e sem uso de muletas ou bengalas, ou
ainda em cadeiras de rodas, conforme modelos apresentados adiante.

·

Indução das caminhadas mediante substantiva arborização para sombra nas calçadas,
imprescindível em face do clima predominantemente quente da cidade.
123
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2018 – PROCESSO N.º 447/2018
Rua Coelho Neto n.º 73 – Vila São Paulo – Araçatuba– SP – CEP: 16015-920
Fone: (18) 3607-6617 - (18) 3607-6618

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

·

Promoção de maior segurança nos casos de locomoção noturna, oferecendo iluminação
pública adequada sobre as calçadas.

·

Instalação de faixas de segurança de travessia de pedestres em locais estratégicos dos
corredores viários (anel viário do centro expandido, vias radiais e vias de ligação)
indicados em desenho anexo a este relatório, associadas ou não a semáforos e
redutores de velocidade.

·

Instalação de faixas de segurança de travessia de pedestres fronteiras a portões de
escolas, edifícios públicos, clubes, templos, centros comerciais e demais locais de
grande concentração de pessoas.

·

Campanha permanente de respeito ao uso racional de faixas de segurança, extensiva a
pedestres e veículos.

Ciclismo
Com o advento de projetos de “bicicletas de marcha” vendidas por preço acessível à população
média, no mundo todo houve uma expansão da locomoção individual por bicicletas.
No caso de Araçatuba, esta modalidade de locomoção tem muitos fatores favoráveis. O ciclismo
de locomoção foi intenso na cidade até um passado relativamente recente, podendo ser
resgatado pela tradição. A cidade não possui acidentes geográficos notáveis. Suas ruas são
esquadrejadas com grandes estirões retos.
O apelo desta expansão, sem dúvida, tem um tripé:
·

Desafogar os engarrafamentos de automóveis na cidade.

·

Reduzir os tempos de percurso daqueles que optarem pelo ciclismo em distâncias
médias de 10 km ou mais.

·

Induzir o salutar exercício físico das pessoas com a prática do ciclismo de locomoção.

Os elementos de planejamento do ciclismo em Araçatuba deverão contemplar:
·

Faixas de ciclismo em algumas ruas de trânsito local e inibição do ciclismo em
corredores viários (anel de contorno do centro expandido, vias radiais e vias de ligação).

·

Campanha de conscientização visando a segurança do modal de ciclismo em confronto
com os modais de veículos motorizados, assim como com os pedestres e demais
ciclistas.

I.8. Locomoção geral de automóveis e outros veículos
A locomoção geral na cidade é realizada por todos os modais de transporte, que, a rigor,
poderão circular em todas as vias públicas, muitos livremente e outros em caráter pontual.
Como visto, em Araçatuba há mais de 150 mil veículos registrados no município, a cuja frota há
que se acrescentar pelo menos mais 15 mil oriundos de cidades da região, uma vez que a
cidade é pólo econômico regional.Destes, constata-se que há mais de 83 mil veículos leves
(automóveis, caminhonetes, vans e utilitários), superando 53 % da frota total.
O perfil do transporte individual brasileiro recai no uso do automóvel, tanto por causa da
preferência do cidadão, quanto por causa da facilidade de aquisição estimulada pela política
governamental praticada de longa data, desde a década de 1960. Mais recentemente, o uso da
motocicleta para o transporte pessoal está tomando corpo à semelhança do que ocorreu com os
automóveis.
Portanto, considerando que o plano de mobilidade urbana tem por meta atender universalmente
à população, o principal problema a ser examinado é o disciplinamento do tráfego deste modal
de transporte.
Aqui, para tanto, indicam-se as seguintes linhas de análise e providências:
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·

Oferta de boas condições de conforto e rapidez no transporte coletivo, para estimular o
menor uso do automóvel.

·

Oferta de boas condições para caminhadas seguras e confortáveis em calçadas planas,
espaçosas, bem pavimentadas, bem drenadas, ensombreadas durante o dia e
iluminadas à noite, visando distâncias de pelo menos 300 m, podendo atingir 1.000 m, ou
seja, percursos a pé com duração de 5 a 15 minutos.

·

Promoção de campanhas públicas de comunicação neste sentido.

·

Estabelecer um sistema viário integrado através de:
Ø
corredor de contorno do centro comercial expandido da cidade, com velocidade
máxima permitida de 70 km/h;
Ø
corredores radiais conexas ao contorno, ligando os bairros da cidade ao centro
expandido, com velocidade máxima permitida de 60 km/h;
Ø
vias de ligação entre as vias radiais, formando com estas, pequenos anéis, com
velocidade máxima permitida de 50 km/h;
Ø
estabelecimento de alternância de mão de direção nas ruas paralelas do centro
expandido, e em alguns locais de movimento mais ativo fora do centro expandido, com
velocidade máxima permitida de 40 km/h.

·

Implantação de sistema de semáforos “inteligentes” em pontos estratégicos dos
corredores viários e em algumas vias secundárias com intenso movimento comercial.

·

Implantação de faixas de segurança para travessia de pedestres.

·

Implantação de redutores racionais de velocidade (lombadas rasas e largas) em locais
potencialmente perigosos.

·

Implantação de sistemas de radares detectores de velocidade, com ampla cobertura de
fiscalização e autuação de multas, buscando disciplina de uso da via pública mediante
atos pedagógicos.

·

Adoção de estacionamento permitido em um só lado das vias públicas, tipo “zona azul”,
de modo a ampliar a largura da faixa para ampliação das calçadas e possível
implantação de faixas exclusivas de circulação de ônibus (nos corredores viários), de
motocicletas (em algumas vias secundárias) e de bicicletas (em outras vias secundárias).
Estudo de oferta de pátios e prédios de estacionamento público tarifado, assim como
estímulo à exploração pela iniciativa privada, de modo a compensar a proibição de
estacionamento em um dos lados das ruas.

·

Estabelecimento de plano de melhoria, conservação e manutenção do pavimento dos
leitos carroçáveis.

·

Programa de sinalização viária eficiente, segundo o Código Nacional de Trânsito, assim
como de instalação de placas de nomes de ruas em todas as esquinas da cidade.

I.9. Aspectos do sistema de drenagem pluvial
Um dos problemas enfrentados nos estudos de mobilidade urbana são os alagamentos
ocorrentes em épocas de chuvas intensas na cidade.O Poder Público Municipal promoveu
recentemente a elaboração do Plano de Macrodrenagem e Manejo das Águas Pluviais Urbanas
de Araçatuba, cujas indicações no que tange à microdrenagem são as seguintes:
Sistema de Microdrenagem
Em apenas 10%, as vias públicas de Araçatuba são providas de rede coletora de águas pluviais,
o que ocasiona alagamentos nas ocasiões de chuvas intensas e gera obstáculos à fluidez do
trânsito.Sendo de 50% o índice razoável para o sistema coletor de águas pluviais em vias
públicas, a situação desta disponibilidade na cidade é bastante sofrível.
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Locais críticos
Laudo

Bacia

Identificação

Bairro/Localidade

Deficiências locais

01

1. Baguaçu

B.1.1

Lago Azul

Falta de rede

02

1. Baguaçu

B.1.2

Novo Umuarama

Falta de rede

03

1. Baguaçu

B.1.3

Umuarama

Rede/emissário

04

1. Baguaçu

B.1.4

Novo Umuarama 2

Rede/emissário

05

1. Baguaçu

B.1.5

Alvorada

Falta de rede

06

2. Machadinho

B.2.1

Nascente/Chácaras
Machadinho/Esplanada

Rede, emissário e
obras pesadas

2. Machadinho

B.2.2

Nascente do afluente da
rua
Paranapanema/Jussara/
Ouro Preto/Iporã

Rede, emissário e
obras pesadas

08

2. Machadinho

B.2.3

Pompeu (nascentes, canal
natural e canal revestido) e
bairros adjacentes

Rede, emissário
obras pesadas

e

09

3. Machado de Mello

B.3.1

Nascente/América/Industri
al

Rede, emissário
obras pesadas

e

10

3. Machado de Mello

B.3.2

São Vicente e adjacências

Rede/emissário

11

3. Machado de Mello

B.3.3

São
Joaquim
adjacências

Falta de rede

12

3. Machado de Mello

B.3.4

Amizade e adjacências

Rede/emissário

13

3. Machado de Mello

B.3.5

Canal natural (trecho de
jusante)/ Jd. Monterrei

Rede, emissário e
obras pesadas

14

4. Espanhóis

B.4.1

Nascentes

Rede/emissário

15

Machado de Mello

Novo
canal/Amélia/Santana

Rede/emissário

07

Isolado

e

Soluções previstas
A meta proposta para solução dos problemas de microdrenagem indicada no plano de drenagem
envolve ações de curto, médio e longo prazos:
·

Ações imediatas ou emergenciais – até 3 anos;

·

Ações de curto prazo – entre 4 a 8 anos;

·

Ações de médio prazo – entre 9 a 12 anos;

·

Ações de longo prazo – entre 13 a 20 anos.

Entretanto, boa parte dos problemas dos pontos críticos de alagamentos poderá ser solucionada
antecipadamente, por serem específicos e enquadráveis em financiamento próprio dos
programas nacionais de mobilidade urbana, inclusive aliviando parte dos investimentos previstos
para a drenagem urbana.
I.10. Resumo dos principais problemas de mobilidade urbana
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Em função das análises objetivadas nos itens anteriores, a solução dos principais problemas que
afetam a mobilidade urbana de Araçatuba, resume-se em linhas gerais às seguintes
providências:
·

Fixação de Política Municipal de Mobilidade Urbana, através de lei fundamentada no
Plano Diretor de Araçatuba e em indicadores deste plano de mobilidade.

·

Atendimento adequado à população para fazer circularem eficientemente e com redução
de congestionamentos e retenções nos horários de pico, os mais de 154 mil veículos
registrados no município.

·

Busca de redução substancial dos acidentes de trânsito, mediante melhorias nos pontos
de conflito na movimentação de veículos e lançamento de campanhas educativas.

·

Implantação de Sistema Viário Coordenado, aproveitando ao máximo as vias existentes
e melhorando as condições com obras localizadas, de modo a compor um anel central,
vias radiais e vias de ligação para integração das regiões da cidade, e, disciplinamento
dos fluxos em ruas secundárias nos núcleos de ocupação urbana de trânsito local,
visando:
Ø Adequação do transporte coletivo de passageiros.
Ø Adequação e disciplinamento do transporte de passageiros por táxis.
Ø Adequação e disciplinamento do transporte de passageiros por mototáxis.
Ø Adequação e disciplinamento dos serviços de entrega por motoboys.
Ø Disciplinamento do transporte de cargas de longa distância e de distribuição local
de mercadorias, incluindo implantação de terminal de cargas.
Ø Implantação e estímulo ao uso de ciclovias.
Ø Estímulo ao menor uso de automóveis particulares, mediante melhoria dos
passeios, maior conforto nos meios de transporte público, melhoria da segurança
do pedestre e difusão de campanha institucional.
Ø Disciplinamento da fluidez do trânsito em geral, mediante sinalização adequada
(semáforos e placas indicativas de localização, rotas, preferências e velocidade
nas ruas), ajustes nos locais de conversão à esquerda e implantação de radares
de controle de infrações (instituição pedagógica).
Ø Coordenação entre Secretarias Municipais e outras concessionárias quanto à
realização de obras, instalações e manutenção de serviços nos logradouros
públicos.

I.11. Conceituação geral para o sistema viário a implantar
Como já mencionado em itens anteriores, o conceito geral recomendado para melhorar as
condições do trânsito terá por base a implantação de um Sistema Viário Coordenado,
aproveitando ao máximo as vias existentes e melhorando as condições com obras localizadas,
para dar fluidez ao tráfego.
Fluidez não significa buscar aumento da velocidade de percurso, mas sim a eliminação de
pontos de conflitos nos cruzamentos e conexões das vias, que via de regra, atravancam o
trânsito ou propiciam a ocorrência de acidentes.
Sob este enfoque, propõe-se neste plano os seguintes conceitos e critérios:
·

Um anel principal, formado por avenidas ou ruas de duas pistas(velocidade máxima de
70 km/h), iniciando na Praça Rotatória Irineu Milani, de onde segue o seguinte trajeto:
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- Primeira etapa:
Ø Inicia na Rotatória Irineu Milani e segue a Av. Joaquim Pompeu de Toledo,
sentido leste, até a Rotatória Ézio Carani;
Ø Av. Waldir Felizola de Moraes, sentido norte, até a Rotatória Maria Luiza
Simionato Spironelli;
Ø Rua dos Fundadores/Av. dos Araçás/rua Rangel Pestana, sentido oeste, até a
Rotatória Tosca de C. Kohl;
Ø Av. Governador Mário Covas/rua Aguapeí, sentido oeste, até as esquinas do
binário das ruas paralelas Paraguai e América do Sul;
Ø Provisoriamente, toma o rumo sul do Binário das ruas Paraguai e América do Sul,
cruza a Praça José Otoboni (Projeto do prolongamento da Av. Joaquim Pompeu
de Toledo) e seguem em trajeto provisório até encontrarem, respectivamente as
ruas do binário Icaraí e Otacílio V. de Carvalho, pelas quais seguem em direção
leste até encontrarem a Av. Maestro Zico Seabra, e, no entroncamento, defletem
em direção nordeste pela Av. Café Filho até encontrar a Av. Joaquim Pompeu de
Toledo;
Ø Av. Joaquim Pompeu de Toledo, sentido leste, até fechar o circuito na Rotatória
Irineu Milani.
O Anel Viário Principal, Primeira Fase, mede cerca de 11,4 km.
- Segunda etapa:
Ø Inicia na Av. Gov. Mário Covas/rua Aguapeí, esquinas com o binário formado
pelas ruas paralelas Paraguai e América do Sul, sentido oeste, passa sob a
Rodovia Mal. Rondon e segue até o entroncamento com a rua Honório Oliveira
de Camargo Junior, onde deflete à esquerda;
Ø Segue pela rua Honório Oliveira de Camargo Junior (a ser duplicada), até o
encontro com a rua João Bontempo (também a duplicar), sempre no segue no
sentido sul, até entroncar com a Av. Pres. Juscelino Kubitschek de Oliveira;
Ø Av. Pres. Juscelino Kubitschek de Oliveira, sentido sudeste, até a esquina da
ruaFrancisco Mendes (a duplicar), onde deflete à esquerda em ângulo agudo, na
direção norte, até encontrar a esquina da rua Dr. Pontes de Miranda;
Ø Daí, seguirá futuramente o prolongamento da Av. Joaquim Pompeu de Toledo,
através de uma curva de expressivo raio, defletindo à direita, no sentido sul-leste,
até chegar à passagem sob a Rod. Mal. Rondon;
Ø Da passagem sob a Rod. Mal Rondon segue pela faixa de domínio da futura Av.
Joaquim Pompeu de Toledo ultrapassando as esquinas do binário formado pelas
ruas América do Sul e Paraguai e prosseguindo até o entroncamento da Av. Café
Filho;
Ø Nesse local,serão abandonadas as vias provisórias ao sul da Av. Joaquim
Pompeu de Toledo, inclusive desfazendo-se o lado do anel formado pelo binário
das ruas América do Sul e Paraguai, o circuito prosseguirá pela Av. Joaquim
Pompeu de Toledo, para leste, então resultando no grande Anel Viário.
O Anel Viário Principal, Segunda Fase, mede cerca de 7,6 km.
Quando houver vias de pista única no anel viário principal, em fase futura deverá ser
projetada a duplicação.
·

Treze vias radiais e seis vias sub-radiais, aproveitando avenidas ou ruas de duas pistas,
assim como vias de pista única, porém com duas mãos de direção, (velocidade máxima
de 60 km/h),interligando os bairros periféricos ao Centro Expandido, todas conectadas ao
Anel Viário Principal, a saber:
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Ø Radial 01 (sudoeste-nordeste/norte): Av. da Saudade, da faixa da R.F.F.S.A. no
bairro Jardim Iporã, até a Rotatória João Gomes Guimarães na Av. Joaquim
Pompeu de Toledo. Extensão: cerca de 2,3 km.
Ø Radial 02 (sul-norte): Av. Brasília, do Viaduto José Ramos Rodrigues sobre a
Rod. Mal. Rondon no bairro Jardim Nova Iorque, até a Rotatória Irineu Milani.
Extensão: cerca de 1,8 km.
Ø Radial 03 (sul/sudeste-norte/noroeste): Av. Genaro Frascino, do bairro Jardim
Alvorada até a Av. Joaquim Pompeu de Toledo. Extensão: cerca de 2,7 km.
Ø Radial 04 (sudeste-noroeste): Eixo Via Teotônio Vilela/Rua Baguaçu. A rua
Baguaçu deverá ser duplicada no trecho entre a Rotatória Ézio Carani e esquina
com rua Mauá, onde há plataforma suficiente, incluindo parte do terreno do
DAEA, se necessário. Daí, a radial seguirá com binário conjugado àrua São
Caetano até entroncar com a pista dupla da Via Teotônio Vilela. Extensão: cerca
de 3,3 km.
Ø Radial 05 (sudeste/leste-norte/noroeste I): Eixo Av. Romano Massaroto de
Oliveira/Av. Abrahão Buchala, entre a rua G do Jardim Concórdia IV e a rua
Francisco Vilela, estando previsto o prolongamento da Av. Abrahão Buchala na
direção noroeste, cruzando sobre o Ribeirão Baguaçu até atingir a Av. Waldir
Felizola de Moraes. Extensão: cerca de 2, 2 km.
Ø Radial 06 (sudeste/leste-norte/noroeste II): Av. Odorindo Perenha, do Country
Club até a Rotatória Aparecida Vieira. Há uma pista a asfaltar ao lado do antigo
Aero Clube, com cerca de 0,9 km. Extensão: cerca de 2,5 km.
Ø Radial 07 (leste-oeste): Trecho da rua dos Fundadores, dos bairros Vista
Verde/Conj. Hab. Elias Stefan até a Rotatória Maria Luiza Simionato Spironelli.
Extensão: cerca de 3,7 km.
Ø Radial 08 (nordeste-sudoeste I): Estrada do Goulart/rua Goulart, entre rua dos
Fundadores e Via Agnaldo Fernando dos Santos – Art. 346, lindeira à Fazenda
do Estado pelo lado oeste, com função atual de servir à Fundação Casa e à
Usina de Resíduos Sólidos, podendo chegar à ETE Baguaçu. Extensão: cerca de
3,2 km.
Ø Radial 09 (nordeste-sudoeste II): Eixo Av. Dr. Alcides Fagundes Chagas/rua Ver.
Silva Grota, dos bairros Núcleo Taane Andraus/Aviação até o cruzamento com
rua dos Fundadores. Extensão: cerca de 2,1 km.
Ø Radial 10 (norte/nordeste-sudoeste/oeste I): Rua Aviação, entre rua Anselmo
Manarelli e Via Agnaldo Fernando dos Santos. Extensão: cerca de 2,4 km.
Ø Radial 11 (norte/nordeste-sudoeste/oeste II): Av. João Arruda Brasil, da Via
Agnaldo Fernando dos Santos no bairro Machado de Mello, até Av. Waldemar
Alves. Será necessário completar a implantação da Av. João Arruda Brasil no
trecho de cerca de 2,4 km entre a rua do Fico e a Via Agnaldo Fernando dos
Santos Extensão: cerca de 4,7 km.
Ø Radial 12 (nordeste/norte-noroeste/sudeste): Eixo Rod. Olegário Ferraz/Av.
Prestes Maia/Av. Waldemar Alves, do Aeroporto Est. Dario Guarita até a
Rotatória Tosca de C. Kohl, na Av. Gov. Mario Covas. Extensão: cerca de 8,7
km.
Ø Radial 13 (norte-sul): Eixo Rod. Est. Elieser Montenegro Magalhães/Av. Brig.
Faria Lima/Rotatória a construir junto ao trevo da Rod. Mal. Rondon/ rua Clibas
de Almeida Prado, dos bairros da zona norte da cidade, junto à rua Antonio
Menezes Sobrinho, até a Av. Gov. Mário Covas no viaduto sob a Rod. Mal.
Rondon. Extensão: cerca de 9,4 km.
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Ø Sub-radial Oeste I, lado oeste da Rod. Est. Elieser Montenegro Magalhães, ao
longo da rua Deicola Fernandes Vieira, servindo ao Parque Industrial Maria
Izabel Pisa de Almeida Prado, Chácaras Arco Iris e Parque Industrial de Grandes
Resíduos. Ext.: cerca de 1,7 km.
Ø Sub-radial Oeste II, lado oeste da Rod. Est. Elieser Montenegro Magalhães, ao
longo da Via Caran Rezek em demanda até Engenheiro Taveira, servindo a
loteamentos residenciais. Extensão no perímetro da sede do Município: cerca de
2,2 km.
Ø Sub-radial Oeste III, lado oeste da Rod. Est. Elieser Montenegro Magalhães, ao
longo da rua Moema, servindo ao Loteamento Porto Real 1 e Chácara Moema.
Extensão: cerca de 1,9 km.
Ø Sub-radial Oeste IV, lado oeste da Rod. Est. Elieser Montenegro Magalhães, ao
longo do eixo rua José Smith Jr./rua Deodato Isque/ Estrada da Água Funda,
servindo ao Conjunto Habitacional Ezequiel Barbosa e Jardim São José.
Extensão: cerca de 1,8 km.
Ø Sub-radial Oeste V, lado oeste da Rod. Est. Elieser Montenegro Magalhães, ao
longo da Via João Cazerta, servindo ao Parque dos Araçás e Chácaras
Califórnia. Extensão: cerca de 1,5 km.
Ø Sub-radial Oeste VI, lado oeste da Rod. Est. Elieser Montenegro Magalhães, ao
longo da Estrada Municipal Traitu, servindo a loteamentos em expansão.
Extensão: cerca de 1,3 km.
·

Duas vias de ligação diametral do anel viário principal, visando repartição para trânsito
local do Centro Expandido Primeira Etapa:
Ø Ligação Central I (leste-oeste), formada pelo binário ruaCussy de Almeida Júnior
(sentido oeste) – rua Cristiano Olsen (sentido leste), entre Av. Waldir Felizola de
Moraes e ruas América do Sul/Paraguai. Extensão: cerca de 3,1 km cada via.
Ø Ligação Central II (norte-sul), formada pelo binário Av. Brasília, pista leste-ruas
Luiz Pereira Barreto-Tiradentes-Gal. Glicério, no sentido norte; e ruas
Bandeirantes-Silva Jardim-Liberdade-Av. Brasília, pista oeste; entre Av. Joaquim
Pompeu de Toledo e Av dos Araçás. Extensão: cerca de 2,4 km cada via.

·

Doze vias de ligação entre radiais, percorrendo bairros periféricos, aproveitando avenidas
ou ruas de duas pistas, assim como vias de pista única, porém com duas mãos de
direção, para velocidade máxima de 50 km/h, formando uma “teia” de comunicação
viária:
Ø Ligação 4-5 (I): Rua Gaspar Lemos. Extensão: 0,7 km.
Ø Ligação 4-5 (II): Rua Francisco Vilela. Extensão: 0,5 km.
Ø Ligação 9-10-11 (I): Rua Gastão Vidigal. Extensão: cerca de 1,7 km.
Ø Ligação 9-10-11(II): Eixo Av. Arthur Ferreira da Costa/rua Anselmo Manarelli.
Extensão: cerca de 2,4 km.
Ø Ligação 10-11-12 (I): Via Agnaldo Fernando dos Santos, entre Av. Joel M.
Gotardo e Av. Prestes Maia. Extensão: cerca de 2,3 km.
Ø Ligação 11-12 (II): Rua José Ferreira Batista. Extensão: cerca de 2,8 km.
Ø Ligação 11-12 (III): Av. Dois de Dezembro (parcial). Extensão: cerca de 1,9 km.
Ø Ligação 12-13 (I): Via Etelvino Pereira dos Santos. Extensão: cerca de 2,7 km.
Ø Ligação 12-13 (II); Rua Dois de Dezembro (parcial). Extensão: cerca de 2,3 km.
Ø Ligação 12-13 (III): Eixo Av. Jorge M Rezek/rua Marcílio Dias. Extensão:
cerca de 1,7 km.
Ø Ligação 12-13 (IV): Av. Waldemar Alves (parcial). Extensão: cerca de 1,6 km.
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Ø Ligação 12-13 (V): Rua José Caetano. Extensão: cerca de 2,3 km.
Ø Ligação Anel Central- Radial 1: Rua Marcos Toquetão (parcial). Extensão:
cerca de 2,0 km.
·

Ruas secundárias em localidades internas às vias, com velocidade máxima de 40 km/h:
Em fase futura de projeto básico de implantação deste plano de mobilidade urbana,
aproveitando o paralelismo das ruas na região do centro expandido de Araçatuba e na
maioria dos bairros da cidade, deverá ser estudado um sistema de mão única em ruas
significativas, especialmente escolhidas, sempre formando binários de sentido do
trânsito, como por exemplo, a rua Cussy de Almeida Júnior que já possui mão única de
direção no sentido leste-oeste, operando em binário com a rua Cristiano Olsen que
também já possui mão única de direção no sentido oeste-leste.

·

Eliminar as conversões à esquerda em vias de pista dupla e de duplo sentido de tráfego,
para evitar retenções em uma das faixas. Sempre obrigar ao contorno do quarteirão pela
direita, em sentido horário, para que possa ocorrer o cruzamento no sentido desejado
pelo condutor.

·

Examinar criteriosamente o disciplinamento do contorno nas praças rotatórias que, com
tráfego intenso, em vez de auxiliar, atrapalham a fluidez e aumentam o risco de
acidentes. Este disciplinamento deverá contemplar a implantação de semáforos e
retentores de velocidade. Em certos casos, como por exemplo, inclusive em vista da
topografia local, no cruzamento da Av. Brasília com a Av. Joaquim Pompeu de Toledo,
não se considera fora de cogitação a execução de um viaduto sobre esta última via
pública.

I.12. Plano geral para a licitação da nova concessão do transporte coletivo de passageiros
em Araçatuba
I.12.1. Linhas atuais e itinerários
De acordo com a documentação disponível na SMMU, as linhas atualmente operadas pela
empresa prestadora dos serviços têm os seguintes descritivos:
01) Linha 101- São Rafael-Arco Iris (via Ipanema)
·

Terminal-São Rafael: Vias públicas: Fico, Renato Werneck, Ana Nery, Joaquim Henrique
de Oliveira, Álvaro de Azevedo Soares, Antonio dos Santos Ribeiro, Manoel de Souza,
Afrânio Francisco Riul, Sebastião de Oliveira Melo. (6,1 km)

·

São Rafael-Terminal: Vias Públicas: Pedro A. Oliveira, Julio Serato, Afrânio Riul, Manoel
de Souza, Antonio dos Santos Ribeiro, Álvaro de Azevedo Soares, Joaquim Henrique de
Oliveira, Ana Nery, Renato Werneck, Fico, Terminal. (6,1 km)

02) Linha 102 – Lago Azul (via Cussy de Almeida)
·

Bairro-Centro: Vias públicas: Afonso Machado Gomes, Juscelino Kubitschek, Prof.
Antonio E. de Toledo, Lions Club, Madalena Lourenço Bruno, América do Norte, Marcos
Manfrinati, Atílio Pinholi, Marcos Toquetão, América do Sul, Cristiano Olsen, Duque de
Caxias, Araçás, Terminal. (7,2 km)

·

Centro-Bairro: Terminal, Vias públicas: Olavo Bilac, XV de Novembro, Joaquim Nabuco,
Praça Rui Barbosa, Carlos Gomes, Cussy de Almeida, América do Sul, Vasco da Gama,
Manoel Pires, Madalena Lourenço Bruno, Lions Club, Rolando Perri, Juscelino
Kubitschek, Itamar Álvares, José Haroldo M. Rosa, Sebastião W. Arantes, Afonso
Machado Gomes.

·

(7,1 km)
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03) Linha 103 – Claudionor Cinti (via Cussy)
·

Centro-Bairro: Vias Públicas: Olavo Bilac, XV de Novembro, Joaquim Nabuco, Praça Rui
Barbosa, Carlos Gomes, Cussy de Almeida, Ioli Toti Raniel, Ver. Seme Abrão, Sebastião
C.Rico, Osvaldo Aranha, Luiz Vaz de Camões, Honório de Oliveira, Celestino Blaya
Mendes, Ver. Décio Sampaio, Antonio Manoel da Cunha, Edson Antonio Romero, Dr.
Raul Almeida de Moraes (Ponto Final). (7,5 km)

·

Bairro-Centro: Vias Públicas: Dr. Raul Almeida de Moraes, Antonio Barzague Primo,
Antonio Eufrásio de Toledo, Edson Antonio Romero, Antonio Manoel Cunha, Ver. Décio
Sampaio, Celestino Blaya Mendes, Honório de Oliveira Junior, Luiz Vaz de Camões,
Osvaldo Aranha, Sebastião C. Rico, Seme Abrão, Ioli Toti Raniel, Cussy de Almeida,
Anhanguera, Cristiano Olsen, Duque de Caxias, Av. dos Araçás (Terminal) (8,5 km)

04) Linha 104 – Jardim São José/Jardim Sereno/Residencial Beatriz
·

Centro-Bairro: Vias Públicas: Tupi, Av. dos Araçás, Regente Feijó, Marechal Deodoro,
Brasil, Aguapeí, Bolívia, Pedro Janser, José Caetano Ruas, Clarismundo de Mello,
Canjuro Takebe, Pedro Janser, Ari Barroso, Av. Ibirapuera, Fundador Paulino Gatto, Luiz
Toquetão, Av. Água Funda, Jovita (Beatriz), (última) (Beatriz), Nair Lourdes Século,
Fundador Paulino Gatto, Américo Paulino, Projeta, Edmundo Carvalho dos Santos
(Ponto Final). (9,1 km)

·

Bairro-Centro: Vias Públicas: Edmundo Carvalho dos Santos, Fundador Paulino Gatto,
Alfredo Chiantelli, Maestro Brandini (Beatriz), (última) (Beatriz), Jovita (Beatriz), Nair de
Lourdes Século, Fundador Paulino Gatto, Luis Toquetão, Av. Água Funda, José Falco,
Joseph Smith Junior, Av. Ibirapuera, Ari Barroso, Pedro Janser, Canjiro Takebe,
Clarismundo de Mello, José Caetano Ruas, Pedro Janser, Bolívia, Aguapeí, América do
Sul, Mal Deodoro, D. Pedro II, General Osório, Duque de Caxias, Av. dos Araçás
(Terminal). (9,6 km)

05) Linha 106 – Claudionor Cinti (Via Icaray)
·

Bairro-Centro: Vias Públicas: Dr. Raul A. de Moraes, Antonio B. Primo, Francisco de
Jesus Valloz, Francisco P. Mendes, Custódio S. Castro, Juscelino Kubitschek, Antonio
Eufrásio de Toledo, Lions Club, Madalena Bruno, Otaciano Mendes Pereira, José
Faganello, Marco Manfrinati, Antonio Floriano Pétia, Chile, Suma Itinose, Sarjob Mendes,
Laurindo Caetano de Andrade, Duque de Caxias, Av. dos Araçás. (7,4 km)

·

Centro-Bairro: Vias Públicas: Olavo Bilac, XV de Novembro, Joaquim Nabuco, Praça Rui
Barbosa, Carlos Gomes, Cristiano Olsen, Torres Homem, Liberdade, Duque de Caxias,
Laurindo Caetano de Andrade, Sarjob Mendes, Anhanguera, Antonio Floriano Pétia,
Marco Manfrinati, José Faganello, Otaciano Mendes Pereira, Madalena Bruno, Lions
Club, Rolando Perri, Francisco P. Mendes, Antonio A. de Toledo, Edson Romero, Raul
A. de Moraes. (8,6 km)

06) Linha 107 – Palmeiras - Porto Real – (Via Bolívia)
·

Centro-Bairro: Vias Públicas: Tupi, Av. dos Araçás, Regente Feijó, Marechal Deodoro,
Brasil, Aguapeí, Bolívia, Clibas de Almeida Prado, Brigadeiro Faria Lima, Etore Carazza,
João Ferreira dos Santos, Afonso Junior Vieira da Costa, Pedro Moreno. (Ponto Final)
(9,0 km)

·

Bairro-Centro: Vias Públicas: Pedro Moreno, Etore Carazza, Brigadeiro Faria Lima, Ari
Barroso, Emilio Santos, Bolívia, Aguapeí, América do Sul, Marechal Deodoro, D. Pedro II,
General Osório, Duque de Caxias, Av. dos Araçás. (Terminal) (8,7 km)
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07) Linha 108 – Água Branca
·

Terminal – Água Branca: Vias Públicas: Olavo Bilac, XV de Novembro, Joaquim Nabuco,
Praça Rui Barbosa, Tiradentes, Rio de Janeiro (Santa Casa), Almirante Barroso,
Fundadores, Antonio Alves, Victor Bombonati, Cândido de Freitas Santos, Fundadores,
Manoel M. Guerra, Silvio Russo, Maria J. Martineli, Valmir Berteli, Joana F. Jorge,
Osvaldo Barioni, Salvador B. de Menezes, Mudalali F. Mansour, Maria J. Martineli. (7,8
km)

·

Água Branca- Terminal: Vias Públicas: Maria J. Martineli, Natalino Penna, Antonio
Pandini, Osvaldo Barioni, Arlindo Novaes, José Carlos Bonfim, José Joaquim Rodrigues,
Áureo Fernandes, Manoel M. Guerra, Fundadores, Cândido de Freitas Santos, Victor
Bombonati, Santo Antonio Alves, Silvio Favarim, Buritis, Fundadores, Bahia, Floriano
Peixoto, Olavo Bilac, XV de Novembro Terminal. (6,3 km)

08) Linha 109A – Rosele – Verde Parque – (Via Praça da Fumaça)
·

Bairro-Centro: Vias Públicas: Amadeu Vuolo, Rod. Elieser Montenegro Magalhães, Via
de Acesso, Rotatório, Av. Jorge Nametala Rezek, Marcílio Dias, João Arruda Brasil,
Barão do Triunfo, Av. dos Araçás, Terminal. (7,1 km)

·

Centro-Bairro – Terminal: Vias Públicas: Tupi, Avenida dos Araçás, Marcílio Dias,
Paraíso, Prestes Maia, Wandenkolk, Av. João Evangelista da Costa, Praça da Fumaça,
Av. Marussi, Celestino dos Santos Esgalha, Santa Maria, Ver. Aldo Campos, Tancredo
Neves, São Sebastião (Regina), Carmen Miranda, Wandenkolk, Via de Acesso, Rod.
Elieser Montenegro Magalhães, Carlos Berger, Palmira Sturari. (Ponto Final) (8,9 km)

09) Linha 109B – Rosele – Engº Taveira – (Via Praça da Fumaça)
·

Bairro-Centro: Bairro Engenheiro Taveira: Vias Públicas: Jorge Nametala Rezek,
Rotatória, Marcílio Dias, João Arruda Brasil, Barão do Triunfo,Av. dos Araçás. Terminal
(10,0 km)

·

Centro-Bairro: Terminal – Vias Públicas: Av.dos Araçás, Marcílio Dias, Paraíso, Prestes
Maia, Wanderkolk, Av. João Evangelista da Costa, Praça da Fumaça, Av. Marussi,
Celestino dos Santos Esgalha, Santa Maria, Ver. Aldo Campos, Tancredo Neves, São
Sebastião (Regina), Carmen Miranda, Marcílio Dias, Rotatória, Jorge Nametala Rezek,
Bairro Engenheiro Taveira (Ponto Final). (12,2 km)

10) Linha 110 – Jussara
·

Bairro-Centro: Vias Públicas: Custódio S. Castro, Juscelino Kubitscheck, Antonio de
Toledo, Lions Club, Madalena L. Bruno, América do Norte, São Francisco, Jean Pierre
Brulhart, Av. da Saudade, Rod. Marechal Rondon, Brasília, Rodoviária, Luis Pereira
Barreto, Olavo Bilac, XV de Novembro, Tupi. Terminal (8,2 km)

·

Centro-Bairro: Vias Públicas: Olavo Bilac, XV de Novembro, Joaquim Nabuco, Praça Rui
Barbosa, Campos Salles, Silva Jardim, Rodoviária, Brasília, Rod. Marechal Rondon, Av.
da Saudade, Jean Pierre Brulhart, São Francisco, América do Norte, Marcos Manfrinati,
Vasco da Gama, Manoel Pires, Madalena L. Bruno, Lions Club, Rolando Perri, Francisco
Mendes, Prof. Antonio Toledo, Ant. B. Primo, Francisco de J. Valloz, Custodio S.
Castro.(9,3 km)

11) Linha 111 – Aparecida – Pronto Socorro
·

Bairro-Centro: Vias Públicas: Aeronáutica, Belo Horizonte, Gastão Vidigal, Bauru, Luis
Mitidieri, Oiapoque, Osvaldo Ferreira, Gastão Vidigal, Arthur Ferreira da Costa, Aviação,
Luis de Almeida, Fico. (5,7 km)

·

Centro-Bairro: Vias Públicas: Tupi, Av. dos Araçás, Fico, Luis de Almeida, Silva Grota,
Aviação, Arthur Ferreira da Costa, Abramo Gon, Luis Mitidieiro, Jales, Abramo Gon,
Gastão Vidigal, Aviação, Aeronáutica. (3,9 km)

12) Linha 112 – Etemp – Jardim Atlântico – Residencial Terra Nova – (Via Rua do Fico)
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·

Centro-Bairro: Vias Públicas: Tupi, Av. dos Araçás, Fico, Via José Ferreira Batista, Via
Etelvino Pereira dos Santos, Agenor Zanoni, Maria F. Azevedo, Luis Gonzaga da Silva,
Pedro Trevisan, Agenor Zanoni, José Trevisan Bacelar, Wanda Azure, José Feliciano
Pereira, Carlos Loureiro Corretor, Pedro Flores, Sampei Utimura, Diogo Francisco.
(Ponto Final) (7,9 km)

·

Bairro-Centro: Vias Públicas: Diogo Francisco, Carlos Loureiro Corretor, José Feliciano
Ferreira, Wanda Azure, Manoel M. Correa, Alvino Alves da Costa, Geraldo Sanches
Hernandes, Agenor Zanoni, Via Etelvino Pereira dos Santos, Via Jocelin Gottardi Goulart,
Via José Ferreira Batista, Fico. (Terminal) (7,3 km)

13) Linha 113 – Esplanada
·

Centro-Bairro: Vias Públicas: Olavo Bilac, XV de Novembro, Joaquim Nabuco, Praça Rui
Barbosa, Silva Jardim, Nestor Moreira, Antonio Poço, Rodoviária, Liberdade, Francisco
Braga, Coelho Neto, Saudade, Marcos Manfrinati, Tocantins, Tietê, Mamoré, Jean Pierre
Brulhart, São Francisco, América do Norte, Marcos Manfrinati, Carlos Artioli . (7,6 km)

·

Bairro-Centro: Vias Públicas: Carlos Artioli, Jarbas Barros Galvão, Vasco da Gama,
Manoel Pires, Roque Safioti, Antonio Floriano Petia, São Francisco, Jean Pierre Brulhart,
Mamoré,Tietê, Tocantins, Marcos Manfrinati, Saudade, Coelho Neto, Francisco Braga,
Liberdade, Rodoviária, Brasília, Luiz Pereira Barreto, Oscar Rodrigues Alves, Duque de
Caxias, Av. dos Araçás. (8,0 km)

14) Linha 115 – Taveira
·

Centro-Bairro: Vias Públicas: Av. dos Araçás, Waldemar Alves, Humberto Bergamachi,
Mal. Mascarenhas de Moraes, Justino P. Rodrigues, Botucatu, Minas Gerais, São Paulo,
Estrada Mun. Caran Rezek (Eng. Taveira) (~10,5 km)

·

Bairro-Centro: Vias Públicas: Estrada Mun. Caran Rezek (Eng. Taveira) Botucatu, Minas
Gerais, São Paulo, Justino P. Rogrigues, Mar. Mascarenhas de Moraes, Humberto
Bergamashi, Waldemar Alves, Av. dos Araçás. (~10,5 km)

15) Linha 116 – Lago Azul - Av. Brasilia
·

Bairro-Centro: Vias Públicas: Afonso Machado Gomes, Celso A. Ferreira, José Canovas
Andreo, Urbano Criveline, Ouro Preto, São Francisco, Jean Pierre Brulhart, Saudade,
Duque de Caxias, Graça Aranha, Mem de Sá, Joaquim Fernandes, Paul Barbosa, Olavo
Bilac, XV de Novembro, Tupi, Terminal. (6,9 km)

·

Centro-Bairro:Vias Públicas: Olavo Bilac, XV de Novembro, Joaquim Nabuco, Praça Rui
Barbosa, Campos Salles, Silva Jardim, Rodoviária, Brasilia, Joaquim Fernandes, Mem de
Sá, Graça Aranha, Saudade, Jean Pierre Brulhart, São Francisco, América do Norte,
Marcos Manfrinati, Vasco da Gama, Jarbas Barros Galvão, José Canovas Andreo, Celso
A. Ferreira, Afonso Machado Gomes, Davi dos Santos Esgalha, Itamar Martinez Álvares,
José Haroldo M. Rosa, Sebastião W. Arantes, Afonso Machado Gomes. (9,5 km)

16) Linha 117 – Umuarama – Jardim Concórdia – (Via Joaquim Cândido)
·

Centro-Bairro: Vias Públicas: Olavo Bilac, XV de Novembro, Joaquim Nabuco, Praça Rui
Barbosa, Campos Salles, Silva Jardim, Rodoviária, Brasília, J. Pompeu de Toledo,
Baguaçu, Francisco Vilela, Sebastião G. Correa, Oscar Motta, Dr. Almir Lima de Castro,
Manoel Carvalho de Santana, Joaquim Cândido, Massaharu Tanigushi. (Ponto Final) (9,4
km)

·

Bairro-Centro: Vias Públicas: Massaharu Tanigushi, Rodolfo Miranda, Manoel Marques
de Souza, Joaquim Cândido, Manoel Carvalho de Santana, Rodolfo Miranda, Umuarama,
Odorindo Perenha, João Batista Botelho, Sebastião G. Correa, Francisco Vilela,
Baguaçu, Pompeu de Toledo, Brasília, Clovis de Arruda Campos, Silva Jardim,
Rodoviária, Brasilía, Luiz Pereira Barreto, Praça Rui Barbosa, Osvaldo Cruz, Tupi
(Terminal). (8,1 km)
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17) Linha 120 – Hilda Mandarino – Via Odorindo – (Via Santa Casa – Ame)
·

Terminal-Hilda: Vias Públicas: Olavo Bilac, XV de Novembro, Joaquim Nabuco, Praça
Rui Barbosa, Tiradentes, Bahia, Afonso Pena, Amazonas, Estado, Minas Gerais, Jardim
Sumaré, Valdir Felizola de Moraes, Odorindo Perenha, Manoel Carvalho de Santana,
Vicente de Carvalho, Abel Sartori, Nelson Olsen, Onze, Dionísio da Costa, Abel Sartori.
(7,4 km)

·

Hilda-Terminal: Vias Públicas: Abel Sartori, Afonso P. de Souza, Vicente de Carvalho,
Manoel Carvalho de Santana, Odorindo Perenha,, Valdir Felizola de Moraes, Jardim
Sumaré, Minas Gerais, Estado, Amazonas, Afonso Pena, Bahia, Floriano Peixoto, Olavo
Bilac, XV de Novembro, Tupi, Terminal Central. (6,6 km)

18) Linha 121 – Manoel Pires – Águas Claras – (Via Saldanha Marinho)
·

Centro-Bairro: Terminal, Vias Públicas: Tupi, Av. dos Araçás, Praça São Joaquim, Ver.
Aldo Campos, João Arruda Brasil, Saldanha Marinho, São Luis, Antonio Pires do Rio,
Pedro Martinez Marin, João A. Vasconcelos, Prestes Maia, Santo André, Celestino dos
Santos Esgalha, Pres. João Goulart, Maria de Fátima Souza, Dois de Dezembro, José
Barbosa Santos, Marginal Eliezer, Conj. Hab. Águas Claras, Padre Ângelo Rudelo,
Palmira Sturari Rocha. (Ponto Final) (9,4 km)

·

Bairro-Centro: Vias Públicas: Palmira Sturari Rocha, José Mauricio de Souza, Pedro
Alves dos Santos, Marginal Eliezer, Dois de Dezembro, José Barbosa dos Santos, Costa
Rica, Pres. João Goulart, Celestino dos Santos Esgalha, Santo André, Prestes Maia,
João A. Vasconcelos, Pedro Martinez Marin, Antonio Pires do Rio, São Luis, Saldanha
Marinho, João Arruda Brasil, Barão do Triunfo, Av. dos Araçás. Terminal (8,2 km)

19) Linha 123 – Alvorada
·

Centro-Bairro: Vias Públicas: Olavo Bilac, XV de Novembro, Joaquim Nabuco, Praça Rui
Barbosa, Campos Sales, Silva Jardim, Tabajaras, Major Mendonça, São Marcos,
Rodoviária, Brasília, Joaquim Pompeu de Toledo, Baguaçu, Gaspar Lemos, São
Caetano, Uruguaiana, Florêncio de Abreu, Trav. Guaiçara, Ramos de Azevedo. (7,3 km)

·

Bairro-Centro: Vias Públicas: Ramos de Azevedo, Uruguaiana, Conselheiro Crispiniano,
Clóvis Bevilacqua, Xavier de Toledo, Eça de Queiroz, Baguaçu, Pompeu de Toledo,
Brasília, João Ribeiro Carvalho, Jardim Sumaré, Major Mendonça, Cussy de Almeida,
Luis Pereira Barreto, Olavo Bilac. (6,8 km)

20) Linha 124 – Claudionor Cinti – Via Aguapeí – Shopping Praça Nova
·

Centro-Bairro: Vias Públicas: Av. dos Araçás, D. Pedro II, Marechal Deodoro, Brasil,
Aguapeí, Celso D’Alquimim, Cussy de Almeida, Ioli Toti Raniel, Ver. Seme Abrão,
Sebastião C. Rico, Osvaldo Aranha, Luiz Vaz de Camões, Honório de Oliveira, Celestino
Blaya Mendes, Ver. Décio Sampaio, Antonio Manoel da Cunha, Clibas de Almeida Prado,
Edson Antonio Romera, Dr. Raul de Almeida Moraes. (Ponto Final) (8,2 km)

·

Bairro-Centro: Vias Públicas:Dr. Raul Almeida de Moraes, Antonio B. Primo, Antonio de
Toledo, Edson Antonio Romera, Antonio Manoel Cunha, Ver. Décio Sampaio, Celestino
Blaya Mendes, Honório DE Oliveira Junior, Luiz Vaz de Camões, Osvaldo Aranha,
Sebastião C. Rico, Seme Abrão, Ioli Toti Raniel, Cussy de Almeida, Doutor Celso D’
Alckmin, Aguapeí, Mal. Deodoro, Dom Pedro II, General Osório, Duque de Caxias, Av.
dos Araçás . (Terminal). (8,9 km)

21) Linha 000-1 Estaleiro – Destivale – Via Rua do Fico – (Via Elyeser M. Magalhães)
·

Centro-Bairro: Vias Públicas: Terminal, Rua do Fico, José Ferreira Batista, Rod. Elyeser
Montenegro Magalhães, Estrada Vicinal Genilson Senche, Via Acesso Oswaldo Cintra
(Ponto Final) (20,8)
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·

Bairro-Centro: Vias Públicas: Via Acesso Oswaldo Cintra, Estrada Vicinal Genilson
Senche, Rod. Elyeser Montenegro Magalhães, Av. José Ferreira Batista, Rua do Fico
(Terminal). (20,6 km)

22) Linha 126 – Vilella – Jardim das Oliveiras – (Via Waldemar Alves)
·

Centro-Bairro: Vias Públicas: Tupi, Av. dos Araçás, Waldemar Alves, Prestes Maia, Dois
de Dezembro, Celestino dos Santos Esgalha, Pres. João Goulart, Ademar Ribeiro Aguiar,
Ezequiel Barbosa, Via Etelvino Pereira dos Santos, Via Olegário Ferraz, Francisco Felix
F. Neto, João de Oliveira, Alfredo Vitório Martinelli (Ponto Final). (8,6 km)

·

Bairro-Centro: Vias Públicas: Alfredo Vitório Martinelli, Via Olegário Ferraz, Etelvino
Pereira dos Santos, Colaferro, Lindolpho de Freitas, Ezequiel Barbosa, Ademar Ribeiro
Aguiar, Pres. João Goulart, Celestino dos Santos Esgalha, Dois de Dezembro, Prestes
Maia, Waldemar Alves, Av. dos Araçás (Terminal). (8,8 km)

23) Linha 127-1 – Shopping Praça Nova
·

Centro-Bairro: Vias Públicas: Rodoviária, Brasília, Luis Pereira Barreto, Praça Rui
Barbosa,Oswaldo Cruz, Terminal, Av. dos Araçás, Mario Covas, Shopping Praça Nova
(Ponto Final). (4,8 km)

·

Bairro-Centro: Vias Públicas: Shopping Praça Nova, Aguapeí, Mario Covas, Av. dos
Araçás, Terminal Urbano, Joaquim Nabuco, Praça Rui Barbosa, Silva Jardim, Rodoviária
(Ponto Final). (5,1 km)

Observações:
(1) As denominações das vias públicas estão grafadas conforme registros da SMMU.
(2) As distâncias dos trajetos foram obtidas pela INFRA, através do “Google Maps”.
Com exceção da Linha 115 – Taveira, a INFRA preparou os esquemas geográficos dos
itinerários, apresentados a seguir.
I.12.2. Elementos para a elaboração do Edital de Licitação da nova Concessão do Transporte
Coletivo de Passageiros de Araçatuba
·

Regência legal:
Ø Leis Federais: Constituição Federal (artigos 30 e 175); 8.666/93 (Licitações e
Contratos), 8.789/95 (Concessão e Permissão de Serviços Públicos), 10.257/01
(Estatuto da Cidade), 12.587/12 (Política de Mobilidade Urbana);
Ø Leis Municipais: Lei Orgânica do Município de Araçatuba, Lei n.º 168/06 – Plano
Diretor de Araçatuba.

·

Conteúdo mínimo do edital:
Ø Preâmbulo
Ø Objeto e prazo contratual
Ø Terminologia utilizada
Ø Modalidade da licitação
Ø Exigências para habilitação jurídica
Ø Exigências para qualificação técnico-operacional
Ø Exigências para qualificação econômico-financeira
Ø Exigências para habilitação fiscal e trabalhista
Ø Outras exigências previstas em lei
Ø Regulamento da prestação do serviço público
Ø Normas para apresentação de propostas técnicas e financeiras
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Ø Procedimentos do processo licitatório
Ø Critérios de julgamento
Ø Minuta do Contrato
Ø Adjudicação e Homologação
Ø Normas de recursos administrativos
Ø Sanções
·

Termo de Referência da Prestação do Serviço Público
Ø Diretrizes viárias para implantação das linhas na concessão
Ø Diretrizes para fiscalização da frota, dos veículos, dos serviços operacionais e da
contabilidade fiscal da empresa ou Consórcio ou Consórcio transportadora
Ø Exigências para a oferta de linhas na licitação
Ø Exigências para instalação e operação de garagens, oficinas e terminais de
ônibus
Ø Exigências e padrões para os veículos de transporte
Ø Metodologia para o cálculo das tarifas
Ø Metodologia para reajustes e revisões tarifárias
Ø Critérios para criação e alteração de linhas

I.13. Indicações complementares para a Segunda Fase – Diretrizes Gerais
A cofiscalização da elaboração deste Plano de Mobilidade Urbana, vinculada à Secretaria
Municipal de Planejamento Urbano e Habitação da Prefeitura de Araçatuba, consoante o
relatório “Tópicos para o Plano Municipal de Mobilidade Urbana – Contrato SMA/DLC N.º
043/2015”, de 26 de junho de 2015, reproduzido em anexo a este capítulo, encaminhou um
elenco de indicações pertinentes ao escopo de trabalho da INFRA, as quais serão devidamente
consideradas na Segunda Fase – Diretrizes Gerais, prevista para o desenvolvimento dos
presentes estudos técnicos.
Esta importante colaboração de trabalho aborda, em 27 itens, diversas propostas, visando:
·

Modificar sinalizações para atender à Resolução Denatran 180/05.

·

Padronizar os elementos de sinalização.

·

Redução de retornos em canteiros centrais de avenidas.

·

Regulamentar o uso de locais seletivos de estacionamento de veículos.

·

Regulamentar o rebaixamento de guias, visando apenas o acesso de veículos.

·

Projeto para instalação de placas informativas.

·

Normas para padronização de semáforos.

·

Análise do parque de semáforos quanto à sua efetiva necessidade e suficiência.

·

Regulamentar o projeto e instalação de redutores de velocidade.

·

Classificação das vias conforme Código de Trânsito Brasileiro, a ser objeto de decreto
municipal.

·

Regras para padronizar limites de velocidade.

·

Elaborar estudos para modificação ou manutenção de sentidos de tráfego.

·

Estudar a implantação de semáforos “inteligentes” conectados a central de controle e
operação.
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·

Padronização de localização de pontos de ônibus e dos respectivos abrigos de
usuários.

·

Padronização das características dos táxis, inclusive cor.

·

Disciplinar e sinalizar o fluxo de trânsito em rotatórias.

·

Sinalização de valetas.

·

Estudar e propor sistemas binários em todas as vias do centro de Araçatuba.

·

Regras para implantação de vias arteriais para o tráfego gerado em novos loteamentos.

·

Propor reestruturação da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, visando a
organização de corpo técnico e realocação da Guarda Civil Municipal em face das suas
outras atribuições de vigilância e segurança pública auxiliar.

·

Estudos de projetos viários pontuais em vias importantes:
Ø Av. Abraão Buchala
Ø Binário Marcílio Dias com ruas Paraíso e Wandenkolk
Ø Tempos de semáforos na rua do Fico
Ø Continuação das avenidas Joaquim Pompeu de Toledo, Café Filho, Dois de
Dezembro e João Arruda Brasil
Ø Fechamento de retornos centrais na Av. Prestes Maia
Ø Binário Gov. Mário Covas com Aguapeí
Ø Binário Anselmo Manarelli com Dona Ida

O DECRIM da Secretaria Estadual de Segurança Pública indicou a importância de instalação de
“guard-rail” na rua dos Fundadores nos trechos em desnível das pistas.

Fica aqui o registro dessas indicações a serem contempladas no capítulo II deste relatório.
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CAPÍTULO II
DIRETRIZES GERAIS
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II. DIRETRIZES GERAIS
II.1. Compartilhamento de vias
II.1.1. Corredores viários
Conforme exposto no item I.11, a conceituação geral para o sistema viário a implantar,
recomendada para melhorar as condições do trânsito, terá por base a implantação de um
Sistema Viário Coordenado, aproveitando ao máximo as vias existentes e melhorando as
condições com obras localizadas, para dar fluidez ao tráfego.
Através do desenho anexo “CORREDORES VIÁRIOS”, visualiza-se propositura de implantação
do seguinte sistema viário coordenado:
·

Um anel principal, formado por avenidas ou ruas de duas pistas (velocidade máxima de
70 km/h), circundando o aqui denominado Centro Expandido, com a extensão de 11,4
km, em primeira etapa, e acréscimo de 7,6 km, em segunda etapa, assim totalizando
19,0 km.

·

Treze corredores radiais, aproveitando avenidas ou ruas de duas pistas, assim como vias
de pista única, porém com duas mãos de direção, (velocidade máxima de 60 km/h),
interligando os bairros periféricos ao Centro Expandido, todas conectadas ao Anel Viário
Principal, totalizando cerca de 49,0 km.

·

Seis corredores sub-radiais periféricos, a oeste da cidade, totalizando cerca de 10,0 km.

·

Doze vias de ligação entre corredores radiais, percorrendo bairros periféricos,
aproveitando avenidas ou ruas de duas pistas, assim como vias de pista única, porém
com duas mãos de direção, para velocidade máxima de 50 km/h, formando uma “teia” de
comunicação viária, totalizando cerca de 27,0 km.

·

Quatro vias formando dois binários de ligação nos “diâmetros” do anel principal, com o
total de vias aproximado de 11,0 km, ou 5,5 km de binários.

II.1.2. Compartilhamento da faixa carroçável
O compartilhamento das faixas carroçáveis sempre será sinalizado e obedecerá às
características indicadas nos croquis a seguir apresentados:
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C-1) Corredores viários e de ligação com 2 pistas

C-2) Corredores de ligação com mão dupla de direção
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C-3) Ruas secundárias com mão única de direção, para ciclismo protegido

C-4) Ruas secundárias com mão única de direção, para motociclismo protegido
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C-5) Ruas secundárias com trânsito livre

II.1.3. Zonas de Interesse de Trânsito
Observando-se no desenho já citado, os corredores viários delimitam determinados setores de
ruas secundárias, cada qual com suas peculiaridades de trânsito, ditadas pelo tipo de ocupação
urbana das localidades ou bairros.
Neste Plano de Mobilidade Urbana, fica estabelecido o conceito de ZIT – Zona de Interesse de
Trânsito, a ser aplicado ao conjunto de ruas secundárias delimitadas pelos corredores viários.
Para cada Zona de Interesse de Trânsito, a Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, após os
estudos pertinentes, deverá deliberar e fixar:
Ø Sentido dos deslocamentos em todas as ruas da ZIT: mão, contramão e duplo sentido.
Ø Fixação das ruas com deslocamento preferencial.
Ø Restrições de tráfego quanto ao tipo de dimensões dos veículos, horários permitidos,
autorizações específicas para acesso de veículos (moradores e estabelecimentos com
garagem própria), e outras restrições pontuais.
Ø Locais de estacionamento proibido (um dos lados ou ambos os lados).
Ø Locais de estacionamento oneroso (zona azul).
Ø Locais de estacionamento livre.
Ø Faixas reservadas para o tráfego específico (ônibus, motocicletas e triciclos, bicicletas e
motonetas) sempre lindeiras à(s) faixa(s) de outros veículos automotores.
Ø Semáforos em cruzamentos potencialmente perigosos.
Ø Faixas para travessia de pedestres, sempre associadas a semáforos de segurança
(apenas com sinal vermelho para veículos automotores, acionável pelo pedestre) e a
detector de velocidade e indicador de multa por excesso (visível antes da faixa).
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Ø Detectores de velocidade.
Ø Outros dispositivos regulamentados.
Em todas as ruas secundárias, nas ZIT’s, internas aos corredores viários, a velocidade máxima
permitida será de 40 km/h.
Neste estágio do Plano de Mobilidade Urbana, está prevista apenas a ZIT do Centro Expandido
de Primeira Etapa, o qual durante o prazo de 12 (doze) meses servirá como um “projeto piloto”
para avaliação da eficácia das intervenções realizadas. Com as devidas adaptações e
aprimoramentos, a critério da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, poderão ser criadas
outras zonas de interesse de trânsito nas localidades delimitadas pelas vias radiais e respectivas
vias de ligação.
A título de sugestão e exemplo, apresenta-se na sequência deste item a proposição da ZIT 01 –
Central, que deverá ser objeto de estudo definitivo, após a aprovação deste plano de mobilidade
urbana, incluindo os dispositivos de orientação dos usuários (placas de sinalização, faixas
exclusivas de trânsito, faixas de travessia de pedestres, semáforos, detectores de velocidade e
outros).
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ESTUDO PRELIMINAR DA ZIT 01 – CENTRO EXPANDIDO

NORTE

SUL
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ZIT 01 – CENTRO EXPANDIDO – SUGESTÃO DE MÃOS DE DIREÇÃO

RUAS COM SENTIDO SUL-NORTE
RUAS COM SENTIDO NORTE-SUL

·

Alagoas

·

Paraná

·

Amazonas

·

Pará

·

Minas Gerais

·

Bahia

·

Mato Grosso

·

Rio de Janeiro

·

Major Mendonça

·

São Paulo

·

·

Aquidabã

Humaitá (Entre Cristiano Olsen e
Fundadores)

·

Bandeirantes (Corredor de Ligação)

·

General Glicério

·

Avenida Brasília 2 mãos (Corredor de
Ligação)

·

Luiz Pereira Barreto (Corredor de
Ligação)

·

Silva Jardim

·

·

Avenida Brasília 2 mãos (Corredor de
Ligação)

Torres Homem

·

Américo de Campos

·

Primeiro de Maio

·

Duque de Caxias

·

Antonio Martins

·

·

Francisco Braga

Gândi

·

Dr. Salk

·

Coroados

·

Tupinambás

·

Chile

·

·

José Teodoro Lima

Uruguai

·

Argentina

·

América do Sul (Anel Viário Principal)

·

Paraguai (Anel Viário Principal)

RUAS COM SENTIDO LESTE-OESTE

RUAS COM SENTIDO OESTE-LESTE

·

Quinze de Novembro

·

Almirante Barroso

·

Floriano Peixoto

·

·

Tiradentes

Rodrigues Alves

·

Afonso Pena

·

José Bonifácio

·

Tabajaras

·

Cussy de Almeida Jr./Estados (Corr.
Ligação)

·

·

Cristiano Olsen + trecho Afonso Toledo
(Ligação)

Gov. Pedro de Toledo

·

Euclides da Cunha

·

Prof. Chiquita Fernandes

·

José Castro Moraes

·

Liberdade

·

Felipe Camarão

·

Laurindo Caetano

·

Miguel Caputi

1) DEMAIS VIAS ESTUDAR ADAPTAÇÕES OU
MANTER TRÂNSITO LIVRE
2) MANTER VIAS DE PISTA DUPLA
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II.1.4. Diretrizes
Na primeira etapa de implantação deste Plano de Mobilidade Urbana, a SMMU deverá
estabelecer através de portarias:
·

Regulamento de uso das faixas preferenciais de circulação:
Ø Ônibus e táxis com passageiros
Ø Proteção do motociclismo
Ø Proteção do ciclismo
Ø Faixas de travessia de pedestres

·

Regulamento de acesso e circulação de caminhões nos corredores viários e zonas de
interesse de trânsito (restrições de horários, tamanho dos veículos, capacidade de carga,
finalidade do acesso)

·

Estabelecimento de política de estacionamento de veículos:
Ø Definição das vias com estacionamento proibido
Ø Definição das vias com estacionamento permitido em um dos lados
Ø Definição das vias com estacionamento permitido nos dois lados
Ø Definição das vias com tarifa pública de estacionamento (zona azul)
Ø Indicação de terrenos municipais para estacionamento com tarifa pública (zona
azul)
Ø Incentivo à iniciativa privada para instalação e exploração comercial de
estacionamentos (terrenos e edifícios-garagem)
Ø Criação de terminal de carga rodoviária próximo à Rodovia Marechal Rondon,
destinado ao estacionamento de caminhões, transbordo de cargas,
armazenagens, atendimento aos condutores e ajudantes e outras facilidades de
logística, buscando inclusive a parceria com a SENAT/SEST.

·

Realização de estudos e projetos para remoção da atual estação rodoviária
intermunicipal para outra área, externa à ZIT do Centro Expandido, possivelmente
conexa ou próxima ao terminal rodoviário urbano.
Esta providência poderá ser muito útil à Administração Municipal por conta de:
ü liberação de significativa área construída conexa ao próprio edifício da Prefeitura,
podendo agregar Secretarias dispersas pela cidade, e
ü disponibilização de grande pátio de estacionamento de veículos, tarifados ou
não, para aqueles que procuram os serviços públicos, assim desafogando o
estacionamento em ruas circunvizinhas.

II.2. Pré-avaliação de mitigação dos impactos ambientais
Muito se fala a respeito da poluição do ar e seus riscos à saúde humana. Entretanto, muitas
pessoas não se dão conta do quanto o problema está se agravando. Muitas vezes, ficamos
expostos a uma grande quantidade de fumaça e não percebemos que diversas doenças, tais
como o câncer, estão relacionadas com essa exposição excessiva. Segundo um estudo
divulgado pela Organização Mundial de Saúde, no dia 25 de março de 2014, a poluição
atmosférica levou quase sete milhões de pessoas a óbito em 2012.
Parte das mortes analisadas pela OMS foi causada pela poluição exterior, que é a que vemos
nas grandes cidades. Nesse caso, os maiores responsáveis são os meios de transportes, como
carros e ônibus, as fábricas e usinas.
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Dentre as principais causas das mortes em decorrência da poluição atmosférica, podemos
destacar os acidentes vasculares cerebrais, doenças cardíacas e doenças respiratórias. Além
disso, os dados publicados mostram uma íntima relação entre a poluição do ar e as mortes em
consequência do câncer de pulmão.
Outros problemas podem ser desencadeados a curto prazo pela poluição do ar, entre eles, a
irritação das mucosas, da garganta e bronquite. A poluição do ar deve ser vista como um
problema grave de saúde que necessita de ações urgentes para que os índices de poluentes
sejam diminuídos.
Sob este enfoque, o Conselho Nacional do Meio Ambiente – IBAMA, através da Resolução
CONAMA N.º 18 de 06/05/1986, instituiu em caráter nacional o PROGRAMA DE CONTROLE
DA POLUIÇÃO DO AR POR VEÍCULOS AUTOMOTORES – PROCONVE, agindo diretamente
na indústria automobilística, para estabelecer as restrições de emissões de gases pelos motores
dos veículos produzidos.
Em várias etapas, houve a imposição de metas de melhoria de fabricação dos motores para que,
a partir de 1º de janeiro de 1997, a emissão de gases de escapamento por veículos automotores
leves não devesse exceder os seguintes valores:
·

monóxido de carbono: 2,0 gramas por quilômetro

·

hidrocarbonetos: 0,3 gramas por quilômetro

·

óxidos de nitrogênio: 0,6 gramas por quilômetro

·

teor de monóxido de carbono em marcha lenta: 0,5 por cento

Este é regulamento atualmente em vigor. Por ter decorrido o lapso de 18 anos, adota-se esse
parâmetro como válido para a cidade de Araçatuba.
Em Araçatuba, segundo os registros do IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no
ano de 2014, ocorreram os seguintes óbitos por males correlacionados à poluição do ar:
·
·
·
·

Aparelho circulatório:
Aparelho respiratório:
Neoplasias e tumores:
Total:

142 óbitos
125 óbitos
133 óbitos
400 óbitos

As expectativas deste plano são de que, com a melhoria do transporte coletivo, a migração dos
usuários de automóveis para o uso deste modal e para o uso de bicicletas, venha a atingir 15%
dessa população. Assim, teremos um contingente de veículos automotores, nos horários de pico
reduzido para:
·
·

46.000 veículos x (100% - 15%) = 39.100 veículos, significando um diferencial de:
46.000 veículos x 15% = 6.900 veículos.

Consequentemente, pode-se esperar que nos três ciclos de morosidade do trânsito, com o total
de 6 (seis) horas de duração, devam ser atingida seguinte economia:
·

6.900 veículos x 6 h/dia x 340 dias úteis/ano = 14.076.000 veículos.h/ano

Ou seja, admitindo 0,3 km de espera por congestionamento, deixarão de ser lançados na
atmosfera:
·

0,5% x 2,0 g/km x 0,3 km/veículo.h x 14.076.000 veículos.h/ano =
= 42.228 g de monóxido de carbono/ano.

Na mesma proporção, pode-se esperar uma redução de:
·

400 óbitos x 15% = 60 óbitos por ano, em decorrência da despoluição.
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II.3. Primeira Audiência Pública
Em 27 de agosto de 2015, das 18:00 às 22:00 h, foi realizada a Primeira Audiência Pública no
Auditório da Prefeitura Municipal para a exposição do diagnóstico da situação da mobilidade
urbana de Araçatuba, proposta conceitual de disciplinamento do sistema viário e exame do
assunto da nova concessão dos serviços de transporte público de passageiros.
A Audiência seguiu o regulamento apresentado em caderno anexo e foi presidida pelo Secretário
Municipal de Mobilidade Urbana, Dr. Tadami Kawata.
O Secretário procedeu à abertura dando ciência ao público presente dos trabalhos que estavam
em andamento, em obediência ao Contrato SMA/DLC N.º 043/2015 e passou a palavra ao Eng.
Aluizio de Barros Fagundes, Diretor e Responsável Técnico da empresa ou Consórcio ou
Consórcio INFRA Engenharia e Consultoria Ltda., encarregada da elaboração do PLANO
MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DE ARAÇATUBA.
A exposição seguiu a apresentação, conforme “data-show” divulgado no “site” da Prefeitura.
Em seguida o Secretário Municipal abriu a palavra para manifestações, tendo sido registradas
aquelas anotadas pelo Chefe de Gabinete da SMMU, Sr. Luiz Antonio Boatto, conforme
documento apresentado em caderno anexo.
Foi entregue pela Vereadora Sra. Edna Flor o ofício EF/101/15, reproduzido no anexo, contendo
um elenco de propostas sobre o tema da audiência.
O Secretário informou que o término da elaboração do plano de mobilidade urbana previsto em
contrato é 16 de outubro de 2015, devendo serem examinadas e inseridas as proposituras
pertinentes ao escopo do contrato para o trabalho.
O Secretário Municipal de Mobilidade Urbana, encerrando a Audiência Publica, anunciou que a
licitação da nova concessão de transporte coletivo estava sendo preparada e que, por necessitar
da realização de audiência pública própria, esta ocorreria no mês de outubro de 2015, coligindo
também novas sugestões para o Plano de Mobilidade Urbana.
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II.4. Segunda Audiência Pública
ATA DA AUDIÊNCIA DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA DE ARAÇATUBA- SP
Aos quatorze dias do mês de outubro de dois mil e quinze, na Câmara Municipal foi realizada a
audiência pública do Plano Municipal de Mobilidade Urbana conforme Edital publicado no Jornal
O Liberal Edição de dez de outubro de dois mil e quinze, página D-3.
Às dezenove horas e vinte minutos o Senhor Secretário Tadami Kawata declarou aberta a
Audiência, agradecendo a presença de todos, em especial da Vereadora Tieza e do Secretário
Éderson da Silva. Em seguida passou a palavra para o Engº Aluízio de Barros Fagundes para
que fizesse a explanação do Plano, que, primeiramente fez um feedback da Audiência Inicial do
Plano, realizada em vinte e sete de agosto de dois mil e quinze. Na seqüência fez análise prévia,
apresentando estudos e levantamentos de dados, apresentou o mapa com o centro expandido e
novas linhas para o transporte coletivo, estimativas até o ano de 2045, falou que o Plano foi
pensado em vinte anos, com soluções previstas para curto, médio e longo prazos. No final da
explanação apresentou as obras prioritárias e as fontes de financiamento, e as diretrizes para a
licitação do transporte público coletivo. Após a explanação foi aberto para perguntas dos
participantes. A Vereadora Tieza perguntou sobre a questão da prioridade para veículos de
socorro e sobre a má formação dos condutores que desrespeitam as normas de trânsito, se
seriam questões para constar no Plano. Foi respondido que se pode indicar no Plano sobre os
veículos de socorro e que aos infratores a solução é a multa. O Senhor Eurico Gandra da
empresa ou Consórcio ou Consórcio Araçá-Táxis perguntou sobre a possibilidade de se
aproveitar o prédio desativado da CEAGESP para o novo terminal rodoviário e o palestrante
afirmou que se poderia fazer por PPP. A Vereadora Tieza pediu para priorizarem a solução para
a Avenida Baguaçú e foi lhe afirmado que o Plano já contempla a questão. O Senhor Milton,
morador do Bairro Panorama pede para utilizar o pontilhão da antiga Rede Ferroviária Federal
existente no Bairro Alvorada que poderia desafogar o trânsito na localidade. A Vereadora
lembrou da problemática existente por conta das obras de duplicação da Rodovia Eliezer
Montenegro Magalhães. Não havendo mais inscritos, o Secretário TadamiKawata agradeceu a
presença de todos, agradeceu ao Engenheiro Aluizio de Barros Fagundes e as vinte e uma
horas e cinco minutos declarou encerrada a presente Audiência. Eu, Luiz Antônio Boatto,
secretariei e no final lavrei e assino a presente Ata. Araçatuba, quatorze de outubro de dois mil e
quinze.

Luiz Antônio Boatto
-secretário ad-doc-
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CAPÍTULO III
DEFINIÇÃO DE PROGRAMAS DE IMPLANTAÇÃO
III. DEFINIÇÃO DE PROGRAMAS DE IMPLANTAÇÃO
III.1. Critérios
Consoante o escopo do Plano de Mobilidade Urbana, recomenda-se a adoção dos conceitos a
serem adotados na solução dos diversos assuntos relativos à mobilidade urbana de Araçatuba.
Importante registrar mais uma vez a sequência lógica de providências que os empreendimentos
devem seguir, em prol de sua eficácia e economia. A propósito, excepcionalmente atual é o
ensinamento do ilustre Prof. Eng. Lucas Nogueira Garcez, da Escola Politécnica da USP, o qual
governou o Estado de São Paulo de 31 de janeiro de 1951 a 31 de janeiro de 1955. Em seu livro
clássico Engenharia Hidráulica publicado em 1974, no capítulo referente aos aspectos
econômicos dos empreendimentos não de hidráulica, mas extensíveis a todos os ramos da
engenharia, está dito que, uma vez concluídas, as grandes obras de infraestrutura não podem
ser modificadas e, se o forem, o serão às custas de enormes dificuldades e inversões
pecuniárias. De modo singelo, porém muito claro, o professor aduz as questões que o
engenheiro deve cotejar:
É o empreendimento economicamente justificável?
É a obra absolutamente necessária?
Deve o melhoramento ser feito agora?
Com que recursos deve ser executado?
Quem o pagará?
De que modo deve ser feito o retorno do dinheiro investido?
São exatamente estas as questões que, datadas de 1974, conceituam um plano de metas, ou
estudos preliminares, componente do Plano de Mobilidade Urbana aqui desenvolvido, à luz do
que determina a Lei Federal n.º 12.587, de 3 de janeiro de 2012.
A sequência lógica do empreendimento, inicialmente citada neste item, está apresentada no
quadro sintético seguinte.

FASE DE TRABALHO

GRAU DE DETALHE

OBJETIVO

1) Plano de Metas

Concepção

Planejamento

2) Estudos Técnicos Preliminares

Alternativas e Viabilidade

Tomada de decisões

3) Anteprojeto

Definições da Solução

Dimensões e investimentos

4) Projeto Básico

Dimensionamento das obras

Contratação da execução

5) Projeto Executivo

Detalhamento executivo

Execução das obras

6) Obras – Execução e Montagens

Serviços de campo

Materialização das obras

7) Operação e Manutenção

Finalidade e rotina de uso

Atendimento ao usuário

Estando na fase de trabalho n.º 1, sob tais critérios, passa-se a apontar o conceitos a
serem adotados em todo o empreendimento de melhoria da mobilidade urbana na cidade de
Araçatuba.
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III.2. Conceitos
III.2.1. Locomoção
Prioridades de locomoção em Araçatuba:
LOCOMOÇÃO/
VEÌCULO

LOCAL PERMITIDO/
SEGURO

1) Pedestre

A pé

Calçadas e Calçadões

2) Ciclismo

Bicicleta

PRIORIDADE

3) Transporte coletivo
local

Ônibus

4) Táxi

Automóveis

5) Transporte exclusivo

Automóveis,
Caminhonetes, Vans

6) Motociclismo

Motocicletas,
Motonetas, Triciclos

7) Transporte de carga
local
8) Transporte coletivo
intermunicipal (*)
9) Transporte de carga
de longa distância
(**)

Caminhões médios e
leves
Ônibus
Carretas e caminhões
pesados e médios

Faixas seletivas –
ruas secundárias
Faixas seletivas –
Corredores viários
Leitos carroçáveis,
faixas livres – Faixas de
ônibus c/passageiro

LOCAL PROIBIDO/
DESESTIMULADO
Todos os leitos
carroçáveis
Corredores viários
Ruas secundárias
Faixas seletivas de
ciclismo e motociclismo
Faixas seletivas de
ônibus, ciclismoe
motociclismo

Leitoscarroçáveis faixas livres
Faixas seletivas em corr.
viários e ruas
secundárias específicas
Leitos carroçáveis –
trânsito regulamentado
Leitos carroçáveis –
trânsito regulamentado

Locais sinalizados –
trânsito regulamentado
Locais sinalizados –
trânsito regulamentado

Trânsito sinalizado /
regulamentadosinalizado

Trânsito sinalizado /
regulamentadosinalizado

Ruas secundárias sem
faixa específica

(*) Destino Estação Rodoviária
(**) Destino Terminal de Cargas
III.2.2. Circulação viária
A urdidura das vias públicas de Araçatuba permitiu a proposição de se estabelecer o sistema de
circulação viária constante do desenho anexo a este relatório, que permite a seguinte solução:
1) Delimitação do Centro Expandido da cidade, onde concentram-se as principais atividades
administrativas, comerciais, de serviços e financeiras, além de abrigar expressivo
contingente de moradores, através do denominado Anel Viário Principal. Para ali converge a
maior parte do tráfego da cidade. Por isso, fica recomendada a implantação de uma ZIT –
Zona de Interesse de Trânsito, cuja finalidade é estabelecer disciplina de locomoção
eficiente.
Na ZIT n.º 01 – Centro, ficam estabelecidos dois conjuntos de vias binárias, de trânsito de
sentidos opostos, um na direção Norte-Sul, e outro na direção Leste-Oeste, de modo a
encurtar distâncias de percurso a pé nas ruas secundárias delimitadas pelos corredores.
2) Fixação de Treze Corredores Radiais, conectados a Seis Corredores Sub-radiais,
relativamente equiespaçados, que convergem para o Centro Expandido, ligando-o aos
bairros periféricos e atravessando os bairros intermediários.
3) Doze vias de ligação entre corredores radiais, percorrendo bairros periféricos, aproveitando
avenidas ou ruas de duas pistas, assim como vias de pista única, porém com duas mãos de
direção, formando uma “teia” de comunicação viária.
Os corredores radiais e as vias de ligação permitirão futuras proposições de novas ZIT’s, assim
estendendo o disciplinamento do trânsito em toda a malha urbana.
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4) A prioridade essencial deste plano é o pedestre. Com o sistema viário acima organizado,
poder-se-á determinar que as linhas de transporte coletivo local utilizem os corredores
formados pelo Anel Principal, Corredores Radiais e Vias de Ligação, sempre possam dar
cobertura de serviço com distâncias não superiores a 450 metros. Esta é uma distância
confortável e estimulante para caminhadas a pé, devendo tal critério ser enaltecido pelo
Poder Público em campanhas de publicidade.
5) As ruas secundárias, dentro de cada ZIT, também terão disciplinamento e darão mobilidade
satisfatória ao trânsito individual. Para tanto, além de sinalização adequada quanto ao
estacionamento oneroso (zona azul) permitido seletivamente, o Poder Público deverá
estabelecer estímulos à iniciativa privada para implantação de estacionamentos. Bolsões
públicos de estacionamento oneroso (zona azul) também deverão ser estudados.
6) As regras fundamentais de locomoção indicadas no item III.2.1. redundam nos princípios
adotados para impor fluidez ao trânsito.
7) Finalmente, no desenho do sistema viário estudado para Araçatuba, verifica-se a propositura
de ser implantado um grande anel viário, ali denominado Corredor do Contorno, cujo
traçado já contempla determinado “arco viário”. Este corredor deverá ser planejado para o
ano de 2050 quando Araçatuba deverá alcançar a população de 300.000 habitantes,
portanto fora do alcance deste Plano. O Corredor de Contorno deverá apresentar uma
plataforma de grande largura, para se transformar em via expressa não somente para
veículos pequenos e médios sobre pneus, mas também para veículos leves sobre trilhos
(VLT’s) e articulados sobre pneus (BRT’s).
Esta concepção buscou atender a outros aspectos da mobilidade urbana:
1) Atendimento e indução aos polos geradores de viagens.
2) A integração dos modos de transporte público e destes com os privados e os não
motorizados.
3) A operação e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura viária.
III.2.3. Outros conceitos
1) Considerando a sinalização atual apresentar muitas irregularidades, todo o sistema viário
deverá ser rigorosamente examinado e, na sequência, ser sinalizado consoante regras do
Código Nacional de Trânsito.
·

Placas

·

Sinalização de solo

·

Redutores de velocidade

·

Faixas de segurança

2) O Poder Público deverá estudar e implantar sistema de placas orientativas de localidades e
rotas de circulação, assim como de colocação de placas com os nomes de ruas em todas as
esquinas.
3) O Poder Público deverá regulamentar a implantação e impor regras para reformas de todos os
passeios para locomoção de pedestres, tal que tenham a superfície calçada sempre que
possível drenante; sejam planos, com leve inclinação em direção ao meio fio (proibir
calçadas muito inclinadas); e, principalmente, tenham largura igual ou superior a 2,50 m,
mesmo em detrimento de estreitamento do leito carroçável. Em todas as esquinas deverá
ser prevista rampa para cadeiras de rodas vencerem a altura do meio fio (sarjeta).
4) O Poder Público deverá estabelecer regras claras de integração entre secretarias, de modo a
estarem coordenadas as obras e os serviços de:
·

Execução de obras de drenagem pluvial, de modo a minimizar pontos de alagamento.

·

Eliminação de valetas transversais em corredores viários, realizando obras prioritárias
da microdrenagem local, ou executando valetas modificadas e cobertas com grelhas.
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·

Pavimentação, repavimentação e “tapa-buracos” nas vias públicas, conforme o estado
da via pública. Implantação de serviço contínuo de manutenção da pavimentação e
drenagem, pois sabe-se que pequenos reparos e obturações de avarias incipientes
prolongam muito a integridade geral da pista de rolamento.

·

Implantação e manutenção permanente das pinturas de faixas seletivas do trânsito de
ônibus, bicicletas e motocicletas.

·

Implantação e manutenção de faixas de pedestres fronteiras a todas as escolas, sem
exceção, assim com em locais de edifícios de grande acesso de pessoas. Em conexão
com este programa, implantação de radares detectores de velocidade, com aplicação de
multas por excesso, sinalizados para conhecimento dos motoristas, situados a cerca de
20 metros antes da faixa.

·

Colocação e operação de radares detectores de velocidade ao longo dos corredores
viários e vias estratégicas, visando desestimular excessos de velocidade.

5) Realização de estudos gerais quanto à organização da SMMU e quanto à implantação de um
Regulamento Geral do Trânsito de Araçatuba, conforme sugestões da Secretaria Municipal de
Planejamento Urbano e Habitação, através do Eng. Carlos Cesar Costa, exaradas no item I.13
deste relatório.
III.2.4. Obras singulares sugeridas
Além das obras essenciais retro descritas e consideradas nas estimativas de custo dos
investimentos imprescindíveis à melhoria da mobilidade urbana de Araçatuba, foram apontadas
diversas sugestões de obras singulares concernentes ao assunto. Algumas dessas obras ou são
muito onerosas ou estão sujeitas a melhor análise quanto à oportunidade de implantação.
A questão das praças rotatórias atuais
Tecnicamente, praças rotatórias só têm utilidade efetiva para melhorar o trânsito em duas
circunstâncias:
·

Quando ao ponto convergem em ângulo fechado, mais de cinco vias carroçáveis.
Funcionam como obstáculo destinado a induzir paradas, assim evitando conflitos dos
fluxos de movimento.

·

Em cruzamentos perigosos de ruas secundárias com mesma condição de preferência de
tráfego. Devem ser pequenas áreas delimitadas no centro de cruzamentos normais, não
alargados. Igualmente, ali é induzida a parada, dando condições para os condutores
“negociarem” a passagem. Comprovadamente, resultam em redução de acidentes.

Porém, quando estas praças rotatórias situam-se em cruzamentos de duas vias de pista dupla,
como, por exemplo, é o caso da Praça Rotatória Irineu Milani, no cruzamento das avenidas
Joaquim Pompeu de Toledo e Brasília, ambas de intenso fluxo de tráfego, de fato provocam
paradas, mas por serem pistas duplas próprias para maiores velocidades, geram problemas
maiores que as soluções objetivadas. A tendência do fluxo é “cortar” distância com saída da
direita para esquerda, “fechando” o tráfego que vem na ultrapassagem ou cruzando pela
esquerda. Além disto, aqueles que forem “dobrar” à direta onde há ângulo reto, reduzem muito a
velocidade, também causando congestionamento. Sem dúvida a solução correta, nesses casos
é eliminar as pistas em rotatória e ali implantar semáforo.
Cruzamento em desnível
Cruzamentos de vias importantes, sendo uma em fundo de vale, como é o caso específico
daquele já citado, suscitam a execução de um viaduto. No exemplo, tal viaduto estaria na Av.
Brasília, cruzando sobre a Av. Joaquim Pompeu de Toledo, com aproveitamento dos desníveis
existentes.
Poder-se-ia impor um tratamento marcante de arquitetura urbana, que Araçatuba, com seu
portento, está a merecer. Entretanto, trata-se de obra muito onerosa, cabendo o exame, de
natureza política, quanto à oportunidade de sua adoção.
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Outras sugestões particulares
1) Sugestões para regulamentar o transporte coletivo de passageiros, vindas em ofício da
Vereadora Sra. Edna Flor, acompanhadas de relatório de Comissão da Câmara de Vereadores.
Serão consideradas pela SMMU no edital da nova concessão.
2) Sugestão da mesma vereadora sobre medidas de melhoria do trânsito das vias marginais à
Rodovia Marechal Rondon, na zona urbana, especialmente nos acessos das ruas Anhanguera,
Alziro Zarur e Marcos Toquetão, pois quando os veículos saem da rodovia, pegam o acesso
para essas marginais com os veículos em alta velocidade, aumentando os riscos de acidentes.
Fica o registro para inclusão do problema na realização dos estudos futuros de Anteprojeto e
Projeto Básico.
3) Sugestões do Coordenador Eng. Carlos César Costa para estudos de projetos viários
pontuais em vias importantes:
Ø Tempos de semáforos na rua do Fico
Ø Continuação das avenidas Joaquim Pompeu de Toledo, Café Filho, Dois de Dezembro e
João Arruda Brasil
Ø Fechamento de retornos centrais na Av. Prestes Maia
Ø Binário Gov. Mário Covas com Aguapeí
Ø Binário Anselmo Manarelli com Dona Ida
Ø Av. Abraão Buchala
Ø Binário Marcílio Dias com ruas Paraíso e Wandenkolk
4) Sugestão do DECRIM da Secretaria Estadual de Segurança Pública: instalação de “guard-rail”
na rua dos Fundadores nos trechos em desnível das pistas.
5) Sugestão da Vereadora Tieza para estudar futuramente a questão da fluidez de trânsito de
veículos de socorro e a questão pedagógica visando a criação de escola de condutores
infratores.
6) Sugestão de cidadãos quanto a conjetura de construção da nova estação rodoviária em
regime de PPP e outra sugestão quanto ao aproveitamento de ponte inativa da RFFSA no bairro
Alvorada para integrar o sistema viário local.
III.3. Investimentos
III.3.1. Obras principais e estimativas de investimentos
As estimativas orçamentárias de obras a realizar, seguem a seguinte hierarquia:
Fase
1
2

Tipo de estudo ou
projeto
Estudos prévios e
planos
Anteprojeto e
Concepção

Finalidade

Metodologia orçamentária

Planejamento e
viabilidade

Custo-índice e
arbitramento de valores
Custos-índices apurados
em obras similares
Planilha de preços
unitários e quantidades
aproximadas
Desdobramento da
planilha por
componentes, com
preços e quantidades
finais

Tomada de decisões

3

Projeto Básico

Decisão final e
contratação das obras

4

Projeto Executivo ou
Detalhado

Definições técnicas
precisas p/ construção
e montagens

Variação
20%p/ + ou 15%p/ + ou 10%p/ + ou 5%p/ + ou –
(imprecisões
de mercado)

Portanto, neste Plano de Mobilidade Urbana, serão utilizados custos-índices e arbitramentos,
cujos impactos nas estimativas orçamentárias podem induzir variações na faixa de 20% para
mais ou para menos, quanto ao valor final.
Segue a tabela indicativa das obras principais e estimativa de valor dos respectivos
investimentos, em ordem de grandeza, por comparação com empreendimentos similares.
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Ali se constata a estimativa preliminar de que as obras previsíveis nesta fase de trabalho de
planejamento devam alçar ao custo da ordem de R$ 374.000.000,00 (trezentos e setenta e
quatro milhões de reais) nisto inclusos os custos inerentes às Secretarias Municipais de Obras e
de Planejamento Urbano.
Trazendo ao valor presente, à taxa de amortização de 12% a.a. (doze por cento ao ano) e
inversões equitativas ao longo de cada meta adotada, significa que o contrato de financiamento
do empreendimento deva contemplar a disponibilização de R$ 174.146.000,00 (cento e setenta e
quatro milhões cento e quarenta e seis mil reais).
O valor das prestações anuais desse empréstimo, calculadas segundo o Sistema Price, com
juros de 12% a.a. e amortização em 20 anos, montará a:
___ 20

______ 20

A = C x {(1+i)÷ [(1+ i) - 1]}
Sendo C = R$ 174.146.000,00 e i = 12% a.a.= 0,12 a.a.
Tem-se a anualidade de A = R$ 23.314.437,27
Tal anualidade representa cerca de 5% da receita prevista pelo Município para o ano de 2015,
no valor de R$ 465.612.445,93, ou seja, apesar de relativamente elevada, aponta para possíveis
negociações de financiamentos com parte a fundo perdido.
PLANILHA DE VALORES ESTIMADOS PARA O EMPREENDIMENTO
Item
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2

OBRA

QUANTIDADE

AÇÕES IMEDIATAS (até 3 anos)
Organização para execução do plano
Anteprojeto Geral do Sistema
Revisão do Projeto Básico “Pompeu”
Sinalização do Sistema Viário
Reparos nos pavimentos asfálticos
Semáforos
Faixas, lombadas e detectores
Novo Terminal de Ônibus Central
Obras viárias prioritárias (*)
Total de investimentos imediatos
CURTO PRAZO (de 4 a 8 anos)
Conclusão do prolong. Av. Pompeu
Prolongamento e ponte Av. Buchalla
Manutenção geral do sistema
Total de investimentos curto prazo
MÉDIO PRAZO (de 9 a 12 anos)
Complementação de obras viárias (**)
Terminal de Cargas
Manutenção geral do sistema
Total de investimentos curto prazo
LONGO PRAZO (de 13 a 20 anos)
Nova Estação Rodoviária
Manutenção geral do sistema
Total de investimentos longo prazo
TOTAIS GERAIS

Consultoria
Consultoria
Consultoria
4.000 placas
20.000 m³
50 um
300 conj
1vb
1vb

1.400 m p.dupla
600 m p.dupla
1vb

1vb
1vb
1vb

1vb
1vb

VALOR
ESTIMADO
TOTAL
(R$ 1.000,00)

VALOR ATUAL
2015
Taxa 12% a.a.
(R$ 1.000,00)

100
1.500
1.200
2.000
15.000
500
3.000
28.000
51.000
102.300

91.731

50.000
15.000
5.000
70.000

40.232

100.000
12.000
8.000
120.000

43.642

70.000
12.000
82.000
374.000

14.638
190.243

(*) OBRAS VIÁRIAS PRIORITÁRIAS (Ações imediatas e de curto prazo):
1) Binário Av. Baguaçu/Rua São Caetano e conexão à Via Sem. Teotônio Vilela
2) Prolongamento da Av. Joaquim Pompeu de Toledo até a Rua Anhanguera/Rod. Mal Rondon
3) Duplicação da Rod. Etelvino Pereira dos Santos até a Rod. Elieser Montenegro Magalhães
4) Pavimentação faltante da Av. Dois de Dezembro até a Rod. Elieser Montenegro Magalhães
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5) Acessos Rodoviários aos Parques Industriais Maria Isabel P. Almeida Prado e Alexandre
Biaggi
6) Obras viárias e de canalização do córrego da Rua Paranapanema
7) Pavimentação da Av. Juscelino Kubitschek de Oliveira
8) Conexão da rua Newton Prado com Av. Alcides Fagundes Chagas
(**) Principal obra de Médio Prazo: Prolongamento da Av. João Arruda Brasil até a Via Agnaldo
Fernando dos Santos
III.3.2. Fontes de Financiamento
MINISTÉRIO DAS CIDADES (PAC)
O Ministério das Cidades, para o caso em pauta, atua através da Secretaria Nacional de
Transporte e da Mobilidade Urbana – SeMob, que foi instituída com a finalidade de formular e
implementar a política de mobilidade urbana sustentável, entendida como “a reunião das
políticas de transporte e de circulação, e integrada com a política de desenvolvimento urbano,
com a finalidade de proporcionar o acesso amplo e democrático ao espaço urbano, priorizando
os modos de transporte coletivo e os não-motorizados, de forma segura, socialmente inclusiva e
sustentável”. As atuais condições de mobilidade e dos serviços de transporte público no Brasil
direcionam a atuação da SeMob em três eixos estratégicos que agrupam as questões a serem
enfrentadas, quais sejam:
·

Promover a cidadania e a inclusão social por meio da universalização do acesso aos
serviços públicos de transporte coletivo e do aumento da mobilidade urbana;

·

Promover o aperfeiçoamento institucional, regulatório e da gestão no setor; e

·

Coordenar ações para a integração das políticas da mobilidade e destas com as demais
políticas de desenvolvimento urbano e de proteção ao meio ambiente.

Os Programas Estratégicos e as Ações da SEMOB, integrados com as demais Políticas
Urbanas, visam mudar radicalmente a atuação do Governo Federal, aliando-o aos Estados e
Municípios para desenvolver e implementar uma Política Nacional de Mobilidade Urbana
Sustentável, centrada no desenvolvimento sustentável das cidades e na priorização dos
investimentos federais nos modos coletivos e nos meios não motorizados de transporte.
As linhas de financiamento são o Programa Pró Transporte, com recursos do FGTS, e via
BNDES com Emissão de Debêntures para financiamento de SPE Sociedade de Propósito
Específico instituídas para o transporte coletivo de passageiros.
BNDES
A principal fonte de financiamento das obras públicas no Brasil é o BNDES – Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social, que dispõe de carteiras específicas de fomento,
oferecendo apoio a projetos de investimentos, públicos ou privados.
No caso, há o apoio a projetos de interesse público, voltados a mobilidade urbana, abrangendo
todos os investimentos necessários à qualificação do espaço urbano no entorno do
empreendimento.
São apoiáveis os investimentos que visem a:
·
·
·
·
·
·

Racionalização econômica, com redução dos custos totais do sistema;
priorização das modalidades de maior capacidade e menor custo operacional;
privilégio do transporte coletivo sobre o individual;
integração tarifária e física, com redução do ônus e do tempo de deslocamento para o
usuário;
acessibilidade universal, inclusive para pessoas com mobilidade reduzida, pedestres e
ciclistas;
utilização de tecnologias mais adequadas, buscando melhores condições de conforto e
segurança;
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·

aprimoramento da gestão e da fiscalização do sistema, de forma a fortalecer a
regulamentação e reduzindo a informalidade;
· redução dos níveis de poluição sonora e do ar, do consumo energético e dos
congestionamentos;
· requalificação urbana das áreas do entorno dos projetos.
As taxas de juros adotadas são TJLP + 1,5% a.a. (remuneração) + r ≤ 4,18% (risco de crédito).
Financiamento de 50% a 70% do empreendimento, com prazos ajustados à capacidade de
pagamento do tomador.
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
O Programa Mobilidade Urbana busca promover a articulação das políticas de transporte,
trânsito e acessibilidade e, desse modo, gerar acesso ao espaço de forma segura, socialmente
inclusiva e sustentável.
A proposta é dar prioridade à implementação de sistemas de transportes coletivos, dos meios
não motorizados (pedestres e ciclistas), da integração entre diversas modalidades de
transportes, além da implementação do conceito “acessibilidade universal”, garantindo a
mobilidade de idosos, pessoas com deficiências ou restrição de mobilidade.
Com gestão do Ministério das Cidades (MCidades), o programa é operado com recursos do
Orçamento Geral da União (OGU).
Dentre esses programas há linhas específicas de apoio financeiro:
·

Corredores estruturais de transporte coletivo urbano
- Implantação ou Reforma de Corredores Estruturais de Transporte
- Implantação ou Reforma de Terminais de Transporte Coletivo Urbano
- Implantação de Abrigos para Pontos de Parada de Ônibus
- Implantação de Equipamentos de Acessibilidade
- Estudos e Projetos

·

Sistemas integrados de transporte coletivo urbano
- Plano Diretor de Transporte Urbano
- Projeto de Circulação não Motorizada
- Projetos de Sistemas Integrados de Transporte e Circulação
- Projetos de Terminais

·

Sistemas de circulação não motorizada
- Implantação de Ciclovias
- Minimização dos Conflitos Intermodais
- Implantação, Reforma ou Ampliação de Passeios Públicos
- Estudos e Projetos

FINEP
Estudos e projetos podem ser financiados pela FINEP – Financiadora de Estudos e Projetos,
vinculada ao MCTI – Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, na fase de definição dos
investimentos necessários. Os estudos e projetos são imprescindíveis para obtenção de licenças
ambientais, promoção de licitações e embasamento de processos de financiamento.
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BANCOS PRIVADOS
Grande parte dos bancos privados possui carteiras próprias de investimentos, porém seus
serviços de agenciamento de recursos junto aos bancos públicos de fomento são bastante
eficientes, elemento a ser devidamente considerado por ocasião da implantação do plano de
mobilidade urbana.
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO
O Governo do Estado de São Paulo firma regularmente convênios com os municípios visando
melhorias na prestação de serviços públicos.
A maioria dos convênios atende a demandas de infraestrutura urbana como pavimentação,
recapeamento, guias, sarjetas, galerias de águas pluviais, canalização de córregos, construção de
pontes, dentre outras aplicações, podendo vir a ser requisitado como componente não oneroso para
reduzir o montante de recursos globais necessários ao plano de mobilidade urbana em questão.
FINANCIADORES INTERNACIONAIS
Não se deve deixar de mencionar os financiadores internacionais, passíveis de procura, dos
quais, como paradigmas, citam-se o Banco Mundial e a JICA – Japan International Cooperation
Agency.
·

BANCO MUNDIAL

O Banco Mundial começou a partir da criação do Banco Internacional para Reconstrução e
Desenvolvimento (BIRD) nas Conferências de Bretton Woods, em 1945, junto com o Fundo
Monetário Internacional (FMI) e o Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT).
A missão inicial do Banco Mundial, até então somente o BIRD, foi de financiar a reconstrução
dos países devastados pela Segunda Guerra Mundial. Com o tempo a missão evoluiu para a de
financiamento do desenvolvimento dos países mais pobres e de auxílio financeiro.
A estratégia de parceria atual entre o Brasil e o Banco Mundial, dentre outros segmentos, inclui
projetos sustentáveis de abastecimento de água e intervenções urbanas.
Dentre as cinco instituições componentes do Grupo Banco Mundial, o BIRD –Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento e a AID – Associação Internacional de
Desenvolvimento formam o Banco Mundial que proporciona empréstimos e assistência para o
desenvolvimento a países de rendas médias com bons antecedentes de crédito. O BIRD levanta
grande parte dos seus fundos através da venda de títulos nos mercados internacionais de
capital.
·

JICA

A JICA – Japan International Cooperation Agency é um órgão do Governo Japonês, responsável
pela implementação da Assistência Oficial para o Desenvolvimento (ODA) que apóia o
crescimento e a estabilidade sócio-econômica dos países em desenvolvimento com o objetivo de
contribuir para a paz e o desenvolvimento da sociedade internacional. Com uma rede de
escritórios que se estende por quase 100 países, a JICA presta assistência a mais de 150 países
no mundo todo.
Com base na política de cooperação para o desenvolvimento e os problemas causados pela
urbanização decorrente do desenvolvimento econômico brasileiro dos últimos anos, a
cooperação da JICA na área de problemas urbanos e meio ambiente visa resolver ou minorar os
problemas de degradação ambiental, de saneamento básico, mobilidade urbana e desastres
naturais.
A cooperação financeira da JICA consiste em empréstimo em moeda japonesa para a
construção da base que proporcionará o desenvolvimento e a estabilidade sócio-econômica do
Brasil. Os juros são baixos e as condições de empréstimos prevêem pagamentos parcelados em
prazos longos, de forma que cada parcela não fique excessivamente onerosa.
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CONCESSÕES E PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
Sempre será possível a busca de parceiros privados para compartilhar o aporte de recursos,
oferecendo-lhes cogestão em empreendimentos públicos. Caso típico, poderá ser a implantação
do novo Terminal Rodoviário Intermunicipal, assim como do Terminal de Cargas Municipal,
ambos passíveis de exploração comercial direta e complementar, seguindo a legislação
competente já consolidada.
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CAPÍTULO IV
EDIÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA
IV. EDIÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA
IV.1. Conteúdo
1) O diagnóstico do problema da mobilidade urbana de Araçatuba encontra-se exposto de modo
geral no Capítulo I deste relatório, assim como objetivado em análises posteriores, assunto por
assunto, nos Capítulos II e III.
2) O prognóstico das soluções propostas está apresentado no Capítulo II deste relatório.
3) A definição das ações e obras a serem empreendidas a partir deste Plano de Mobilidade
Urbana encontra-se no Capítulo II, quanto a organização do Poder Público para a implantação
do plano, e no Capítulo III, quanto às obras a realizar ao longo do tempo e respectivas
estimativas preliminares de custo.
IV.2. Divulgação do Plano
Foi prestada assessoria à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana para divulgação do Plano
de Mobilidade Urbana, através da preparação de duas Audiências Públicas e respectivas
Consultas Públicas.
Nesta edição final do Plano de Mobilidade Urbana, foram incorporadas as sugestões pertinentes
obtidas nas Consultas e Audiências Públicas.
IV.3. Prazos estabelecidos para aplicação do Plano
1) Alcance do plano: 20 (vinte) anos, de 2016 a 2035.
2) A revisão e atualização periódica do Plano de Mobilidade Urbana foi fixada em prazo de 5
(cinco) anos.
3) A sistemática de avaliação consistirá na observação do cumprimento das metas estabelecidas
no item III.3.1., com critérios constantes dos descritivos aqui apresentados, assim como de
outros a serem estabelecidos nas fases de futuras de Anteprojetos e Projetos Básicos.
IV.4. Ações previstas para o Plano de Mobilidade Urbana de Araçatuba
IV.4.1. Ações Imediatas (anos 1 a 3)
1) Legislação da POLÍTICA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA, com debate,
aprimoramento e consolidação dos princípios interpostos neste Plano, inclusive, e
principalmente, instrumentalizando o Poder Executivo para, através de Decretos, instituir os
Regulamentos Operacionais dos diversos setores e assuntos envolvidos.
2) Com base na Política Municipal de Mobilidade Urbana, reorganização da Secretaria Municipal
de Mobilidade Urbana, criando uma Autoridade Municipal com a finalidade de regulação,
coordenação e execução dos programas e projetos administrativos do setor.
3) Elaboração de Projetos Padrões de Engenharia e Especificações Técnicas de serviços de
inspeção, execução de pequenas obras, execução de reparos, serviços de manutenção
preventiva e demais atividades de Operação e Manutenção do Sistema.
5) Análise e providências para solucionar problemas localizados, apontados por colaboradores,
conforme registrado neste Plano, inclusive com realização de pequenas obras.
6) Providências para obtenção de um Anteprojeto Geral do Sistema, para consolidação, prédimensionamento e orçamento de boa precisão para as obras, programas e serviços previstos
em curto, médio e longo prazos.
7) Equacionamento do problema e indicação das providências para melhoria dos pavimentos em
mau estado.
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8) Organização e providências para implantação de placas, sinalização, semáforos, lombadas,
detectores de velocidade e demais instrumentos de disciplinamento, orientação e regularização
do trânsito, em geral e, no que couber, aplicação soberana do Código Nacional de Trânsito.
9) Providências para Regulamentação dos Serviços de Transporte na Malha Urbana,
abrangendo Transporte Coletivo, Táxis, Motociclismo de Entregas e Passageiros, Triciclos em
Geral, Vans e Caminhões de Entregas de Mercadorias e estímulo à implantação de
estacionamentos privados e públicos em regime de PPP.
10) Providências especificas para a elaboração do projeto de engenharia e execução das obras
do novo Terminal de Ônibus Urbanos.
IV.4.2. Ações de Curto Prazo (anos 4 a 8)
1) Providências especificas para a elaboração do projeto de engenharia e execução das obras
do prolongamento da Av. Joaquim Pompeu de Toledo.
2) Providências especificas para a elaboração do projeto de engenharia e execução das obras
do prolongamento e ponte da Av. Abraão Buchalla.
3) Consolidação e intensificação dos serviços de Operação e Manutenção do Sistema de
Mobilidade Urbana.
IV.4.3. Ações de Médio Prazo (anos 9 a 12)
1) Providências especificas para a elaboração dos projetos de engenharia e execução das
diversas obras viárias novas, previstas no Anteprojeto Geral.
2) Providências especificas para a elaboração do projeto de engenharia e execução das obras
do Terminal de Cargas.
3) Prosseguimento rotineiro dos serviços de Operação e Manutenção do Sistema de Mobilidade
Urbana.
IV.4.4. Ações de Longo Prazo (anos 13 a 20)
1) Providências especificas para a elaboração do projeto de engenharia e execução das obras
da Nova Estação Rodoviária.
2) Providências especificas para a elaboração do projeto de engenharia e execução das obras
do Terminal de Cargas.
3) Análise e decisões quanto a obras de grande porte, como por exemplo:
·

Viaduto com marca expressiva de arquitetura urbanística na Av. Brasília sobre a Av.
Joaquim Pompeu de Toledo.

·

Projeto do Anel de Contorno de Araçatuba (Via Expressa), com todas as obras de
intersecção e acesso, assim como via de transporte do tipo VLT ou BRT.

ADENDO:
As ações previstas neste item serão adequadas ao Plano de Governo da atual Administração
Municipal regularmente protocolado junto ao Poder Legislativo. O cronograma integrará o Plano
Plurianual a ser apresentado na data prevista na Lei Orgânica Municipal.
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ENCERRAMENTO
1. Titularidade de autoria
Sob a égide do Contrato n.º SMA/DLC N.º 043/2015 da Prefeitura Municipal de Araçatuba, este
Plano de Mobilidade Urbana foi elaborado pela empresa ou Consórcio ou Consórcio INFRA
Engenharia e Consultoria Ltda., CNPJ 58.558.750/0001-63, registrada no CREA-SP sob o n.º
0336523, cabendo-lhe autorizar o seu uso e divulgação decorrentes dos direitos autorais e do
correto cumprimento do citado contrato.
2. Responsabilidade Técnica
Este Plano de Mobilidade Urbana de Araçatuba foi coordenado e elaborado sob a
responsabilidade técnica do Eng. Aluizio de Barros Fagundes, CREA-SP n.º 0600212854.
3. Validade
Conforme faculta a Lei Federal 12.587/12 e de acordo com resolução em Audiência Pública, este
plano deverá ser revisto periodicamente, em prazo não superior a 5 (cinco) anos.
De São Paulo para Araçatuba,
Edição final: outubro de 2015
Eng. Aluizio de Barros Fagundes, MSc.
CREA-SP 0600212854
ANEXOS:
Anexo 1 – Desenhos CORREDORES VIÁRIOS e LOCAIS CRÍTICOS DE ALAGAMENTO,
neste volume.
Anexo 2 – Linhas de ônibus atuais, em volume separado.
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ANEXO IV
MODELO DE CARTA CREDENCIAL

(papel timbrado da licitante)

LOCAL E DATA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2018
Ref.: Credencial de Representante na licitação.

Prezados Senhores

Pela presente, credenciamos o Sr. ...................................., portador do RG n.º .........................,
que se identificará, para nos representar com plenos poderes na licitação em epígrafe, o qual
poderá apresentar nossa proposta; rubricar documentos; assinar atas; interpor, aceitar e desistir
de recursos; e enfim praticar sem restrição todos os demais atos pertinentes ao processo
licitatório em questão.

Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

Representante Legal
Nome e Assinatura com carimbo da empresa ou Consórcio
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ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO
(papel timbrado da licitante)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2018

DECLARAÇÃO

Declaramos, sob as penas da lei, que esta empresa ou Consórcio não incorre em quaisquer das
seguintes situações:
a) Ter sido declarada inidônea por ato do Poder Público;
b) Ter sido apenada com suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de
contratar com a Administração, nos últimos 2 (dois) anos;
c) Estar impedida de licitar, de acordo com o previsto no artigo 9º da Lei Federal nº 8.666/93 e
suas alterações.
Nos termos do artigo 55, inciso XIII, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações,
comprometemo-nos a informar a ocorrência de fato superveniente impeditivo da habilitação e da
qualificação exigidas pelo edital.

DATA

Representante Legal
Nome e assinatura com carimbo da empresa ou Consórcio
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ANEXO VI
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS TERMOS DO EDITAL
(papel timbrado da licitante)

LOCAL E DATA

À
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2018
Ref.: Aceitação dos Termos do Edital.

Prezados Senhores

Pela presente, informamos que verificamos atentamente e compreendemos as condições gerais
e específicas contidas no Edital da Concorrência nº ............. dessa Prefeitura e manifestamos
nosso acordo com as mesmas.
Estamos cientes que a apresentação de nossa proposta implica na aceitação dos Termos do
Edital da referida concorrência, conforme disposto no parágrafo 2º do artigo 41 da Lei Federal nº
8.666/93 e alterações.
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos,

Atenciosamente

Representante Legal
Nome e Assinatura com carimbo da empresa ou Consórcio
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ANEXO VII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO NO
QUADRO SOCIAL OU PROFISSIONAL DA LICITANTE
(papel timbrado da licitante)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

Ref.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2018

DECLARAÇÃO

Declaramos, sob as penas da lei, que esta empresa ou Consórcio não possui em seu quadro
social e tampouco em seu quadro de funcionários em regime de CLT ou de contratos de
autônomos, nenhuma pessoa que exerça funções de servidor público do Município de
Araçatuba. Igualmente, tais condicionantes se estendem a parentes e afins de servidor público
até terceiro grau.

DATA

Representante Legal
Nome e assinatura com carimbo da empresa ou Consórcio
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ANEXO VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO DE SITUAÇÃO REGULAR NO MINISTÉRIO DO
TRABALHO E DE PESSOAL DE MENOR IDADE
(papel timbrado da licitante)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2018

DECLARAÇÃO

Declaramos, sob as penas da lei, para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei Federal nº
8.666/93 e alterações, que a empresa ou Consórcio ou Consórcio ........................................,
CNPJ nº ........................... , não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo o emprego de menor, a partir de
quatorze anos, na condição de aprendiz.
Declaramos ainda que nossa empresa ou Consórcio está em situação regular perante o
Ministério do Trabalho.

DATA

Representante Legal
(Nome e Assinatura, com carimbo da empresa ou Consórcio)
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ANEXO IX
MODELO DE PLANO CONTÁBIL

Conta

1
1.1

1.1.1

Descrição da Conta Contábil

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE DISPONIVEL

BENS NUMERARIOS

1.1.1.01

CAIXA GERAL

1.1.1.02

FUNDO FIXO DE CAIXA

1.1.2
1.1.2.01

1.1.3

BANCOS
BANCOS CONTA MOVIMENTO

APLICACOES FINANCEIRAS

1.1.3.01

APLICACOES FINANCEIRAS NO MERCADO ABERTO

1.1.3.09

APLICACOES FINANCEIRAS DIVERSAS

1.2

1.2.1

ATIVO CIRCULANTE DIREITOS REALIZAVEIS

CONTAS A RECEBER

1.2.1.01

SERVICOS PUBLICOS A RECEBER

1.2.1.02

SERVICOS PRIVADOS A RECEBER

1.2.1.03

TITULOS DE CREDITO A RECEBER

1.2.1.04

CHEQUES EM COBRANCA

1.2.1.09

OUTRAS CONTAS A RECEBER

1.2.1.11

(-) ADIANTAMENTO P/SERVICOS PRESTADOS (SPTrans)

1.2.1.12

(-) DUPLICATAS DESCONTADAS

1.2.1.13

(-) PROVISAO PARA DEVEDORES DUVIDOSOS

1.2.2

ESTOQUES

1.2.2.01

COMBUSTIVEIS

1.2.2.02

PNEUS E MATERIAL DE RODAGEM

1.2.2.03

PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS

1.2.2.04

OLEOS, GRAXAS, E LUBRIFICANTES

1.2.2.09

MATERIAIS DIVERSOS

1.2.2.11

MATERIAIS EM PODER DE TERCEIROS

1.2.2.12

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE MATERIAIS

1.2.2.13

IMPORTACOES EM ANDAMENTO

1.2.2.18

MATERIAIS ADMINISTRATIVOS DIVERSOS

1.2.2.19

(-) PROVISAO PARA AJUSTES DE ESTOQUES
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1.2.3

ADIANTAMENTOS

1.2.3.01

ADIANTAMENTO SALARIAL (Quinzenal)

1.2.3.02

ADIANTAMENTO ESPECIAL (Emprestimo)

1.2.3.03

ADIANTAMENTO P/ FÉRIAS

1.2.3.04

ADIANTAMENTO P/ 13 SALARIO

1.2.3.05

ADIANTAMENTO DO FGTS SOBRE 13 SALARIO

1.2.3.09

ADIANTAMENTOS DIVERSOS

1.2.4

APLICACOES PARA INVESTIMENTOS

1.2.4.01

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

1.2.4.09

APLICACOES PARA INVESTIMENTOS DIVERSOS

1.2.4.19

(-) PROVISOES P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS

1.2.5

IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR

1.2.5.01

I.RENDA S/ APLICACOES FINANCEIRAS A RECUPERAR

1.2.5.02

PIS A RECUPERAR (MEDIDA PROVISÓRIA 66)

1.2.5.09

IMPOSTO E CONTRIBUICOES DIVERSAS A RECUPERAR

1.2.8

OUTROS VALORES REALIZAVEIS

1.2.8.01

DEPOSITOS E CAUCOES DE GARANTIA

1.2.8.09

VALORES DIVERSOS REALIZAVEIS

1.2.9

DESPESAS DO EXERCICIO SEGUINTE A APROPRIAR

1.2.9.01

ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS

1.2.9.02

DESPESAS FINANCEIRAS A APROPRIAR

1.2.9.04

PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR

1.2.9.09

DESPESAS DIVERSAS A APROPRIAR

1.3

1.3.4

REALIZAVEL A LONGO PRAZO

APLICACOES PARA INVESTIMENTOS

1.3.4.01

TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

1.3.4.09

APLICACOES PARA INVESTIMENTOS DIVERSOS

1.3.4.19

(-) PROVISAO P/ PERDAS EM INVESTIMENTOS

1.3.5

IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR

1.3.5.01

I.RENDA S/APLICACOES FINANCEIRAS A RECUPERAR

1.3.5.09

IMPOSTOS E CONTRIBUICOES DIVERSAS A RECUPERAR

1.3.6

EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS/SOCIOS/DIRETORES

1.3.6.01

EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS - C/EMPRESTIMOS

1.3.6.02

SOCIOS E DIRETORES - C/EMPRESTIMOS

1.3.8
1.3.8.01

OUTROS VALORES REALIZAVEIS
DEPOSITOS E CAUCOES DE GARANTIA
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DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
1.3.8.02

DEPOSITOS JUDICIAIS

1.3.8.09

VALORES DIVERSOS REALIZAVEIS

1.4

1.4.1

ATIVO PERMANENTE

INVESTIMENTOS

1.4.1.01

INVESTIMENTO EM EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS

1.4.1.02

INVESTIMENTO DE INCENTIVOS FISCAIS

1.4.1.09

INVESTIMENTO EM EMPRESAS DIVERSAS

1.4.1.19
1.4.2

(-) PROVISAO P/PERDAS EM INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO - VALOR HISTORICO CORRIGIDO

1.4.2.01

TERRENOS

1.4.2.02

EDIFICIOS

1.4.2.03

INSTALACOES E BENFEITORIAS

1.4.2.04

VEICULOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (onibus)

1.4.2.05

VEICULOS DE SUPORTE OPERACIONAL

1.4.2.06

VEICULOS DE USO ADMINISTRATIVO

1.4.2.07

EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DE MANUTENCAO

1.4.2.08

MOVEIS E UTENSILIOS

1.4.2.09

EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO

1.4.2.10

EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (INCLUSIVE SOFTWARE)

1.4.2.11

EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

1.4.2.12

BENFEITORIAS EM BENS DE TERCEIROS (BENS REVERSIVEIS)

1.4.2.14

EQUIPAMENTOS DE BILHETAGEM ELETRONICA

1.4.2.15

BENS FORA DE USO

1.4.2.19

BENS PATRIMONIAIS DIVERSOS

1.4.2.21

IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO

1.4.2.22

BENS EM PROCESSO DE IMPORTACAO

1.4.2.24

ADIANTAMENTO A FORNECEDORES DE BENS

1.4.3

DEPRECIACAO E AMORTIZACAO ACUMULADAS

1.4.3.02

(-) DEPR. DE EDIFICIOS

1.4.3.03

(-) DEPR. DE INSTALACOES E BENFEITORIAS

1.4.3.04

(-) DEPR. DE VEICULOS DE TRANSP. PASSAGEIROS ONIBUS

1.4.3.05

(-) DEPR. DE VEICULOS DE SUPORTE OPERACIONAL

1.4.3.06

(-) DEPR. DE VEICULOS DE USO ADMINISTRATIVO

1.4.3.07

(-) DEPR. DE EQUIP. E FERRAMENTAS DE MANUTENCAO

1.4.3.08

(-) DEPR. DE MOVEIS E UTENSILIOS

1.4.3.09

(-) DEPR. DE EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO

1.4.3.10

(-) DEPR. DE EQUPAMENTOS DE INFORMATICA

1.4.3.11

(-) DEPR. DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA

1.4.3.12

(-) AMORTIZACAO BENFEIT./BENS TERCEIROS (BENS REVERSIVEIS)

1.4.3.14

(-) DEPR. DE EQUIPAMENTOS DE BILHETAGEM ELETRONICA

1.4.3.15

(-) DEPR. DE BENS FORA DE USO

1.4.3.19

(-) DEPR. DE BENS PATRIMONIAIS DIVERSOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

1.4.4

DIFERIDO

1.4.4.01

PROGRAMAS (SOFTWARE) A AMORTIZAR

1.4.4.02

(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA

1.4.4.09

VALORES DIVERSOS A AMORTIZAR

2

2.1

2.1.1

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

FORNECEDORES

2.1.1.01

FORNECEDORES OPERACIONAIS

2.1.1.04

FORNECEDORES DIVERSOS

2.1.2

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS

2.1.2.01

EMPRESTIMOS NACIONAIS (PRINCIPAL)

2.1.2.02

EMPRESTIMOS NACIONAIS (ENCARGOS)

2.1.2.03

EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (PRINCIPAL)

2.1.2.04

EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (ENCARGOS)

2.1.2.05

FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL)

2.1.2.06

FINANCIAMENTOS NACIONAIS (ENCARGOS)

2.1.2.07

FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS (PRINCIPAL)

2.1.2.08

FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS (ENCARGOS)

2.1.3

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES

2.1.3.02

PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL-PIS

2.1.3.03

CONTRIBUICAO P/FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE-COFINS

2.1.3.04

IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE A RECOLHER

2.1.3.05

IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURIDICA A PAGAR

2.1.3.06

CONTRIBUICAO SOCIAL

2.1.3.07

REFIS

2.1.3.09

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DIVERSAS A PAGAR

2.1.4

REMUNERACAO E ENCARGOS

2.1.4.01

SALARIOS E ORDENADOS A PAGAR

2.1.4.02

PRO-LABORE A PAGAR

2.1.4.03

PROVISAO P/GRATIFICACOES E ENCARGOS

2.1.4.04

PROVISAO P/FERIAS E ENCARGOS

2.1.4.05

PROVISAO P/13 SALARIO E ENCARGOS

2.1.4.07

PENSAO JUDICIAL

2.1.4.19

REMUNERACAO DIVERSAS A PAGAR

2.1.4.21

INSS (A RECOLHER)

2.1.4.22

FGTS (A RECOLHER)

2.1.4.29

ENCARGOS DIVERSOS A PAGAR
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
2.1.5

SERVICOS PROFISSIONAIS

2.1.5.01

SERVICOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA

2.1.5.02

SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA

2.1.5.03

SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA

2.1.5.04

SERVICOS DE INFORMATICA

2.1.5.05

SERVICOS DE SEGURANCA

2.1.5.09

SERVICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS

2.1.9

OUTRAS CONTAS A PAGAR

2.1.9.01

ALUGUEL E CONDOMINIO A PAGAR

2.1.9.02

AGUA/LUZ/FONE/GAS

2.1.9.03

ENTIDADES DE CLASSE DE FUNCIONARIOS

2.1.9.04

PREMIOS DE SEGUROS A PAGAR

2.1.9.05

SINDICATO DE FUNCIONARIOS

2.1.9.09

CONTAS DIVERSAS A PAGAR

2.2

2.2.1

EXIGIVEL A LONGO PRAZO

FORNECEDORES

2.2.1.01

FORNECEDORES OPERACIONAIS

2.2.1.09

FORNECEDORES DIVERSOS

2.2.2

EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS BANCARIOS

2.2.2.01

EMPRESTIMOS NACIONAIS (PRINCIPAL)

2.2.2.02

EMPRESTIMOS NACIONAIS (ENCARGOS)

2.2.2.03

EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (PRINCIPAL)

2.2.2.04

EMPRESTIMOS ESTRANGEIROS (ENCARGOS)

2.2.2.05

FINANCIAMENTOS NACIONAIS (PRINCIPAL)

2.2.2.06

FINANCIAMENTOS NACIONAIS (ENCARGOS)

2.2.2.07

FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS (PRINCIPAL)

2.2.2.08

FINANCIAMENTOS ESTRANGEIROS (ENCARGOS)

2.2.3

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES

2.2.3.05

IMPOSTO DE RENDA SOBRE LUCRO INFLACIONARIO

2.2.3.07

REFIS

2.2.3.09

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DIVERSAS PARCELADOS

2.2.6

EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS/SOCIOS/DIRETORES

2.2.6.01

EMPRESAS COLIGADAS E CONTROLADAS - C/EMPRESTIMOS

2.2.6.02

SOCIOS E DIRETORES - C/EMPRESTIMOS

2.2.7
2.2.7.01

PROVISOES OPERACIONAIS
PROVISAO P/ CONTINGENCIAS EVENTUAIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
2.3

2.3.9

RESULTADOS DE EXERCICIOS FUTUROS

RESULTADO DE OPERACOES DIVERSAS

2.3.9.01

RECEITAS DIFERIDAS DE OPERACOES DIVERSAS

2.3.9.02

(-) CUSTOS DIFERIDOS DE OPERACOES DIVERSAS

2.3.9.03

(-) PROVISAO P/IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUICAO SOCIAL

2.4

2.4.1

PATRIMONIO LIQUIDO

CAPITAL SOCIAL

2.4.1.01

CAPITAL SOCIAL SUBSCRITO

2.4.1.02

(-) CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR

2.4.2

RESERVAS DE CAPITAL

2.4.2.01

RESERVA DE CORRECAO MONETARIA

2.4.2.02

RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS

2.4.3

RESERVA DE REAVALIACAO

2.4.4

RESERVAS DE LUCROS

2.4.4.01

RESERVAS DE LUCROS

2.4.4.02

RESERVA ESPECIAL (INCENTIVOS FISCAIS)

2.4.5

RESULTADOS ACUMULADOS

2.4.5.01

RESULTADO DE EXERCICIOS ANTERIORES

2.4.5.02

RESULTADO DO EXERCICIO CORRENTE

3

3.1

3.1.1

DEMONSTRACAO DE RESULTADOS

RECEITAS OPERACIONAIS

RECEITA DE SERVICOS OPERACIONAIS

3.1.1.01

PRESTACAO DE SERVICOS PUBLICOS

3.1.1.02

PRESTACAO DE SERVICOS PRIVADOS

3.1.1.09

PRESTACAO DE SERVICOS DIVERSOS

3.1.2

DEDUCOES DA RECEITA BRUTA

3.1.2.02

PROGRAMA DE INTEGRACAO SOCIAL-PIS

3.1.2.03

CONTRIBUICAO P/FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE-COFINS

3.1.2.09

OUTROS IMPOSTOS E DEDUCOES DIVERSAS

3.2

3.2.1
3.2.1.01

CUSTO DE TRAFEGO - SISTEMA ONIBUS

REMUNERACAO, ENCARGOS/BENEFICIOS
SALARIOS/ORDENADOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
3.2.1.02

HORAS EXTRAS

3.2.1.03

DESCANSO SEMANAL REMUNERADO

3.2.1.04

FERIAS E ENCARGOS

3.2.1.05

13 SALARIO E ENCARGOS

3.2.1.06

GRATIFICACOES

3.2.1.07

ADICIONAL NOTURNO

3.2.1.08

AUXILIOS/ABONOS/ADICIONAIS

3.2.1.09

INDENIZACAO E AVISO PREVIO

3.2.1.19

REMUNERACOES DIVERSAS

3.2.1.21

INSS

3.2.1.22

FGTS

3.2.1.29

ENCARGOS DIVERSOS

3.2.1.31

ASSISTENCIA MEDICA

3.2.1.32

CESTA BASICA

3.2.1.33

VALE TRANSPORTE

3.2.1.34

VALE REFEICAO

3.2.1.35

SEGURO DE VIDA EM GRUPO

3.2.1.39

BENEFICIOS DIVERSOS

3.2.2

DESPESAS DE OPERACAO DE VEICULOS

3.2.2.01

COMBUSTIVEIS

3.2.2.02

PNEUS E MATERIAL DE RODAGEM

3.2.2.03

PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS

3.2.2.04

OLEOS, GRAXAS E LUBRIFICANTES

3.2.2.05

ENERGIA DE TRAÇÃO

3.2.2.06

SAPATA DE CARVÃO

3.2.2.09

MATERIAIS DIVERSOS

3.2.3

SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS

3.2.3.01

SERVICOS DE ELETRICIDADE

3.2.3.02

SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA

3.2.3.03

SERVICOS DE MECANICA

3.2.3.04

SERVICOS DE RETIFICA MOTORES

3.2.3.05

SERVICOS DE RETIFICA CAMBIO

3.2.3.06

SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM

3.2.3.09

DESPESAS DIVERSAS DE VEICULOS

3.2.4

DESPESAS DE LEGALIZACAO/VEICULOS

3.2.4.01

LICENCIAMENTO DE VEICULOS (IPVA)

3.2.4.02

SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS

3.2.4.03

MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO

3.2.5

SERVICOS PROFISSIONAIS

3.2.5.02

SERVICOS DE CONSULTORIA

3.2.5.03

SERVICOS DE INFORMATICA

3.2.5.04

SERVICOS JURIDICOS
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
3.2.5.05

SERVICOS DE LIMPEZA

3.2.5.06

SERVICOS DE SEGURANCA

3.2.5.09

SERVICOS DIVERSOS

3.2.6

DESPESAS ESTRUTURAIS/INSTALACAO

3.2.6.01

ALUGUEL DE FROTA MUNICIPALIZADA

3.2.6.02

ALUGUEL DE BENS IMOVEIS

3.2.6.03

ALUGUEL DE BENS DIVERSOS

3.2.6.04

LEASING DE BENS E EQUIPAMENTOS

3.2.6.09

DESPESAS ESTRUTURAIS DIVERSAS

3.2.7

DEPRECIACAO/AMORTIZACAO

3.2.7.02

DEPR.EDIFICIOS

3.2.7.03

DEPR. INSTALACOES/BENFEITORIAS

3.2.7.04

DEPR. VEICULOS TRANSP. PASSAGEIROS

3.2.7.08

DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS

3.2.7.09

DEPR. EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO

3.2.7.10

DEPR. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

3.2.7.11

DEPR. EQUIPAMENTO DE SEGURANCA

3.2.7.12

AMORT. BENFEIT. BENS TERCEIROS (BENS REVERSIVEIS)

3.2.7.14

DEPR. EQUIPAMENTOS DE BILHETAGEM ELETRONICA

3.2.7.19

DEPR. BENS PATRIMONIAIS DIVERSOS

3.2.9

DESPESAS DIVERSAS

3.2.9.01

AGUA E ESGOTO

3.2.9.05

ASSOCIACOES DE CLASSE

3.2.9.15

DESPESAS DE VIAGENS

3.2.9.17

DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS

3.2.9.23

ENERGIA ELETRICA

3.2.9.25

FRETES E CARRETOS

3.2.9.27

IMPOSTO PREDIAL (IPTU)

3.2.9.29

IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

3.2.9.31

IMPRESSOS/MATERIAL ESCRITORIO

3.2.9.35

LANCHES E REFEICOES

3.2.9.39

MANUTENCAO E REPAROS DE BENS

3.2.9.41

MATERIAL CONSERVACAO E LIMPEZA

3.2.9.43

MATERIAL DE SEGURANCA

3.2.9.45

MULTAS E INFRACOES FISCAIS

3.2.9.47

PREMIOS DE SEGUROS

3.2.9.49

PREJUIZO COM INDENIZACOES/TERCEIROS

3.2.9.51

PREJUIZO COM ROUBO DE VALORES

3.2.9.55

REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM

3.2.9.59

TELEFONE

3.2.9.61

TREINAMENTO PROFISSIONAL

3.2.9.63

UNIFORMES PROFISSIONAIS

3.2.9.97

VARIACOES E AJUSTES DE ESTOQUES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
3.2.9.99

3.3
3.3.1

OUTRAS DESPESAS DIVERSAS

CUSTO DE FISCALIZACAO - SISTEMA ONIBUS
REMUNERACAO, ENCARGOS/BENEFICIOS

3.3.1.01

SALARIOS/ORDENADOS

3.3.1.02

HORAS EXTRAS

3.3.1.03

DESCANSO SEMANAL REMUNERADO

3.3.1.04

FERIAS E ENCARGOS

3.3.1.05

13 SALARIO E ENCARGOS

3.3.1.06

GRATIFICACOES

3.3.1.07

ADICIONAL NOTURNO

3.3.1.08

AUXILIOS/ABONOS/ADICIONAIS

3.3.1.09

INDENIZACAO E AVISO PREVIO

3.3.1.19

REMUNERACOES DIVERSAS

3.3.1.21

INSS

3.3.1.22

FGTS

3.3.1.29

ENCARGOS DIVERSOS

3.3.1.31

ASSISTENCIA MEDICA

3.3.1.32

CESTA BASICA

3.3.1.33

VALE TRANSPORTE

3.3.1.34

VALE REFEICAO

3.3.1.35

SEGURO DE VIDA EM GRUPO

3.3.1.39

BENEFICIOS DIVERSOS

3.3.2

DESPESAS DE OPERACAO DE VEICULOS

3.3.2.01

COMBUSTIVEIS

3.3.2.02

PNEUS E MATERIAL DE RODAGEM

3.3.2.03

PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS

3.3.2.04

OLEOS, GRAXAS E LUBRIFICANTES

3.3.2.09

MATERIAIS DIVERSOS

3.3.3

SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS

3.3.3.01

SERVICOS DE ELETRICIDADE

3.3.3.02

SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA

3.3.3.03

SERVICOS DE MECANICA

3.3.3.04

SERVICOS DE RETIFICA MOTORES

3.3.3.05

SERVICOS DE RETIFICA CAMBIO

3.3.3.06

SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM

3.3.3.09

DESPESAS DIVERSAS DE VEICULOS

3.3.4

DESPESAS DE LEGALIZACAO/VEICULOS

3.3.4.01

LICENCIAMENTO DE VEICULOS (IPVA)

3.3.4.02

SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS

3.3.4.03

MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO
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3.3.5

SERVICOS PROFISSIONAIS

3.3.5.02

SERVICOS DE CONSULTORIA

3.3.5.03

SERVICOS DE INFORMATICA

3.3.5.04

SERVICOS JURIDICOS

3.3.5.05

SERVICOS DE LIMPEZA

3.3.5.06

SERVICOS DE SEGURANCA

3.3.5.09

SERVICOS DIVERSOS

3.3.6

DESPESAS ESTRUTURAIS/INSTALACAO

3.3.6.02

ALUGUEL DE BENS IMOVEIS

3.3.6.03

ALUGUEL DE BENS DIVERSOS

3.3.6.04

LEASING DE BENS E EQUIPAMENTOS

3.3.6.09

DESPESAS ESTRUTURAIS DIVERSAS

3.3.7

DEPRECIACAO/AMORTIZACAO

3.3.7.02

DEPR. EDIFICIOS

3.3.7.03

DEPR. INSTALACOES/BENFEITORIAS

3.3.7.05

DEPR. VEICULOS SUPORTE OPERAC.

3.3.7.08

DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS

3.3.7.09

DEPR. EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO

3.3.7.10

DEPR. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

3.3.7.11

DEPR. EQUIPAMENTO DE SEGURANCA

3.3.7.12

AMORT. BENFEIT. BENS TERCEIROS (BENS REVERSIVEIS)

3.3.7.19

DEPR. BENS PATRIMONIAIS DIVERSOS

3.3.9

DESPESAS DIVERSAS

3.3.9.01

AGUA E ESGOTO

3.3.9.05

ASSOCIACOES DE CLASSE

3.3.9.15

DESPESAS DE VIAGENS

3.3.9.17

DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS

3.3.9.23

ENERGIA ELETRICA

3.3.9.25

FRETES E CARRETOS

3.3.9.27

IMPOSTO PREDIAL (IPTU)

3.3.9.29

IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS

3.3.9.31

IMPRESSOS/MATERIAL ESCRITORIO

3.3.9.35

LANCHES E REFEICOES

3.3.9.39

MANUTENCAO E REPAROS DE BENS

3.3.9.41

MATERIAL CONSERVACAO E LIMPEZA

3.3.9.43

MATERIAL DE SEGURANCA

3.3.9.45

MULTAS E INFRACOES FISCAIS

3.3.9.47

PREMIOS DE SEGUROS

3.3.9.49

PREJUIZO COM INDENIZACOES/TERCEIROS

3.3.9.55

REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM

3.3.9.59

TELEFONE

3.3.9.61

TREINAMENTO PROFISSIONAL

3.3.9.63

UNIFORMES PROFISSIONAIS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
3.3.9.97

VARIACOES E AJUSTES DE ESTOQUES

3.3.9.99

OUTRAS DESPESAS DIVERSAS

3.4

3.4.1

CUSTO DE MANUTENCAO - SISTEMA ONIBUS

REMUNERACAO, ENCARGOS/BENEFICIOS

3.4.1.01

SALARIOS/ORDENADOS

3.4.1.02

HORAS EXTRAS

3.4.1.03

DESCANSO SEMANAL REMUNERADO

3.4.1.04

FERIAS E ENCARGOS

3.4.1.05

13 SALARIO E ENCARGOS

3.4.1.06

GRATIFICACOES

3.4.1.07

ADICIONAL NOTURNO

3.4.1.08

AUXILIOS/ABONOS/ADICIONAIS

3.4.1.09

INDENIZACAO E AVISO PREVIO

3.4.1.19

REMUNERACOES DIVERSAS

3.4.1.21

INSS

3.4.1.22

FGTS

3.4.1.29

ENCARGOS DIVERSOS

3.4.1.31

ASSISTENCIA MEDICA

3.4.1.32

CESTA BASICA

3.4.1.33

VALE TRANSPORTE

3.4.1.34

VALE REFEICAO

3.4.1.35

SEGURO DE VIDA EM GRUPO

3.4.1.39

BENEFICIOS DIVERSOS

3.4.2

DESPESAS DE OPERACAO DE VEICULOS

3.4.2.01

COMBUSTIVEIS

3.4.2.02

PNEUS E MATERIAL DE RODAGEM

3.4.2.03

PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS

3.4.2.04

OLEOS, GRAXAS E LUBRIFICANTES

3.4.2.09

MATERIAIS DIVERSOS

3.4.3

SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS

3.4.3.01

SERVICOS DE ELETRICIDADE

3.4.3.02

SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA

3.4.3.03

SERVICOS DE MECANICA

3.4.3.04

SERVICOS DE RETIFICA DE MOTORES

3.4.3.05

SERVICOS DE RETIFICA DE CAMBIO

3.4.3.06

SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM

3.4.3.09

DESPESAS DIVERSAS DE VEICULOS

3.4.4

DESPESAS DE LEGALIZACAO/VEICULOS

3.4.4.01

LICENCIAMENTO DE VEICULOS (IPVA)

3.4.4.02

SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS

3.4.4.03

MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

3.4.5

SERVICOS PROFISSIONAIS

3.4.5.02

SERVICOS DE CONSULTORIA

3.4.5.03

SERVICOS DE INFORMATICA

3.4.5.04

SERVICOS JURIDICOS

3.4.5.05

SERVICOS DE LIMPEZA

3.4.5.06

SERVICOS DE SEGURANCA

3.4.5.09

SERVICOS DIVERSOS

3.4.6

DESPESAS ESTRUTURAIS/INSTALACAO

3.4.6.02

ALUGUEL DE BENS IMOVEIS

3.4.6.03

ALUGUEL DE BENS DIVERSOS

3.4.6.04

LEASING DE BENS E EQUIPAMENTOS

3.4.6.09

DESPESAS ESTRUTURAIS DIVERSAS

3.4.7

DEPRECIACAO/AMORTIZACAO

3.4.7.02

DEPR. EDIFICIOS

3.4.7.03

DEPR. INSTALACOES/BENFEITORIAS

3.4.7.05

DEPR. VEICULOS SUPORTE OPERACIONAL

3.4.7.07

DEPR. FERRAMENTAS DE MANUTENCAO

3.4.7.08

DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS

3.4.7.09

DEPR. EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO

3.4.7.10

DEPR. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

3.4.7.11

DEPR. EQUIPAMENTO DE SEGURANCA

3.4.7.12

AMORT. BENFEIT. BENS TERCEIROS (BENS REVERSIVEIS)

3.4.7.19

DEPR. BENS PATRIMONIAIS DIVERSOS

3.4.9

DESPESAS DIVERSAS

3.4.9.01

AGUA E ESGOTO

3.4.9.05

ASSOCIACOES DE CLASSE

3.4.9.15

DESPESAS DE VIAGENS

3.4.9.17

DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS

3.4.9.23

ENERGIA ELETRICA

3.4.9.25

FRETES E CARRETOS

3.4.9.27

IMPOSTO PREDIAL (IPTU)

3.4.9.29

IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS

3.4.9.31

IMPRESSOS/MATERIAL ESCRITORIO

3.4.9.35

LANCHES E REFEICOES

3.4.9.39

MANUTENCAO E REPAROS DE BENS

3.4.9.41

MATERIAL CONSERVACAO E LIMPEZA

3.4.9.43

MATERIAL DE SEGURANCA

3.4.9.45

MULTAS E INFRACOES FISCAIS

3.4.9.47

PREMIOS DE SEGUROS

3.4.9.49

PREJUIZO COM INDENIZACOES/TERCEIROS

3.4.9.55

REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
3.4.9.59

TELEFONE

3.4.9.61

TREINAMENTO PROFISSIONAL

3.4.9.63

UNIFORMES PROFISSIONAIS

3.4.9.97

VARIACOES E AJUSTES DE ESTOQUES

3.4.9.99

OUTRAS DESPESAS DIVERSAS

3.5

3.5.1

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - SISTEMA ONIBUS

REMUNERACAO, ENCARGOS/BENEFICIOS

3.5.1.01

SALARIOS/ORDENADOS

3.5.1.02

HORAS EXTRAS

3.5.1.03

DESCANSO SEMANAL REMUNERADO

3.5.1.04

FERIAS E ENCARGOS

3.5.1.05

13 SALARIO E ENCARGOS

3.5.1.06

GRATIFICACOES

3.5.1.07

ADICIONAL NOTURNO

3.5.1.08

AUXILIOS/ABONO/ADICIONAIS

3.5.1.09

INDENIZACAO E AVISO PREVIO

3.5.1.10

PRO-LABORE

3.5.1.19

REMUNERACOES DIVERSAS

3.5.1.21

INSS

3.5.1.22

FGTS

3.5.1.29

ENCARGOS DIVERSOS

3.5.1.31

ASSISTENCIA MEDICA

3.5.1.32

CESTA BASICA

3.5.1.33

VALE TRANSPORTE

3.5.1.34

VALE REFEICAO

3.5.1.35

SEGURO DE VIDA EM GRUPO

3.5.1.39

BENEFICIOS DIVERSOS

3.5.2

DESPESAS DE OPERACAO DE VEICULOS

3.5.2.01

COMBUSTIVEIS

3.5.2.02

PNEUS E MATERIAL DE RODAGEM

3.5.2.03

PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS

3.5.2.04

OLEOS, GRAXAS E LUBRIFICANTES

3.5.2.09

MATERIAIS DIVERSOS

3.5.3

SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS

3.5.3.01

SERVICOS DE ELETRICIDADE

3.5.3.02

SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA

3.5.3.03

SERVICOS DE MECANICA

3.5.3.04

SERVICOS DE RETIFICA MOTORES

3.5.3.05

SERVICOS DE RETIFICA CAMBIO

3.5.3.06

SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM

3.5.3.09

DESPESAS DIVERSAS DE VEICULOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
3.5.4

DESPESAS DE LEGALIZACAO/VEICULOS

3.5.4.01

LICENCIAMENTO DE VEICULOS (IPVA)

3.5.4.02

SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS

3.5.4.03

MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO

3.5.5

SERVICOS PROFISSIONAIS

3.5.5.01

SERVICOS DE AUDITORIA

3.5.5.02

SERVICOS DE CONSULTORIA

3.5.5.03

SERVICOS DE INFORMATICA

3.5.5.04

SERVICOS JURIDICOS

3.5.5.05

SERVICOS DE LIMPEZA

3.5.5.06

SERVICOS DE SEGURANCA

3.5.5.09

SERVICOS DIVERSOS

3.5.6

DESPESAS ESTRUTURAIS/INSTALACAO

3.5.6.02

ALUGUEL DE BENS IMOVEIS

3.5.6.03

ALUGUEL DE BENS DIVERSOS

3.5.6.04

LEASING DE BENS E EQUIPAMENTOS

3.5.6.09

DESPESAS ESTRUTURAIS DIVERSAS

3.5.7

DEPRECIACAO/AMORTIZACAO

3.5.7.02

DEPR. EDIFICIOS

3.5.7.03

DEPR. INSTALACOES/BENFEITORIAS

3.5.7.06

DEPR. VEICULOS USO ADMINISTRATIVO

3.5.7.08

DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS

3.5.7.09

DEPR. EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO

3.5.7.10

DEPR. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

3.5.7.11

DEPR. EQUIPAMENTO DE SEGURANCA

3.5.7.12

AMORT. BENFEIT. BENS TERCEIROS

3.5.7.13

AMORTIZACAO DE SOFTWARE

3.5.7.19

DEPR. BENS PATRIMONIAIS DIVERSOS

3.5.9

DESPESAS DIVERSAS

3.5.9.01

AGUA E ESGOTO

3.5.9.05

ASSOCIACOES DE CLASSE

3.5.9.09

CONDOMINIO

3.5.9.11

CORREIO E MALOTES

3.5.9.13

DESPESAS BANCARIAS

3.5.9.15

DESPESAS DE VIAGENS

3.5.9.17

DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS

3.5.9.19

DEVEDORES DUVIDOSOS

3.5.9.23

ENERGIA ELETRICA

3.5.9.25

FRETES E CARRETOS

3.5.9.27

IMPOSTO PREDIAL (IPTU)

3.5.9.29

IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

3.5.9.31

IMPRESSOS/MATERIAL ESCRITORIO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
3.5.9.33

CPMF - S/MOVIMENTACAO FINANCEIRA

3.5.9.35

LANCHES E REFEICOES

3.5.9.39

MANUTENCAO E REPAROS DE BENS

3.5.9.41

MATERIAL CONSERVACAO E LIMPEZA

3.5.9.43

MATERIAL DE SEGURANCA

3.5.9.45

MULTAS E INFRACOES FISCAIS

3.5.9.47

PREMIOS DE SEGUROS

3.5.9.49

PREJUIZO COM INDENIZACOES/TERCEIROS

3.5.9.51

PREJUIZO COM ROUBO DE VALORES

3.5.9.53

RECRUTAMENTO/SELECAO/PESSOAL

3.5.9.55

REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM

3.5.9.59

TELEFONE

3.5.9.61

TREINAMENTO PROFISSIONAL

3.5.9.63

UNIFORMES PROFISSIONAIS

3.5.9.97

VARIACOES E AJUSTES DE ESTOQUES

3.5.9.98

VARIACOES E AJUSTES DE MOEDA

3.5.9.99

OUTRAS DESPESAS DIVERSAS

3.6
3.6.1

CUSTO DE MANUTENCAO - TERMINAIS E ESTAÇÕES DE TRANSF.
REMUNERACAO, ENCARGOS/BENEFICIOS

3.6.1.01

SALARIOS/ORDENADOS

3.6.1.02

HORAS EXTRAS

3.6.1.03

DESCANSO SEMANAL REMUNERADO

3.6.1.04

FERIAS E ENCARGOS

3.6.1.05

13 SALARIO E ENCARGOS

3.6.1.06

GRATIFICACOES

3.6.1.07

ADICIONAL NOTURNO

3.6.1.08

AUXILIOS/ABONOS/ADICIONAIS

3.6.1.09

INDENIZACAO E AVISO PREVIO

3.6.1.19

REMUNERACOES DIVERSAS

3.6.1.21

INSS

3.6.1.22

FGTS

3.6.1.29

ENCARGOS DIVERSOS

3.6.1.31

ASSISTENCIA MEDICA

3.6.1.32

CESTA BASICA

3.6.1.33

VALE TRANSPORTE

3.6.1.34

VALE REFEICAO

3.6.1.35

SEGURO DE VIDA EM GRUPO

3.6.1.39

BENEFICIOS DIVERSOS

3.6.2

DESPESAS DE OPERACAO DE VEICULOS

3.6.2.01

COMBUSTIVEIS

3.6.2.02

PNEUS E MATERIAL DE RODAGEM

3.6.2.03

PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS

3.6.2.04

OLEOS, GRAXAS E LUBRIFICANTES

3.6.2.09

MATERIAIS DIVERSOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS

3.6.3

SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS

3.6.3.01

SERVICOS DE ELETRICIDADE

3.6.3.02

SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA

3.6.3.03

SERVICOS DE MECANICA

3.6.3.04

SERVICOS DE RETIFICA DE MOTORES

3.6.3.05

SERVICOS DE RETIFICA DE CAMBIO

3.6.3.06

SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM

3.6.3.09

DESPESAS DIVERSAS DE VEICULOS

3.6.4

DESPESAS DE LEGALIZACAO/VEICULOS

3.6.4.01

LICENCIAMENTO DE VEICULOS (IPVA)

3.6.4.02

SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS

3.6.4.03

MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO

3.6.5

SERVICOS PROFISSIONAIS

3.6.5.02

SERVICOS DE CONSULTORIA

3.6.5.03

SERVICOS DE INFORMATICA

3.6.5.04

SERVICOS JURIDICOS

3.6.5.05

SERVICOS DE LIMPEZA

3.6.5.06

SERVICOS DE SEGURANCA

3.6.5.07

SERVICOS DE MANUT. DE EQUIP. TERM. E DE ESTAÇÕES

3.6.5.09

SERVICOS DIVERSOS

3.6.6

DESPESAS ESTRUTURAIS/INSTALACAO

3.6.6.02

ALUGUEL DE BENS IMOVEIS

3.6.6.03

ALUGUEL DE BENS DIVERSOS

3.6.6.04

LEASING DE BENS E EQUIPAMENTOS

3.6.6.09

DESPESAS ESTRUTURAIS DIVERSAS

3.6.7

DEPRECIACAO/AMORTIZACAO

3.6.7.02

DEPR. EDIFICIOS

3.6.7.03

DEPR. INSTALACOES/BENFEITORIAS

3.6.7.05

DEPR. VEICULOS SUPORTE OPERACIONAL

3.6.7.07

DEPR. FERRAMENTAS DE MANUTENCAO

3.6.7.08

DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS

3.6.7.09

DEPR. EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO

3.6.7.10

DEPR. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

3.6.7.11

DEPR. EQUIPAMENTO DE SEGURANCA

3.6.7.12

AMORT. BENFEIT. BENS TERCEIROS (BENS REVERSIVEIS)

3.6.7.19

DEPR. BENS PATRIMONIAIS DIVERSOS

3.6.9

DESPESAS DIVERSAS

3.6.9.01

AGUA E ESGOTO

3.6.9.05

ASSOCIACOES DE CLASSE

3.6.9.15

DESPESAS DE VIAGENS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
3.6.9.17

DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS

3.6.9.23

ENERGIA ELETRICA

3.6.9.25

FRETES E CARRETOS

3.6.9.27

IMPOSTO PREDIAL (IPTU)

3.6.9.29

IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS

3.6.9.31

IMPRESSOS/MATERIAL ESCRITORIO

3.6.9.35

LANCHES E REFEICOES

3.6.9.39

MANUTENCAO E REPAROS DE BENS

3.6.9.41

MATERIAL CONSERVACAO E LIMPEZA

3.6.9.43

MATERIAL DE SEGURANCA

3.6.9.45

MULTAS E INFRACOES FISCAIS

3.6.9.47

PREMIOS DE SEGUROS

3.6.9.49

PREJUIZO COM INDENIZACOES/TERCEIROS

3.6.9.55

REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM

3.6.9.59

TELEFONE

3.6.9.61

TREINAMENTO PROFISSIONAL

3.6.9.63

UNIFORMES PROFISSIONAIS

3.6.9.97

VARIACOES E AJUSTES DE ESTOQUES

3.6.9.99

DESPESAS DIVERSAS

3.7
3.7.1

CUSTO DE LIMPEZA - TERMINAIS E ESTAÇÕES DE TRANSF.
REMUNERACAO, ENCARGOS/BENEFICIOS

3.7.1.01

SALARIOS/ORDENADOS

3.7.1.02

HORAS EXTRAS

3.7.1.03

DESCANSO SEMANAL REMUNERADO

3.7.1.04

FERIAS E ENCARGOS

3.7.1.05

13 SALARIO E ENCARGOS

3.7.1.06

GRATIFICACOES

3.7.1.07

ADICIONAL NOTURNO

3.7.1.08

AUXILIOS/ABONOS/ADICIONAIS

3.7.1.09

INDENIZACAO E AVISO PREVIO

3.7.1.19

REMUNERACOES DIVERSAS

3.7.1.21

INSS

3.7.1.22

FGTS

3.7.1.29

ENCARGOS DIVERSOS

3.7.1.31

ASSISTENCIA MEDICA

3.7.1.32

CESTA BASICA

3.7.1.33

VALE TRANSPORTE

3.7.1.34

VALE REFEICAO

3.7.1.35

SEGURO DE VIDA EM GRUPO

3.7.1.39

BENEFICIOS DIVERSOS

3.7.2

DESPESAS DE OPERACAO DE VEICULOS

3.7.2.01

COMBUSTIVEIS

3.7.2.02

PNEUS E MATERIAL DE RODAGEM

3.7.2.03

PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
3.7.2.04

OLEOS, GRAXAS E LUBRIFICANTES

3.7.2.09

MATERIAIS DIVERSOS

3.7.3

SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS

3.7.3.01

SERVICOS DE ELETRICIDADE

3.7.3.02

SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA

3.7.3.03

SERVICOS DE MECANICA

3.7.3.04

SERVICOS DE RETIFICA DE MOTORES

3.7.3.05

SERVICOS DE RETIFICA DE CAMBIO

3.7.3.06

SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM

3.7.3.09

DESPESAS DIVERSAS DE VEICULOS

3.7.4

DESPESAS DE LEGALIZACAO/VEICULOS

3.7.4.01

LICENCIAMENTO DE VEICULOS (IPVA)

3.7.4.02

SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS

3.7.4.03

MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO

3.7.5

SERVICOS PROFISSIONAIS

3.7.5.02

SERVICOS DE CONSULTORIA

3.7.5.03

SERVICOS DE INFORMATICA

3.7.5.04

SERVICOS JURIDICOS

3.7.5.05

SERVICOS DE LIMPEZA

3.7.5.06

SERVICOS DE SEGURANCA

3.7.5.09

SERVICOS DIVERSOS

3.7.6

DESPESAS ESTRUTURAIS/INSTALACAO

3.7.6.02

ALUGUEL DE BENS IMOVEIS

3.7.6.03

ALUGUEL DE BENS DIVERSOS

3.7.6.04

LEASING DE BENS E EQUIPAMENTOS

3.7.6.09

DESPESAS ESTRUTURAIS DIVERSAS

3.7.7

DEPRECIACAO/AMORTIZACAO

3.7.7.02

DEPR. EDIFICIOS

3.7.7.03

DEPR. INSTALACOES/BENFEITORIAS

3.7.7.05

DEPR. VEICULOS SUPORTE OPERACIONAL

3.7.7.08

DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS

3.7.7.09

DEPR. EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO

3.7.7.10

DEPR. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

3.7.7.11

DEPR. EQUIPAMENTO DE SEGURANCA

3.7.7.12

AMORT. BENFEIT. BENS TERCEIROS (BENS REVERSIVEIS)

3.7.7.19

DEPR. BENS PATRIMONIAIS DIVERSOS

3.7.9
3.7.9.01

DESPESAS DIVERSAS
AGUA E ESGOTO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
3.7.9.05

ASSOCIACOES DE CLASSE

3.7.9.15

DESPESAS DE VIAGENS

3.7.9.17

DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS

3.7.9.23

ENERGIA ELETRICA

3.7.9.25

FRETES E CARRETOS

3.7.9.27

IMPOSTO PREDIAL (IPTU)

3.7.9.29

IMPOSTO E TAXAS DIVERSAS

3.7.9.31

IMPRESSOS/MATERIAL ESCRITORIO

3.7.9.35

LANCHES E REFEICOES

3.7.9.39

MANUTENCAO E REPAROS DE BENS

3.7.9.41

MATERIAL CONSERVACAO E LIMPEZA

3.7.9.43

MATERIAL DE SEGURANCA

3.7.9.45

MULTAS E INFRACOES FISCAIS

3.7.9.47

PREMIOS DE SEGUROS

3.7.9.49

PREJUIZO COM INDENIZACOES/TERCEIROS

3.7.9.55

REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM

3.7.9.59

TELEFONE

3.7.9.61

TREINAMENTO PROFISSIONAL

3.7.9.63

UNIFORMES PROFISSIONAIS

3.7.9.97

VARIACOES E AJUSTES DE ESTOQUES

3.7.9.99

DESPESAS DIVERSAS

3.8

3.8.1

CUSTO DE VIGILÂNCIA - TERMINAIS E ESTAÇÕES DE TRANSF.

REMUNERACAO, ENCARGOS/BENEFICIOS

3.8.1.01

SALARIOS/ORDENADOS

3.8.1.02

HORAS EXTRAS

3.8.1.03

DESCANSO SEMANAL REMUNERADO

3.8.1.04

FERIAS E ENCARGOS

3.8.1.05

13 SALARIO E ENCARGOS

3.8.1.06

GRATIFICACOES

3.8.1.07

ADICIONAL NOTURNO

3.8.1.08

AUXILIOS/ABONO/ADICIONAIS

3.8.1.09

INDENIZACAO E AVISO PREVIO

3.8.1.19

REMUNERACOES DIVERSAS

3.8.1.21

INSS

3.8.1.22

FGTS

3.8.1.29

ENCARGOS DIVERSOS

3.8.1.31

ASSISTENCIA MEDICA

3.8.1.32

CESTA BASICA

3.8.1.33

VALE TRANSPORTE

3.8.1.34

VALE REFEICAO

3.8.1.35

SEGURO DE VIDA EM GRUPO

3.8.1.39

BENEFICIOS DIVERSOS

3.8.2

DESPESAS DE OPERACAO DE VEICULOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
3.8.2.01

COMBUSTIVEIS

3.8.2.02

PNEUS E MATERIAL DE RODAGEM

3.8.2.03

PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS

3.8.2.04

OLEOS, GRAXAS E LUBRIFICANTES

3.8.2.09

MATERIAIS DIVERSOS

3.8.3

SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS

3.8.3.01

SERVICOS DE ELETRICIDADE

3.8.3.02

SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA

3.8.3.03

SERVICOS DE MECANICA

3.8.3.04

SERVICOS DE RETIFICA MOTORES

3.8.3.05

SERVICOS DE RETIFICA CAMBIO

3.8.3.06

SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM

3.8.3.09

DESPESAS DIVERSAS DE VEICULOS

3.8.4

DESPESAS DE LEGALIZACAO/VEICULOS

3.8.4.01

LICENCIAMENTO DE VEICULOS (IPVA)

3.8.4.02

SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS

3.8.4.03

MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO

3.8.5

SERVICOS PROFISSIONAIS

3.8.5.01

SERVICOS DE AUDITORIA

3.8.5.02

SERVICOS DE CONSULTORIA

3.8.5.03

SERVICOS DE INFORMATICA

3.8.5.04

SERVICOS JURIDICOS

3.8.5.05

SERVICOS DE LIMPEZA

3.8.5.06

SERVICOS DE SEGURANCA

3.8.5.09

SERVICOS DIVERSOS

3.8.6

DESPESAS ESTRUTURAIS/INSTALACAO

3.8.6.02

ALUGUEL DE BENS IMOVEIS

3.8.6.03

ALUGUEL DE BENS DIVERSOS

3.8.6.04

LEASING DE BENS E EQUIPAMENTOS

3.8.6.09

DESPESAS ESTRUTURAIS DIVERSAS

3.8.7

DEPRECIACAO/AMORTIZACAO

3.8.7.02

DEPR. EDIFICIOS

3.8.7.03

DEPR. INSTALACOES/BENFEITORIAS

3.8.7.05

DEPR. VEICULOS SUPORTE OPERACIONAL

3.8.7.08

DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS

3.8.7.09

DEPR. EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO

3.8.7.10

DEPR. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

3.8.7.11

DEPR. EQUIPAMENTO DE SEGURANCA

3.8.7.12

AMORT. BENFEIT. BENS TERCEIROS (BENS REVERSIVEIS)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
3.8.7.19

3.8.9

DEPR. BENS PATRIMONIAIS DIVERSOS

DESPESAS DIVERSAS

3.8.9.01

AGUA E ESGOTO

3.8.9.05

ASSOCIACOES DE CLASSE

3.8.9.15

DESPESAS DE VIAGENS

3.8.9.17

DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS

3.8.9.23

ENERGIA ELETRICA

3.8.9.25

FRETES E CARRETOS

3.8.9.27

IMPOSTO PREDIAL (IPTU)

3.8.9.29

IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

3.8.9.31

IMPRESSOS/MATERIAL ESCRITORIO

3.8.9.35

LANCHES E REFEICOES

3.8.9.39

MANUTENCAO E REPAROS DE BENS

3.8.9.41

MATERIAL CONSERVACAO E LIMPEZA

3.8.9.43

MATERIAL DE SEGURANCA

3.8.9.45

MULTAS E INFRACOES FISCAIS

3.8.9.47

PREMIOS DE SEGUROS

3.8.9.49

PREJUIZO COM INDENIZACOES/TERCEIROS

3.8.9.55

REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM

3.8.9.59

TELEFONE

3.8.9.61

TREINAMENTO PROFISSIONAL

3.8.9.63

UNIFORMES PROFISSIONAIS

3.8.9.97

VARIACOES E AJUSTES DE ESTOQUES

3.8.9.99

DESPESAS DIVERSAS

3.9

3.9.1

CUSTO DE OPERAÇÃO E MONITORAMENTO - TERMINAIS E ESTAÇÕES DE TRANSF.

REMUNERACAO, ENCARGOS/BENEFICIOS

3.9.1.01

SALARIOS/ORDENADOS

3.9.1.02

HORAS EXTRAS

3.9.1.03

DESCANSO SEMANAL REMUNERADO

3.9.1.04

FERIAS E ENCARGOS

3.9.1.05

13 SALARIO E ENCARGOS

3.9.1.06

GRATIFICACOES

3.9.1.07

ADICIONAL NOTURNO

3.9.1.08

AUXILIOS/ABONO/ADICIONAIS

3.9.1.09

INDENIZACAO E AVISO PREVIO

3.9.1.19

REMUNERACOES DIVERSAS

3.9.1.21

INSS

3.9.1.22

FGTS

3.9.1.29

ENCARGOS DIVERSOS

3.9.1.31

ASSISTENCIA MEDICA

3.9.1.32

CESTA BASICA

3.9.1.33

VALE TRANSPORTE

3.9.1.34

VALE REFEICAO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
3.9.1.35

SEGURO DE VIDA EM GRUPO

3.9.1.39

BENEFICIOS DIVERSOS

3.9.2

DESPESAS DE OPERACAO DE VEICULOS

3.9.2.01

COMBUSTIVEIS

3.9.2.02

PNEUS E MATERIAL DE RODAGEM

3.9.2.03

PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS

3.9.2.04

OLEOS, GRAXAS E LUBRIFICANTES

3.9.2.09

MATERIAIS DIVERSOS

3.9.3

SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS

3.9.3.01

SERVICOS DE ELETRICIDADE

3.9.3.02

SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA

3.9.3.03

SERVICOS DE MECANICA

3.9.3.04

SERVICOS DE RETIFICA MOTORES

3.9.3.05

SERVICOS DE RETIFICA CAMBIO

3.9.3.06

SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM

3.9.3.09

DESPESAS DIVERSAS DE VEICULOS

3.9.4

DESPESAS DE LEGALIZACAO/VEICULOS

3.9.4.01

LICENCIAMENTO DE VEICULOS (IPVA)

3.9.4.02

SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS

3.9.4.03

MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO

3.9.5

SERVICOS PROFISSIONAIS

3.9.5.01

SERVICOS DE AUDITORIA

3.9.5.02

SERVICOS DE CONSULTORIA

3.9.5.03

SERVICOS DE INFORMATICA

3.9.5.04

SERVICOS JURIDICOS

3.9.5.05

SERVICOS DE LIMPEZA

3.9.5.06

SERVICOS DE SEGURANCA

3.9.5.07

SERVICOS DE MANUT. DE EQUIP. TERM. E ESTAÇÕES DE TRANSF.

3.9.5.09

SERVICOS DIVERSOS

3.9.6

DESPESAS ESTRUTURAIS/INSTALACAO

3.9.6.02

ALUGUEL DE BENS IMOVEIS

3.9.6.03

ALUGUEL DE BENS DIVERSOS

3.9.6.04

LEASING DE BENS E EQUIPAMENTOS

3.9.6.09

DESPESAS ESTRUTURAIS DIVERSAS

3.9.7

DEPRECIACAO/AMORTIZACAO

3.9.7.02

DEPR. EDIFICIOS

3.9.7.03

DEPR. INSTALACOES/BENFEITORIAS

3.9.7.05

DEPR. VEICULOS SUPORTE OPERACIONAL

3.9.7.08

DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS

190
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2018 – PROCESSO N.º 447/2018
Rua Coelho Neto n.º 73 – Vila São Paulo – Araçatuba– SP – CEP: 16015-920
Fone: (18) 3607-6617 - (18) 3607-6618

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
3.9.7.09

DEPR. EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO

3.9.7.10

DEPR. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

3.9.7.11

DEPR. EQUIPAMENTO DE SEGURANCA

3.9.7.12

AMORT. BENFEIT. BENS TERCEIROS (BENS REVERSIVEIS)

3.9.7.19

DEPR. BENS PATRIMONIAIS DIVERSOS

3.9.9

DESPESAS DIVERSAS

3.9.9.01

AGUA E ESGOTO

3.9.9.05

ASSOCIACOES DE CLASSE

3.9.9.15

DESPESAS DE VIAGENS

3.9.9.17

DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS

3.9.9.23

ENERGIA ELETRICA

3.9.9.25

FRETES E CARRETOS

3.9.9.27

IMPOSTO PREDIAL (IPTU)

3.9.9.29

IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

3.9.9.31

IMPRESSOS/MATERIAL ESCRITORIO

3.9.9.35

LANCHES E REFEICOES

3.9.9.39

MANUTENCAO E REPAROS DE BENS

3.9.9.41

MATERIAL CONSERVACAO E LIMPEZA

3.9.9.43

MATERIAL DE SEGURANCA

3.9.9.45

MULTAS E INFRACOES FISCAIS

3.9.9.47

PREMIOS DE SEGUROS

3.9.9.49

PREJUIZO COM INDENIZACOES/TERCEIROS

3.9.9.55

REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM

3.9.9.59

TELEFONE

3.9.9.61

TREINAMENTO PROFISSIONAL

3.9.9.63

UNIFORMES PROFISSIONAIS

3.9.9.97

VARIACOES E AJUSTES DE ESTOQUES

3.9.9.99

DESPESAS DIVERSAS

3.10
3.10.1

DESPESAS ADMINISTRATIVAS - TERMINAIS E ESTAÇÕES DE TRANSF.
REMUNERACAO, ENCARGOS/BENEFICIOS

3.10.1.01

SALARIOS/ORDENADOS

3.10.1.02

HORAS EXTRAS

3.10.1.03

DESCANSO SEMANAL REMUNERADO

3.10.1.04

FERIAS E ENCARGOS

3.10.1.05

13 SALARIO E ENCARGOS

3.10.1.06

GRATIFICACOES

3.10.1.07

ADICIONAL NOTURNO

3.10.1.08

AUXILIOS/ABONO/ADICIONAIS

3.10.1.09

INDENIZACAO E AVISO PREVIO

3.10.1.10

PRO-LABORE

3.10.1.19

REMUNERACOES DIVERSAS

3.10.1.21

INSS

3.10.1.22

FGTS

3.10.1.29

ENCARGOS DIVERSOS

3.10.1.31

ASSISTENCIA MEDICA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
3.10.1.32

CESTA BASICA

3.10.1.33

VALE TRANSPORTE

3.10.1.34

VALE REFEICAO

3.10.1.35

SEGURO DE VIDA EM GRUPO

3.10.1.39

BENEFICIOS DIVERSOS

3.10.2

DESPESAS DE OPERACAO DE VEICULOS

3.10.2.01

COMBUSTIVEIS

3.10.2.02

PNEUS E MATERIAL DE RODAGEM

3.10.2.03

PECAS, COMPONENTES E ACESSORIOS

3.10.2.04

OLEOS, GRAXAS E LUBRIFICANTES

3.10.2.09

MATERIAIS DIVERSOS

3.10.3

SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEÍCULOS

3.10.3.01

SERVICOS DE ELETRICIDADE

3.10.3.02

SERVICOS DE FUNILARIA E PINTURA

3.10.3.03

SERVICOS DE MECANICA

3.10.3.04

SERVICOS DE RETIFICA MOTORES

3.10.3.05

SERVICOS DE RETIFICA CAMBIO

3.10.3.06

SERVICOS DE RECAUCHUTAGEM

3.10.3.09

DESPESAS DIVERSAS DE VEICULOS

3.10.4

DESPESAS DE LEGALIZACAO/VEICULOS

3.10.4.01

LICENCIAMENTO DE VEICULOS (IPVA)

3.10.4.02

SEGURO OBRIGATORIO DE VEICULOS

3.10.4.03

MULTAS E INFRACOES DE TRANSITO

3.10.5

SERVICOS PROFISSIONAIS

3.10.5.01

SERVICOS DE AUDITORIA

3.10.5.02

SERVICOS DE CONSULTORIA

3.10.5.03

SERVICOS DE INFORMATICA

3.10.5.04

SERVICOS JURIDICOS

3.10.5.05

SERVICOS DE LIMPEZA

3.10.5.06

SERVICOS DE SEGURANCA

3.10.5.07

SERVICOS DE MANUT. DE EQUIP. TERM. E ESTAÇÕES

3.10.5.09

SERVICOS DIVERSOS

3.10.6

DESPESAS ESTRUTURAIS/INSTALACAO

3.10.6.02

ALUGUEL DE BENS IMOVEIS

3.10.6.03

ALUGUEL DE BENS DIVERSOS

3.10.6.04

LEASING DE BENS E EQUIPAMENTOS

3.10.6.09

DESPESAS ESTRUTURAIS DIVERSAS

3.10.7
3.10.7.02

DEPRECIACAO/AMORTIZACAO
DEPR. EDIFICIOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
3.10.7.03

DEPR. INSTALACOES/BENFEITORIAS

3.10.7.06

DEPR. VEICULOS USO ADMINISTRATIVO

3.10.7.08

DEPR. MOVEIS E UTENSILIOS

3.10.7.09

DEPR. EQUIPAMENTO DE COMUNICACAO

3.10.7.10

DEPR. EQUIPAMENTO DE INFORMATICA

3.10.7.11

DEPR. EQUIPAMENTO DE SEGURANCA

3.10.7.12

AMORT. BENFEIT. BENS TERCEIROS

3.10.7.13

AMORTIZACAO DE SOFTWARE

3.10.7.19

DEPR. BENS PATRIMONIAIS DIVERSOS

3.10.9

DESPESAS DIVERSAS

3.10.9.01

AGUA E ESGOTO

3.10.9.05

ASSOCIACOES DE CLASSE

3.10.9.09

CONDOMINIO

3.10.9.11

CORREIO E MALOTES

3.10.9.13

DESPESAS BANCARIAS

3.10.9.15

DESPESAS DE VIAGENS

3.10.9.17

DESPESAS LEGAIS E JUDICIAIS

3.10.9.19

DEVEDORES DUVIDOSOS

3.10.9.23

ENERGIA ELETRICA

3.10.9.25

FRETES E CARRETOS

3.10.9.27

IMPOSTO PREDIAL (IPTU)

3.10.9.29

IMPOSTOS E TAXAS DIVERSAS

3.10.9.31

IMPRESSOS/MATERIAL ESCRITORIO

3.10.9.33

CPMF - S/MOVIMENTACAO FINANCEIRA

3.10.9.35

LANCHES E REFEICOES

3.10.9.39

MANUTENCAO E REPAROS DE BENS

3.10.9.41

MATERIAL CONSERVACAO E LIMPEZA

3.10.9.43

MATERIAL DE SEGURANCA

3.10.9.45

MULTAS E INFRACOES FISCAIS

3.10.9.47

PREMIOS DE SEGUROS

3.10.9.49

PREJUIZO COM INDENIZACOES/TERCEIROS

3.10.9.51

PREJUIZO COM ROUBO DE VALORES

3.10.9.53

RECRUTAMENTO/SELECAO/PESSOAL

3.10.9.55

REEMBOLSO DE QUILOMETRAGEM

3.10.9.59

TELEFONE

3.10.9.61

TREINAMENTO PROFISSIONAL

3.10.9.63

UNIFORMES PROFISSIONAIS

3.10.9.97

VARIACOES E AJUSTES DE ESTOQUES

3.10.9.98

VARIACOES E AJUSTES DE MOEDA

3.10.9.99

DESPESAS DIVERSAS

3.11

3.11.1
3.11.1.01

OUTRAS RECEITAS E DESPESAS

RECEITAS FINANCEIRAS
JUROS S/CONTAS A RECEBER
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3.11.1.02

JUROS S/CONTRATOS DE MUTUO

3.11.1.03

JUROS S/DEPOSITOS JUDICIAIS

3.11.1.04

JUROS S/DEPOSITOS TRABALHISTAS

3.11.1.31

JUROS S/APLICACOES FINANCEIRAS

3.11.1.33

DIVIDENDOS

3.11.1.51

DESCONTOS OBTIDOS

3.11.1.59

RECEITAS FINANCEIRAS DIVERSAS

3.11.1.91

(-) IOF S/RENDIMENTO DE APLICACOES FINANCEIRAS

3.11.2

DESPESAS FINANCEIRAS

3.11.2.01

JUROS S/ATRASO DE PAGAMENTO

3.11.2.02

JUROS S/CONTRATOS DE MUTUO

3.11.2.03

JUROS S/DEBITOS FISCAIS

3.11.2.04

JUROS S/DEBITOS TRABALHISTAS

3.11.2.05

JUROS S/EMPRESTIMOS BANCARIOS

3.11.2.06

JUROS S/CONTA GARANTIDA

3.11.2.51

DESCONTOS CONCEDIDOS

3.11.2.59

DESPESAS FINANCEIRAS DIVERSAS

3.11.2.61

IMPOSTO S/OPERACOES FINANCEIRAS - IOF

3.11.2.62

IMPOSTO DE RENDA S/REMESSA DE JUROS

3.11.3

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

3.11.3.01

VARIACAO MONETARIA S/C.RECEBER

3.11.3.02

VARIACAO MONETARIA S/CONTRATOS DE MUTUO

3.11.3.03

VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITOS JUDICIAIS

3.11.3.04

VARIACAO MONETARIA S/DEPOSITOS TRABALHISTAS

3.11.3.05

VARIACAO MONETARIA S/APLICACOES FINANCEIRAS

3.11.3.06

RESULTADOS POSITIVOS DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

3.11.3.07

RECEITA COM PUBLICIDADE EM VEÍCULOS

3.11.3.09

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS DIVERSAS

3.11.4

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS

3.11.4.01

VARIACAO MONETARIA S/ATRASO DE PAGAMENTO

3.11.4.02

VARIACAO MONETARIA S/CONTRATOS DE MUTUO

3.11.4.03

VARIACAO MONETARIA S/DEBITOS FISCAIS

3.11.4.04

VARIACAO MONETARIA S/DEBITOS TRABALHISTAS

3.11.4.05

VARIACAO MONETARIA S/EMPRESTIMOS BANCARIOS

3.11.4.06

VARIACAO MONETARIA S/CONTA GARANTIDA

3.11.4.07

VARIACAO MONETARIA S/IMPOSTO DE RENDA

3.11.4.08

RESULTADOS NEGATIVOS DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL

3.11.4.09

VARIACAO CAMBIAL S/FORNECEDORES NO EXTERIOR

3.11.4.10

VARIACAO CAMBIAL S/EMPRESTIMOS EM MOEDA ESTRANGEIRA

3.11.4.19

OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS DIVERSAS
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3.11.5

PIS E COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS

3.11.5.01

PIS SOBRE OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

3.11.5.02

COFINS SOBRE OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

3.12

3.12.1

RESULTADOS NAO OPERACIONAIS

RECEITAS NAO OPERACIONAIS

3.12.1.01

VENDA DE VEICULOS DE TRANSPORTE DE PASSAG. (ONIBUS)

3.12.1.02

VENDA DE BENS PATRIMONIAIS DIVERSOS

3.12.1.03

VENDA DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS

3.12.1.04

VENDA DE SUCATA E REFUGOS

3.12.1.09

RECEITAS NAO OPERACIONAIS DIVERSAS

3.12.2

DESPESAS NAO OPERACIONAIS

3.12.2.01

CUSTO DA VENDA OU BAIXA VEICULOS TRANSP.PASS.(ONIBUS)

3.12.2.02

CUSTO DA VENDA OU BAIXA DE BENS PATRIMONIAIS DIVERSOS

3.12.2.03

CUSTO DA VENDA OU BAIXA DE INVESTIMENTOS FINANCEIROS

3.12.2.04

PERDAS EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS

3.12.2.09

DESPESAS NAO OPERACIONAIS DIVERSAS

3.13

RESULTADO DA CORRECAO MONETARIA DE BALANCO

3.14

APURACAO E DISTRIBUICAO DE RESULTADOS

3.14.1

DISTRIBUICAO TRIBUTARIA

3.14.1.01

IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA JURIDICA

3.14.1.02

CONTRIBUICAO SOCIAL

3.14.2

PARTICIPACAO NO RESULTADO

3.14.2.01

PARTICIPACAO DE DIRETORES

3.14.2.02

PARTICIPACAO DE GERENTES E FUNCIONARIOS

3.14.3

APURACAO DO RESULTADO FINAL

3.14.3.01

LUCRO APURADO NO PERIODO CONTABIL

3.14.3.02

PREJUIZO APURADO NO PERIODO CONTABIL
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ANEXO X
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
(papel timbrado da empresa)

À PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA
REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 005/2018
PROPOSTA COMERCIAL

A
empresa
ou
Consórcio
......................................................................,
CNPJ
.................................., por seu representante legal in-fine assinado, apresenta sua proposta
comercial para a prestação dos serviços públicos de transporte coletivo de passageiros no
MUNICÍPIO DE ARAÇATUBA, em regime de concessão, nos expressos termos do Edital da
Concorrência n.º ................. e seus anexos, tendo como remuneração a receita de tarifas de
transporte de pessoas, como segue:
COEFICIENTE
SOBRE TARIFA
BÁSICA

VALOR
(R$)

1) Tarifa básica (passageiro comum)

1,00

...... , .....

2) Vale transporte

0,91

(conseqüência: ..... , ....)

3) Passe Doméstica

0,82

(conseqüência: ..... , ....)

4) Passe Escolar

0,50

(conseqüência: ..... , ....)

CATEGORIA

1) A tarifa básica – preço da passagem comum de ônibus - proposta é de
R$.................(.....................................................), referente à data de ..../..../.... (entrega da
proposta), sujeita a reajuste anual e revisões justificadas, nos termos do Edital e seus anexos.
2) A tarifa básica foi composta de modo que, aplicada à previsão de passageiros-viagens por dia,
inclusive aqueles com tarifa reduzida, dê cobertura a todos os custos inerentes aos
serviços:custos de capital; custos de operação e manutenção; custos financeiros e de
administração; taxas, impostos, emolumentos e encargos legais incidentes sobre a atividade;
remuneração empresarial; e todas as demais despesas.
3) Em anexo segue a Memória de Cálculos da Composição da tarifa básica.
4) Esta proposta é válida por 120 (cento e vinte) dias, contados da data da entrega na licitação.
Atenciosamente

Representante Legal
(nome, RG, CPF, cargo, carimbo da empresa)
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ANEXO XI
RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO DE PASSAGEIROS

RELATÓRIO MOVIMENTAÇÃO DE PASSAGEIROS
LINHA

GRATUITO

PAGANTES

TOT.DIA

%GRAT.

101

125

327

452

27,65%

102

145

270

415

34,94%

103

221

354

575

38,43%

104

277

512

789

35,11%

107

197

382

579

34,02%

108

346

776

1122

30,84%

109

224

365

589

38,03%

110

184

326

510

36,08%

111

291

372

663

43,89%

112

133

638

771

17,25%

115

109

336

445

24,49%

116

169

307

476

35,50%

120

322

822

1144

28,15%

121

80

105

185

43,24%

123

267

802

1069

24,98%

126

231

580

811

28,48%

TOTAL

3321

7274

10595

31,34%
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ANEXO XII
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ANEXO XIII

CRITÉRIOS DE REAJUSTE E DE REVISÃO DE TARIFAS

1 - DO REAJUSTE DA TARIFA
1.1. O reajuste anual das tarifas será calculado com base em fórmula paramétrica
que reflete a variação dos índices mais relevantes da composição dos custos da operação do
sistema.
1.2. O reajuste da tarifa será calculado a partir de uma cesta de índices econômicos
que representam os componentes da planilha e sua adoção visa assegurar transparência ao
processo de reajuste de tarifas.
1.3. Os índices que compõem a fórmula de reajuste são apurados pela Fundação
Getúlio Vargas (IPA-FGV) e pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (INPC-IBGE).
1.4. A periodicidade de apuração do reajuste das tarifas ocorre a cada período de 12
(doze) meses, contados a partir da data de apresentação das propostas, utilizando-se os índices
econômicos descritos a seguir com os seus respectivos pesos:

T1 = To x [(0,21 x Δ OD) + (0,03 x Δ RO) + (0,25 x Δ VE) + (0,45 x Δ MO) + (0,06 x Δ DE)]
Onde:
T1 = Preço da Tarifa calculada
To = Preço da Tarifa vigente
Δ OD = Variação do valor de óleo diesel (IPA-FGV)
Δ RO = Variação do valor de rodagem para ônibus e caminhões ( IPA-FGV)
Δ VE = Variação do valor de Veículos Pesados para Transporte (IPA-FGV)
Δ MO = Variação do valor da Mão de Obra (INPC-IBGE)
Δ DE = Variação de outras despesas (INPC-IBGE)

1.5. A cada 5 anos a fórmula poderá ser revista para atualizar eventuais diferenças
nos preços dos insumos, na legislação federal, estadual ou municipal e na prestação dos
serviços.
1.6. O valor da tarifa básica a ser reajustada com base na fórmula paramétrica antes
exposta terá como limite máximo admitido o índice estabelecido pelo IPCA-IBGE, em
consonância com o que dispõe o Decreto Municipal 17.067/2013.
1.7. O requerimento deverá ser apresentado mediante pedido expresso e
fundamentado da concessionária, acompanhado do respectivo cálculo.
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2 – DA REVISÃO DA TARIFA/REEQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DO CONTRATO.
2.1. O contrato de concessão poderá vir a ser objeto de reequilíbrio econômicofinanceiro, tanto por iniciativa do Poder Público como da Concessionária.
2.2. Constituem o equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, nos termos do
artigo 10 da Lei nº 8.987/95 e alterações, as condições objeto da proposta da licitante, incluindo
as informações e pressupostos contidos no plano de operação e manutenção apresentada pela
Concessionária na licitação respectiva e que integra sua proposta.
2.3. Respeitado o disposto nos §§ 3º e 4º do artigo 9º da Lei nº 8.987/95 e
alterações, além do artigo 65, II, “d”, da Lei 8.666/1993, são pré-requisitos essenciais para
fundamentar o pedido de reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão a
ocorrência de fatos ou causas que sejam, concomitantemente:
·
·
·
·

imprevisíveis;
estranhos à vontade do Poder Concedente ou da Concessionária;
inevitáveis; e,
causadores de significativo e irreversível desequilíbrio econômico-financeiro do contrato.

2.4. No caso de iniciativa da concessionária, o pleito deverá ser protocolado por
meio de requerimento fundamentado, acompanhado de relatório técnico ou laudo pericial que
demonstre o impacto da ocorrência justificadora do desequilíbrio.
2.4.1. Deverá a concessionária apresentar as planilhas “GEIPOT” com os
elementos que compõem o preço da tarifa na data da proposta, ou do último reajuste, e outra
planilha com os elementos e preços na data da solicitação.
2.5. Previamente à análise de mérito, o Poder Concedente deverá manifestar-se,
formalmente, quanto à admissibilidade do pleito, fundamentando-a, em até 15 (quinze) dias da
data de seu protocolo.
2.6. Após a manifestação acerca da admissibilidade, o Poder Concedente
manifestar-se-á quanto ao mérito no prazo de até 30 (trinta) dias, prorrogável por igual período,
desde que justificado.
2.7. Na hipótese de deferimento do pleito, integral ou parcialmente, suas conclusões
deverão ser implementadas em até 15 (quinze) dias mediante Decreto.
2.7.1. A CONCESSIONÁRIA dará ampla divulgação aos usuários, quanto ao
valor tarifário revisado, mediante publicação em jornal de circulação no Município, observada
uma antecedência mínima de 30 (trinta) dias anteriores à data da entrada em vigor do novo valor
da tarifa.
2.8. A omissão da parte em requerer o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato
importará em renúncia deste direito após o prazo de 12 (doze) meses contados da data do
evento que der causa ao desequilíbrio.
2.9. No caso da iniciativa do Poder Concedente, deverá ser objeto de comunicação
à Concessionária, acompanhada de cópia dos laudos e estudos realizados para caracterizar a
situação ensejadora da revisão. Não havendo manifestação pela Concessionária, no prazo
consignado na comunicação ou no prazo de 30 (trinta) dias, a omissão será considerada como
concordância em relação ao mérito do reequilíbrio econômico-financeiro propugnado pelo Poder
Concedente.
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3 - DAS CONDIÇÕES DO REAJUSTE CONTRATUAL ANUAL E REVISÃO DA TARIFA
3.1. Para a efetivação da regularização do disposto nas cláusulas anteriores,
deverão ser consideradas as receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos
associados, auferidas (art.11 da Lei 8.987/95) com o fim de favorecer a modicidade das tarifas.
3.2. Os pedidos de reajuste e revisão serão analisados por uma Comissão
Permanente de Reajuste e de Revisão de Tarifas, composta por três servidores efetivos,
nomeados pelo Prefeito Municipal, a qual analisará e emitirá parecer conclusivo sobre os valores
propostos e apresentados.
3.3. O referido parecer deverá ser submetido à apreciação do Conselho Municipal de
Usuário de Transporte de Passageiros do Município de Araçatuba, nos termos da Lei Municipal
7.952/17, o qual emitirá sua opinião na forma regimental, para, após, ser devidamente
homologado pela Autoridade Competente e regularizado por meio de DECRETO Municipal.
3.4. Considerar-se-á como data-base para efeito de cálculo do primeiro reajuste a da
apresentação das propostas.
3.5. A CONCESSIONÁRIA dará ampla divulgação aos usuários, quanto ao valor
tarifário reajustado, mediante publicação em jornal de circulação no Município, observada uma
antecedência mínima de 30 (trinta) dias anteriores à data da entrada em vigor do novo valor da
tarifa.
3.6. Compete ao Chefe do Poder Executivo Municipal a determinação dos reajustes
tarifários, nos termos da Lei Orgânica do Município.
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