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ADM-

Ribeirão Preto, 5 de dezembro de 2022.

Oficio nº 101/2022 - JUS

Ref.: Envio de documentos pertinentes ao Projeto de Lei Complementar nº 55/2022

Exmo. Vereador,

Nesta oportunidade, encaminhamos a Vossa Excelência a
documentação anexa que entendemos servir de subsídio para análise do Projeto de Lei

Complementar nº 55/2022, que objetiva autorizar o Poder Executivo a celebrar acordo com o

Consórcio ProUrbano.

Encaminha-se cópia do Contrato de Concessão do serviço de

Transporte Coletivo Público de Passageiros na Cidade de Ribeirão Preto; cópias dos dois

Termos de Rerratificação ao Contrato de Concessão; cópia do Contrato com a Oficina

Engenheiros Consultores Associados Ltda. para realização de estudos sobre o equilibrio

econômico-ilnanceiro, viabilidade de adoção de melhorias da frota e adequações necessárias

ao Contrato de Concessão; cópia do Relatório Técnico nº 01 - Avaliação do equilíbrio
econômico-financeiro nas condições atuais, produzido pela Oficina Engenheiros Consultores

Associados Ltda.; e cópia da petição inicial do processo judicial movido pelo Consórcio

ProUrbano objetivando o reequilíbrio econômico—financeiro do Contrato de Concessão e

laudo pericial elaborado por peritajudicial no âmbito do processo.

Centro Administrativo Prof. José de Magalhães
End.: Rua Américo Brasiliense, n“ 426 - Centro
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Secretaria de Justiça

Nestes termos, elevamos nossos votos de estima e consideração,
permanecendo à disposição para qualquer esclarecimento adicional ou instruções.

Cordialmente,

Ao Exmo. Vereador
ISAAC ANTUNES
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação
Câmara Municipal de Ribeirão Preto

Centro Administrativo Pref. José de Magalhães
End.: Rua Américo Brasiliense, nº 426 - Centro

CEP: 14015-050 — Ribeirão Preto/SP
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Prefeitura Municipál de Ribeirão Preto
! «lucio dc Não Pilçzio

Secretaria da Administração

CONTRATO N“.

L' "ri, .
._i ªl jlx

&, ch,

CONTRATO DE OUTORGA DE CONCESSÃO
(OUTORGA DE cqmcessÃo A TÍTULO ONEROSO
PARA EXPLORAÇAO E PRESTAÇÃO DE SERWÇOS
DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE
PASSAGEIROS NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO)
QUE ENTRE 51 CELEBRAM A PREFEITURA
MUNIC'IPAL DE RiBElRÃO PRETO E PRÓ URBANO _
CONSORCIO RIBEIRAO PRETO DE TRANSPORTES.

Au vigésimo oitavo dia do mês de maio de 2012. presentes de um lada 0 Município de Ribeirão
Pretº. registrado no CNPJ sob nª“ 56,034.$8l/0001-56 doravante denominada simplesmente
CONCEDEN'I'E. e por (mim O consórcio Pró Urbano — Consórcio Ribeirão Preto de
Transportes. rçgisu'zido no CNPJ sºb n". [5.474.043/0001—86, denominada simplesmente
CONCESSJ()NARlA_ conaiimído pelas empresas Rápido D“Ocsle Ltda. (CNPJf'MF sob O nº“.

559583 liª/000%“). “YURB TmnSpmie Urbano SA. (CNPJ/MF sob o nº. 05.460.()3410001-SZ).

TRANSCON) w l"rzui:,purics Cfolctis os Ribeirão Prem Lida. (CNPJJ'MF sob o nº 53i9()6.335f000l«
3.0) c S::nmn Sertãozinho Transporte» e Serviço; Ltda (CNPJ/MF sob o nº. 01.302,083f0()<3l-36i_

ambas devidamente representadas pelos signatários quaiificados abaixo. celebram o presente
CONTRATO DE CONCESSÃO nos termºs do disposto nas Leis Federais nºs 8666“?
8987/95 e Lei Complememar nº 247l. de 05/09/20! l. bem como no Edital de Concorrô
«ªol/20! l—ó <: nas demais nornma aplicáveis à cspécie. mediante as cláusulas & condiçõca & seguir
expostas.

Signatários pela Concedente:

Dám) da Silvia Vera — Prefeita Municipal. solteira. residente e domiciliada na Rua Olga Bemria
Prestes. nº. 300. na cidade de Ribeirão Prem, Estado de São Paulo. pciriadnm do RG n*.

êó,397.%X—ó e do CPF nº. 0914733806 ,

Marco Antonio dos Santos .- Sc; 'iáriu Municipal de Administração. casada. residente e
domiciliado na Rua Cerqueira César nº 1533, na cidade de Ribeirão Prem. Estadia de São Paulo,

paliadcwdn RG nª. 6.908.592 (: do CPF nº. 654.302J28-49. . ;ry
'

lj,”
iWilliam Anwmio Lami“ — Superimendemc da TRANSERP — Empresa de Transporte Urbano (iz:

Ribeirão Prem. casado, residente e domiciliado na Rua João Mangabeira nº. «36. na cidade de '

Ribeirão Prel“ listado de São, Pauli». portador do RG nº. 1 l.435.303 e do CPP nº. 005 475.3 78-33 ºv,

Signatários peizi Concessiºnária:

Neida Iasbek Felicio — Empresa|-in. viuva. residente e domiciliado na Rua Campos Sales n“ 370.

na cidade de Ribeirão Preta Esmdo df; São Paulo. portadora do RG nª. 4.148 634—9 & do CPF nº.

“324205 ! X-ºll. roprewnmmc da empresa Rápido D'Oeste Ltda.

. , . , . . .. . &
ll

Ruquc lªn,—lieu“. Nelio « lçzmprcmrm. casado. regidemc & domrcrliudo im Rua Coronel [.um da & im L
Axl

BãllSUl nºi (905 apto, lll. na cidade de Ribaii *« Águismdº de S?“) Paulo. pmmdor (FO RG rir X
, i

*

(»,,me ministram“ (,(—ml

xii” mlm'iilm Xa ., & fl vªlig' % lm Bºff—8833 « lªazx Raimi! K&ll



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
ilxzzrdn tic õfm Panic

Secretaria da Administração

235983793 e do CPF nª. 213.759368483, reprcgentamc da emprega Rixpidt)L)'U£31«t=' Lidar

Henrique Constantino » Brasimiro. casado. residente e domiciliado na Avenida Dom Jaime (ic

Barros Cânun nº. 300. na cidade de São Bernardo do. Campo. tºstado da São Panic, tmn/ados (iv

RG Itº. 1,01, 56 e do CPF n“. 443.609“ 134. representante da empresa anh Trampume Urban-nx

S.A.

Joaquim Constantino Neto - Brasileiro. casado. residente e domiciiiado na Avenida Dom Jaime dc

Barros Câmara nª. 3011 na cidade de São Bernardo dr) Campo. Estado de Sãu Pauhv. portador dv

RG nº. 11365350 e do CPF n“. (1848640340. representante da empresa Turb frnnspeme

Urbano S.A.

("mins Roberto Cheruili — Administrador de Empresas. separado _iudicinimentc, *idcntc e

dºmiciliado na Run Atibaia nº. 100 apta 142. na cidade de Ribeirão Preto. Baixado tic São Punk»

portador do RG nº, 4932.6463 e do ("PF nº. 017.7?1378—(12x representante da emptcxu iurb

Transporte Urbano S.A.

Luis Gustavo Guimarães Vianna « Empresário. casado,. residente v: domicihadr» na Rua Lttçê m

Mara Ignácio nº. 575» na cidade de Ribeirãu Preto. Estado de São Pardo. portadm' (in RG ra”

19.166,401-1 e do CPF nº. 109.166.118-92. representante da empresa TRANSCORP — ir:—mariane

Coletivo Ribeirão Preto Ltda,

Luís Antôniº Felício Marior « Emprcàáriot divorciado. residente“: & dmuiciiiado na Avaniân

Costábile Romano nº. 540. na cidade de Ribeirão Preto. Estado de São Pauio, portador do RG ni

229564083 c do, CPF nº. 19930885803. representante da empresa Settran Sertãº/imita

iranspnnefà (& Serviços Ltda

Pedro Henrique Cavalheiro Reis » Administradºr de Empresas. casado. residente c domiciiiaóo tm

Rua Médico Mário Marques nº, 80. na cidade de Ribeirão Preto. Estado de São Paukx portador dn

RC: 11", 22.105,266-5 & do CPF nº, 167.228.788—05. representante da empresa Scnran Sertãozinhº

“ringtones“ & Scrtíços Ltda.

Marcos de Patria Marques « Engenheirº Civil. casado. residente « dºmiciliada na Rua Rmrnidn

Cantarelli nº. 3/8. na cidade de Ribeirão Preto. Estadº de São Paulo. portador do RG n“, 7.883.006

e (in (IPF nª. 005.380,748-09. representante da empresa Scnran Sertãozinho Transpºrtes e Scmço.
( »

Ltda.

CAPÍTULO 1 - DO OBJETO

Cláusuia [º (') presente CONTRATO DE CONCESSÃO tem por objeto & CONCESSÃO DA

EXPLORAÇÃO 15 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE CC)]. WO PÚBLiCí " 'ª

PASSAGEIROS no Município de Ribeirão Preto. pºr conta e riscn da Concessionária. em ivi

único conforme cstabeicce este instrumento, o Editai da Concorrência nº 418011 .: as normas e

proccdintcmns editados paia Prefeitura do, Município de Ribeirão Preto.

Parágrafo [“ O SCM iço objeto desu: centram constitui serviço piri—dico csscncinl. pernmncnlcmctztc

à disposição (10 usuário. dex—endn ser prestado sem soluçãº de continuidade e com ahscrxáncin «iz»

condiçõe; de rcguhridade. continuidade. eficiência. segurança. atuaiidndet generalidade; cortmsa «

mndicidadc das tarifa.—;. nos ternws da ici c da regulamento.

Parágrafo 2“ () serviço de transpºrte coletivo de pagsagcirt Mngido no, obieto da consegsíxv e

/ ,
, ,

ªim Rumo t ::“ . izárdít , .



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
l.:«ludu _lc “6:30 Perrin

Secretaria da Administração
todo aquele realizada mediante (» usn de veículos sobre pneus, de uso público. com tabela:: dehoráriºs e trajetos definidos. portamor excluídos. os serviços de fretamento. de transporte deescolares. aqueles exclusivas para o transporte de peswaa com necessidades c>peciai> e num». dctecnologias diversas das de ônibus. microônibus e assemelhados.

Parágrafº 3" Constitui ainda, objeto do comum.». a execução das seguintes atividades:

l. lmplanlação dc Sislcma de :“vlonilornmcnm o Controle Operacional do TranspnrzcColetiva (le Ribeirão Preto (SMTC'). bem como a sua operação durante 0 praa da
Concessão:

ll. Implantação de Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE) destinada & comercializa
de passagens e ao controle do uso do serviço de transporte coletivo. bem como a sua
«ºperação durante o prazo da (Ínncessão:

lll. Implantação de $ Lema de Relacionamento com os Usuários do Transporte Coletivo
dc Ribeirão Preto ( SRU ). bem como a sua operação durante o prazo da Concessão:

W, Operação. segurança palrimoniaL limpeza e conservação dos Tcrminah dc ônibus,.
estações e DONOS de parada.

Cláusula 2 As viagens de transparle coletivo daterminadas para serem cxecutadag pela
Concessionária serão organizadas pela Cnnccdcme na forma de linhas. cujas especificações serão
expressas através de Ordens de Serviçº de Operação — 080.

Parágrafo |“ A relação das linhas a serem operadas :: partir do inicio da operação dos serviços.,
nos termos do Projeto Básicn inicgranle do Edital da Concorrência nº “220! l serãu definido,» na
();—dem de Serviço Inicial,

Parágrafo 2“ Durante os dois primeiros anos contados do inicio da operação dos serviços a &Concessionária promoverá as adequações operacionais especificadas para as etapas do Progrnnm (, . -

de Transporte Coletivo, conforme definido no Edital de Concorrência nº 41/20! 1. V
Parágrafo 3” No decorrer dº prazo da concessão as especificações operacionais do serviço de i/[f'ªtransporte (itinerário. frequência. horáriºs «: frota das linhas) serãº adequadas às necessidadm de Í/i, '
melhor mendimcmo da população. do desenvolvimento urbano. da racionalidade r: economia do» !
>eu iços. sempre: de acordo com a orientaçãº do Município de Ribeirão Preta através da Transcritº. ªla
Cláusula 3. A Concessionária poderá contratar com terceiros (; desemolvimcmo de atividade:
inerentes. aceSsórias ou complememares ar) serviço cuncedido mediante prévia mimi/ação da
Concedente.

Parágrafo lª'. A COnceSsiQnária será responsável pelos atos praticados pelo contratado. lx
!*e's'pondendo junto à Concedente pelo serviço prestado. i :,.

l

Parágrafo 2“ A contratação dr: terceiros não configurará o instituto da sub-wuccssàu, nem
amrrclurá ncnhum vínculo do coz-inalado c seus prepomoi; com a Concedente.

Deparmmmm de Administ açíó Geral
(im Ill-mn arm” -.Izmlim Wilxicirn — Fong» ! ló; 3977-2833 — Fax: Ramal Sil-ll



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Hindu de Situ P

Secretaria da Administração
im

CAPÍTULO " - DO PRAZO

( láusuln 4 () prazn inicial da concessãn e de 20 (ximu) anos. podendo ser prorrogado pw mil gim!
periodo :: exclusivo critério da Concedente. para qun— seja atendidº (> interesse píiblicn. xincuizníu
ao incremento de investimentos. objetixzmdo () atendimento de novas neccgsrdndes do six'icmzi de
transporte coletivo urbano.

Parágrafo 1" Ocorrendo a prorrogação do contrata & Cnncessíonária deverá realizar mm:»
uwcsiimmtos :: titulu de outorga no valor x: nas condições a serem definidas na camião. cm &;sz
de avaliações econômico— Financeiras a serem rcaiizadas há época.

Parágrafo 2” Lm um prazo de ): (don; meses anteriores ao vcncimanm do paa/.o comp-anim u
Cºncessionária deverá manifestar inter“; < na prºrrogação. encaminhando pedidu por < »

( ()NC EDEN TE que o decidira ímpiexerivelmenrc nn prazº de 90 (nownta) dias

Parágrafo 3" A avaliação da satisfação dos serviços será realizada pela Concedente de Iixrmzi
5istemática ao longo do praia da cnncc» ão. na fºrma do dispºsto na Commun em capvcini, do
Capitulo XII.

Cláusula .
deverá apresentar um plano de mobiliza
sccguintcs ininmmçõc-a minimas

, ªo prazo de lã (quinze) dias a contar da assinatura deste contrato a Concessinmiria
para <> inicia da operação do»; serviço?. contendo as

. Ações e cronºgrama reiativo ao fornecimento da frota de ônibus:
b. Ações & uronogranm relativoá implantação do Sistema de Bilhetagem Eictrónica;
ut Ações e cruncgrama relativo à implantação dº Sistema de iVionilurnmmtn rir:

Operação:
d. Ações e cronograma relativo à implantação do Sistema de Relacimmmcnw cou, <s>

Usuários:
e, Indicação das instalaçoes de <am<rcm que serão utilizadas ou açõea & cmimgizmui

relativoa viabilizaçãn destas instaiaçõe
f, Ações e cronograma relativo ao provimento da equipe prntiwionul uccmsíirin ;x

execução dos serviços.
31. Ações e cronograma relatiw à realimção dos investimentms :; tituio de: (?Lilm'gii

Parágrafo 1" O Plano de: Mobilização será analisado pela Prefeitura Municipal de Ribeirão PI'CIU.
através da Transerp. e será objeto de negociações com :) Concessionária. visando n estilhclôcinlcnlw
d: um cronograma de ações de viabilizaçãc dos comprem sos assumidos.

Parágrafo 2" Aprovado o Plano, de Mobilização será expedida A Ordem de Inicio de iíxccuçât» «

Svrviçns. que fixa . a data de inicio de operação bem como as demai5 datas; mandadª» ii CÁCCUx ».

dos cmnpromissos definidos neste corriam ubscrtandn. entretanto os prazos máxi wª dci mir!m
no [,dímt de Concºrrência " 4? *ZOI !.

Punigrafo FNo deum-rar da mamª u>1nbcãccido entre a data de cApndição da (Juh-m de Inicirx d:
izwmiçíiu do» Serviços e a data de míciu da opcraçãw & iranscrp realizará um ucompnnhamcnu» d:
execução da Plano de Mobilização. podendo convºcar a Concessionária & pre *

esclarecimentos necessários. bem como reaiimr diligências no sentido de garantir que m agf—<»
indicada.— sujam efetivamente realizadas,

Parágrafo 4" No cumprimento das :“»bscrv es definidas no Pmig Minc,. conforme: Amu) ] do,

Departamento dt admin
: ?»ªiiistvti'n — ªª '» ;àgltzu & Y:“ - Jin—'.



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
l mutio tic i'm Pttuii—

Secretaria da Administração

lidiial de Concorrência nº 4 Wiii l_n ('onccssinnária deverá observar os seguintes Pmms:

&, Apresentação do Plano de Trabalho contendo o planejamento da implantação do
SMTC: 15 (quinze) dias a contar da assinatura do contrato de concessão:

h. implantação dos equipmncntos de ITS a bordo dos ônibus: concomitante com o inicio
(lc operação do serviço.

c. implantação do CCO e Data Center: 1 (um) mês antes do início de operação do»
serviços concedidox

d Instalação do CFTV cm terminais. estações de integração. pontos de parada ou outros
locais especificados: de acordo com o cronograma de implantação da infraestrutura.

c. Câmeras de »idco cnibarcndas para monitoramento nos veículos: concomitante com o
inicio de: operação do serviço.

i". Apresentação do Plano de Trabalho contendo o planejamento da implantação do SRl ':
2 (dois) meses a contar da assinatura do contrato de concessão.
lmplantação da Central de Relacionamento com o Cidadão: concomitante com o inicio
da operação dos Serviços.

lt, Divulgação de informações tia Painéis de Mensagens Variáveis: de acordo com o
cronograma de implantação da infraestrutura.

i. Divulgação de informações via consulta por celular: 12 (doze) meses a punir do inicio
da operação,

i. implantação de painéis e placas em tomtinais. estaçt s de integração e mmm a“;

parada: de acordo com o cronograma de implantação da infraestrutura.
k. Disponibilização de informações de próxima parada em áudio interno no veículo; de

acordo com o cronogranm de entrada em operação dos ônibus que receberão esta
funcionalidade.

L implantação de painéis digitais com informações nos veículos: concomitante com zi

entrada em operação dos veículos.
m. Desenvolvimento do Diagrama de Rede: concomitante com o início de operação do

serviço.
n. Desenvolvimcnto e distribuição do Guia Ónibus Ribeirão Preto: impressão e

distribuição di: metade da tiragem definida antes do inicio de operação dos serviços. e _/ ª',
&

flª

segunda metade nos primeiros 6 (seis) meses a partir do início da operação dos Lª
serviços,

o. Desenvolvimento do Sitio Ónibus Ribeirão Preto: concomitante com o inicio de
_ X Y.,

operação do serviço. 41,43
p, Digponibiiização do scniço de atendimento telefônico com acesso gratuito: giº

concomitante com o inicio de operação dos serviços. '

q. Implantação e plena operação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SRP-: [lí
concomitante com o início de operação do serviço

r. Execução das oiªras. serviços (: fornecimentos englobados nos investimontog & título de
outorga da concessao: conforme cronograma de desembolso dado na Cláusula 34,

Cláusula 6 Quinze dias antes da (lata de início da operação. & Couce «iionária deverá apraentar :x

rela ão de veículos com que iniciará a operação. identificando as suas características. na Forma
tlulinicla pela 'l'ranscrp. hem como dexei-á indicar a(s) garagem(ns) em que operará. *y

Parágrufo l" A "Transcrp malizarri » iSlUl'lZlS na frota e nas instalações de garagem podendo recubzi—

ln» total ou parcialmente Sc elas não estiverem de acordo com as especificações. ( «_
—

Parágrafo 2“ Na hipótese de: constatação de inuonf'onnidadcs em relação à frota ou às instalªçõe<

, Departamento de Administração G ( ;
Vixi Tititi limito x nº — Jardim Niustcim » ! imc: ; imª *Sã—Ímzfâx: Ramal Xml



Prefeitura Municipalde Ribeirão Preto
% nadir de, Sªm ªnula)

Secretaria da Administração
da cehrança das multas estipuladas neste cmnraio.

Parágrafo 3" ('.) não cumprimento das cªndições dispostas nesta cláusula. ou a nãô aprovação (logwiculns e clas instalações de: garagem. mesmº após 0 praxe para regularização. caso mnha zi serestabelecido. impºrtará na caducidade do Contrato de Concessão &: na cobrança da multa. «emprcjuím das demais penalidades cabíveis,

CAPÍTULO m - nos SERVIÇOS. nos VEÍCULOS :; ms LINHAS

Cláusula ? Os serviços objeto deste contrato se caracterizam pela execução das xinga-ns, den'anspane coletivo por meio dos veículos disponibilizados para [amor que no momento de inicio dcoperação serão organizadas nas linhas apresemadas na Ordem de Início de Execução dos S&rx'içm.

Parágrafo !" Os veículºs a serem utilizados pela Concessionária no serviço de transpor-ie eok-m «-dcvcrâo atender às especificações do Código de Trânsito Brasileiro - CTB & demais rmrmas dalcgislaçãu federal pertinente: (CONTRAN. CONMETRO. CONAMA) e a legislação quanto &acessibilidade. bem cºmo às estabelecidas ºu que vierem a ser determinadas pela Conccdcmc oupºr outros órgãos competentes e neste úitimo caso. sempre precedido do respectivo miudo de'» habilidade técnica & readequação do equilíbrio econômica—financeiro do Cmtram
Parágrafo 2" Na execução dos serviços serão empregados veículos na quantidade necessária &.csecuçâo das viagens. que comporão & frota operacional. e veículos adicionais. que comporão &vcs-erva técnica. correspondendo ao máximo de veículos que poderão 'eslar paralisados paramanutenção ou qualquer outro mºtivo.

Parágrafo 3" A Cnvvcessionáría obriga-se a manter, durante a concessão & from mm ;; idaóemáxima de 10 (dez,) anos pam as ônibus e de 8(oi10)an()s para microônibus.

Parágrafº 4". A idade média máxima do conjunto da fruta de ônibus e microônibus será de «"(culatra) anos.

Parágrªfo 5". O cálculo da idade média da Frota será realizado considerando como idade de cadaveículo. o total de meses, convertidos em anos“ calculado pela diferença entre o mês e ano derealização do cálculo o o mês e ano do primeiro encarroçamemo do veículo. sobre chassi now—.comproxaclº por documentação oficial do fornecedor do chassi e da empresa encarmçadom.

Parágrafo 6”. No caso de veículos não novos que venham a integrar a frota e que. porventura. nãopossuam a documentação comprobatória descrita no Parágrafo Sº desta cláusula. será considerado(» mês e ano de fabricação do chassi.

Parágrafo 7" Os veículos novos utilizados para o inicio de Operação deverão ser mantidas mr l'mxacla muprcsa. na minimal durante && primeiros 4 (quatro) anos do prazo da concegsão.

Parágrafo 8", A subsrituíção de VelCUlOS (renovação da from) estará sujeita & aprmaçãw da'l'ranserp.
Cláusula & Dumnw (» prazo da Concessão, & Operadora cumprirá com as Termos de C'oriipi—oriiªss-zic proposta.—. por ela apresentadas no processo licitatório que deu origem à Concessâmbcm «rumoum! as especificações e cºndições que integram o Edital de Concorrência nº 4 1001 l.

,

;
Cláusula 9 Os vcículoç que serão empregados na execução dos sex ' ($$$-rão segrcadazatradm

Depurt menta dc Adminísu çao Ger
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junto à Tranwrp. devendo ainda. atender à condição de estarem vinculados com exclusividade fi

ºperação dos aerviçns no Sistema de Transporte Coletivo de Passageiros do Municipio de Ribeirão
Preto,

Parágrafo 1“ O registro dos veículos dar-se—á através de requerimento encaminhado pela
Concessiunária no qual deverão constar os dados do veículo para o qual é solicitada a inclusão
erou exclusão do cadastro. acompanhadº. no caso de inclusão. dos documentos que comprovem zi

propriedade e passe. ou pow; «: & rcspcctixa Nota Fiscal de aquisição, (“uniram de. Compra e
Venda ou tie Leasing.

Parágrafo 2", Os xeiculos serão submetidºs (& vistoria prévia realiuda por pessoal próprio ou pmterceiros designados pela 'l'ranaerp. antes do defurimenio de seu registro.

Parágrafo 3". As informações fornecidas estarão Sujcitas à verificação pela Transerp. que poderá
efetuar as diligências necesxárias para sua camprovação.

Cláusula 10 A Transerp poderá. a qualquer tempo. alterar a quantidade de veiculos vinculado.» nt:
SCFVEÇO. aumentando—a ou diminuindo—&. em função da necessidade do atendimcnte do:; usuários

Parágrafo único Havendo necessidade de ampliação da frota ou de alteração de sua especificação.
& Concessionária será informada com antecedência de lã dias. dcvcndo se manifestar em um prazo
máximo de cincn dias úteis. contado a partir da comunicaçãº.

Cláusula H A Transcrp. através de Ordem de Serviço de Operação — 050. fixará & cspecilicnçâai
técnica do serviçº de transporte. a qual reunirá zm informações uperacionais neceasárias à sua
execução.

Parágrafo 1“, A Transerp inodiiicará as Ordens de Serviço de Operação sempre que houver
alterações na demanda. necessidade de revisão da oferta do serviço. por mudanças no sistema ºf!tiárío ou no tráfego. com consequente alteração na velocidade operacional e no tempo de ciclo das

.linhas.

Parágrafo 2" A (“nncessionária poderá sugerir, para avaliação da Transerp. () quadro hºrário da
linha. realizando os ajustes operacionais necessários. respeitando a oferta de xiagcns em
quantidade suficiente para o atendimento da demanda. fixados pela Transcrp.

Parágrafo 3". Apresentados Os csmdns relativos à especificação da serviço pela Transerp. &

Cºncessionária terá um prazº máximo de cinco dias úteis para apreaemação das propostas referidª
negra cláusula. :) qual deverá ser analisada em igual prazo.

Parágrafo 4". Durante o periodo de apresentação e análise referida no parágrafo anterior. casu
necessária xf'igorará :; especificação do serviço inicialmente definida pela Transerp,

Cláusula 12 Caberá à Concessionária a execução dos serviços de operação. segurança pairimuniai.
limpeza. conservação e outros scrx içns dos Terminais de Onibus. de acordo com as capecificações
que x ierc'em :; se?! definidª e com &: diretrizes tin Edital. ],

,.
& Departamento de Administração Cem
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disponpara & guarda de seus xeícums. de varaºcm eu garagens fcchadms) mm área(s) &;
estaciºnamcnta inspeção e administração. na qual so poderão ser (1semulxida» zmvidzzuc.
rclacíonadas com serviços de transporte wãetivo. ou expressamente a:,rmrízadas pe! :x lrmwerp.

Parágrafo 1" A garagem ou garagens A que se. refere esta cíáusula dcvcrzuão) dispôr. para o ini '_

de operação. da infraestrutura mínima prex ista no Edital da Concorrência nº 41,301 !. a qual dm çm
ser mantida durante a x igôncia da concessão.

mga-nn. dispor <P ínxwlaçõm
alações upcracímmi., para :»

aíém das instalrxções de "Parágrafo 2" A ,«rnccgionária pud'cr
avançadas para apoio à operação das Iznhas. mhadus a oferecer in.
pessoal a scn íçn c estacionamento temporário de veículos.

CAPÍTULO rv. DA OPERAÇÃO

Cláusula 14 A Concessionária se obriga ;; cmlocar permanentemente & disposição do usuário of»

serviço.» abrangidos por este commo. na forma. remuneração. pcrçursns, horários e (ítflªlêlix
elementos do mrvíçn determinados pela 'ã"ranscrp. em conformidade com () px'csemc instrumentix
com o Regulamento do Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros do Município, de Ribcirãn
Preto. cºm a Ordem de Serxiço de Operação — 050 c de acorda com as normas <: ;)I'OCCdÍmCDIãih
pertinentes. cºntra a única exrgêncía da enxrega. pelos usuários. dos meios de pagamentº da mriãa
ícgalnmntc váiidos.

Parágrafo único A Concessícxnária deverá implamar. manter e operar um Sistema de
Relacionamentº com os Usuários do Transporte Coletivo de Ribeirão Preto (SRU) de amrdo cum
projeto a ser submetido & avalia ”no da Transerp. o qual deverá observar as especincaçí & mínimas
defmidas no Edíraí da Concorrência nº 41:20! !

Cláusuia It'» A Concessionária somente poderá efetuar attemções rms itinerários das linhas nos
casos estritamente necessários. por motivos eventuais. óevidamente compatíveis. de impedimentoa
dc víaS e !ogmdoums. as quais deverão cc sar imediatamente após o término dos: mcsnms.

Ctáusula 16 É proibida & imerrupção das xi ,ens. saho em caso for;nim ºu de (vma maim casw
'

em que & Concessionária Fica obrigada a realizar as providência.; na cessánías para garamía, zm r'
usuário. do prosseguímcmo de sua x iagen

Parágrafo único A Concessionária obriga se a transportar os usuários que não tenham cmnpleuxdv
sua vi agem por força deIntel rupção da x ia; em do veículo em que: se encºntrava

CAPÍTULO V — DO PESSOAL E SERVIÇOS

(ÍlâuSula 17 A Concessionária é rcspoxãsáxel direta e exclusiva pelos serviço:: objeto deste
(funil-am de Concessão respandendn pm seus empregados & prepúslos no»; termos da ILL pm udm
os danos & pmix los que na execução dos sem Ecos venham direta em: indírattamente pra: xm:
amar í: ( (mçedenle ou a terceiros. ;

Cláusula 18 A Concessionária dcwrá somcmc contratar pessoa.»; iclôn '. dm idamcmc. hahílimdm
«: capacimdm física. men/ais, & psicologicmnemc para sua função e to meprovada ex &riêncín

Vin São Bem:) mn” - l,:whm “Miam—



Prefeitura Municipai de Ribeirão Preto
t xzztdv de São Paulo

Secretaria da Administração

para as funções de operação manutenção e reparos nos veículos. sendo essas contratações regidas
paio dtreno privado e Iegisiação trabalhista. não havendo qualquer relação entre os terccitm
contratados pela Concessionária & a Concedente.

Parágrªfo único Para o ínicio de operação dos serxiços & Concessionárin nos termos do
Compromisso assumido na documentação apresentada na Licitação. dará preferência à contratação
de pcsmal que já atue na prestação do serviço de transporte coietivo no Municipio de Ribeirão
Prom. rcasaiwdox o.»: impedimentos criminais e de saúde destes operadores,

Cláusula 19 A Concessionária adotará processo; adequados para a seleção r: treinamento de
pessoa!. em especial aos funcionários que desempenham atividades relacionadas com n pt'thticu e
com a segurança do transporte.

Parágrafo único 0 pessoa! da Concessionária deverá ter boa apresentação no exercício de sua“
zttixidatles. urbanidade nt) tratamento com O público e respeito ao Regulamento do Serviço de
Transporte Coictivo de Passageiros do Municipio de Ribeirão Preto,

Cláusula 20 A Concewíonària deverá oferecer cursos regulares de treinamento <: de
aperfeiçoamento para o seu pessoal.

Parágrafo 1“. A Concessionária divulgará e fará cumprir. junto ao seu pessoal. (: chttlatncnto de
'I'tnnsporte Coletivo de Ribeirão Preto e o Código de Conduta dos proiissionaix a serviço do
transporte coletivo de Ribairão Preto.

Parágrafo Zªt A Concessionária deverá prommer treinamento com todos os seus motorista; e
demais funcionários empregado?» no atendimento ao público no minimo ! (uma) vez ao ano,.

Parágrafo 3“. A Trattset'p supervisionam & execução dos Programas de Treinanwnto realizados
pela Concessionária.

Cinusuia 21. O pessoal da Concesstonana deverá se apresentar nos locais de serviço com/%d“ttnifbrntc. identificação e equipamentos de segurança previstos na legislação. ;

Cláusula 22 Os agentes de fiscalização poderão determinar em situações de urgência ou de
compmmctimcnto da segurança do usuário o afastamento imediato em caráter preventivo. de
qualquer funcionário da Concessionária que tenha cometido violação grave de dever ptmisto no
Regulamento de Transporte Combo de Passageiros do Municipio de Ribeirão Preto»

CAPÍTULO Vi — DO CONTROLE DOS SERVIÇOS

(Íiáuxuia 23 A ftfàcalizztção dox t;crviços de transporte prestados pela Cªonccsnionária especificados
nas Ordens de Serviço de Operar; '). no Regulamento do Serviço de "transporte Coletivo de
Passageira» do ?x'Íttnicipiu de Ribcirãtt Preto ou relacionados no presente CONTEM). >crá exercida
pela Transar-p. ztmwés de pesªva! credencizulo c devidamente identificado.

!

(“iáuxulu 24 A Transarw adotará equipamentm embarcadºs, For-mui rioã ,adronizadog e outra»/ ,: w rm

83];
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lbrmas de controle. documentais e não documentais. que servirão como fontes de inilirmeiçrics para

as medições. controle de qualidade. remuneração & pianciamcmr» dm serviços chicao dim-:>

Contrato de Cºncessão.

(Íiáusula 25 A Concessionária deverá implantam manter e operar um Sistema de &

('ommic Operacional do 'l'ransporrc Colciive de Ribeirão Prem (SNiTCÍ) de acordo cum pi'OieiO :.

ser submetido à avaliação da 'i'ranserp. o qual deverá observar as especificações minimax' definidas

na Edital da Concorrência nª“ 4 ir'ZOl l.

Cláusula 26 A Concessionária dexerá implantar. manter e operar um Sisrenm de Billwuxgcm

Eletrônica (SBE) de acordo com projeto a ser Submetido à avaliação da Tmnxerp, o Qua! dcxcra

observar as especificações minimas definidas no Editai da Concorrência n" all!?!“ lv liam wmv

deverá estar plenamente operacional para o inicio da pregação dos serviços da concessão.

(Íiãnsuix 27 A Cunecsgionãria an'iga-sc & disponibilizar nas dependências da irmã—err os”

equipamentos. softwares e links de CUIUUliiÚ çãO que permitam & recepçãri dºs dudm oriundo-» rio

Sistema de Monitoramento e Controle Operacional do Transpone Coletivo de Ribeirão Prem

(SMTC) C do Sistema de Bilhetagem hlerrônica (SEFA conforme especificações definidas no

Edital da Concorrência nª” ZilfílOll e nos projetos deste) SiSICIHaS que deverão ser aprcscmmios

para aprovação pela Transcrp.

Parágrafo (" A Concessiºnária autoriza & Transerp. caso necessário. durante a vigência do

Comme de Concessão. & instalar outros equipamentos. mecânicos eim» eletrônicos. de madi fm.

aferição :: monitoramento nos vclculog x incuiados à Concessão. bem como em suas mamar—Cm de

«:aragenn

Parágrafo 2" No caso ainda. de ocorrãucia de avarias ou qnt—hra de quaisquer cquipmncnâw ª

n cncionados no parágrafa anterior que .sqiam de prºpriedade da Concedente ou de empresa pm

contratada. caberá a Concessionária a coiucnura dus CUSIOS de rêposiçan do funcimramcmo dos

eqrripanicsriw salxo comprovação de isenção da Cºncessionária no são que gerou a avaria.

Cláusula 28 A Concessionária sc ºbriga a fornecer à Transerp os realilmdos contábeis, dados

extatlsticos e quaisquer elementos que fºram solicitados para Fins de controle & iiscaiizzasçãrr

atendendo aos prazos e formas de aprmcnmção fixadas pela Transe—rn respeitados. quando humor.

us prazos legais.

Cláusula 29 A Canecasipnária se oia-Ega a mamar durante toda a vigência da Conte

administraçãn específica & escriiuração da: narurczn contábil. fiscal. irabaihism €? previdcncu

lbmiularla em separado. abrangendo apeiraa os serviços objeto deste contrato.

Cláusula &“ A Couceõsionária deverá cmiar are 0 K)" dia mil de ' a mês, 05 rcluhãricu. e arquªvvx

de dados. operacionais relativa?- á Ufma de serviço. demanda de pr _

informar; cs reievmucs & associadas à prestação do Scrxfiço. conforme madeiras
7r00edimcnm»

:]
szzgeíros transportados. & riarirm

x'crcm deliuidos pela 'l'mnscrp.

DepartamentorieAdnumslracnmC: '
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CAPÍTULO VII—DOS INVI'Í HlENTOS A TÍ'HJÁ) DE OUTORGA

Cláusula 3! A Concessionária pagará um valor de RS 6.000,00000 (seis milhões de rcain ;:
Prci'cnura Wnnícipal de Ribeirão Preto. 0 qual será empregado nos primeiros meses. a mma; .:l:—

lnicio da operação dos seniçns. ao pngmnemo de subsídio & tarifa dos passageirns. cm razãr- da
implantação do Projete Piloto de iscnção da mila paga pelos estudantes,

l'xrágnifn único. () pagamenm rio valor acima será realizada em 4 (quairm paredaº. de ignal
valor. isso é. de R$ LSUDDUOUU (um milhão e qumhenlos mil reais). com a l" parcela vcncendn na
nata de inicio de operação dos serviços e as demaig três parcelas na mesma dum dos mªis“
»nbsequcnleS.

Cláusula 32 A Concessionária realizará as obras. os fomecãmemog. instalações e scrxíçm
xincnladvs aºs investimentos previstos no Program de Transporte Coletiva de Ribeirão lºrem
definidos como contrapartida pela outorga da cnncessão.

Cláusula 53 Os im estimaram ;; scrcm realizados comprccndem os seguintes (mic:

&. Construção do 'T'erminal Jerônimo Gonçalves:
h. (.fnnsrrução do Terminal (Central:
e. Construçãº de S (oim) estações de imegração nos bairros;
(3. Construção da Estação Catedral;
e. C nstrução de Corrcdnres Operacionais (projeto piloto):
f. Fornecimento:: implantação de 500 (quinhentos) abrigos padrão em pontua de parada:
gv lllslalílção de placas lie íi'lcniificaçãn do códigº de pomo de: parada em 3,800 pnnlns:
ll, lnsialaçãn de placas & ran painéis em pontos de parada com infºrmações am

passageiros em LÉOO pontas:
i. Elaboração e impressãc de 30.000 unidades do Guia de Ónibus de Ribeirão Prem;
j. lfnmccimento e instalação de sistema de captura e transmissão de imagens (CFTV) em

lã locais de maior movimentação de passageiros:
&, Fornecimento e instalação de Painéis de Mensagens Variáveis (PMV) em 15 locais de

mainr mmimenlaçãn de passageiros para divulgaçãn de lunário de pêlSsagem do»
ônibus.

Parágrafo único. As especificações básicas e os anteprojetos correspondenies a Mim»
investimentºs são os relacionados nos Anexos l.3. 1,4 :: l.8.<lo Edital da Concorrência n'ª—HCO! !.

Cláusula 34 O valor retal dos lllYeSlllllCllÍOS definidos na Cláusula 33 é de R$ 33,4l35.(l00_0(l
(x imc :: três milhões. quatrmcnnw e trinta e cinco mil reais).

Parágrafo 1“ Os investimentos serão realizados de acnrdo com n scgniinc cronograma de
degembnlsni

““Mas aª- éá Mêã
Som. de mês 56 Mês. 12

Gºe-'ação

'l'erniina: * '? 936 035333

« TÉCÚÚOQOG ' '

.. Deyinrmmento de Adminislrnç Gel .il/. . ,:
Vm Sim llçszzo vz;

*

- lnnlnn leiqim - linnc, àlfil gW%Ã<ainal XX”
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Estaçºes de :
* 256205000 4011 003 cc «me 300.00 . 4045955

.

Sartre É
_ ” .

? ZÇG 06030 'e 333 000,30

Carrºcerias 53% 300,01) '
«,

393 205,00

preferenciais . »

rim—opto
Giºm)

*

“sarada
' Guia de 653 300,00 32:

Abngºã em aºcc sacro 3

75550 c: 75 000,09

pontos da

.,. <> <; u 0 rs

insiaiaçáo vce com ou "ao acores
,

se placas
' em pontos

' ? _,.
' infomações : WS 000 CC .

33? 509 GO 33? 590.00

. em pontos
“

da parada M

“CFTV em mec oacioo , & soam
,

5503605
º acertos

Painéis de ÇZCQ 000,00 POGO E

mensagem
variavel ,, , , «

' Tem: ª 23 135 500 GO 325 030.00 *. 75Ç CSG CD ; 1225 000.00 ii) 92230030 ,
4 362 500400 * 925 00000 ; 2 625.338 CC

Parágrafo 2" Na hipótese dos recursos definidos no caput desta cláusula serem insui'lcícma para ;x

realização da roraiidadc das implantações em razão de alterações ou adequações de projexos, irem

como por motivos imprevisíveis uu aiheios & Concessionária. & Concedente aimará miuçõc»

administrativas que permita zi conclusão do programa de investimentos.

Parágrafo 3“ Na hipótese dos recursos definidos no caput desta ciáusuia serem superiºres em

necessários para a realização da totalidade das implantações em razão de alterações ou adcquaçõe>

de projetos. bem como por moiivoa imprevisíveis ou alheios à Concessionária. a Concedcum

definirá nmos iuvcmmenma uu cumplcmcnmçõw de invasiimenms.

Parágrafo 4“ A Concedente poderá determinar a revisão dos investimenros previam. desde que

abrangidos no Programa de Transporte Coletivo. respeitado o cronograma de desembolso dado,

nesta cláusula.

Parágrafo 5" Em virtude da necessidade de prévias desapropriações. desaféraçôes ric àreas :
omms requiaims, os valores correspondentes aos imcsiímemos nas obras do Términai Ccnami. dm

ii tações de Bairro 0 da Estação Caledrai deverão ser pagos à Prcfcilura Municipal de Ribeirão

Prem observado o cronºgrama de desembolso dado nesta cláusula.

Pªráºrafo 6" 0 or amento execuiivo das im iania ões ,revisras nesta cláusula, bem cume «)

:» Ç P Ç P

acompanhamento efetim dos investimentos rcaiizndos peia Concessionária será realizado pela

Concedente na forma definida na Ciáusula 35.

CAPÍTULO Vili—DA FISCALIZAÇÃO DA ÉXECiÉÇÃO DOS PROJETOS E QBRAS

Cláusula 35 Todos os projetos produzidos pcia Concessionária deverão i.er submexidm à préxia

avaliação da ('micedexita. mediante «amºr» dos currespondemcs arquiwº e desenhos para cada fina

de desenvcivimunm: (1) caudas funcicinais; (il) projeto básico, e (iii) projem exccmim, nn que

cºuber.
'

Parágrafo 1“. A Conmessianárin. &; & reaiimçào (305 cxcnruais ajuycs filmideUS pmiiªioª,

demandados pcia Conscdcnw deverá encaminhar toda :x documentação cnrreipmsdeiuc. composta

por, (|) Anotação de Rezy—mabiiídadc Técnica « ART dr» prof? ' mis respnnwíxxcis psim

Aª.“ _ ,, _
« H,,

. memo de Administração Geral/,,,J' V

4430
,

Deçmr
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projetos: (ll) desenhos; (Ill) incxm>rzzns descritivos c de cálculo (quando pertinente,) e (IV»
planilhas de quantidades.

Parágrafo 2”. A Concedente fbrmaíizará & aprovação Funai dos projetos mediante termo de aceite
do projeto e liberação para a execução das obrasv

Cláusula 36 A. Concessionária apresentará para aprovação da Concedente um nrçanmnln báslcn de
execuçãn das obras. dos fnrnecimenms e instalações de acordo com os projetos aprovwêos,
indicando as cusxos unitários e o custo total por item de execução da obra. bem como as notas
explicativas correspondentes. cantando fontes dos preços. cvcnmais commsiç-õcs aiaumidas c data
de rcferéncia.

Cláusula 3? A Concessiºnária encaminhará à Concedente & relaçãº de prcflssionais & ou empresas
rcsponsáxrcis pela execução das obras e serviços. acompanhada da documentação correspondemc
(registrº comercial. inscrição municipal registro no CREA. se necessário, e omma dncumcmw

rio na ucasião).que vierem a ser necz

Parágrafo único. Quanm exigidajunzn com a dacumenmção deverá ser indicado o responsável
zc'cmco pela execução da obra. mcªdiamc () envio da ART correspondente.

Cláusula 38 Ames do início de execução das obras ou dos serviços de instalações. &

('mxcesslanária encaminhará. para aproxaçãn pela Concedente. um plano de execução da» ohms ::

serviços do qual constará entre outras definições: (l) o macro—planejamento das ohms por Fase ile
cxecnçãcz (H) 3 Forma de execução dog serviços considerando a operaçãº atual: (lll) () crnnngrznm
mim e Financeiro.

Cláusula 39 Os serviços e obras serão acompanhados regularmente pªla Concedente. cum a
finalidade de: verilícação dn cumprimento da execução do projeto aprovado e da aplicação das
técnicas e (305 materiais cmnpzníveis../1)

l
,

Parágrafo 1". Caso nccessárío. & Conccdentc. poderá se valor de apoia técnico especializado para
o gerenciamento e Supervnsân das nbrazxz serviços & fornccímenlos.

Parágrafo 2”. A Escalimçân das obra e serviçog será executada apenas por pessoa! devidamente
nomeada cxpressamcnxe para essa finalidade pela Concedente.

Parágrafo 3“. Os profissionais da Concedente nºmeados para a execução da fiscalização
registmrãc as sua; eventuais ObseTWiÇÓCS em relatóriºs de acompanhamento. devidamcnxu
idenlil'xcados e codificados. que deverão ser encaminhados à Concessionária para regularimcão.

Pnrágrafn 4". O não acatamento das d *lerminaçõcs da Fiscalização. sem as devidas justificativa»
aceitas pela Cunemlcnlc. sujeiun'á a Conwssíonària à não aprovação das obras :: serviçcs realizado,
:: ita cnmcquênçiaz decorre,—m:» da inadimplência do cumprimento das obrigações assumida».

r/

Parágrafo 5“. A Com:: slonáría encaminhará & Concedente. mensalmente. dumnlc n pcrívdu
dcfínído para a execução das ohms & ser»' 5. um relatório de andamcnm dos projeto» « obra» mb
Sua respºnsabilidade. indicando a excitação do cronograma físico e Financeiro. as previdêncins
tomadas. 03 recursos g? 6 demais ':;bscrwlçõcs pertinentes ao andamW—mnnprimcnw das

, .

, . v / ,.a/
_ ); Dcpnrmmemo de Adnnnmr' naº?/7. v- .x . :' «: . ' , !*“. ,x:_.'7(l u TT”'«"—< Y)...,_J QUI!
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rcspnnsahilidudes assumidas,

Cláusula 40 Ao lérmím da execução das obras. serviços e âbmccimemos :; Concexsionáów
encaminhará toda a documentação relativa à sua execução. incluíndo relatório Hsm! de cxscuçác
dos scrvíçosx do qual fará pane & apropriação dos custus efetivamente incorridos sm execuçãu dm
obras e serviços. acompanhado dos recibos :: notas fiscais_

Parágrafo único. A Cmmedemc fará a avaliação. fmaí da prestação de contas de cada um;
executada cabendo—lhe a prerrogaxíva de solicitar docmnemação complementar ou esdmecimemz»
à Concessionária.

Mária <: mm (R$) emprcmísy
m]

Cláusula 4! A Concedente realiz “(1 '::n conjunto cºm a (lancem
cxccumr3(5) das obras e serviços. Vistoria de aceitação das obras. sen'içcs e fhmecímemm na
será verifxcada a conformidade da execução dos objetos cam os projetos aprovados e com os
evemuais ajustes: solicitados ao longo do período de acompanhamento das obras e sem iços.

Parágrafo I“. Os ajustes. que porwntum sc "msn-cm ncccssárkm serãº registrados em nciatório de
& ísmría. ciaboradu pºla Conucdcnlu

Parágrafo ?.“. Concluída a aceitação técnica das abras e serviços o da prestação de contas
rcspectw a Concedente elaborará Yerma de Conclusão <: Aceilaçàx documento cale; que ams ari:
a cumprimento. pm parte da Cone 'na. da obrigação assumida na participação na exec:
direta das nbrm e serviçºs de infraestrutura.

Cláusula 42 Na execuçãº dnª; obras (“ wrviços não haverá nenhum vincula de qualquer natureza
entre as pessoas Gsicas ejurídicas contratadas pela Concessionária & :) Concedente. incluídas as de
ordem trabalhís'lu e Frscal.

Parágrafo 1". Todas as despesas relativas ao pagamento dos tributos & comribuâçi “& dcwrrmtm
da execução das obras e serviços serão, de msponsabihdade da Cúncesºionáría. incluindu «(«»

cunlribuições devidas ao Instituto Naciona! de Seguridade Social — WSS pelas mhmx executavam,

Parágrafo 2". Caberá :) (.UllCeSSÍOHáI'HL com o apºio da Concedente. providencmr 35 dexád &

aprovações (: liberações para uso das instalações consu'uidaa OH reformadas. junto ao Corpo de
Bombeiros e órgãos da Prefeitura de Ríhcirãn Prem.

ERAÇÃOCAPÍTULO [X » DA TARIFA E RE, '

Cláusula 43 A Caxncessionáría somcme poderá cobrar dos usuários as tarifas fixadas pclm Prefww.
observando o disposto na !egislação vigente.

Parágrafb 1". A Concessionária se obrª ' a aceitar. como forma de pagamento de pu
meio:» de pagamcmu dc passagem determinadss pda Concedente.

gem o»

Parágrafo 2". Os valores das tarifas SCI'ãÓ amplamente çíixulgados à populaçâc, nos nmtemm
informativos. nas pwntos de recarga dºs cano nos terminais de ônibus. nos terminais. caraçõca e
pontos de parada «: obrigatoriamente em lugar vzsíveí no X'CICLIIO. cont'ornyz xei—amei?" çím léCnÍÇn
regulamentadora das came ticas dos veículos.

,
"'I
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Sccmaria da Administração
Cláusula 4-3 O serviço de lransprbnc colcmo urbano prestado pela Concessionzlr'remunerado por meio da receita tarilaria arrecadada da cobrança
Municipal e. eventualmente
cumplcmcnlares & receita mr

»cm
& tarifas fixadas pelo Prclcíw

pelu pagamento. pela Prefeizura MunicipaL de valnrmia a titulo de SlleÍdiO ao valor da tarifa paga pelos pnssagclrns.

Parágrafo lª () subsidia à tarifa. quando estabelecido. será definido na Lei Orçamentáriaconsm'crando estudos técnicos. exceto aquele necessário para os primeiros 6 (seis) meses dt:ºperaçãº. que será pago com os recua-03 oriundos do pagamento da Outorga.

Parágrafo 2“ () subsidiº. quando estabelecido. será paga à Concesxivnária mensalmente. na ra,-fmde ml (um dom avos) do valor (mal anuaL em duas parcelasy de igual valor. com vcncimenm no,dia : (cincº) e no dia 20 (vinte) de cada mês. ou no primeirº dia útil de expediente bancárivSillwcquemc & estas datas.

Parágrafo 3“ Para os seis primcíros meses de operação. o subsídio será cabem) pelu »nlrir pagopela Concessionária na forma da Cláusula 31.

Cláusula 45 A tarifa básica para o inicia da operação dºs scrviçus será de RS “748! (doia mais,acima e quam) centavos e oitenta e um míêésímus).

Cláusula 46 A tarifa básica proposta pela Concessionária em sua Proposta Cnmcrciaí,devidamente currígida na forma cla Cláusula Sl. passará a vigorar em lã dejaneíro de 20l3,

Parágrafo 1" O valºr da tarifa bz 'a aprcácmado pela Concessionária na sua Proposta Comerciallem como base de preços o mês dcjullm de 20! l. ponanto a data—base dos rcajusres será a mês dejulim de cada mw. ºbservado «) disposto neste Comuna.

Parágrafo 2" O primeiro reajuste da tarifa básica ocarrerá em julho de 2012.

. . . < . . . ['Cláusula 47 A5 isenções parcizm c &» gratuidadcs são aquelas prevxslas na Lei Mumcmal. “Wªll/ilcomo as prcx istas na Constituição Federal. an. 330, ªzº. ?,

Parágrafo único Toda e qualquer isenção ou redução tarifária que venha a ser estabelecida alémdas existentes há época da apresentação da Proposta Comercial serão definidas com n indicação dafºnte de custeio. preservado o equilíbriº económica-Hmnceiro do Comrmo de Concessão.

Cláusula 48 É vedada. à Cºncessionária transportar qualquer passageiro sem a cobrança dos meio,,de pagamento, salvo expressa disposição legal em contrário ou salvo determinação (ig) Concedente
em situações de calamidade pública ou outras de caráter excepcional.

[_,

Cláusula 49 A Prefeitura Municipal de Ribeirân Prem poderá auxorizur por inicímíw própria namºtivada por proposta da Concessionária. soluções de pollxica tarifária como valores diferenciados
para pagamenzó das pa: agem em dinheirº nos ônibus_ tarifas dilbrenciadas por Função dos
:»erwcos. reduções tarifárias em horáriºs ou locais esp "illa-'s, I'd-iras diferenciadaa por produtor;uml ius. medida> de fidelização de passageiros e outras soluções de poli *ca tarifária.

] ,_
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Secretaria da Administração

Cláusula 50 A *i'rzmserp fiscalizará, na forma de Regulamento do Sistema dc Biihcm rm
Eletrônica & ser instituído por ela todos os processos de trabalho relacionados" à comerciaiim
(109 maio; de pagamento BOS usuários e à arrecadação dos valores.

çíw

CAPÍTULO xao REAJUSTE E DA REVISÃO DA mmm
Cláusula 5! A tarifa básica do serviço da iranspone coielim será reajustada mumimcntc cum haga:

na fórmula paramétrica indicada abaixo,

R = flªsx VA “ Por V.; — Iªi-x Vc! *- P(! x VW .r Tb. onde:
R = Índia: de majusic
Ti) = Tarifa Básica conforme proposta apresentada pcin Concessionária
Vs Variação da soma do salário e gratificações do motorista do Seniço do transport—e

coletivo de Ribeirão Preto conforme Convenção Coletiva de Trabalho:
PS = Fator multípiicador (peso) da panícipaçãe da variação do salário na compuxição

reajuste. definido no valor de (MO (quarenta centésimos)
Vc = Variação do índice de Preços do Consumidor Amplo — Origem da FGV cót'iigçy

1004820 iPAJ-jiª - Bens intermediário.—'; » Combustíveis e Lubrificantes para ai

Produção
Pc = Fator multípiicador (DCEQO) da participação da variação dos combustiwi» na

composição do reajugle. definido no valor de 0.30 (vinte centésimos],
Vd = Variação dos custos de veículos considerando Variação do índice de Preços do

Consumidor Amplo — Origem da FGV código ?006829 "'A' Origem — OCj—Di —

Produtos Industriais - indns de Transformação -Vcicui0$ AULOIUOIUFCB. Reboque».
Carrocerias (: Autopeças.

Pv = Fator multiplicador (peso) da participação da variação do preço de xcículns na
composição do reajuste. definido no valor de 0.20 (vinte centésimos).

Va = Variação do Índice de Preços no Consumidor - IPC. considerado como critério de , (
reªjuste dos demais itens de custo. &

,,Pa Fator multiplicador (pego) da participação da variação dos demais itens de custo na
composição do reajuste. definido no valor de 0.20 (& inte contª;-Simon.

_
3,3“

_ . , .
ii iª”

Parágrafo 1“ Para o cálculo das vanaçõcg dos índices Vc. Vd :: Va. serão conSidcrados os indices ,,
'

referentes a 2 (dois) meses antes da data base de reajuste da tarifa (: aqueles corre<pondentcs (! 2
“

(dois) meses amos do último reajuste tarifário flª/_

Parágrafo 2“ Para o cálculo da variação do índice de saiiàrios (Vs) serão considerados os valores
definidos na Convenção Coletiva do Trabalho da categoria de motoristas imediatamente anterior
no cálculo e os valores definidas na Començão Coletiva do Trabaiho da categoria de mntoriátas
anterior a ela.

Parágrafo 3“ Na hipótese de algum doS índices Vc. Vd & Va, terem as sua apuração descontinuada f— ”

pelos organismos que os apummo será rcaêimda a atualização da Formula definida no caput dor“—m <

iciáusuia. mediante a sua alteração pelos índices que os substituam mediante aditivo oontminai L

Parágrafo 4“ Sempre que houver rcxisão do. equilíbrio cconômico—f'inanccim do controlo. ou a
4 . . , . , . í _cada periodo de :: (Cinco) anos & contar do, ICIO de operação. sera realizada & rcwsao do» future»

multiplicadores (pesos) de modo que a fórmula de renwncmçâu melhor LIOTTprLWKiEI nn pzw de
cada parceia dos custos operacionais. 0 que se dará mediante aditivo contratual.

Parágrafo 5" As revisõcq (referidnç no parágrafo anterior serão condâíêgpcizz Concedente

4?! Departamento de &(iminístrnc. M* — ,
X. E?) 95»: limao xºn" « 1; “11 Vou-eim —— i-onc: ! im ,“iªi'ªTªii
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nwdmnw cªnudo económicª

Cláusula 52 A tarifa básica poderá ser revista para rcstabckccr a equação orir'nária entre o,»

encargo: da Concessionária & as receita:; da Concessão. formada pelas rcgras desa: Edital. de seu:
Anexos. do Contratº de Concessão. das leis 8.987.195 e 8.666!9 . bem como pela Propusw

Comercial da Concessionária. sempre que (acºrrerªm quaisquer situações que afetem o cquihbriv
econômico-anncuiro da (“once âãn.

Cláusula 53 Qualquer ahcmçâo nos encargos da Concessionária. sem o propmrciunai ajuste de sua

remuneração. importará na cybrigação da Cvncedenm de recompor o aquilíbriu económica»

financeira do Contrato.

Parágrªfo 1" A análiw da rcsmnpasãçãu do equilíbrio econômico-ansmeâm dar—smi. dumre

rumos. nos seguintes casos. que pndcrâo ocorrer símuhmxcamemc ou não:

&, Scmpre que ocorrer modificações operacionais determinadas pelo Cuneedente com <>

objetivo de melhorar o atendimento aos usuários e a eficiência do sistema de transporte
coãezivo, de cºmprovada repercussão nos custos da Concessionária. para mais ou para

menos. conforme o caso;
b, Sempre que ocorrer variação da cm'nposição de investimentos em frota. decorrente de

determinação da Concedente. em rama de acréscimo ou diminuição de wícui &,

nmdança dc modal ou tipo de veículº. ou mumificação de vida um uu idade médxa

máxima nãa estabelecida no Edital.

a, Ressalvados os imposms sobre a renda sempre que Foram criados, alterados rm

exames tributos que incidem sobre o serxíço ou a receita da Concessionária ou

sobrcviercm digposíções Xegaisr após a data de apresentação das propostas. de

cºmprovada repercussão nos custos da Concessionária. para mais W para menu:—.

conforme o casº.
&. Havendo n'xodiíícaçõcs uma encargos da Concessionária relatives nois ímealimcnm»

em relação ao definido nº Edital.

principal fato da Adminiszraçãn ou de interferências imprevistas rcsulrem,

cumprmadamemc. em acréscimo ou redução dos custos da Concessionária.

c. Sempre que ocorrências supervenientes. decorrentes de força maior. caso fortuito. falºu [
'

Parágrafo 2" O pleito de reequilíbrio cºntratual. quando por iniciativa da Concessionária, dc» erá

scr protocolado por meio de requerimento Fundamcmada. an'olando os dados e argumentos

quafítntívmg &: quantitativos:justificadores do desequilíbrio, em especial. mediante a apresentaçãv dc

estudo Fanancciro atualizado. acompanhado de documentos comprobatórios, tomando como basca :)

Propmlu Comercial apresentada no certame llciaatório que deu origem a este contra“).

Parágrafo 3” Prcvíamcmc à anáíibc de mérito do pleito apresentado pela Concessionária. na forum

do parágrafo anterior ;; Concedcme deverá manifestar-S&a Formalmenre. quanto à sua

admissibilidade. fundamentando—a em até 15 (quinze) dias da data de: seu protocolo.

Parágrafo 4" Após a manifestação acerca da admissibilidade do pleito. & Conccasionixrin

:mmífcamr-sc—á quanto no seu mórlm no prazo de mé 30 (trinta) dias. prorrogáveis por igual

pcríndn. desde que justificado.
'

“"' Deparmmcnn) de Administração Geral
"fm Bento «(nº ' .Snrdir; mecím — l'onc: (' xm 39718833 » Fax-, Ramal 854%



iíªludu di: ªiz'iv Paiziv

Secretaria da Administração

CTAPÍ'HELO XI—llAS RECI-ÍY'YAS ACESSÓRIAS

Ciáusula 54 A Ccncessíoiiária. com anuência da Concedente. poderá espiga—ar ii)—mm niicr'iimwa»

da: rcccit s.

Parágrafo único As receitas alternativa“ serão consideradas nos estudos de avaliação econômicª—

financeira da concessão,

CAPÍTULO XII-DOS PAGAMENTOS AO PODER PÚBLICO

Cláusula 55 A Concessionária pagará diretanwmc à Transcrp ou ao organismo que o subitimir im
«

função de gcrenciamcnm de serviço de transporte colciim um vaiar correspºnde a ”% (dois pm“

cento) da remuneração mm] da Concessimái ia com & prestaçao dos Scrxiçàs objeto deste Comunic.

CAPÍTLÍLO XIII — DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA QUALIDADE

Ciáusula 56 A avaliação contínua da qualidade dos serviços prestados pela ("miccswonària &

realizada através da apuração de um conjunto de indicadores da execução do scniço. compondo

um Sistema de Avaliação da Qualidade. impicmsnmdu :: gerido pela Transerp.

Parágrafo 1" A :iicmdoiogia de apura “io dos indicadores; será definida pela Transcrp, obscrvaiidu

o, disposto no Edital da Concorrência nº 4136! 1.

Parágrafo 20 A nmodciogia de avaiâação de qualidade. em especial os valmm da» meia.» dc“

qualidade poderá ser revista por iniciativa da Concedente. garantida a prévia manifestaçãíª da

('mucessioxxária

Cláusula 57 A Concessionária dcxnerá iiiiplzmiar um Sisãcma Interno de Gestãú da Qualidade, peu;

quai possa mamei" práticªs de 31851510 e de prestação dos serviços que Hw gaming o zilcndimenm das

meia.—' dC desempenho estabelecida; no I

C'oletim Urbano de Ribeirão Preto.

'zirágmfo único A Cow sionária se compromete & degemolve: e implementar piemu— de gestão

mm :) recuperaçãu dos arpucms inci'icicmcs apontados peio Sistema de Controle da (;)uaiidadu do

Sm içc» dc T'ranspomc Coletivo Urbano de Ribeirão Preto. na forma estabelecida pcln (“and,—ditava

("APÍTULO XIV — DOS DIREITOS E OBRIGAÇÓES DAS PARTES E DOS USUÁRIOS

Ciáusuia 58 São direitos dos usuáriux além daqueles previsto:; no Códigv do Comuniidur c da Lei

Fedemi n. 8,08? da: (3 de fevereiro de 1903:

a, Ser transponado com segurança. conforto e higiene nas linhas e iiincráxrioa iimdvs

pelo Municípia em velocidade compativeri com aa nºrmas icga' ;

b. Scr untado com urbanidade : respeito peãº concessionário. airaxfésa de sem prvposii'm c

Funcionários. bem como pen Fiscalização da Xªlunicípío;
a:, iEsufmir do transporte coletixo com reguiaridade de itinerário e frcqí'iêu

campaiíx'cis com a demanda do ºcrx iço:
& 'l'cr acesso Em! permanente as, ! forn'iaçiiw aviªn: (s ilincrárr .

1
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pelíinentcs ú operacimmlizaçáo do SCI'VIÇOL
«, Receber respostas na: csciarccimcnu» ;; reclamações formuladas:

Cláusula 59 São dexei'cs (lnb USUÍIFlC-S. além daquele» previstos no Códigº do ('Ímmimidm- c da i,ClFederal n. 8.987. de U de fcxercim de (095:
a. Pagar as tarifas estabelecidas pelo Mainicípioi
b. Zelar & não danificar m »eicuins. terminais e equipamentos utilizadas para pregaçãoao SEfVlÇO.

Cláusula 60 ”ão direitos da Critic-edema. além de (intros previstas nas normas aplicáveis an sem igcpúblicv de transporte culclim;

a O livre exercício de suas atividades de gerenciamento. respeitadas as Cihiilpclênclaã c
determinações expressas na legislação. no Regulamento e demais aio» nurmaiixug;

b. O livre acesso às instalações da Concessionária :: aos seus veicula». desde que paracxcwicio de suas atividades de gerenciamento do serviçº de transporte coletixo:
c» () acalamcmo por pam: de.» operadores e de seus prepostos. das insrruções. normas =:

especificações emitidas.
d. () recebimento dos valores devidas pela Concessionária,
Lx Prommvcr a alteraçãº unilateral do contrato de concesgão. de modo, a zelar ;wlzi

adequação e expansão do serviço público. com a necessária nmdernizaçãa).
aperfeiçoamcmo e ampliaçãº dos equipamentos e instalações. assegurada quando fºr
o caso. a FCCOllipG'álÇÍIO do equilibrio económico—iinanccim.

Ciáusuia 61 Sãu responsabilidades da Concedente:

&. Planejar <> Sisxema dc 'liraiisponc» Coletivº <: especificar o serviço correspondente.
considerando as necessidades da população:

b. Fi *zilizar os sem iços prestados pela Concessionária & tºmar as providências
nccusárias à sua regulariwçân:

c. Realizar as apurações relativas ao Sistema de Avaliação da Qualidade;
d. Garantir livre aces; > à população das; inlbrmaçõer, sobre o serviço de transporte:
::. Mosrrar aos USiiál'lUS. (it: modo clara. preciso e em tempo hábiL infommções mim (as

alterações no serviço de transporte:
1". Receber c analigar as propugms e solicitações da Concessionária. inibmmndo-a de suas

conclusões.

Cláusula 62 São direitos da Con: Vsionária. além de outrºs previstos nas normas aplicáveis ac.
xcrviço público de transporte colemo:

a. Garantia de ampla defesa na aplicação das penalidades previstas no chulmnemo do
Siwwi'na de 'l'i'ansponc Colciixo de Passageiros do Município de Ribeirão Preto. no(”mmm de Concessão :: na legislação;. respeitados ou. prazo:. Rgrmus c meiu»
especificados;

b, Manutenção do equilíbrio c:
principios legais e regulamentares que regem a forma de exploração do sem iço:

c. Garantia de análise nos prazos definidos. por pane da Transcrp. das propusms
apresentadas 3/9: relaçao & especziicaçuo dos serwços. a Mixwit/zªgª da Upcrílcau c a

II .

rmúmíca-tinancaim cla Concessão“ reapeimdos vs
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outras solicitações:
Recebimento de resposta> em relação às consultas formuladas no5 pmmg llXêlth'tSG.

Cláusula 63 São obrigações da Concessionária. além de outros previstas nas normas upliçíivcifz im
serviçn público de transporte coletivo:

&, Cumprir o disposto na legislação nwulcipal. nu Regulamentº do Sistema de
'! ranspone Colctixo de Passageiros do Municipio de Ribeirão Preto. neste Cnntraw tic
Cºncesaão. nas Ordens (le Serviço df: Operação. nm instruções dat Cuncctimtcx alem
das demais nnrmm rugulanmnaduras de sua atix idade;

b. Prestar. ao Poder públiCG.l0dít$ as informações Salix-nadam;
0, Dar condições de pleno funcionamento aos serviços sul) sua responsabilidade;
cl. Adequar :) troia às ncmssiclzrdcs do sem iço. de acordo com u estabt ltcírlu pelª

Concedente;
«2. Assegurar ateudimentu adequado em razão do desenvolvimento urmnn au lºllgtl tlu

prazo de vigência da concessão;
Prumuver & atualização e n desenvolvinwnto tecnológico (lais; iiwtalnçõcc.
equipamentos e sistcnms, tem xi5las a assegurar a melhoria da qualidade do serviço e
a preservação do meio eminente:

". Assumir os custos de superação. llmpcza c CúllSCl'VaçâO dus terminais, cstaçõc» dc
bairro e em pontos de parada.

ll. implantar e operar (» Sistema de Arrecacla & Automárica de Tarifas; tSlilzl. n Sistema
de Relaciºnamento com a Canário e o Sistema de Monitoramento da Oper “to,

i. E lctum— e manter atualizada sua escrituração contábil « societária. levantando
demougrrativos mensais. semegtrais &: anuais, ubservande normas cuntábcis gcfállnlclllc
aceitas. aplicadas zi plano de contas e modelos estabelecidos pelo Município dc mudo Ll

possibilitar a Fiscalização FCSDCCIÍVaZ

_i, l,,ibcrar acesso à fiscaliza ”o do Município. em qualquer época, anã equipamentns € rºja
instalações vinculados ao servi“ »:

U.
lx. Pagar à Concedente 03 valores devickm relativºs ao custo de gerenciamentu, Onmrga

da (“Oitccssão e às multas imposttist
l, Utilizar veículos que preencham os requisitos de O;)»;ZFQÇÃO. conforme prexisto um

normas regulamentares pertinentes:
m. Pri.-su tar a inviolabilidade dos instrumentos de contrºle de pusuagcirus. : nutrir»

dispositivos de controle & monitoração:
n. Apresentar, sempre que for exigido. os seus ônibus para vistnria reuniu:—

comprometendo se & sanar em prazo determinado pela Transcrp. as irreaularitlzzd
que possam comprometer u conforto & scanrançac a regularidade do transpºrt: (lL

passageiros.
u. Apresentar, diariamente. Os. seus veículos para O inicio de operação em zidequadv

estudo de conservação e limpeza e mamã-los . im durante unir: a juntaria:
p. Comunicar & lranserp nt) praw de 24 (vintecquatro) lmras da dam gin txurrcncii (lc

acidentes. informando também. 35 plºVldCllClªS adºtadas e a (_xgisrência que Siri

pr tada (: proposta aos usuários e. ainda. uma cópia de Boletim de Ocorrência:
q. Garantir a segurança e a integridade física dos usuárias. com serviço éprClãl (lc

transporte de pessoa portadora do dªliciênci :vera:
r. Garantir a continuidªde da xiagcm providenciando a imediata SllhE—illiul

avariado ou () rmnsporte gratuito dos usuárins que estejam dentro du tncsnm :* um
tenham pagõ a 'ariía. no prineiro horáriº subseqíiante:

s. Operar somente enm peª nal detida mºnte caprichado e habilitar-lu, illCÓlâltiZ:

contrataçues re &, slaçãn trabalhista. assur rindo t< > luz; as abri; içucs ('

decorrentes. se catalhclcccndo qualquer

an riu (ini hu»

lg):



Prefeitura Municípal de Ribeirão Preto
hmm &: San Paulo

Secretaria da Administração

umtramdm pela Cunccssionaria & o Município:
1. Apresentar permíícamenw a comprovação de regularidade das ohr'vg

previdenciárias. tributárias e trabalhistas:
u. Manter seguro dc responsabilidade civii para cobrir eventuais prqinízn.» causadng e.

usuário; 0 a terceiros em geral.

;(.sz

Cláusula 64 A Concessionária deverá arcar. por sua conta única e excíusiva com todas na,

despesas necessárias à execução dos serviços objeto deste Contrato de Concessão. em especiai:

av De,—;pcsas com pessoa! mm:—atada lama para a operação a a manutenção. quanto para a

administraçao, inclusive salários e encargos;
b. Gastos de aquisição. manmenção e reparação de todo O material Fixº uu rodam-.:.

permanente ou de conaumo, necessário ao seu funcionamento ou à prestaçân de
Sàrviçúl

c. Investimentos ou despesas com bens imóveis e móveis. em especial. veiculos,
abrangendo aquisição. locação. uso. manutenção ou reparo:

d. hwemímemos necessárim à implantação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica:
Sistema de Muníwramenm e Controle e Sistema de Relacionamcmo com Uxuárioz;

c. !nvcstimcmos necessários à execução dªs obras vinculadas ao Programa de Transpurtc
Culetivo c relacionadas com O pagamento da Outorga da Cancessão;
Custos de Operação. vigilância. limpeza e conservação dos xcrminaig de integração. das

estações de bairro c dm punk» de parada;
0. impostos. taxas ou amnihuições que incidam ou venham a incidir sobre Suas

atividades. lucrosA serviços, bens e outros;
h. Indenizações devidas a terceiros por danos ou prejuízos causados pºr seus empregados

ou preposms. dccvrrcmw da operação dos serviços, na forma da lei: &

:, Despesas relatixas à legísêação trabaíhisia & previdenciária em vigor. bem como o,

pagamento de quaisquer adicimais qua sejam ou venham a ser devidos am seu pessoal.

por força de lei ou convencãv colctíva de trabalho.
j. Todos e quaisquer (ribut &. cmmibuições previdenciárias e securilárias. numas ônus ef ªlí

'“

obrigações oriundas deste Contrato de Concessão pelos quaís & Concegsinnáría xeja ;
ª

respºnsável. quer de natureza fiscal, chil. acidentâria. sccnrítária. previdenciária e

trabalhista. em toda a sua plenitude.
k. Encargos financeiros decorrentes de cmpréstimog e financiamentos para quaisquer

finalidades nccesaáriaf, à execução dog serviços objeto deste Contrato de Concessão

Parágrªfo Unico Nenhuma respunsnhílídadc caberá à Concedente em relação & Concessionaria.
em caso de Ensufici tia de recursos de. sua pune para a grama prestação dos scwíços objeto deste

Comum da Concessãº,

CAPÍTULO xv - DAS PENALIDADES '

Cláusula 65 Pem inobservância pa
'

& das obrigações previstas na legislação em xigor e. em

especial. das previstas no p:“"cntc Commm de Concesãa a Concedemc poderá. de acordo com a

natureza da ínfraçãa aplicar a Concessionária as seguintes sanções. sem prejuízo daquelas
prexiuas no, Regulamenm do Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros do Municípíu do

Ribeirão Preto:

“A!|. Advertênciaescrim;
H. Muita:

xªº?
"?, Departamento de Administração Geral («

m.. m,. «hum Unª“ . lwíim xau—reira — lªw—,nª ( 16) 39718833 - Fax: Ramal ªii—lí

Y
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lll. Apíeensão de veiculo;
[V, Afastamento do pessoal;
V. Suspensão da operação do scn ico:
Vl, Declaração de caducidade da Concessão.

Parágrafo 1". A Concessionária Será garamída ampla defesa na farma regimental disposta no
Rcºulaincnm do Servi 'o di: Trains onte Coletivo de Passageiros do Munici io de Ribeirão Preto,

:.- _

Parágrafo 2”. A aplicação (135 penalidades previstas danse-á sem prejuízo da respoiisziliilídade
civil Ou criminal.

Parágrafo 3". A autua ão ou mesmo & obseiw/áncia da san ão não desºbrifia a (_“miccssioiiáiin dc
, ::

wrngir & [alla que lhe dm: origem nem de indenizar os prújlll'lOSque causar.

Cláusula 66 A Concessionária responde cil ilmeme por danos causados a terceirm c no pairimôiiio
público. na forma estabelecida em lei.

Cláusula 67 Sem prejuízo da aplicaçãº das demais sanções previstas na legislação municipal
aplicável ao serviço público de lranspone coletivo Ficam estabelecidas as seguintes nmlmS pelo
descumprimeiim do presente contrato.

?, Não cumprimento do prazo de lniÇlO de ; Multa diária de RSlODOODO (dez mil reais)
opefaçáo Z

I? Frota em desacºrdo com e proposla : Multa diária de. R$ 100000 í'flll mais) por
apreseniada na Concorrência,

lll. Instalações em desacordo com o estipufedo no

_
Edilal de Concorrêncra,
lV Manutenção de frota com idade média superior
& estabeleccda na Cláusula ?. , veículº da frota até sua regulariza 30.

l

l máximo de 15 (quinze'i dias.
“

& Multa diária ele R$ l.000,00 (mil mais“; por item ª

ª não cumprido. até sua regularização *

'x' Manutenção de veículo com idade superªm ao
*

Multa diária de R$ 100,00 (cem reais“; por velª :>
'

limite màxmw estabelecido na Cláusula 7_ % enquadrado nesta situação até sua regulariza ov
* Vl. Não cumprimento de determinação para ] Multa diária de R$ 1000.00 (mil reais) porvelcuic ,

ª

ampliação ou redução de frota, após prazos delerminado para ampliação ou FEÓUÇÉO

estabelecidos na Cláusula 10. ;*

Vil. Nâo cumprimento dos prazos definidos para f Multa diária de R$ 1 000,00 (m'i reais) até a sua
apresentação de projetºs e implantação dos ª regularização
sistemas (SBE, SMTC. SRU), : ,:

Vili. Não cumprimento do cronograma de Multa diária de R$ 3.000.00 (três mil reais) por dia
_

execução dos investimentos estabelecidos a tllulo i de atraso conforme cronºgrama esiabelecido
V

de outorga
'

lx Não cumprimento do pagamento das parcelas ; Multa diária de R$ 1 000,00 (mil reais) psr dia de,

definidas na Cláusula 31. ; atraso. ”__,
_

X Inadimplência parcial do contrato 10% (dez por centº) do valor médio anual no
] Contraâo da Concessão _” '

Xl, laadimpléncva total do contralov 10% (dez por cento) do valor total do Contrato de
Concassâs

Parágrafo 1” A Cºncessionária autuada poderá apresentar defesa por muito“ no prazo máximo de
Si) (triiiia) dias. contados a partir do recebimento da Notificação da Anulação.

Parágrafo 2“ No caso da maniiiençâo da numaçãa :] Concegsiunária poderá ink-mor falling
hierárquico no prazn máximo de ll) (dez) dias. contados da ciência da decis?gx—f 5

_ , — miam
Departamento de Administr-

xm. Qin npum “=* . lim/lim “mmm .,

weiculo, até sua regularizaçâc em um waza RE;—»»”

Multa mensal de R$ 100,00 (cem realSi po: g/

br

N,.
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Parágrafo 5". O pmccssú sem ut'qtnvado. au tina! de qualquer da:» fase.— recuxsais. cam 0 Aum tic
ânfmcãn :aejgt julgado improcedente.

Parágrafo 4". A Conn: ssionária [em um prazo de 30 (trinta) diaS úteis para o pagamento da multa.
nos seguintes casos:

!, Data do recebimento dn Auto da Infração. 53qu se apresentar recurso;
ll, Data do recebimento de demão em que não couber recurso.

Parágrafo 5“ A Concedente. em face da falta de pagamento da multa, no prazo previsto no
parágml'o anterinr. poderá adotar isolªda ou cumulativamente:

I, l: * “n ão da Concessionária nO Cadastro da Dívida Ativa do Município;
ll. Execução da Garantia de Obrigações Contratuais;
lll, Declaração de caducidade da Concessãº,.

(“APÍTULO XVI — DA INTERVENÇÃO NO SERVICO

Cláusula 68 Não será admitida a ameaça de interrupção. nem a sºlução de continuidade. bem
como falta grave na prestação do serviço público essencial de transptme cnletívn (lc passageiros. t'—

qual deverá estar é permanente dtspmíção du usuário.

Parágrafo 1“. Para assegurar & cnmlnuidade do serviço au para sanar falta grave na respectiva
prestaçãu & Concedcxlta poderá intervir na execução dos Serviu». assumindo-o total Uu
parcialmente. atranés da aSSunçào do cºntrole das mºins nmtcriais .: humanos utilizados pela
Cnncessinnàm. & inculados ao serviçtt (lt! através de Outros meios, a seu exclusivo critérlw.

Parágrafo 2“. Para os efeitos desta Cláusula. será considerado caso de falta grave na prcstaçãn da U
aun-iço. quando & Concessionária;

%

!. Realizar "lock—Our". ainda que parcial;
ll. Apresentar elexado índice de acidentes na operação. por falta ou inclíciéncla de [xmanutençâo. bem como por imprudência de seus prepostos: N
lll. Operar com veículos sem manutenção periódica ou em estado de conservação, que nim

assegure condiçôes attlcquadas dc utilimção;
W, lncorrer em infração que seja considerado motivo para a rescisão do vínculo jurídicº

pelo qual que lhe foi concedido () serx iço:

Cláusula 69 A Concedente não se responsabilizará pelos pagamentos vencidos anteriormente um ª? &

um de intervençãot nem pelm que vencerem após seu termo inicial, mmm aqueles consideram» ._

indispensáveis à continuidade da nperwão dos serviços. desde que o ato de attmrização de
pagamento, &Cja timidamente montado e, instruída.

Cláusula 70 Finda a intervenção. & Concedente devolverá as instalações. equipamento.». meio» e
wlculos nas mesmas cnndiçôcn em que as recebeu. salvo os desgastes natural.— decorrente.» do tmn
normal &“ tlcuurso do tempo,
Cláusula 7! Cam 0 Cunce'lentc seja abrigada. para manter a operação do Serxiço. zt arcar com
algum gasto que exceda os valores com despesas correntes (cnrnbusríveit pneus, pc *

LlCUSSÓl'lOS. despesug de aglmínisuaçãn »: com pessºal). será rcembolsad ª * Concessionárias.

(
Departamento de Administracàn (,em »

Vm Sãn llczttn 5/23” « Jaztdlm Wostcím ,, lone' ( lik) 3977- tt
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podendo a Concedente dcsconmr & diikrcnça apurada de remunerações futuras. cessada &

>uapensãii do Contratº de Concessão.

CAPÍTULO xvu - DA EXTINÇÃO DO CONTRATO

Cláusula 72 A Concedente poderá &xiinguir & concessão. declarando a sua caducidade

independentemenie de imerpeiaçãojudiciai ou extra—judicial. nos seguintes cams:

|. O serviço estiver sendo. prestado de forma inadequada ou deficiente. tendo por base as.

nºrmas. critériºs. indicadores e parâmetros definidnrcs da qualidade da SCX'YiÇ“.

inciuâive na hipótese de & Concessionária apresentar elevadº indice ric ílCitiÇHic$ ou

falhas no serviço por faixa ou ineficiência de manutençâm tudo ampla E dcvidamenw

comprovado. bem como por imprudência. imperícia ou negligência de seus prepnsmºzi

Ii. A Concessionária descumprir. de forma culposa ou dolosa. cláusulas contratuais ou

disposições !egais ou regulamentares concernentes à concessão. “ que inclui. entre

ºutras hipóteses:

&. Reduzir a quantidade da frota abaixo do mínimo exigido. salvo mmim de Força

maior;
, Rctardar o in icio de operação dos seniçqs de fºrma nãnjustiiicadn:

c. Atrasar e pagamemo dos vzioreg relativos à Quim—ga por mai»: de 90 (noventa)

dias:
(3. Transferência do Conama de Concessão a ierceiros no todo ou em parte. sem

prévia e expressa anuência da Concedente.

iii. A Concessionária paraiísnr o Serviço por mais de 2-3 (vinte e quatro) horas. ou

concorrer para mmm, ressaivadns as. hipéiesm» decorrenzeS de caso Fom-im nu força

maior. devidamente compmx adas e comunicadas ao Poder Concedente,

(V. A Concessionária perder eis condições econômicas. técnicas ou operacionais para

manter a adequada prestação do serviço concedida :) que inciui. enim cmi-as

hipóteses;

&. Liquidação judiciai ou extra-judicial. concurso de credores. ou falência da

empresa contratada;
b. Fusão. cisão ou incorporação da Concessionária. sem a prévia e CXDI'CSSZ

anuência da Concedenw,
c. Penhora. arresto. busca e apreensão ou depósitojudicini que incidnm sobre mais

de 20% dos veícuins que integram a frota vinculada ao serviço:

d. A Concessionária não cumprir as penalidades impostas por infrações. nos

devidos prazos.

V. A Concessionária não :nender & intimação do poder concedente fim sentidº de

regularizar a prestação de serviço,
'

VI. A Concessionária For condenada em sentença iransiiada em juigado por snnegaçãn de

tributos. incluasive contribuições sociais.

Vii. A Concessionária não absºrver :) disposto na Cláusnia 79 <: na Cláusuia 80 dii'áicl

contrato.

Parágrafo único A Concedente cumunicarà à Concessionária. deralhanimncmc. os

dcscumprimemos cºntratuais referidos nesta cláuauia. amos da instauraçãº de processo

. , v . . . i
- ' ' . , .v _

adininislranvo de madnnpiogcia. dandu-Hw um prazo para & cormçzm das finªis e lràimgremuc;
.

. /, ,
_

' ' ' Depummnznm de Administrªr,”
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:lponmdas c para o enquadramento. nos. [emma deste contrato.

Cláusula 7.3 Para a declaração da caducidade da Concessão () Concedente nozllícara nConcessionária para essç: lim mncmlemlwllw o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa,

Cláusula 74 línquanm não for dewidamcnte formalizada & declaração de caducidade do Contrair»de Concessãº. & Concedente poderá. se necessário. colocar outros veículus. seus ou de: Iercclms,
em lugar daqueles da Cuncessionária & tomar as providências previstas pªra 05 casos de
interrupção ou deficiência grave na prestação de Sarvíçol inclusive a requí lção aclmlníbtmrlvzx de
Í'Z'Clls e pm;»:rml da Comussíonmirs.

Parágrafo único A implementação das medidas previstas no caput desta cláusula não endireito à indenização ou :: rex lsâu do equilíbrio econômico-financeiro em favor da ConCCSSínnai m.

Cláusula 75 Ressalvada decisão do Poder Judiciário. não caberá à Cºncessionária dircílo :":

índenlzaçãn. além dos »alorcs devidos em decorrência dos serviços efetivamente prestado» até adata da cassação. 5:1le os direitos de retenção de eventuais crédltos apurados em favor <Én

Concedente,

Cláusula 76 A concessãc extinguir—sªn ainda por advento do termo contratual. encnxnp a».
rcsclSão. anulação & falência ou extinção da empresa concessionária & falecimento ou incapacidade
do titular. no “no de empresa individual. na forma da legislação Federal aplicável. LM

Cláusula 77 A caducidade da Commto de Concessão ensejada por infração contratual poderá ,? ;”?acarretar à Concessionária :; declaraçãº de inidoneidade para cnntrmar cem (: Administraçâo & [»Pública Municipal. nos termo, da legislação em xrígor. ;

ºu
Cláusula 78 Além dos casos de caducidade e do advento do termo contratual. sem & reapccnx'a
prºrrogação. n contrato de concessão poderá ser extinto por encampação. rescisão. amllnçân &

EÉllêncía ou extinção da Concesaionárlzx.

Parágrafo único As hipóteses pm ista; nesta cláusula obedecerão à legislaçãn zlplícáxcl.

, . fl(Ç'APlTULO XVIII—DA TRANSFERENCH «' ll
Cláusula 79 A C'unccssionáría não poderá transferir o presente Contrato a (cr'ccíms. no todo nu em s “,

parte:. sem prévia e expressa anuência da Cancedeme.

Cláusula 80 lJcpcmlcrá de prexm ;* expressa autorização da Cºncedente & práxica dos seguintes
MUS

&. Alteração da ra gol.-la! on demminação da Concessionária;
b. Fusãº. cisão ou incorpºração;

'l'ransfcrôncía de conlrole da Concessionária

L . Departamento de Administmçno ler 1

Via Não llcnln >: n' . Jardim Manzcêrn- l'nnc: ( lh; 39718835 _ lºu» Ramal mn
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CAPÍTELO XleDO VALOR DO CONTRATO

Cláusula 81 Para todos 055 lins. este Camtram de Cmte» ão tem cºm» valor o montante de R$

l3l.4l8.369.00 (cento :: trinta e um milhões“ quattoccnttm c dvmito mil. trezentos & ªcageuta «:

nove reais). correspondendo act xalor global dos investimentos catimados para & cmtcessãtv.

CAPÍTULO XX - DAS DISPOSIÇÓES GERAIS

Cláusula 82 A Cnnccsslonârin. além des encargos assumidos neste Contratar Gf: (mmm

obriga—se diretamente por quaisquer ações. reclamações ºu t'eltindicaçõcs judiciais e em

administrativ <: civil. comercial. tralzalltiSta. tributária. pretldenciárla mt de qualquer outra

natureza. pOstuladas em razão da execução do seniço. objeto deste COMFHTO (le Cortcesgàut mt

condl ão de única e emclusiva empregadora &: responsável por quaisquer ônus decorrentca (lt; mis

ações. reclamações e reivindicações. durante :: após a vigência dºam instrumento

Cláusula 839 Em caso df) dcsaproprl' 'O de qualquer bem tittculadu um presente Centrais de

Concessão. durante a sua vigência. esta ocm'rcrá de acordo com a lei de dcsapropria o vigente na

[namento da publicação do ato expmptlalórío,
Cláusula 84 Naquelas ltlpÓlESGS de extinção do cmxtmtc que. segundo as thrl'tláli gcmis lbtlcxtúm

gerem ºbrigação de indenização por parte da (“oncedemcn esta sem calculada na forma prex'iaªta mt

artigo 36 da Lei Federal n”. 8987/95,

Cláusula 85 Todas as benfeitorias públicas cºmo a construção de terminais. instalação de abrig0>

ou qualquer x:»utm obra de infraestrutura r&vcvtcrá para O Poder Publico mv t'xtml de sua execução.

incluindo (>< terrenos onde instalado). caso adquiridms pela Concedente comu parte dos

investirttentos.

Cláusula 86 Na vigência do centram, & Concessiºnária poderá realizar ºutras obras e benfeitºrias

públicas relacionadas com a prestaçãn do serviço de transporte coletivo e necessária; em umihor

desenvolxtmenw do objeto da Conccsâo. além daquela previstas no Capítulo Vil de,—tc Contratu.

detidamentejustificadas e mediante acordo com & Concedente,

Parágrafo l". Nos casos prcx isto» mma cláusula A Concedente devera realizar a cspccil'tcaçãa dºs

ictx icms <: “obras. a estimativa dos valores. a Fiscalização sobre sua execução e a apuração final dos

valores despendidos dc acordo com u disposto na Cláusula 35.

Parágrafo 2". A forma de p"

definida por acordo entre as partes,
mento dos valores concspondenttzs às obras e serviços dcucm ser

Parágrafo 3". As obras «: benfeitorias públicas. realizadas na forma (leila cláusula rmcnerão 't

('nuccdcz e ao Final da Cmtcewão cabendo. na ºcasião. a apuração dos valorcà detidas it

Conen; Stan-ária. um pmcasso czspccí. . onde deverão ser apurados os mlores pagm antallmdm

tm longo da concessãm. c o valor residual dex ido. tudo de acortlu cºm as regras :tcort MMS ltSl *

dn parágrafo 3“,

Parágrafo 4". Todos DS acerta» entre a Concessionárta & & Cunccdeutu objctc» JC&E

tlaterãtt ser realizados na forma de adulto contratual & deverão ser clevidmncntc publicadm
"multa

Parágrafo 5“. Tada» as de

/
amprl'açxlcá llthCSSát'laS à rualiznçãô de (&va & lm short.“ pílltlíççt:

Depznrtamtento de :tdntinixtrnçâo
viu &..«0 lim n* — Jardim WNW—im , lºunc
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rcêactonadara com a prestação do serviço de transporte serão realizadas pela (foncredeme, saiu
dcl'tniçân cm çtkntráno,

Cláusula 8? A (Ínnceqimmría manterá. junto à Concedente. Garantia de Execuçãº das ()brígaçõcã
Contratuais zw valor de, R$ 6 918.473 (seis milhões“ quinhentos :: setenta mil. novecentos c

dezoito mais e quarenta e cinco cantam“ em uma das modalidadeS ritmistas na Lei &!)66596.

Parágrafo ]" Anualmente. até o 30“ dia do mês de julho de cada ano. a Concessionária dexerá

rcnm'ar it garantia de exe/L Jo contratual sob pena de declaração de caducidade dn Contrato. com
talcr amam dn pela va tação do valºr da tarifa bá "ça entre a data de aprcacnmçâe da garantia
renovada“. e ;x data de assinatura do Contrato de Conca an.

Parágrafo 2" Poderá haver substituição entre modalidades de garantia. durante a vigência (texte
("entram de Cºncessão desde que previamente aprovada pela Concedente.

A Concedente poderá mccutar. mta! Ou parcialmente & Garantia de Execuçãº da,»

ntratuaira nas caso: de inztdimpicmcnto das obrigações assumida,» pcm
aria &. em particular, nos seguintes casos:

Parágrafn 3"
()brigaçõ 5

(antes.

[. “Nim cxccuçãc (505 investimentos previstos no Capítulo VH;
H Não pagamento de muhns contratuais ou decorrentes da apltcação de Regulamento dt

Sistema de Man.—gnome ( nittixo de Passageiros do Município de Ribeirão Preto que
tenham <id0 cnní'trmadzu apt): (» trâmite recursal,

Ctáusula 88 Se quaiqner das partes. em beneFxcío de outra. permitir mesmo por mnts '
inobservância no todo ou em parte. de qualquer das cláusulas e condições deste Contran) de

Contessão tal fato não pod:rá liberar. desonerar ou de qualquer forma. afetar ou preiudicat ““ªnº
mesmas dàusulas <: condtçnm. as quais permanecerão ina taradas como se nenhuma mímâncxa

houvesse ºcorrido.

Cláusula 89 Todas as comunicações relativas a este Contrato de Concessão serão cmtsidcmdn.»

conto «(tentadas sc entregues. por ponadnr. através de cama un memorando. com o pmmmm de

:'ccchnncnto do qua! mmtm'á n 355111119. & data do recebimento e o nome dn remetente.

Parágrafo único A Conce “natália enc :nninhztrá no prazo (ICS (cinco) dias a contar da asxiuatrna
deste (.nutrato a identificação do (zcstnr do Contrato» 0 qual será 0 responsáwi nela íntultvcnçàw

wm n (“mutdcnu c com &: himscr ') pura a?» que-_ aca de ordem adtninístmtíxa.

( láusuln 90 São penas imc-gtantes deste contrato () Edita! da (oncorrcncia 04! 1 !éeLSCU anexos
c a Propth & ounmcia! ame,—emma pela ( oncesaionáría incluindo os estudos cconônncvs

LIPWSC mudos,

("láusula 9! A5 pattcst em havendo «influência quanto à interpretação dn curtiram. tlcxcrnn de

iªm fé,. tentar &oltxcítxnél- ._zlxchncmc antes de tmn: :) questão no Judiciária,

' /
Departamento de Administr'nção Geral

nun Mazur-t. Iªnnc'tiótsªQ'ÉT-XKSÃ -« Itu Rumm 3x3)“:: “Ann Hmh» «n' .
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Cláusula 91 As pancs estabelecem <> mm da Conmrca de Ribeirão Preto como mstgmçia p;“!diuimiz qualquex duxidamdicial deconenrc da aplicação deste contrato

// Nª,

1 A ], Ribeirão Preto, 38 de maio de 3351
ª. 1 "

Concedente KJ *

& sff , ,»/, MJM/., ”«»/ª'“
Cb&,UJ '

"f)árcvn V
A

&” i'i ,.l-SULLLMML

X PÇftrcr)
ntl

n' $6»$2;1112)5
Sully/£ *

&

Yli/MWERP — Eli/pr . '
. _“ 'X& x

Concessionária

%4/ Ír////z//ZÁ— ”&
Neidn Iasbck Felícia XK Roque lícío Netto
[Mp/Ju !) ()cexw Lida, Xx Rápida D 'Osxíc !Mu,

., f x &
(< , M &&&3ª.' lift riquc Constantino Jonq im Cous( nn'n emTmn ZÉmMpor/z Lilª/(um S «1. Tull: ”(3773/4111 lv [Hr/'um; É,» !.

ê v“
»“

*
_

Eudes RobinaCherullí Luis Glisíáío Furfles Vianna
'lmb Trunk/ww LJ,—RUN) & 4, 7RAM€C (JR/' - hum/mm: (x;/mw

Ribeira) Prem Lulu,

LWÉX»CWWVOÁIIL'WWÚK/
%NWàmí ª'—

&

Luís Antônio fclicio .Í nior Pedro Henrique Cavalheiro Reis
Nil/“Iru” Áurlâuúnhu Trunxpm' eu (» Ser ríçm &:me Serlâuán/m nuns/”Hªma «' &'rríçm

Liz/cr.
xx X .

[lj/([u,
( . /",./

- far—çoule uia 31Bmás
Swim/7 Scr/un.: fzr/m 7ltl7 Jaffa/x

« MS'e/viçm IJ:/(1

Tv Hvr/Hmh; (& '

[_ .S/mch .Um/ul: (JUIhL'IÍ/Il ?,, “nm;/uk .!. Swim» , ”
Dupurlwum/ude 41/1ninjxlmgc7z) (Jumil S: Dire/m) ;:) DL'ptêi/(WIBHIO cfc 'Ííi/HÍ'HS/WJÇÚ")

( Gm cz!

Dennrmr 'um de Admímxtmção Gem!
W:, 53:30 Harm.» : um»: meim X'mc, € 1!» NYT-KX?“
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PRIMEIRO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DE,
CONTRATO DE OUTORGA DE CONCESSÃO N“ 097/2012
(OUTORGA DE QONCESSAO A TITULO ONEROSO
PARA EXPLORAÇAD E PRE$TAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTE COLETIVO PUBLICO DE PASSAGEIROS
NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO) QUE ENTRE SI
CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO
PRETO E PROURBANO — CONSÓRCIO RIBEIRÃO
PRETO DE TRANSPORTES.

Cunsidcramlo o Termo de Compromisso de
Ajustamento de Conduta firmado em 6 (seis) de maio de 20l4, na Promotoria de Iustiça
Live! ric Ribeirãº Preto. no Inquérito Ciril n 14.0156.0000479/201,,'ª sob a condução do

Promotor de Justiça Dr. Sebastião ºcrgio da Silveira cujo objeto fºi & necc ssária promoção
dos ajustes um acordados, aj “ estes decorrentes de estudos técnicos acostados ao

Inquérito Civil, para adequação das cláusulas e condições do contrato de concessão, como
forma de melhor atender ao interesse público, pelo presente instrumento, de um lado, como
('umacdm/e, Prefeitura :Ilunícipal de Ribeirão Preto, neste alo, reprcsemada pela prefeita

; Silva Vem. portadora do RG nº, lõ,397,968—6 & CPF nº. 0914723806, pelo
«

' ', e Administração., Marco Antnnio dos Santos, portador do RG nº
(1.908 E CPF nº. 6543024284“) :: pelo Superintendente da TRANSERP — Empresa de
'l'rziirsito e Truspt'rrte Urbano de Ríhcirão Preto SJA, William Antonio Lumi", portador do
RG nª, I IA.“), .“,— c CPI: nº, 0054537862 e de outro, como waersir ária, Iªról'rbmxa —

C'unsórcia Ribeirão Preto de Transportes., n:“.stc ato representada pm EN (|.: Irsbek Felício,
portadora do RG n“. 43486244) 8 CPI: nº, 121.420.“l 8-690 Roque l/clício Nettº pottmlor
du RG nº. 2598.3703 e do CPF nº. 213.759,368-83, representantes da empresa Rápido
D'Oealc Lula.; Henrique Constantino. portador do RG nº. 1.022.856 e CPF nº,

443 60991144 Joaquim Constantino Neto, portador do RG nº. U. 365 750 e CPF nº
084. 864. 028%«640 Carlos Rubcrto Cherulli, portador do RG nº. 4. 912 646- 7 e (,PF nº.
017 WI 37802, repasnmmcs da cmp", Iurb Transporte L' lhano SA; Pedro
Constantino. portador do RG nº, M-75,478-SSP/MG c CPF n“. 094769036400.
reptcscntaute da empresa TRANSCORP — Iransportc Coletivo Ribeirão Preto Ltda. e Luís
Antônia Felício Júnior,, porudordo RG nº. 22956. 498-I 6 CPI n“ ISI“), 308 858- 03 <: Pedro
Henrique, Cavalheiro Rei portador do RG nº 22 105 266- 5 e CPF nº 167228 788- 05
xcpzcscman :. da cmpw, Ícrtrau - Sertãozinho Transportes e Serviços Ltda,, pangs já
qtmliticadas no contrato de, amarga. rm modalídudc Concurrência Pública nº. INI/llvó,
animado no Processo de Compras“ nª 1617/11—0, com fundamento nos termºs do art. 57 da

alle/mgª RESWI: &

X
, ,a, ), ,,

_

=, Departament” lle Mimi stmçào Geral
%* Vm Sim Demº ,»“nº — , x " -- Imre: (lm 3977 334
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I. RETIFICAR as Cláusulas Cinco Trinta e Quatro Quarenta e Quatro & Cinquenta e Cinco, Í

do referido Contrato de Outorga de Concessão, para que conste:

I. Os prazos previstos nos incisos ªªi” e “n“ do Parágrafo Quarto da Cláusula Cinco
passam a ser os seº, uíntcs:

í. Divulgação de infomações viu consulta por celular: até 06/08/14,
n. Desenvolvimento e distribuição do Guia Óníbus Ribeirão Preto: impressão do
5.000 (cinco mil) exemplares até 06/07/2014 e de 25.000 (vinte e cinco mil)
exemplares em até 15 (quinze) dias antes da implantação da 2, etapa da rede de
transporte estabelecida no Anexo LE. do Edital de Concorrência nª 4 I 001 1-6.

2. O cronograma de investimentos estabelecido no Parºáºrafo Primeiro da Cláusula
Trinta e Quatro nussa ro scvuinte:

Parágrafo lº Os investimentos serão rcalimdos de acordo com o seguinte: cronograma de
desembolso:

&) Construção do Terminal Jerônimo Gonça] vcs — Valor R$ 7.930.000—00 — O Projeto deverá
ser aprovado em até 30 (trinta) dias a partir da data do Protocolo pelaCONCESSIONÁRIA & a conclusão da obra em 8 (oito) meses após a aprovação do
projeto pela CONCEDENTE,

b) Construção do Terminal Central — Valor R$ 7.100.000,00 — A Desapropriação do imóvel & !deverá ocorrer até o dia 31 de julho de 2014, O Projeto deverá ser protocolado pela '

C'ONCIÍSSIONÁIUA em até 60 (sessenta) dias da data da comunicação da desapropriação )?
do imóvel, A obra deverá ser concluído em até 9 (nove) meses da aprovação do Prujclo ,f

_vpela CON CEDENTE,

e) Construção da Estação USP u» Valor R$ 50.000,00 « A CONCESSIONÁRIA deverá W/elaborar e protocolar :) Projeto junto a CONCEDENTE até 0 día 3l dejulho de 2014. A
C ONCEDENTF, terá o prum de 30 (trinta) dias para aprovar o Projeto. A obra deverá ser «

concluída em até 90 (noventa) dias apos a aprovação do Projeto pela CONCEDENTE. (o

d) Construção da Estação São José —» Valor R$ l50.000,00 w A CONCESSIONÁRIA deverá ,?elaborar e protocolar () Projetojunto & CONCEDENTE até o dia 31 de julho de 2014. A R4 *

CONCEDENYE terá mé 30 (trinta) dias para aprovar o Projeto. A obra deverá serconcluída em até 120 (cento e vinte) dias após a aprovação do Projeto pelaCONCEDENÍI'E. f*x ,oí/N, gtx [,
__ % ;, , W

&;

* ! 1W IX:/K & rx hcpnrumenm de Administração (“emlx X Via São Kyoto,
» º“ Iardim Mosteiro '“ Fone: ( 16)” 33 « F.“: Ramal 83“

« ; *». ». , &
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Construção da Esmçâo Planalto Verde — Valor R$ 150.000,00 — A CONCESSINÁRIA deverá
elaborar e protocolar o Projeto junto a Prefeitura até o dia 31 de julho de 2014. A
CONCEDENTE terá até 30 (trinta) dias para aprovar o Projeto. A obra deverá ser concluida
em até 120 (cento e vinte) dias após a aprovação do Projeto pela CONCEDENTE.

Construção da Estação Bonfim - Valor R$ 150.000,00 — A CONCESSINÁRIA deverá
elaborar :: protocolar o Projeto junto a Prefeitura até o dia 31 de julho de 2014. A
CONCEDENTE terá até 30 (trinta) dias para aprovar o Projcto. A obra deverá ser concluída
em até 90 (noventa) dias após a aprovação do Projeto pela CONCEI.)1£N'I'E.

Construção de Estação V ila Mariana - Valor R$ 150.000,00 — A Desapropriação do imóvel
deverá ocorrer até o dia 30 de setembro de 2014. A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar e
protocolar () Projeto junto & CONCEDENTE até 60 (sessenta) dias após a comunicação da
desapropriação do imóvel. A CONCEDEN'I'E terá até 30 (trinta) dias para aprovar o Projeto.
A obra deverá ser concluída em até 180 (cento e oitenta) dias após a aprovação do Projeto
pela CONCEDENTE,

Construção da Estação Vila Abranches » Valor R$ 150.000,00 .. A CONCESSIONÁRIA
deverá elaborar & protocolar o Projeto junto & CONCEDENTE até o dia 30 de novembro de
2014. A CONCEDENTE terá até 30 (trinta) dias para aprovar o Projeto. A obra deverá ser
concluída em até 180 dias após a aprovação do Projeto pela CONCEDEN'H-Z.

Construção da Estação Ribeirão Verde » Valor R$ 150.000,00 —- A Desofctação da área deverá
ocorrer até o dia 30 de setembro de 2014. A CONCESSIONÁRIA deverá elaborar e
protocolar o Projeto junto :: CONCEDENTE até 60 (sessenta) dias após a comunicação da
desªfemção. A CONCEDENI'E terá até 30 (trinta) dias para aprovar o Projeto, A obra deverá
ser concluída em até 180 (como e oitenta) dias após a aprovação do Projcxo pela
CONCEDENTÉ.

Construção da Estação Catedral m Valor R$ 1.200.000,00 — A CONCESSIONÁRIA deverá
elaborar e protocolar o Projeto junto & CONCEDENTE até o dia 30 de maio de 2014. A
CONCEDENTE terá até 120 (como e vinte) dias para aprovar o Projeto, dependendo dª
manifc açao do CONDEPHAAT. A obra deverá ser concluída em até 120 (como e vinte) dias
após a aprovação do Projeto pela CONCEDENTE.

Implantação de 8 (oito) Km de Faixas Preferenciais para ônibus — Valor R$ 500.000,00 — A
CONCESSIONÁRIA deverá elaborar :: protoco1ar o Projeto junto & TRANSERP, até 31 de
julho de 2014. A TKANSERP terá até 30 (trinta) dias pam aprovar o Projeto. Os serviços
deverão ser concluídos até o dia 30 de novembro de 2014.

Abrigos em pontos de ônibus » Valor R$ 300000000 — A CONCESSIONÁRIA
disponibilizará 500 (quinhentos) abrigos, que serão instalados ao longo dos 20 ªnos de
contrato, de forma proporcional a cada ano,

Guia do ônibus — Valor R$ 650.000,00 — A aprovação final do conteúdo do Guia pela
TRANSEÉRP ocorrerá em até o dia 6 de junho do 2014 c a CONCESSIONÁRIA dcvnrá
imprimir 5.000 (cinco mil) exomplarcs no prazo de até 30 (trinta) dias contados da aprovação
pela 'IªRANSERP :: mais 25.000 (vinte e cinco mil) exemplares em até 15 (quinze) da antes

1

da implªntação da 2ª etapa
da—rdxclctrampo

—. Á ,
,

1%% cou _m 'n de Administruçio'Czrale . ' #
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n) instalação de 2.800 placas em pomos de ônibus — Valor R$ 700.000,00 — A

CONCESSIONÁRIA terá o prazo de 12 (doze) meses, instalando. no mínimo, 200
(duzentas) placas por mês, a contar de maio de 20l4. A TRANSERP indicará até () l0º dia
do mês anterior aos serviços. os locais onde serão insraladaº & Nacaº.

0) Informações em pontos de parada — Valor R$ 67500000 — Deverão ser implantadas por
ocasião da conclusão das obras dos Terminais, das Estações de Bairro e dos Corredores
Estruturais.

p) Painéis de mensagem variável —- Valor R$ 300.000,00 « A CONCESSIONÁRXA deverá
iniciar a execução dos serviços no mês de novembro de 2014 e concluir em julho de 2015,

q) CFTV em espaços abertos — Valor R$ 180.000,00 — A CONC ,SSIONÁRlA deverà
inicia: a execução dos serviços no mês de novembro de 20l4 <: concluir cmjulho de 2015.

3. Inserevse () Parágrafo 4" à Cláusula Quarenta e Quatro. com a seguinte redacão:

Parágrafo 4“. Para a remuneração dos serviços de transporte coletivo urbano prestado pela
Concessionária, ficam incorporados ms dispositivos estabelecidos no artigo 9º da Lei Federal
nº 12.587, de 3 dejaneíro de 2012,

4. Insere—se () Parágrafo único à Cláusula Cinquenta e Cinco, com a seguinte
redagão:

Parágrafo único — A CºnceSsionària pagará o valor devido até o dia 20 (vime) do mês
subsequente ao mês da prestação dos serviços.

II. Do Anexo 1.2 do Edibai de Concorrência Pública nº 041/11-6, parte integrante do referido
Contrato de Outorga de Concessão, para que conste:

]. Alteração do “em 1.2 do Anexo l.2 do Edital de Concorrência Pública nª“ 41/1 !—

_6_3

Onde lê—se:

1.2 2“ Etapa
A rede di: linhas da 2” Etapa prevê a implantação de duas Linhas Eaªuuuuais
Perimetraís :: a criação de uma nova linha convencional e o reforço de Ufma em
diversas linhas do serviço comum

»& Via Salo Bento Smª-Qin)
l-onczi16)39??-8X33—Fax: Rem-Ú 884l

» &Administração Geral º > C.;“..—
q ,,“x 0 J í/
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A3 Linhas Eslmtumis Pcrimctmis realizam a função de ligação entre os bairros dasregiões Norte e Oeste an l-lnspiwl das Clinicas <: de ligaçãº entre a região do ParqueRibeirãn Preto e (> Ribeirão Shopping.
A linha convenciºnal a ser criada atenderá () Parque dos Pinus & Jd. Heitor Rigon.
l'lsivcrá ainda ajustes na rede, com a eliminação de algumas linhaº que serão atendidaspelas linhas estruturais.
Esta segunda etapa tem previsão para inicio de operação seis meses após o inicio daoperação da concessão.

Lenne:
l .2 2ª Etapa
A 2“ Etapa deverá ser implantada até fevereiro de 2015, contemplandº: i) criação dalinha radial Parque dos Pinus; ii) melhoria da ºferta de 48 (quarenta e oito) linhasradiais (: dianiclrais existentes; iii) adequação do atendimento das linhas 217-Quintínofl—lC, 1784). Mielle/HC, 187—llcitor Rigon:/HC & lSõ-Parque RibeirãoShopping: iv“; mnplinção da frota em 25 (vinte e cinco) ônibus convencionais.

Alteração parcial do Item 1.3 do Anexo 1.2 do Edital de Concorrência Públicª nº«31/11-6:

Onde 16-54:

A terceira etapa tem previsão de implanta—ão 12 meses após o início de operação daconcessão.

Leia-sc:

&

A implantação da 3ª Etapa está condicionada à construção dos corredores estruturais ese dará no prazo de até 30 (trinta) dias após a emissão da Ordem de ServiçoOperacional pela TRANSERP.

Alterncân parcial do Item 1.4 do Anexo 1.2 do Edital de Concorrência Pública nº41/1 1-6:

Onde Iê—se:

Esta quªm culpa tem previsão para início de operação 24 meses após o inicio daconcessãú, periodo necessário para a implantação completa dos tratamentos viáriosvisando o esxabelccimemo da prioridade para a circulação dos veiculos das referidaslinhas. (“x

,» nim") de AdlnínisrraçM .cral
_ «331%, «meiro »Fonb (16l3977«8333 v—Fux, Rama! sw“xfx X x .x
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Leia—se:

A implantação da 4ª Etapa está condicionada à construção dos corredores cstrutumís :)

se dará no prazo de até 30 (trinta) dias após a emissão da Ordem de Serviço
Operacional pela TRANSERP.

Ill. Estabelecer prazos para complemenmções funcionais do Sistema de Relacionamento
com o Usuário » SRUe do Sistema de Bilhetagem Eletrônica— SBE:

]. Alteracão parcial do Item 2.9 do Anexo 1.4 do Editªl de Concorrência Pública nª
41/11—6:

Onde lê—se:

Consulta de combinação de linhas e locais de imegmçâo em função da infommção de
local de origem e local de destino da viagem;

Leia—se:

Consulta de combinação de linhas e locais de integração, em fruição da informação de
local de origem e local de destino da viagem. até 06/08/14.

2. Alteração parcial do Item 3 do Anexo 1.7 do Edital de Concorrência Piihlica nº
«(Uli—6:

Onde lê—se:

No caso de perda, [uno ou roubo do cartão eletrônico, () SBE deverá permitir que.
mediante a comunicação do fato pelo titular do cartão, ocorra o bloqueio alo cartão.
impedindo o seu uso em qualquer validador da rede. () tempo máximo para bloqueio
do cartão é de no máximo 2 (duas) horas. O titular lerá direito a todos os créditos
eletrônicos remanescentes em seu cartão após o tempo máximo de bloqueio acima
definido.

%)

a&

Leia—se:

No caso de perda furto ou roubo do cartão eletrônico, o SBE deverá permitir que.
mediante a comunicação do fato pelo Limiar do canão, ocorra o bloqueio do cartão,
impedindo o seu uso em qualquer validador da rede. O tempo máximo para o bloqueio ”do cartão é de 2 (duas) horas, sendo que esta funcionalidade deverá ser implantada
gradualmente, em até 30 (trinta) dias após a conclusão das obras dos Terminais e das
Estações de Bairro, mediante a instalação de amenas para cmnunicação. O iiiular lerá ,)direito a todos os cmdímçvõnicos remanescentes em seu cartão. após o tempo All'
máximo de bloqu [0 acima definia ” ,, , Px» &
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3. Alteração parcial do Item 4.1. “D” do Anexo 1.7 do Edital de ConcorrênciaPública nº 41/11-6:

Onde Iê—se:

() processo deverá permitir a adoção de políticas de controle de um dos beneficios deisenção ou redução tarifária mediante soluções de biometria, especialmente porinterpretação de medidas da face.
Leia-se:

O processo deverá permitir a adoção de políticas de controle de uso dos bencflcíos delSCnÇão ou redução tarifária. mediante solução de biometria a ser implantada até31/08/15, especialmente por interpretação de medidas da face.

IV. Alteração do Item 4,2, “D“, do Anexo 1.7 do Edital de Concouêmía Pública nº 41/11-63

Onde lê—se:

D — Agente de Cobrança

Atualmente não há no serviço de transporte coletivo & presença de cobradores. Com anova concessão haverá um efetivo de profissionais formado por “Agentes deCobrança“ em quantidade limitada que terão algumas funções como:
Comercialização de créditos eletrônicos nos novos postos fixos criados, de formavolante em locais de maior concentração de passageiros e a bordo dos ônibus naslinhas de maior movimentação de passageiros;
Fiscalização do um de beneficios e isenções, passando a monitorar a operação dosequipamentos de validação dentro dos ônibus;
Auxilio nas operações de embarque e desembarque de passageiros portadores dedeficiência de locomoção severa com uso de cadeiras de rodas nas viagens em queesteja a bordo dos ônibus.

Para poder realizar ªs operações de venda de créditos eletrônicos de forma volante, osAgentes de Cobrança deverão portar PDVs que aceitem interface para pagamento com Ag,cartões bancários de crédito/débito.
“à

Lªin-450:

D » Agente de Cobrança (xx
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interior dos ônibus. fica & Concessionária:
&) Desobrigada da utilização de forma pennanente dos 98 (noventa e oito) agentes de
cobrança.
b) Obrigada a implementar as seguimºs ações de incentivo à adesão ao Canaa
Cidadão:

ca Ampliação do número de postos de recarga de créditoº de 250 (duzentos e
cinquenta) para 400 (quatrocentos): conclusão até 15/08/2014.

o Emissão do cartão em todos os postos de recarga: início até 15/08/2014.

0 Instalação de 20 (vinte) terminais de autoatcndimcnto para recarga automática
do cartão: conclusão até 31/08/2014,

o Cadastro e emissão do cunão no site www.nossorignoribeíraowcom.br. com
remessa na residência de seu titular: início até 15/08/20l4.

o Funcionamento de posto de atendimento na Estação Rodoviária, diariamente,
das 05:00 às 24:00 horas: a partir de OHIO/2014.

o Ampliação do horário da posto de atendimento do Terminal Hospital das
Clínicas, diariamente, das 05:00 às 24:00 horas: a partir de 01/10/2014.

() Ampliação do horário do posto de atendimento do Terminal Ribeirão
Shopping. diariamente, das 05:00 às 24:00 horas: a partir de Ol/ 10/2014.

() Disponibilização de posto volante nos bairros para caduwo e emissão do
cartão: nn período de 0l/08 & 30/09/20l4.

0 Utilização de saldo negativo de I (um) crédito de viagem para uso em
situações emergenciais: a partir de 0l/lO/20l4,

:: Veiculação de campzmha publicitán'a para divulgaçãº das ações junto à
população: no período de [4/07 a 31/12/2014.

(2) Obrigada a disponibilizar cantão específico para usuários eventuais, sem direito à Aintegração tarifária. nos 20 (vinte) terminais de nutoatetidimento: início até
3l/O8/20l4.

d) Obrigada a implementar controle da demanda de passageiros no modal alimentador,
&mediante a utilização de qualquer categoria de cartão eletrônico: a partir de

__

$

01/10/2014. “>“

e) Obrigada a disponibilizar equipe de 30 (trinm) agentes, em caráter temporário, pelo
prazo de 90 (noventa) dias, para atuar nas demais etapas de implantação da rede de
transporte coletivo. QQ

V » RA'Í'] FICAR — Ficam ran/1328093 e incorporadas a este as demais condições e Cláusulas
x KX X

não alteradas pelo

mesa?.
contidas ho Contrato Original.
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Secretaria da Administração ª“"ºª" ªº Dªtª“ dªOM.—mo «. Adminllrmcíc ().mv
Assim, por «amarem justos e contramd os, assinam o presente contrato em 06 (seis) vias deigual teor na presença de 02 (duas) testmnunhas que a tudo assistiram e abaixo assinam.

Concedente:

Concacsianária:

%%%&/%%“ M“Neide lasbck Felício aque elícío Netto
!ngíífio D Oeste Ltda, Rápido D ”Oeste Ltda.

_» /
.» /úç Cºnstantino

&' Jong ' às“:
tíntyâeloupon“ ª),—jampormWÚ/ªfx%:

*» , W&NMAA/* ”& ,”, «,
PW / e .!Ca q “Pªrª! Cªtªlã? X edro Constªntikãb K'”Tur!) 7' importe Urbano S.A. / TRANSCORP _ Transporte Coletivo

. "'/,” Riber“ (“o
(:?:!)

Ltda. x

4! T %*M 635 “uw ''
Luís Antônio “HW“ Pedro Hcglrique Cavªlheiro Reis.S'erlran - Sertãozinho ' ansporles :: Sertran - Sertãozinho ªmamentar e.S'un'iças Ltda.

.. erviços Lida.

"l'eslemmzlms:/ X

().,
2.

"váriª?“
:) J. Santos

D remr do Departamento

! . Micha º
*: maj

Deparmmenu (18.4 minis/ração Jem! Adminisimç'ão Geral

Deptrtlmellm dc Adminiqrução GeralVía São Hana sinº - Jardim Mosteiro — Fone: (56) 3977-8833 A Fax: Rama! 8341



éC-NFEHE CODE CS

UEH & ,f.. mf, : ,

Prefeitura Municipalde Ribeirão Prêt'õ'ªªl mm.“; ªº”
Eslxdu de São Paulo “ºvªímnªer-º zlrlmâmsmcím Cara“

Secretaria da Administração Rita de Cársíaªàcamba
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”humm—mo dn AdmmuL—uclo Gr./n*TERMO DE CIÉNCIA E NOTIFICAÇÃO

CON FVTE: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.

CONCESSIONÁRIA: PróUrhann — Consórcio Riheirão Preto de Transportes.

PROCESSO DE COMPRAS Nº: 16172114).

OBJETO: Concessão da Exploração e Prestação de Serviço de Transporte Coletivo Público de
Passageiros

Na qualidade de Concedente & Concessionária. respectivamente, no termo acima identificado, e. cientes do
seu encaminhamentº ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, pam rms do insírução :: julgamento.
dama-nos por CIENTES :: NOTIFlCADOS para acompanhar todos os atos da tramitação processual. mé
julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de nosso interesse. para, nos prazos e nas fomizxs legais
e regimentais, exercer o direito da defesa, inter,-mr recursos e o mais que couber.
Oun'ossim, declaramos eam: cientes, doravante—, de que todos os despachos :: decisões quo 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, de confomiídade com o artigo 90
da Lei Complementar nº 709, de 14 de ' '

1 de l,993, iniciando—sc, & partir do então, a contagem dos
prazos processuais. w Pmo, 02 dejun () de '? lay
Concedente:

TRANSERP - Empr a e
Transporte Urbuno de Sr]

Concessionária:
»

!" > . . . .( Nude lasbek Felicio oque Felício Netto
fápido D Oeste (da.
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'
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Pedro
HevjLuís Amo «) Felicif) Júnior fique Cavalheiro Rcis

Tur!) ÇãqGerm (.frbrmo SA, ) TR4NSCÓRP— ”(importe ( fulclivo

Serlrrm — S'or/ãusinhn Trampmtes c Servir-0.9 Ser/nm « Serlãózinho Danslxvtcs (' Serviços
Ltda. Ltda,

Deparhmvnto de Administração Geral
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Estado de São Paulo
Secretaria da Administração

SEGUNDO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO DE
CONTRATO DE OUTORGA DE CONCESSÃO N"
097/2012 (OUTORGA DE CONCESSÃO A TÍTULO
ONEROSO PARA EXPLORAÇÃO E PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO PÚBLICO DE
PASSAGEIROS NA CIDADE DE RIBEIRÃO PRETO)

QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO E PROURBANO —
CONSÓRCIO RIBEIRÃO PRETO DE TRANSPORTES.

Pelo presente instrumento, de um lado, como
Concedente, Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, e de outro, como Concessionária,Próurbano — Consórcio Ribeirão Preto de Transportes, partes já qualificadas no contratode concessão, tendo por objeto, Concessão da Exploração e Prestação de Serviço de
Transporte Coletivo Público de Passageiros, na modalidade Concorrência Pública nº
041/2011, autuado no Processo de Compras nº 1.617/2011, de acordo com a determinaçãodo Decreto nº 262, de 14 de setembro de 2017, neste ato, representada pelo Prefeito
Municipal, Sr. Antônio Duarte Nogueira Junior, RG nª 13.769.883-5 e CPF nº
048.048.818-59, pelo Secretário Municipal da Administração, André Almeida Morais,
portador do RG nº 43.729.148-0 e CPF nº 358.743.228-76, pelo Diretor Superintendente da
Transerp S/A, Marcelo Santos Galli, portador do RG nº. 25.154,680-9 e CPF nº.
304.739,128-99, por Roque Felicio Netto, portador do RG nº 22.598.870-7 e CPF nº
213.759.368—83 e por Esdras Ribeiro da Silva, portador do RG n“ 746.453 SSP/DF e CPF nº
334.266.861-04, com fundamento nos termos da Lei Federal n“ 8.666/93 e suas alterações,RESOLVEM:

CLÁUSULA PRIMEIRA — DO OBJETO.

]. O presente termo de rei-ratificação tem como objeto a alteração da participação das
empresas integrantes do consórcio, no Contrato fumado entre as partes.

CLÁUSULA SEGUNDA — DA ALTERAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO DOCONSÓRCIO.
?
É": ,1. Pelo presente termo de rerratifioação, altera-se a participação das empresas É

'

j » ”

integrantes do consórcio sendo cedida a participação da empresa Turb Transporte Urbano II;!S.A, passando a constar como 50% de participação pela empresa Rápido D*Oeste Ltda epª
50% pela empresa Transcorp Transportes e Serviços Ltda. ? !“

.,
('Le &

PRÓURBANO - CONSÓRCIO RIBEIRÃO PRETO DE TRANSPORTES ª” /N
EMPRESAS PARTICIPANTES QUOTAS %

RÁPIDO D'OESTE LTDA. 50%

TRANSCORP TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA. 50% ”'
'

&

/TOTAL
1 00,00% ”

/
“x

fx&.»
ITXDepartamento de Administração Geral "" i, x .

« /_Rua Jacira nº 50 . Jardim Mªcedo - Fone: (ig) 3977-8830 - Fax: (16) 3977-8841 [Qck/ª



Prefeitura Municia de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

CLÁUSULA TERCEIRA _ DA RATIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS

1. Ficam ratificadas e incorporadas a este as demais condições e Cláusulas não alteradas
pelo presente, contidas no Contrato Original.

Assim, por estarem justos e contratados, assinam o
presente contrato em 02 (duas) vias de igual teor na presença de 02 (duas) testemunhas que a
tudo assistiram e abaixo assinam, bem como o Termo de Ciência (: Notificação em 02 (duas)
vias de igual teor, que passa a fazer parte integrante do presente contrato.

x? «

%Antônio” uar ej ogueira Junior
Prefeito Municipal de Ribeirão Preto

. ( :*
.

_

Ribeirão Preto, 31 de março de 202].

André Almeida Morais
Secretário Municipal da Administração

&' ii,
Mªrtelos 'nt/os/Galli

Diretor AS/"ujieríntejta'elnte da Transerp S/A
,/ ,/ ,f

/ /<_)LLM,K_ ,.Roque Felício Netto
Rápido D 'Oeste Ltda.

Transcorp — Transportes e Serviçns Ltda

[' Xu ' '
, ,.

- elmlTestemunhas: “&ng
.

.rliação
denn. 5533?“A

).

(" Ji i x]. Crisiíancç/Pínheiro Silva 2. A lcxandre Resende Valentini “/ , . _Departamento de Admmzstmçao Geral Departamento de Administração Geral

'

3, Departamento de Administração Geral
Rua Jacira nº 50 — Jardim Macedo 7 Fone: (16) 3977—8830 — Fax: (16) 3977-884l



eirão PretoEstado de São Paulo
Secretaria da Administração

TERMO DE CIÉNCIA E NOTIFICAÇÃO
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.
CONTRATADA: Próurbano — Consórcio Ribeirão Preto de Transportes.
CONTRATO Nº 097/2012.

OBJETO: Concessão da Exploração e Prestação de Serviço de Transporte ColetivoPúblico de Passageiros.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

1. Estamos CIENTES de que:

de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conformeregras do Código de Processo Civil;d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estao cadastradas no móduloeletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP — CadTCESP”, nos temos previstos no Artigo2“ das Instruções nºm/2020, conforme “Declaração(ões) de Atualização Cadastral” anexa(S);
e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.
2. Damo-nos por NO'I'IFICADOS para:a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequentepublicação;
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.

Ribeirão Preto, 31 de março de 2021.

Autoridade Máxima do Órgão/Entidade

Nome: Antônio Duarte Nogueira Junior.
Cargo: Prefeito
CPF: 048.048.8l8-59

Departamento de Administração GeralRua Jacira nº 50 - Jardim Macedo— Fone: (16) 3977-8830 —Fax: (ló) 3977-8841



Prefeitura Municipalde Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

Responsáveis pela homologação do certame ou ratificação da dispensa/inexigibilidade de
llcitagão:

Nome: André Almeida Morais
Cargo: Secretário Municipal da Administração
CPF: 358.743,228-76 —

1

Assinatura:
& " W,

Resgonsáveís gue Assinarªm () Ajuste:

Pelo contratªnte:

Nome: André Almeida Morais
Cargo: Secretário Municipal gia Administração
CPF: 358.743.228—76 '

,!

i i
,, s__Assinatura: '

Nome: Marcelo Santos Galli
., ],

Cargo: Diretor Superintendente gajl'fíanscrp S/A
CPF: 304.739.128-99 ,//
Assinatura",

Pela contratad
"

Nome: Roqºg, clício Netto
Cargo: Administradora
CPF: 213.759.368-83.

_f ,
*

&

Assinatura: Lgº/W
Nome: Esdras Ribeiro da Silva
Cargo: Administrador.
CPF: 334.266.861—04

Assinatura: ªr-

Ordenador de Desºesas da Contratante:

Nome: André Almeida Morais
Cargo: Secretário Municipal da Administração
CPF: 358.743.228—76

&
Assinatura:

Depªrtamento de Administração GeralRua Jacira nº 50 - Jardim Maccdo— Fone: (16) 3977-8830 —Fax: (16) 3977—8841
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

CONTRATO Nº 178I2021 .

CONTRATO DE SERVIÇO (CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
PARA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS SOBRE: EOUILIERIO
ECONÓMICO—FINANCEIRO; VIABILIDADE DE ADOÇÃO
DE MELHORIAS DA FROTA; E ADEQUAÇÓES
NECESSARIAS Ao CONTRATO VIGENTE DE
TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE RIBEIRÃO
PRETO) QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA
MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO E OFICINA _

ENGENHEIROS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA.

— Pelo prescmc instrumento. de um lado, Prq/“ei/IIm
jllunícipa! de Ribeirão Prem» pessoa jurídica de (I ireito público, com sede nesta cidade de Ribeirão
Preto. na Pinça Barão do Rio Branco anªl insurim no CNPJ/MF sob nº 56.02458I/000Iw56,
dorm—ame denmninada ('(mlrumme, de acordo com a determinação do Dccrelo n" 262. de H de
sctmnbro de 20I7. neste ato. representada pelo Secretário Municipal da Administração. André
Almeida Morais, portador do RG nU 43.729. l 48-0 e CPF nº 5834322836. O de outro. ()I'Icina —

Engenheiros Consultores Associados Ltda, com Midº em São Paula Estado de São Paulo, na Rua
Ouvidor Peleja n“ 375. inscrita no CNPJÍMF sob nº 57.349904/000L44. doravante denominada
( 'nH/I'dludu, neste ato. representada por Arlindo Fernandes, portador do RG nP 11864350 e CPF
nº 066.080.528-63; na modalidade 'l'onmda de Preços n" 04/2l, autuado no Processo Digital n"
“7909/21 e de Compras n“ 0446/21. Iêm cmre Si jnsm c contratado o que consta relatado nzIS
cláuxulas e condições abaixa:

1. Do objeto:
Pelo presente instrumento. & (“un/ruludu se

Obriga a realizar para a (fmz/ralfmlv. realização de estudos sobre: equilibrio econômico-
ílnanceiro; viabilidade de adoção de melhorins da frota; e adequações necesxárias ao contrato
vigente de transponc coletivo urbano de Ribeirão Preto, conihrmc consta na Requisição de
Serviços nº. 3 I3/Z Ii EcIilaI. seus Anexos. e demais documentos que integram O Processo Digital n"
“7909/21 e de Compra.»: n" 0446/21. hem cmnn. & proposta da ('un/ru/m/u o as condições; do
respectivo certame licitatório

armmcnm «lr Mlniiníslmçãn Geral
Rm .Izicim n' SU- Jardim Mun.-Ilo mm:: ( Im “NW-XXXI)

Para

conferência,

acesse

o
site

https/[ribeiraopretosolarbpmSoftplan.com.br/alendimento/conferenciaDooumentos

e

informe

o

processo

PMRP

2021/117909

e
o

código

GBKW8KFC.

Pág.

1
de
7

»

Documento

assinado

digitalmente

por

ANDRE

ALMEIDA

MORAIS

6

ANDRE

LUIS

VIEIRA

DE

CARVALHO

e

CRISTIANE

PINHEIRO

SILVA.
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Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto
Estado de São Paulo

Secretaria da Administração

l.! () objeto da licitação tem a liílllll' ,ai de serviço técnico cspccinliz ' do.
1.2 Estudo do equilíbrio cconôniico- muiicciro do contrato de concessão (lo scrxíço »;

tio correspondente cálculo da tarifa do transporte (coletivo urbano:
1.3 Estudo de viabilidade de adoção de melhorias mis características clzi frota de ônibus.

inciuíndo & introdução parcial de veiculo» com it'cnologia de tração elétricz. contemplando Os“

modelos contratuais para a sua viabilizziçâi'i:
1.4 tudo de adequações no contraiu dc coiicmªaão;
1.5 Acompanhamento trimestral da evolução dos custos dos insumos e dos indices de

produtividade do serviço de transporte colctix o'.
1.6 Deicrá & Contratada produ :

1.6.1. Relatório "técnico com a avaliação do equilíbrio econoniico—iiiinnccim nas condiçõca
titiitus;

1.6.2. Relatório "Técnico com zi avaliação do equilibrio cconômicoáinnncciro nos cenários
de revisão de obrigações contratuais:

1.6.3. Relatório 'I'ócnico com os resultados dos estudos de viabilidade de adoção de:

melhorias nos cui—acta
' ticas da frota do ôiiihio;

3.6.4. Relatório Técnico com o Estudo de i'cviSáo do contrato de concess o:
1.6.5. Relatorio Técnico com o cálculo da tarifa pam ZOZi:
I.6.6. Relatorio iliécnico relativo no I“ trimestre de acompanhamento:
1.6.7. Relatorio 'IA *HICO relativo ao 3“ irimvhtrc de ZICO!“pámI'Hianto. _

|.7. Para fins de zicompzinhzimciiio. gi Contratada enviará mensalmente. relatório do
desenvoliimento de catia produto. acompanhado de planilhas e outros dadox HCCCSSÓI'IOS parti
acompzinlizimeiiio da fiscalização.

2. no preço:
,

Para 3 cx unção do objeto om contratado e LICS' ito nai

cláusula anterior. a ( bum/mun! paga fi (burlar/url”. zi imponância total de R$
'457.996,0(I(quatrocuums e cinquenta e sete mil, novec ªntos e noventa e seis reais).

2.1. As cláusulas ccoiiômico—iinanccirax c monetái ms do contrato não poderão ser alteradas.
sem prévia concordância da ('un/i'utcm/f'.

2.2. As cláusulas cconôiiiis:o«'linancciias do contrato poderão ser rcvistai para que se
mantenha o equilíbrio contratual»

2.3. Para fins de aplicação de rcajuxtc contratual :idotzir—sc-á o indicador economico iPt'
(FIPE) estabelecendo como data inicial para (| concc ão do reajuste o prazo de doze mexer» zi

contar da data de apresentação dri proposta. com zi utilização da seguinte Fórmula paramétrica.

R = ['o X' ](

Na qual:

R = parcela de reajuste;
Pv —- preço inicial do contrato (lo mês de referência dos preços ou preço do contrato no mês de
aplicação do (ritimo reajuste:

Depurmmtnio de Admiuíxiragim (;criul ,? / «'
Rim Incirii n" 50- Jardim Hua-tio lona: (loi P(???»Xxiti ]“
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IPC/IPC?) = variação do IPC HPI: — Indice de Preços ao Consumidor, ocorrida entre o mês de
referência tiu preços, ou o mês do Último reajuste aplicada e o mês tie apiicnção do reajuste,

3. Dªs condições de pagamento:
Os pagamentos serão men. is «: efetuados seguindo-sc os:

seguintes critérios:
3 1.0 pztn'tmcnto do preço pactuado s

' el'cumdo em gnrcelns mensais. de acordo com as
medições cletuatlas dcwndo a (ontrumda emitii as respectivas Notas Fiscais Helmnicas que.
de» idamente comprouidas e atestados pelo Orgão [ isealimdot. deverão ser pagos em 30 (trinta)
dias da data de liberação da medição que ocorreiá em 05 (cinco) (l ias úteis.

3.2. Para a Nota Fiscal Eletrônica de Sewiçn deverá ser observado Decreto Municipal nª“

8 de 27 dejaneiro de ZON): o pagamento da primeira nota liscnl eletrônica e das subsequentes Guará
condicionado à apresentação no Órgão Gestor do objeto desta licitação dos documentos tt seguir
mencionados:

&) Apresentação da Guia de Previdência Social (GPS) devidamente quitada;
I)) Apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço e

inionnação à Pievidênein Social ((jiª'i Pl devidamente quitada. destacando os empregados
designados para zt execução (lo objeto ora contratado:

e) Declaração destacando in lormttções constantes nzt (] uia (iPS. pertinente:; aos cmprcgttdm
designados para tt execução Lio objeto ora contratado. constando:

e. !) número do contrato a que se refere o documento;
CZ) número da Nom Fiscal Eletrônica:
cj) número de empregados:
wl) solário contribuição:
cj) scgtirndos e empresa (campo (ló - (iPS ): —

(1) Apresentação da (uniu (lc Recolhimento do ititposto Sobre Serviços - iSS. devidamente
quitada.

3.3 ( (informe LeitMunicipal n" 14. 303 de Z! de março de 20“) iieztm obrigados a enviar
icm fotmuto XMLe em lortttztto alicito PDI & Nom Fiscal. com todas as informações. incluindo zt

chave de validação da Nota Fiscal [77 irônica.
'

para o endereço de e- mail:
mimo,» '“ dministtztcao pimp com. br como condiçao para nprovaçao (la respectiva Nota Fiscal

3.4 O Orgão chuisitante terá prazo dellll (dois) dias úteis. a contar da aptesentaçâo da
Nota [ iscztl para aprovn- lei ou teieitá- ln

3.5. A Nota l isca! não aproutda pelo Órgão Requisilantc será devolvida para as necessárias
correções. com os inibrmaçoes que motivaram sua rejeição.

3.6. A devolução da Nota iªiseztl não npromda pelo Órgão Requisitante em hipótese alguma
servirá de pretexto para que seja suspenso o objeto deste contrato.

3. 7. () pagamento do preço pactuado dar sc- a cxeinsiwnnentc mediante depósito Bancário
na conta ( orrentc indicada pelo licitante »cncedoi sendo »cci.tdoa emissão de título de credito para
lins de cobrança do Município do Preço l'uctuznlo

3.8 Em caso de iuegulnridade mt emissão (los documentos fiscais o prazo para pagamento
será contado a pzntit de sua ru tprcsentztção deqle que devidamente regularizados

3.9. No caso de atraso nos pagaitietttos sobre o »ztlot devidoa Contratada. incidirá correção
monetária com base no indicadoreconomico UPC « lA'iPl'ã. correspondente ao período decorrido entre

& datado adimplemento das obrigações e a do ci'etím pagamento.

Departamento de tdminíslração (iemi
Rim .lztoirn n" Fll— Izlt'tlint “(tendo , Volto: ( I(it NÉ?-XK“)
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4, Dos prazos:
() prum de vigência do presente contrato : rá de 12 (doze)

meses contados a partir da assinatura da Ordem de Serviços, a qual só poderá ser emitida após
a publicação do extrato do contrato no Diário Oficial do Municipio. podendo ser prorrogado.
conforme a Lei 8.666f'93 e suas alterações e a critério exclusivo da Contratante.

5. Da fiscalização:
Fico expressamente COInglllKIO. que 11 liscnlizaçân da

execução do objeto do presente contrato estará a cargo da TRANSERP — Em presa de Trânsito e
Transporte Urbano de Ribeirão Preto. com o poder de receber ou rejeitar os seriiços realizadora.

5.1. Essa ti lizaçâm em nenhuma ltipótcxe, eximirá a Contratada (las rcsponsahilidtidw
contratuais e legal,». bem como sobre danos matcriai» ou peSSonis que forem causados zt terceiros»
seja por atos ou omissões da Firma. de seus tímcioníirios ou prcposm.

'

5.2. Fica determinado pela Secretaria requixitantc. () Sr, Reynaldo Lapate. portador do CPI
nº 859,284.108-91. para que se cumpra o Dccmto nª. 18, de (11 dcjzmeiro de 3017, e o Dccrcto 262,
de 14 de setembro de 2017.

(» Das sanções: &

Pela inc-x cnção total ou parcial do contrato. a
Administração. garantindo a prévia defesa e sem prejuízo (IRS penalidades previstas. poderá aplicar

:'i Contratada as sºªguin “5 sanções:
a) Advertência:
b) lim 0650 de inexecução total do ohjcto. mnha de 30% (vinte por cento) sobre o valor total

do contrato. sem prejuízo dns demais penalidades previstas na legislação vigente:
e) Em caso de inexecução parcial. nos termos do cronogrnmn tisico—linancciro, multa de

10% (dez por cento), que será aplicaria de forma proporcional à obrigação intitlimplida:
d) Suspensão (lo direito de licitar e contratar com o órgão ou entidade contratante. por até

"dois anos. com base no artigo 87. Inciso 1l1.tla Lei nº 8666/93:
&) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com & Aditiinistraçfto Público

enquanto perdurarem os ttiotixos deterntínzthS da punição ou até que &Cja promovida a reabilitação
perante o Município de Ribeirão Preto. que será concedida sempre que o contratado l'Cr'ixªªrcii' n

Adtttinigtmção pcIos prejuizos rcaultantcs c npóº decorrido o prazo da sanção aplicada com base no
inciso anterior. com base no artigo 87. Inciso IV, da Lei nº 8666/93.

t') A recusa in_itistiGcada. ou cuia iusiilicutita não seja aceita pela adminiStrztção. em assinar
o contrato ou aceitar zi Ordem de Ser içn c/ou instrumento equivalente. no prazo estipulado pela
Administração. sujeitará o licitante vencedor à multa de 10% (dez por cento) sobre o X'Ltlttl' da
proposta.

7. Da garantia:
Para o tic! cumprimento das obrigações assumidas no

presente contrato, a Contratada prestará canção no Xrâilk'il' de RS 2 890. [N) (vinte e dois mil oitocentos
e ”(WWI/[I). correspondente a 5% (cinco por cento) até o ato da il. inatum do mesmo. A validade
desta garantia contratual deverá perdurar até o prazo de encerramento do contrato.

71 A Contratada poderá escolher entre n cntiçtio mediante cttução em dinheiro, títulos da
dívida pública. segtnognrantia ou Fiança bancária. cabendo à Contratada optar por uma

Dep:" amento (Ic Xilminístrn an (.eu-al
zt n“ Stl- _iurtlim Mticcçlo m tone: ( 143) 3977-8830Rim .Iz' iz“
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dessas modalidades. SlibOFdillªiKlO-SC. porém. & pt'éxia aprovação pela Prefeitura Municipal de
Ribeirão Prem.

7.2. A garantia Iicara retida. mesmo ao linal (ln contraiu. se houver reclamações uu infrações
commluais que possam rcsuliar cm inullas ou punições.

7.3. A garantia. se prestada por Fiança bancária. deverá ter seu valor expresso em REAIS
(R$).

7.4. A garantia. seu prestada em dinheiro. quando da Sua devolução. será corrigida
llKlIlClãll'li'H“CHIC.

7.5. Poderá Iizncr substituição entre modalidades de garantia durante a vigência do
("mumia desde que piªmiam'cmu aprovada pela Prclbilura Municipal de Ribeirão Preto.

7.6. A garantia feita por meio de Títulos da Divida Pública ou por Seguro—Garantia. deverá
ter prazo de validade compativel com o prazo para a sua devolução. mencionado nesta cláusula.

7.7. lim caso de adilamcnto do contrato. que implique na sua alteração temporal ou
econômica, a CONTRATADA deverá providenciar. em até 05 (cinco) dias úteis da emissão do
respectivo aditamento. a complcmcmaçâo do valor e prazo da garantia. de forma a manter a
Qquiwalênciajá estabelecida.

7.8. Quando se tratar da modalidade seguro-garantia. esta deverá ser complementado.
também, quando (la eventual incidência de recrutam dos preços do futuro Contrato, com base no
mesmo índice de reajuste adotado. (leyendo o complemento ser apresentado até 0 30“ (trigésimo)
dia do mês em que ocorrer a aplicação do reajuste. -

8. Das Condições de Habilitação e Qualificação:
Nos termos do Inciso XIII do artigo 55 da Lei n“ amam

a ( 'mmªmudu deverá manter. durante toda a execução do contrato., em compatibilidade com 1h
obrigaçõss por cla asgumidas. todas as condiç? & de habilitação e qualificação exigidas na liciiaçâu.

_9. Da transferência e subcuntramçãn:

Não será permitida a subcontrataçau do objeto desta
licitação. bem como. dar em garaniia ou vincular de qualquer forma. total ou parcialmente. o objeto
contratado a qualquer pes, ou fisica ou juridica.

.9.1. É admissível a l' o. cisão ou incomoração da contratada com/em outra pessoa
jurídica. dcsdc que sejam observados pela uma pessoa jurídica todm os requisitos de habilitação
exigidos na licitação original: sejam mantidas as demais cláusulas e cundições do contrato; não haja
prçiuizo & execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Adm inistração à continuidade
do contrato.

10. Do Decreto Anlicorrupçâu:
Nos termos do artigo lª' do Decreto nº 235/ I 7. para a

execução deste contrato nenhuma das partes poderá oferecer. dar ou se comprometer a dar a quem
quer que seja. ou aceitar ou se comprometer a aceitar de quem quer que seja, tamo por conta própria
quanto por intermédio ric outrem. qualquer pagmucnio. doação. compensação. vantagens
financeiras ou não Financeiras ou beneficios de qualquer espécie que constituam prática ilegal ou
IlC corrupçfw. seja de forma direta ou indireta quanto ao objeto deste contrato. ou de outra forma a

Dvpurmmcnm (Ic ,deinixlrxçân (?;-ral
Rua Jzicirzi ui íli— Jardim Nlncmln .. I'unc: (ló) 3977.8830
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ele não relacionada. devendº garantir. ainda. que seus prepostos e colaboradores _am da mesma
form a .

11. Da rescisão:
A inexecução lutal ou parcial do cºntrato, sem prejuízo da

aplicação da sanção prevista na cláusula sexta e das demais consequências prcviglas em lei. cus ja
a sua rescisão por ato unilaicmi & escrim da ( “m:/minute, independememenrc de nmiiicação prévia,
clcvcndu o um ser fºrmalmente moiivado nos aums do processo, estande asseguradº o cunlradiióriu
c a ampla defesa.

11.1. Considera—sc. ainda. como motivo para res ' ão do Conn-alo as dºmain“ hipó
previstas nu art. 78 e seus incisos da Lei Federal nº 8566/93 c suas alteraçõcsi ficando esse direita
expressamente recunhecido pela ('mirrulazlu.

l2. Do suporte financeiro:
As dcxpcsas decorrentes desta uomraiaçâci estria

prºgramadas em dotação orçamentária prºx isla no urçamcmo du municipio de Ribeirão Preto para
0 exercício de 2021. na classilicaçãu abaixo:

Unidade orçamentária: 02.06.00 — Secretaria Municipal da Administração.
Unidade executora: 02,06. | () « Gabinete do Secretário da Administração.
Regerva: 4280.
Ficha (doiaçãu): LEG/ZI.

Natureza da despesa: 33.90.30 — Dimm Serviços de Terceiros — Pessoa Juridica.
Vínculu: O! .] 10.0000— Geral. _

Classi cação funcional: 04.122. l 01 ] i.2.(70()2 —Serviços de Supunc,

ooo...-

12.1. No(s) exercicínG) seguinte(s). correrãoa comia dos recursos para atender as despesas
da mesma natureza. cuja alocação será feita na inicio de cada exercício iinanccim.

13. Da legislação aplicável:
() presente contrato rcªcr—sc-a pr.-ia Lei n'i 8.666/93

8.883/94 e suas alterações e Lei ("umplmncmar u'ª l23/lJó de Mill/()(),
' Aplicada»: ainda. ao presente cºntrato. o Decreto n"

319/20l1d0 Municipio de Ribeirão Preto.

14. Do (um:
As partes ( 'murumnwv elegem o ibm da Comarca de

Ribeirão Preto. Istado de São Paulo. para dirimir qualquer pendência originada na execução deste
contrato. com renúncia expressa de qualquer muro. por mais privilegiado que seja.

Departament" de deinislraçãu (.ch
Rua Jacira nª SU- Jardim Xlawrin » ! (inc: (IM 3977-3330
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Assim. por estarem justos :: contratados. assinam () presente
contrato em (II (uma) xin dc iguzzI teor na presença de duas testemunhas que a tudo assistiram e
abaixo asginam, bem como o Termo de Ciência & Nmíncaçâo em (H (uma) via de igual lcor, que
passa a fazer pane inlcgmmc (In presente comum»,

Ribeirãn Prem. H) de dezembro de 2021.

André Almeida Morais
Kerry/ária JI'ÍLII'IÍL'Í/Jíl/ de A(!mínis/rucãu

')
' ' ª Eng. Gam

Dire; r . tendemee
iru de rânsno
T 134513 PS/A&

* 'mnxpurlc
( “PF. 85 <). DAL/I / (IN-9]

Aisinddo de [oww
& aqui.» pt): ARUNDOMk?) ..l :mmuuwuowsc

52863

Arlmdo Fernandes
( Marim: -[€ngw1/wí1'n_sª ( 'nnml/urcx Associadox Ltda

Twlwnwzhav; «

l .

[)(—ymrmnmm) dc zhImiufxnvçãu (jv/ªu!

.,

[Jc'pw'lamenm (lc ,«Iclininiwrc/çãr; (d'um!

Dcpnrmmculu de Mlmíniwlraçãu (ina!
Rm Maíra n" SO—Imdim Macedo Func: ( I(n 3977—8330
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TERMO DE CIÉNCIA E DE NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.

CONTRATADO: Oficina -Engenheiros Consultores Associados Ltda.

CONTRATO N0 178/2021.

OBJETO: Contratação de Empresa para Prestação de Serviços Especializados de
Realização de Estudos sobre: Equilibrio Econômico-Financeiro; Viabilidade de Adoção
de melhorias da frota; e Adequações necessárias ao Contrato vigente de Transporte
Coletivo Urbano de Ribeirão Preto.

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

]. Estamos CIENTES de que:
a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua
execução contratual, estarão sujeitos a análise eju1gamento 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, em consonância com o estabelecido na Resolução n“ 01/2011 do TCESP;
e) além de disponiveis 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 dejaneiro de 1993, iniciando-
se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo
Civil;
d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo
eletrônico do “Cadastro Corporativo TCESP « CadTCESP”, nos termos previstos no Artigo 20

das Instruções nºm/2020, conforme “Dec1aração(ões) de Atualização Cadastral” anexa (s);
e) e' de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

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.

Ribeirão Preto, 10 de dezembro de 2021.

Autoridade Máxima do Órgão/Entidade

Nome: Antônio Duarte Nogueira Junior.
Cargo: Prefeito.
CPF: 048.048.818—59

Departamento de Administração Geral
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EXCELENTÍSSIMO (A) SENHOR (A) DOUTOR (A) JUÍZ (A) DE DIREITO DA 2ª VARA DA

FAZENDA PÚBLICA DE RIBEIRÃO PRETO.

PROCESSO Nº: 1015036—07.2020.8.26.0506

REQUERENTE: Consorcio Ribeirão Preto de Transportes Prourbano

REQUERIDO: Município de Ribeirão Preto

MARIANA TITOTO MARQUES, perita nomeada nos autos desta

ação, tendo concluído os trabalhos necessários em consonância

com as normas vigentes, vem apresentar o Laudo Perícial Contábil.

Ribeirão Preto, 10 de fevereiro de 2022.

(assinatura eletrônica)

Mariana Titoto Marques
Perita do Juízo

CRC 15P322832/O-6
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1. SÍNTESE DO OBJETO DA PERÍCIA

O presente laudo tem como intuito atender a r. determinação de (fls. 1314/1320),

a qual ordenou a prova pericial: ”Defiro a produção de prova documenta/ e pericia/

requeridas, consignando que quanto á primeira somente será deferida a juntada de

documentos novos, se observadas as regras contidas no artigo 435, do CPC e, a

pertinência da prova oral será analisada após o desfecho do ju/gamen to do recurso de

ape/açâo interposto pelo Ministério Púb/ico na ação civil púb/ice autos nº
70 70060542020, que foi ext/nta sem reso/ução de mérito. ”

Salienta-se que na realização do trabalho, o planejamento envolveu o estudo prévio

do processo bem como a tomada de ciência do conteúdo e das abordagens dadas,

permitindo e facilitando o exame dos documentosjuntados aos autos.

2. RESUMO DOS AUTOS

Trata—se de ação proposta pelo Prourbano - Consórcio de Ribeirão Preto de

Transportes em face do Município de Ribeirão Preto e da TRANSERP. Conforme petição

inicial de fls. 1/32, 0 Prourbano pretende o restabelecimento do equilíbrio econômico-

financeiro do Contrato de Concessão para a Exploração e Prestação de Serviço de

Transporte Coletivo de Passageiro firmado em 28 de maio de 2012, pois ele teria sido

influenciado pelas consequências da pandemia da Covid—19, tendo em vista a redução

do número de passageiros, que levou à queda na receita auferida sem a proporcional

redução dos custos, 0 que inviabilizaría por completo a operação do serviço objeto do

contrato de concessão.
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Por outro lado, a TRANSERP alegou ilegitimidade passiva, ao argumento de que

compete exclusivamente ao Município, na qualidade de poder concedente, decidir

sobre revisões tarifárias, sanções administrativas, bem como a gestão financeira que

impactará eventual subsídio a ser oferecido ao Consórcio. Já o Município de Ribeirão

Preto, diz que as questões relativas ao pedido de aporte financeiro feitos pela autora

Prourbano em virtude da pandemia, estavam sendo analisadas perante a

Administração Municipal. Além disso, aduziu que houve a redução tarifária por

imposição de Acórdão e que isso ainda gera efeitos que foram agravados pela

pandemia.

3. DILIGÉNCIAS

Houve necessidade de realizar diligências pois nem todos os documentos

necessários para a realização da perícia estavamjuntados nos autos. Assim, em petição

de fls. 2359/2360, essa perita pediu os documentos necessários para o cálculo da Tarifa

segundo a Metodologia GEIPOT. Os documentos foram disponibilizados em fls.

2403/3951.

4. METODOLOGIA
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Os trabalhos realizados tiveram como base de dados as informações e documentos

contidos nos autos, e o arbitramento nas situações necessárias, sendo observados os

termos da decisão do juízo, da legislação vigente referente à matéria a respeito,
inclusive as jurisprudências dominantes e a prática contábil prevista nas normas

brasileiras. A seguir, são elencados os critérios utilizados na elaboração do cálculo.
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4.1 Caracterização do Contrato de Concessão

A Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto, por meio do Edital de n.º 41/2011—6, da

Secretaria Municipal da Administração, abriu processo licitatório para outorga de

concessão a título oneroso para exploração e prestação de serviços de transporte

coletivo público de passageiros.

O valor global do contrato foi e R$ 131.418.369,00, com um prazo de execução de

20 anos. O critério dejulgamento foi o menor valor da tarifa básica, sendo que essa

operação tem a TRANSERP como entidade fiscalizadora. A Figura 1 mostra tais

características:

Figura 1. Características do contrato de concessão

CONCORRÉNCIA N.º 41/11-6
Processo de Compras nº 1.617/11-0

A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO. através do Departamento de Materiais e
Licitações da Secretaria Municipal de Administração, torna público que; na data. horário e local
abaixo assinalados, fará realizar licitação na modalidade de CONCORRENCIA nº 41/2011-6, com
critério de julgamento de MENOR VALOR DA TARIFA BÁSICA (inciso I do att. 15 da Lei
Feder'al8.987/95), em conformidade com as disposições deste Edital e respectivos Anexos.

REGÉNCIA E REGIME

Regência? Leis n.ºs 8987595, 8,6636193 e suas alterações. bem como pela Legislação Municipal
pertinente, autorizada pela Lei Complementar nª 2471. publicada em (JS/092011.
Tipo de licitação: Menor Preço.

,

Classificação das Propostas: MENOR VALOR DA TARIFA BASICA
Regime de execução: Indireta.
Entidade Fiscalizadora: TRANSERP SIA
Prazo do Contrato: Prazo de execução acrescido do prazo de mobilização para o inicio dos
serviços.
Prazo de Execução: 20 (vinte) anos., contactos do início da operação dos serviços podendo ser
prorrogado até por igual período. nos termos do Edital e Contrato.
Valor global do contrato de concessão: R$ 131.418.369.00 (cento e trinta e um milhões,
quatrocentos e dezoito mil. trezentos e sessenta e nove reais)

Fonte: Fls. 91
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Nesse contexto, o Prourbano teve a proposta vencedora e, portanto, detém o

direito à exploração delegada do serviço de transporte coletivo urbano de passageiros

no âmbito do Município de Ribeirão Preto, conforme Contrato nº97/2012 (fls. 60/89),

assinado em 28 de maio de 2012.

Conforme Cláusula 45 do Contrato nº97/2012, a tarifa básica teve valor de R$

2,7481, com reajustes previstos conforme Cláusula 51:

Figura 2. Cláusula 51 — Forma de reajuste da tarifa

CAPÍTULO X «no REAJUSTE E DA REVISÃO DA TARIFA

Cláusula 51 A tarifa básica do serviço de 1mainspork: coletivo será reajustada anualmente com base
na fórmula paramétrica indicada abaixo.

li“ — (PSX Vs )
A“ VC + PlLX Vd * Pax Va) x Tb, onde:

R = Índice de reajuste
Tb = Tarifa Básica conformo proposm apresentada pela Concessionária
VS = Variação da soma do salário :. gratificações do motorista do serviço de transporte

coletivo de Ribeirão Preto conforme Convenção Coletiva do Trabalho;
Ps '— Falor multiplicador (peso) da participação da variação do salário na composição do

reajuste, definido no valor (le 0,40 (quarenta centésimos)
Vc = Variação do índice de Preços do Consumidor Amplo — Origem da FGV código

1004820 iPA-lL—JP - Bens Intermediários — Combustiveis e Lubrificantes para a
Produçãº

Pc = Faror multiplicador (poso) da participação da variação dos combustíveis na
composição do reajuste., dolinido no valor de 0,20 (vinte centésimos).

Vd = Variação dos custos de veiculos considerando Variação do indice de Preços do
Consumidor Amplo — Origem da FGV código 1006829 [PA- Origem —- OG—Dl -
Produtos industriais — Indústria de il'mnslbnnação «Veículos Automotores, Reboques,
Carrocerias o Aulopcças.

W = Fator multiplicador (peso) da panicipação da variação do preço de veiculos na
composição do reajuste., definido no valor de 0,20 (vinte centésimos).
=? Variação do Índice de Preços ao Consumidor - [PC, considerado como critério de
reajuste dos demais itcns (lc: custo.

Pa = Fator multiplicador (peso) da paiticipação da variação dos demais itens de custo na”
composição do reajuste, definido no valor de 0,20 (vinte centésimos). (

Fonte: Fls. 75
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Por outro lado, a Cláusula 53 dispõe sobre a obrigação de o Poder Concedente

recompor o equilíbrio econômico—financeiro nos casos em que houver mudanças nos

encargos da Concessionário sem o ajuste na remuneração na mesma proporção.

Figura 3. Cláusula 53 — Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro

Cláusula 53 Qualquer alteração no ' icargos da Concessionáriª
remuneração, importará na obrigação da Con
íínancuiro do Contrato.

som o proporcional ajuste de sua
cedente de recompor o equilibrio economico-

Paràgmfn ]" A análise da recomposição do equilíbrio coonôrnico—financeiro (lar—sc-á. dentreoutros, nos seguintes casos, que poderão ocorrer simultaneamente ou nâOI

a. Sempre que ocorrer modilic es operacionais determinadas pelo Concedente com oObjetivo de melhorar o atendimento aos usuários e a eficiência do sistema de transpor tccoletivo, de comprovada repercussão nos custos da Concessionária, para mais ou paramenos, coníbrmc o caso;
Sempre qua: ocorrer var ição da composição de investimentos em from. decorrente de
determinação da Concedente, em razao de acréscimo ou diminuição de veiculos,
mudança de modal ou tipo de veículo, ou modificação de vida útil ou idade médiamáxima não estabelecida no Edital.

o. Rcssaiwulos os. impostos sobre a ronda, sempre que forem criados. alterados ouextintos tributos que incidem sobre o serviço ou a receita da Concessionária onsobrcvierem disposições legais. após a data de apresentação das propostas, de
comprovada repercussão nos custos do Concessionária para mais ou para menosconforme o caso.

d. Havendo modificações nos encargos da Concessionária, relativos aos investimentos.
em relação ao definido no Edital. í

8. Sempre que ocorrências supervenientes. docurronh'ts cl..— Fm-ça mnicr, cus-o foliullo, Fam
principe. fato da Administração ou de interferências in'iprcvistas resultem,
comprovadamente, em acréscimo ou redução dos custos da Concossionária. "

Fonte: Fls. 76

Ocorre que, com as restrições impostas pela Pandemia da COVID—19 como a

imposição de quarentena como isolamento social e a redução do funcionamento de

atividades empresariais, o sistema de transporte público foi obviamente afetado com

redução do número de passageiros. Além disso, a Concessionária foi obrigada a operar

com veículos transportando abaixo de sua capacidade operacional, conforme oficio n.º

061/2020 da TRANSERP (fls. 198/200).
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Figura 4. Ofício 061/2020 da TRANSERP

Em que pese a concessão de medida liminar em sede de
Mandado de Segurança suspendendo as determinações contidas na Ação Civil
Pública nº 00104074620205150004, mas, ante as considerações acima
descritas, a TRANSERP, no uso de suas atribuições, determina à V.Sa. a
adoção das medidas abaixo descritas, visando o combate a pandemia pelo
COVlD—ig, bem como, preservar a saúde e o bem—estar dos operadores e
usuários do serviço de transporte coletivo público de passageiros no Municipio
de Ribeirão Preto:

1. Adotar as medidas preventivas para os motoristas que
fazem parte do grupo de risco, visando seu afastamento do posto
de trabalho;
2. Adotar medidas preventivas especiais nos processos de
trabalho internos (garagens) relacionados a manutenção e
higienização dos veiculos;
3. Permitir a circulação de ônibus sem ultrapassar cinquenta
por cento na lotação máxima de pessoas; ou Adotar medidas de
reforço nas linhas. quando necessário evitando transitar com
lotação elevada, preferencialmente com todos sentados;

Fonte: Fls. 199

Nesse contexto, a Concessionária alega que não houve redução de custos de forma

proporcional à redução das receitas, conforme demonstrado nos Ofícios e planilhas de

fls. 374/449. A partir desse contexto, esta perícia entende ser necessária a

recomposição do equilíbrio econômico—financeiro do contrato.
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4.2 Recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do contrato

O Contrato de Concessão define que, no caso de pedido para estabelecimento de

reequilíbrio contratual, deve-se tomar como base a proposta comercial que foi

contemplada pelo Edital de Licitação:

Figura 5. Diretrizes para pleito de reequilíbrio contratual

Paragrafo 2" O pleito de reequilibrio contratual, quando por iniciativa da Concessionária, deveráser protocolado por meu) de requerimento fundamentado, zirrolando os d
[. . . . . .

ados e argumentosqua nativos & qllflnthUVOS _iustiticadores do dus-equilibrio. cm cspcci
d . . al, mediante-A apresentação deum o Financeiro alualizudo. acompanhado de documentos comprobatórios, tomando como base aProposta Comercial ªpresentada no certame licitatório que deu origem a este contrato.

Fonte: fls. 76

O Anexo 4 - INSTRUÇOES PARA A APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL (fls.

2361/2394, define os parâmetros adotados para a proposta originalmente

apresentada. A Proposta Comercial foi decomposta em duas partes. Uma primeira

relativa à proposição da tarifa básica e uma segunda relativa ao estudo de viabilidade

econômico—financeira do contrato como um todo, considerando a implantação do

Programa de Transporte Coletivo e as demais ampliações propostas pela proponente.

A tarifa básica foi calculada a partir da metodologia padrão do GEIPOT.

Posteriormente, essa tarifa foi considerada para estimar a viabilidade econômica do

contrato, a partir da metodologia do Fluxo de Caixa Livre, a fim de se verificar a Taxa

Interna de Retorno do Contrato (TIR).

Nesse sentido, o estudo da Fipe (fls. 239/373) identificou haver um desequilíbrio

contratual com uma perda de R$ 132,53 milhões (em moeda de 10 dejulho de 2011)

ao Prourbano ao longo de todo o contrato, na data de junho de 2019, ocorrido,

principalmente, pela queda na demanda em relação ao originalmente previsto.
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Ocorre que, em que pese a qualidade apresentada pelo estudo, essa perícia

entende que não há relação direta entre as conclusões apresentadas e o objeto dessa

ação. A questão refere—se à metodologia que foi utilizada, o Fluxo de Caixa Livre, que

essa perícia entende ser inadequada nesse processo pelas seguintes razões:

(i) Nessa ação especifica, o objetivo é discutir o efeito do impacto da pandemia

no contrato. No uso do Fluxo de Caixa Livre deve—se considerar todos os

eventos que causam desequilíbrio no contrato, o que foge ao objeto da

ação.

(ii) Apesar de sua ampla utilização na área de finanças, há certa subjetividade

no método, visto que ele depende das premissas usadas para estimar os

fluxos de caixa.

(iii) As premissas utilizadas vão sempre depender de quem é o avaliador, o que

geraria uma interminável discussão processual.

A partir das razões supracitadas, essa perícia entende que a metodologia do Fluxo

de Caixa Livre não deve ser utilizada para cálculo do reequilíbrio contratual. Dessa

forma, a Metodologia GEIPOT, usada para o cálculo da tarifa básica, além de ser

prevista no Edital da proposta original (Figura 6), é a mais adequada para esta situação.

Figura 6. Previsão contratual da GElPOT

1.2 instruções para a apresentação da proposta de tarifa básica

Na apresentação da proposta de tarifa básica os proponentes deverão observar as orientações
dadas a seguir.

A. Modelo e metodologia de cálculo padrão
Deverá ser utilizada a metodologia padrão do GEIPOT. que é o modelo empregado
pela Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto. Os modelos das tabelas a serem
empregadas constam do Anexo 4.1 deste Anexo.

Fonte: fls. 2364
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4.3 Metodologia GEIPOT

A metodologia é a definida pela Empresa Brasileira de Planejamento de

Transporte — GEIPOT. Compreende, basicamente, a produção de um orçamento ou

cálculo estimado dos custos da prestação do serviço de transporte coletivo. O valor

obtido permite o cálculo do custo por passageiro (tarifa técnica) mediante o quociente

de seu valor pela quantidade de usuários.

Os custos de prestação dos serviços são calculados através da estimativa das

despesas que incidem sobre sua execução utilizando—se índices de consumo padrão

aplicados aos preços e salários vigentes e os dados de produção envolvidos. Os índices

de consumo são aqueles definidos nas pesquisas realizadas pelo GEIPOT em diferentes

condições operacionais brasileiras e por isso são expressos em valores mínimos e

máximos.

Os dados de produção necessários são a frota total e operacional, por tipo de

veiculo e faixa de tempo de fabricação (idade) e a quilometragem total, também por

tipo de veículo. A metodologia define os custos em variáveis e fixos. Os custos variáveis

são os custos que variam em função da rodagem executada (como exemplo: pneus e

combustível). Os custos fixos são os custos que não variam com a rodagem, mas sim

com a quantidade de veículos.

Os índices considerados são: consumo de combustíveis, lubrificantes, pneus e
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Erecapagem, peças e acessórios, de depreciação do capital em veículos, de depreciação

de máquinas, instalações e equipamentos, remuneração do capital em veículos, de

remuneração de máquinas, instalações e equipamentos, de remuneração de

almoxarifado, com motoristas, com agentes de cobrança, com pessoal de tráfego, com

pessoal de manutenção e administração, benefícios, remuneração da diretoria,
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despesas com seguro obrigatório, com seguro de responsabilidade civil, despesas
administrativas gerais, tributos e outras despesas calculadas sobre a receita.

Importante ressaltar que o Anexo 4já apresenta parâmetros pré—definidos como
a taxa de depreciação a ser usada (item e), os custos de remuneração (itens h, i), custos

com motoristas (item j), com agentes de cobrança (item k), com pessoal de tráfego

(item 1), das despesas (item r), tributos (item 5). Dessa forma, os cálculos elaborados

consideram esses valores que já foram pré—estabelecidos. Assim, as informações

necessárias para o cálculo do GEIPOT foram solicitadas por meio de petição de fls.

2359/2360.

Figura 7. Documentos solicitados para elaboração do GEIPOT

Marian: Tlloto Marques
Mestre em Contabilidade e
Controladoria — FEAR? USP

Perita C ontabil
CRC lSP322832/0-6

Dessa forma. para a finalização dos cálculos, a perícia precisara das seguintes

informações acompanhadas de seus respectivos comprovantes fiscais:

' Periodo: mensal, de março de 2020 até setembro de 2021,

- Composição da frota por tipo de veículo e faixa etária.

' Lista das frotas que funcionaram na pandemia.

- Quilometragem percorrida por txpo de veiculo.

' Total de hinos de combustivel consumido por tipo de veículo no mesmo período

de apuração da quilometragem percorrida.

' Vida útrl dos pneus da frota expressa em km,

' Tipo de pneu predominante na frota,

» Quilometragem percorrida ao mês. produtiva e improdutíva.

. Consumo de peças e acessórios coma referência da frota.

« Custo fixo mensal composto por. Depreciação da frota; a remuneração do

capital; despesas com pessoal (despesas relativas a mão-demora e é- constituído

pelas despesas com pessoal de operação, de manutenção, de administração,

beneficios e remuneração da diretoria assalanada — segregado por salário e

encargos sociais) e despesas administrativas (seguro obrigatóno, Imposto sobre

a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e seguro de responsabilidade

(Wil).

' Quantidade de passageiros: separados com e sem desconto,

Fonte. Fls. 2359
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A metodologia do GEIPOT possui planilha padronizada, conforme demonstrado no

Anexo 4 do Edital (fls. 2390/2392). Assim, com as informações apresentadas, essa

perícia inseriu os dados nas planilhas padronizadas (Anexo 1) durante o período

analisado com o objetivo de se chegar a tarifa básica mensal. A tarifa encontrada foi

comparada com a tarifa cobrada. O desequilíbrio contratual mensal foi calculado com

base na diferença entre a encontrada e a cobrada, multiplicada pelo número de

passageiros.

A Tabela 1 detalha o cálculo do desequilíbrio contratual conforme parâmetros

supracitados.

Tabela 1. Desequilíbrio contratual (03/2020 a 09/2021)

Quantidade deCompetência Tarifa GEIPOT Tarifa Cobrada Diferença .passageiros Desequilíbrio

março-20 R$ 6,17 R$ 4,20 R$ 1,97 1.932.719 — 3.807.144,44
abril-20 R$ 10,61 R$ 4,20 —R$ 6,41 786.367 — 5.043.022,06

maio—20 R$ 9,69 R$ 4,20 —R$ 5,49 838.310 — 4.601.901,78
junho—20 R$ 8,65 R$ 4,20 —R$ 4,45 970.226 » 4.319.313,53
julho—20 R$ 9,20 R$ 4,20 -R$ 5,00 1.022.720 — 5.110.126,78

agosto—20 R$ 8,80 R$ 4,20 354,60 1.099.334 — 5.051.562,85
setembro—20 R$ 8,19 R$ 4,20 R$ 3,99 1.215.289 » 4.843.530,07

outubro-20 R$ 7,70 R$ 4,20 —R$ 3,50 1.350.206 — 4.728.538,14
novembro-20 R$ 7,46 R$ 4,20 -RS 3,26 1.371.617 . 4.465.995,03
dezembro-20 R$ 7,51 R$ 4,20 »RS 3,31 1.390.458 — 4.605.913,02

janeiro-21 R$ 8,25 R$ 4,20 —R$ 4,05 1.283.879 — 5.203.688,82
fevereiro-21 R$ 8,34 R$ 4,20 —RS 4,14 1.282.095 - 5.303.181,71

março-21 R$ 9,68 R$ 4,20 —R$ 5,48 1.104.232 , 6.047.218,95
abril—21 R$ 8,82 R$ 4,20 -RS 4,62 1.154.916 . 5.330.134,80

maio-21 R$ 10,27 R$ 4,20 —RS 6,07 989.930 - 6.012.542,41
junho—21 R$ 10,97 R$ 4,20 -R$ 6,77 1.002.448 — 6.790.02135
julho—21 R$ 9,14 R$ 4,20 —R5 4,94 1.384.679 — 6.846.031,76

agosto-21 R$ 8,01 R$ 4,20 -R$ 3,81 1.603.400 — 6.104.698,82
setembro-21 R$ 8,02 R$ 4,20 -R$ 3,82 1.642.426 — 6.270.539,64

-RS100.48S.105,96
Fonte. Elaboração própria
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Assim, verifica—se que há um desequilíbrio no valor total de R$ 100.485,106 para o

período de março de 2020 até setembro de 2021. Por outro lado, a partir da Lei 14.571/

2021, 0 Prefeitura autorizou crédito suplementar de até R$ 17.000.000,00 para a

Concessionária. Portanto, do valor do desequilibrio deve ser deduzido esse crédito

suplementar, conforme Tabela 2. Dessa forma, o valor final que essa perícia entende

como desequilíbrio do contrato perfaz R$ 83.485.105,96 (oitenta e três milhões,

quatrocentos e oitenta e cinco mil, cento e cinco reais e noventa e seis centavos).

Tabela 2. Diferença do desequilibrio contratual (03/2020 a 09/2021)

Desequilíbrio apurado
(03/2020 a 09/2021)
Crédito suplementar , 1700000000

100.485,10596

Diferença desequilíbrio 83.485.105,96
Fonte. Elaboração própria

5. QUESITOS

5.1 Quesitos — Transerp (fls.1340/1343)

1) Qual a competência da TRANSERP no âmbito do contrato de concessão nº97/2012?

Resposta: A TRANSERP é a entidade fiscalizadora do contrato.

2) Já houve rescisão do contrato?

Resposta: Não.

3) Como é elaborado o cálculo da tarifa?

Resposta: Pela Metodologia GEIPOT.

4) Já houve revisão tarifária?
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Resposta: Sim.

5) Em caso positivo, quando e se tem conhecimento dos relatórios técnicos

pertinentes?

Resposta: Conforme relatório da Fipe: ”A operação do consórcio Pró Urbano foi
iniciada em dezembro de 20 72, sendo que o primeiro reajuste foi realizado emjaneiro
de 20 73. O valor do primeiro reajuste seria de 6, 72%, o que levaria a tarifa de R$ 2, 748 7

a R$ 2,97 63. No entanto, o valor da tarifa ao usuário estabelecido pelo Decreto 8 de
27/07/2073 foi de R$ 2,90. Em julho de 2073 houve uma redução no valor da tarifa,

que recalcu/ada pelo Município, seria reestabelecida em R$ 28708.

O ca'/culo para essa redução foi feito com base na desoneração de PIS e Cofins
(impostos sobre faturamento) concedida pelo Governo Federal as atividades
relacionadas ao transporte coletivo, assim como de INSS sobre a folha de pagamento
(passando a ser cobrada alíquota sobre faturamento). No entanto, conforme o Decreto
700 de 07/07/20 73, a nova tarifa foi fixada em R$ 2,80, Alem disso, devido à realidade
econômico—financeira do contrato ter sido distinta daquela prevista a“ época da
licitação, em maio de 20 74, o Poder Concedente, por meio da Transerp S.A., firmou um
contrato com a OFICINA Engenheiros Consultores Associados Ltda., doravante
OFICINA, cujo objetivo era a elaboração de um estudo contemplando uma revisão
tarifária mediante a atualização do fluxo de caixa da concessão, em razão de
significantes alterações da demanda, dos custos operacionais e dos investimentos
ocorridos no período dos três primeiros semestres de vigência do contrato de
concessão.

O estudo da OFICINA concluiu que, mantida a tarifa estabelecida em 20 73 no valor de
R$ 2,80, o con trato de concessão estaria desequilibrado económica e financeiramente.
De acordo com o estudo, seria necessária uma tarifa no valor de R$ 3, 7077 para que o
equilibrio econômico-financeiro do contrato fosse reestabelecido. Essa tarifa deveria
entrar em vigor em 7 º de julho de 20 74. 'tl
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A partir da conclusão desses estudos, fora assinado um Termo de Ajustamento de
Conduta entre as partes do contrato, elevando a tarifa para R$ 3,00, em outubro de
20 74. Em julho de 20 75 a tarifa sofreu o reay'uste anual, conforme previsão contratual,
passando de R$ 3,00 para R$ 3,40. O reajuste representou um ganho real, que
amenizou o déficit tarifário acumulado até 20 75. Em 37 dejulho de 20 7 6, a tarifa sofreu
novo reay'uste anual e, mediante o Decreto nº 239, passou a valer R$ 3,80.

14

Para

conferir

o

original,

acesse

o
site

https://esa;.tjsp.jus.brlpastadigitaIlpglabrirConferenciaDocumentodo,

informe

o

processo

1015036-07.2020.8.26.0506

e

código

8ACDFGC.

Este

documento

é
cópia

do

original.

assinado

di



fls. 3974

Mariana Titoto Marques
Mestre em Contabilidade e
Controladoria — FEARP USP

Perita Contábil
CRC 15P322832/O—6

Um estudo rea/[zado pela ECOMM C onsu/toresAssoc/ados, realizado emjulho de 20 77,

constatou um desequi/íbn'o econômico -f/'nance/'ro na concessão desfa vora've/ ao
Conso'rc/o PróUrbano. Segundo o estudo, a tarifa de reequilíbrio do contrato, a' época,
deveria ser de R$ 4,349. No entanto, o rea/u_ste anua/ praticado, conforme o Decreto
nº 272 de 28/08/2077, aumentou o va/or para R$ 3,95. Em 25 de ju/ho de 2077)
med/ante o Decreto nº 220, a tanta foi reajustada para R$ 4,20, montante que passaria
a valer a partir de 30 de julho de 20 78. Ocorre que, ta/ ato fora suspenso por deC/são
lim/nar da justiça, só entrando efetivamente em vigor e 75/09/20 78 e pre va/ecendo até
os dias de hoje. ”

6) Qual a importância do IPK no cálculo tarifário?

Resposta: É o índice de passageiros equivalentes, calculado pela divisão entre os

passageiros totais e a quilometragem total. É usado no cálculo da tarifa de referência,

7) Quais os principais insumos que compõem os custos determinantes tarifa do

transporte coletivo?

Resposta: Consumo de combustíveis, lubrificantes, pneus e recapagem, peças e

acessórios, de depreciação do capital em veículos, de depreciação de máquinas,

instalações e equipamentos, remuneração do capital em veículos, de remuneração de

máquinas, instalações e equipamentos, de remuneração de almoxarifado, com

motoristas, com agentes de cobrança, com pessoal de tráfego, com pessoal de

manutenção e administração, benefícios, remuneração da diretoria, despesas com

seguro obrigatório, com seguro de responsabilidade civil, despesas administrativas

gerais, tributos e outras despesas calculadas sobre a receita.

8) Existe subsídio por parte da Prefeitura Municipal?

Resposta: Sim.

9) Existem descumprimentos de cláusulas contratuais pelo Consórcio PróUrbano?
15
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Resposta: Não há elementos nos autos que comprovem algum descumprimento por

parte da Concessionária.

10) O município poderia subsidiar o serviço de transporte coletivo sem lei autorizativa?

Resposta: Não.

11) A Prefeitura Municipal enviou, em 2020, algum Projeto de Lei para a Câmara

Municipal solicitando autorização para pagamento de subsídio ao Consórcio

PróUrbano?

Resposta: Sim, inclusive há notícia veiculada sobre esse tema.
https://www.acidadeon.com/ribeiraopreto/cafeweek/NOT,0,0,'t 531429,prefeitu

ra—quer»paqar-prourbano-com-recursos-da-saude.aspx

httpsz/lwww.revide.com.br/noticias/politica/prefeitura-de-ribeirao—preto—

envia-proieto—de-socorro-financeiro-prourbano/

12) Durante a pandemia, o Consórcio PróUrbano deixou de operar alguma linha do

serviço de transporte coletivo?

Resposta: Sim.

13) Durante a pandemia, houve redução da frota em operação?

Resposta: Sim, conforme exigência do Ofício da TRANSERP.

14) Durante a pandemia, houve redução da quilometragem percorrida pelos ônibus?

Resposta: Sim.

15) Durante a pandemia, houve redução da demanda de passageiros transportados?
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Resposta: Sim, conformejá abordado em tópicos anteriores do Laudo.

5.2 Quesitos - Prourbano (fls.1346/1352) e complementares (fls. 2323/2324)

1) Analisando 0 EDITAL em seu Item 9.2. Julgamento da Proposta Comercial do Edital

de Concorrência N.º 41/11—6, que dispõe sobre "CRITÉRIO DE JULGAMENTO", é

possível afirmar que a concorrência se deu pela modalidade de "Menor Tarifa

Proposta”? Em caso negativo, queira a Sra. Perita explicar as razões de divergência.

Resposta: Sim, conforme já abordado em tópicos anteriores do Laudo.

2) Analisando 0 EDITAL em seu Item 7. Do Envelope II — Proposta Comercial, subitem

7.2, é possível afirmar que os Licitantes deveriam se ater aos critérios, indicadores,

fórmulas, parâmetros e modelos estabelecidos no Anexo 4 "INSTRUÇOES PARA

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL" para formulação da proposta comercial?

Em caso negativo, queira a Sra. Perita explicar as razões de divergência.

Resposta: Sim, conformejá abordado em tópicos anteriores do Laudo.

3) Analisando 0 EDITAL em seu Item 7. Do Envelope II — Proposta Comercial, subitem

7.4.1, é possível afirmar que a metodologia de cálculo da tarifa adotada por este EDITAL

foi a metodologia do GEIPOT, do Ministério dos Transportes? Em caso negativo, queira
a Sra. Perita explicar as razões de divergência.

Resposta: Sim, conformejá abordado em tópicos anteriores do Laudo.

4) Analisando o Anexo 4 "INSTRUÇOES PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

COMERCIAL" em seu Item 1.2 Instruções para a apresentação da proposta de tarifa

básica, em seu subitem D. Dados operacionais, é possível afirmar que 0 EDITAL
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apresentava dados operacionais como Frota e Quilometragem rodada que deveriam

ser obrigatoriamente utilizados na formulação da proposta comercial? Em caso

negativo, queira a Sra. Perita explicar as razões de divergência.

Resposta: Sim, como parte da Metodologia GEIPOT.

5) Ainda analisando o Anexo 4 ”INSTRUÇOES PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

COMERCIAL" em seu Item 1.2 Instruções para a apresentação da proposta de tarifa

básica, em seu subitem E. Passageiros a serem considerados, é possível afirmar que 0

EDITAL apresentava a quantidade de passageiros pagantes que deveriam ser

obrigatoriamente utilizados na formulação da proposta comercial? Em caso negativo,

queira a Sra. Perita explicar as razões de divergência.

Resposta: Sim, com demanda de 3.390.809 passageiros pagantes.

6) Analisando o Anexo 4 ”INSTRUÇÓES PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

COMERCIAL” em seu Item 2. Instruções para a apresentação estudo de viabilidade

econômico-financeira de todo o período da concessão do EDITAL relativo à

"PROPOSTA COMERCIAL", é possível afirmar que o licitante deveria apresentar planilha

de custo e fluxo de caixa econômico com o objetivo de demonstrar, de forma clara, a

viabilidade do contrato como um todo? Em caso negativo, queira a Sra. Perita explicar

as razões de divergência.

Resposta: Sim, conformejá abordado em tópicos anteriores do Laudo.

7) Sendo positivas as respostas aos quesitos acima apresentados, e possível afirmar

que a DEMANDA, base para cálculo da receita no estudo econômico, conforme

descrito no parágrafo 3º do item 2.2.3 "Demanda de Passageiros e Receita” do Anexo
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4 "INSTRUÇÓES PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COM ERCIAL" é variável

fundamental para determinação da tarifa mínima que permite a viabilidade econômica

do contrato? Em caso negativo, queira a Sra. Perita explicar as razões de divergência.

Resposta: Sim.

8) Sendo positiva a resposta do quesito acima, é possível afirmar que a variação da

Demanda ao longo da concessão, pode impactar de forma direta no equilíbrio

econômico do contrato?

Resposta: Sim, haverá impacto direto no equilíbrio econômico do contrato.

9) Analisando 0 EDITAL em seu Item 3. DAS CARACTERÍSTICAS DA CONCESSÃO,

subitem 3.134 é possível afirmar que este subitem diz exatamente que: "Qualquer

alteração nos encargos da Concessionária, sem o proporcional ajuste de sua

remuneração, importará na obrigação da Concedente de recompor o equilíbrio

econômico—financeiro do Contrato"? Em caSo negativo, queira a Sra. Perita explicar as

razões de divergência.

Resposta: Sim, conformejá abordado em tópicos anteriores do Laudo.

10) Analisando 0 EDITAL em seu Item 3. DAS CARACTERÍSTICAS DA CONCESSÃO,

subitem 3.13.4.1. alínea e. é possível afirmar que este subitem diz exatamente que:
3.13.4.1.: “Para os efeitos previstos nos itens anteriores, a análise da recomposição do
equilíbrio econômico—financeiro dar—se-á, dentre outros, nos seguintes casos, que
poderão ocorrer simultaneamente ou não".... alínea e): “sempre que ocorrências

supervenientes, decorrentes de força maior, caso fortuito, fato príncipe, fato da

Administração ou de interferências imprevistas resultem, comprovadamente, em
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acréscimo ou redução dos custos da Concessionária”? Em caso negativo, queira a Sra.

Perita explicar as razões de divergência.

Resposta: Sim, conformejá abordado em tópicos anteriores do Laudo.

11) Analisando 0 EDITAL em seu Item 3. DAS CARACTERÍSTICAS DA CONCESSÃO,

subitem 3.13.4.2. é possível afirmar que a forma/metodologia de cálculo para

recomposição do equilíbrio econômico-financeiro está definida no Contrato de

Concessão cuja minuta integra o Anexo 2 do EDITAL? Em caso negativo, queira a Sra.

Perita explicar as razões de divergência.

Resposta: Sim, conformejá abordado em tópicos anteriores do Laudo.

12) Analisando a Minuta do Contrato de Concessão, apresentada no Anexo 2 do

EDITAL em seu CAPÍTULO X—DO REAJUSTE E DA REVISÃO DA TARIFA Parágrafo 2º, e

possível afirmar que o estudo financeiro que deverá fundamentar o cálculo do

desequilíbrio contratual deverá ter como base a Proposta Comercial apresentada no

certame licitatório que deu origem a este contrato? Em caso negativo, queira a Sra.

Perita explicar as razões de divergência.

Resposta: Sim, conformejá abordado em tópicos anteriores do Laudo.

13) Analisando a Proposta Comercial vencedora, apresentada no certame licitatório,

que deu origem ao contrato, é possível afirmar que os parâmetros de consumo e

coeficientes de utilização dos custos que são base para o cálculo do desequilibrio

contratual são:
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COEFICIENTES E PERCENTUAIS [

Custo Variável Cusm Fixo
Dáªºº I Em Coe? mu 8 mas Vnàn eccnumimmeszte :an ªtacªdo 1,91“:

na.—«lu : km liz—ef. t a me ui mc, pecado
0.350“ & mz Coef, cortante com); 5 mºl . (qu th, (599031
0.011? & km Cwâc 10.00 E; Valo: 49531qu do veículo leve
mitose 30.00 º , Vaic): xekdm! do modo pesado
mma 26.00 ' . nim aeudnal da rem do normal
413055 :, pºça: : aces ? “e, ezpecu) 11,00 , —

ZW ur. Ntimrm de raspªgem p ; Veit-vio teve 033? 4 .:l de motorista
zm º:.sv =

a F mga mal de, mmm
1,00 em ,,_ Enc::go ma de íwxz'decpaclmue

105.000,00 2.60 b,ww Fixo: de L'Lãh çãº de motor.-sta
105-ººº,ºº .Ui Rindo pºndo ªnªº h rm Frito: de L de mixado;
mamona , .; ma K'éu'nkv espe-cul 0.10 em.: inox de L'uhzaçiu de úwzládexpadunte

mm -. «p., Coma-me de pratos) de ““mundº
mom wp». Coeficiente de pet; adummtnum
0,0117 un Coeâcienre de (lei). gema
uma ". Som: da: «EC; icms sobre ; mein

Sendo veiculo Leve considerado o veículo convencional, veiculo pesado considerado o

veículo Padron e veículo especial considerado o micro—ônibus?

Resposta: Sim.

14) Analisando os percentuais de encargos e alíquotas sobre a receita da

proposta comercial apresentada no certame licitatório em 2012, podemos afirmar que
eles não consideravam as desonerações da Folha, com o INSS, e do PIS/COFINS, que
entraram em vigor para o setor em 2015 e 2013 respectivamente? Sendo positiva a

resposta, podemos afirmar que os atuais percentuais são 42,87% de encargos sociais

(exclusão de 20% do INSS) e 6,29% de alíquotas sobre a receita (exclusão de 3,65% do

PIS/COFINS e inclusão de 2% do INSS), sendo 2% de ISS + 2% de INSS + 2% da

Transerp pelo gerenciamento do sistema + 0,29% de parcela equivalente ao custo com

a comercialização dos cartões pela rede varejista? Em caso negativo queira a Sra. Perita

apresentar as alíquotas atuais e suas composições.

Resposta: Sim, há de ser considerada a mudança em relação aos tributos de Pis/Cofins.

15) Analisando as matrizes de Receitas e Custos do Transporte Público sob pneus,
tendo em referência o contrato de concessão assinado em 28 de maio de 2012 e
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respectivo edital de licitação, é possível afirmar que o principal gerador de receita são

os passageiros equivalentes (passageiros que equivalem ao pagamento de uma tarifa

integral) e que o principal gerador de custos é a quantidade de quilômetros rodados,

que determina de forma direta o consumo de combustível, lubrificantes, pneus,

manutenção, etc? Em caso negativo, queira a Sra. Perita explicar as razões de

divergência.

Resposta: Sim.

16) Analisando os dados operacionais do consórcio, especialmente passageiros

equivalentes (passageiro que equivalem ao pagamento de uma tarifa integral) e

quilometragem rodada, comparando—se os 12 meses imediatamente anteriores ao

início da Pandemia de COVID com o período da Pandemia, conforme gráfico abaixo, é

possível afirmar que as ações do poder concedente de restrições de circulação da

população e restrições à abertura do comércio, assim como a precaução das pessoas

em circular pela cidade, reduziram de forma significativa o volume de passageiros

equivalentes, de forma mais que proporcional a redução na quantidade de quilômetros

rodados?

Passageiros Equiv. «& Km Rodados
rz=árltts,x(i—1-)..l»-, 19: .> 535 ,SQUÍFPSS mma

M&ª'ímxh«mw—"WW“

,”,(N : ?> ,,“ mam ! .a

Resposta: Sim, conformejá abordado em tópicos anteriores do Laudo.
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16) Havendo a constatação de redução na demanda mais que proporcional a redução

na produção quilométrica, ao longo do período de Pandemia e, com base na

metodologia apresentada pelo EDITAL em seu ANEXO 4 “INSTRUÇÓES PARA

APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL" ejá considerando os possíveis impactos

em redução de custos e despesas do concessionário com reduções autorizadas pelo

Governo Federal durante alguns meses da Pandemia, como redução de jornada de

trabalho e suspensão temporária de contratos de trabalho, é possível a Sra. Perita

calcular, com base na regra contratual que considera a metodologia do GEIPOT e os

parâmetros apresentados na proposta comercial vencedora do certame, o déficit

mensal do contrato ao longo dos meses sob efeito da Pandemia de COVID, que vão

de março de 2020 até a data atual? Em caso afirmativo, queira a Sra. Perita apresentar
os referidos cálculos e em caso negativo queira o Sra. Perita explicar as razões da

impossibilidade.

Resposta: Sim, valores calculados na Tabela 1.

17) Analisando as páginas 100 à 145 do processo 2021/010655—3 constantes no

documento juntado “Processo 2021-010655—3 - Fls— 1 a 146" é possível afirmar que a

TRANSERP (Empresa de Trânsito e Transporte Urbano de Ribeirão Preto S/A), discorre

sobre o Ofício nº 13/2021 — GES — PREF enviado pela concessionária à Prefeitura

Municipal com cópia a TRANSERP, no qual a concessionária apresenta seu cálculo de

desequilíbrio para o período de março de 2020 à março de 2021?

Resposta: Sim.

18) Ainda analisando as páginas 100 à 145 do processo 2021/010655—3 constantes no

documento juntado “Processo 2021 —010655—3 - Fls— 1 a 146“, é possível afirmar que a

Concessionária calcula o valor do desequilíbrio do período de março de 2020 a março
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de 2021 no valor total de R$ 4850258126 e que a TRANSERP rebate este cálculo

concluindo e reconhecendo um desequilíbrio para este mesmo período, de março de

2020 a março de 2021, no montante de R$ 35.859.787,91?

Resposta: Sim.

5.3 Quesitos — Município de Ribeirão Preto (fls.1354/1352) e complementares
(fls. 2320/2322)

1) Quais foram os critérios técnicos utilizados para a aferição da queda ou não da

receita da requerente e qual foi o período analisado?

Resposta: Período analisado: março/2020 a setembro/2021. Para aferição da queda da

receita foram analisadas as informações fornecidas pela Concessionária que foram

inseridas nas planilhas do GEIPOT.

2) No entender da r. Perita] as consequências econômicas causadas pela pandemia

afetaram mais a atividade econômica da requerente do que outras atividades

econômicas correlatas?

Resposta: Entendo que a resposta a esse quesito implica emjuízo de valor.
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d.3) No entender da r. Perita, frente ao estabelecido pela Lei Municipal nº 14.571/2021,

pode se considerar do ponto de vista técnico que o Município ficou inerte às

consequências financeiras da atividade econômica da requerente causadas pela

pandemia?

Resposta: Sim.
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4) Queira a r. Perita esclarecer como foram tratados no seu trabalho técnico os repasses
financeiros realizados pelo Município autorizados pela Lei Municipal nº 14.571/2021,

inclusive o disposto em seu artigo 7º.

Resposta: Sim, foram considerados na Tabela 2.

5) No entender da r. Perita, a requerente comprovou ter realizado esforços de redução

de seus custos em razão dos reflexos do Decreto Municipal nº 76/2020 e Decreto

Estadual nº 64.879/2020?

Resposta: Entendo que a resposta a esse quesito implica emjuizo de valor.

6) No entender da r. Perita, como prestadora de serviços da área de transportes e

conhecedora de todas as regras do Edital, a requerente estava ciente dos riscos de sua

atividade econômica?

Resposta: Sim.

7) No entender da r. Perita, os estudos juntados pela requerente se prestam para

comprovar a alegação de queda de receita no período da pandemia?

Resposta: Não pois foi elaborado em período anterior à pandemia, bem como foi

utilizada a metodologia do Fluxo de Caixa Livre, que entendo ser inadequada para o

objeto dessa ação.

8) Informe o que mais for de interesse para a perícia.

Resposta: Nada a complementar.

9) Requer—se a apresentação de eventuais quesitos complementares.

Resposta: Nada a complementar.
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10) Considerando o contrato de concessão como um todo, houve por parte da

requerente PROURBANO o cumprimento de as obrigações financeiras dele decorrente,

incluindo-se investimentos e renovações de frota a justificar a necessidade de

recomposição financeira?

Resposta: Entendo que esta questão está além da Perícia Contábil. Não encontrei

elementos nos autos que indiquem que houve descumprimento por parte da

Concessionária em relação ao contrato.

11) Com a edição da LEI 14.571/21, há como ser considerado os valores nela constantes

como suficientes às inconsistências/desequilibrios financeiros apontados pela

requerente?

Resposta: Não, o valor é insuficiente, conforme Tabela 2.

12) Caso positiva a resposta anterior, foram observadas, que:

a) Suspensão do pagamento da tarifa de gerenciamento e fiscalização pelo

Consórcio PróUrbano à TRANSERP por força de decisão liminarjudicial, desde

abril de 2016, ainda sem trânsito emjulgado;

b) Renovação da frota de ônibus e micro—ônibus, com previsão contratual para ser

iniciada em dezembro de 2016, mas só efetivada parcialmente em 2018;

c) Não instalação de rádio comunicador na frota de ônibus e de micro—ônibus;
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d)Não implantação e manutenção de 400 (quatrocentos) postos de recarga de

cartões eletrônicos de transporte, estabelecido em clausula contida no Primeiro

Termo de Rerratificação;

e) Ausência de Seguro de Responsabilidade Civil para cobrir eventuais prejuízos

causados a usuários e a terceiros em geral, desde o início do contrato de concessão;
f) Não instalação de 50 (cinquenta) abrigos nos anos de 2019 e 2020;
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g) Realização parcial da manutenção dos elementos de sinalização dos pontos de

ônibus (postes de madeira e totens), bem como dos abrigos metálicos e de

concreto;

h) Realização parcial da manutenção, conservação e segurança dos terminais de

ônibus e estações de embarque/desembarque de passageiros;
i) Desativação do SRU— Serviço de Relacionamento como Usuário, especialmente

quanto a contratação de empresa especializada para tal finalidade;

j) Desativação das equipes externas de fiscalização a cargo do Consórcio

PróUrbano;

k) Desativação do Departamento de Análise de Imagens captadas pelas câmeras

instaladas nos ônibus e micro—ônibus;

1) Desativação da operação dos ônibus Padron nas linhas

circulares.

Resposta: Resposta negativa ao quesito anterior.

13) Com a tabulação e processamento dos dados contábeis do plano de contas padrão
do Consórcio Pró Urbano e das suas empresas operadoras no período de 2013 a 2020,

Bem como outros levantamentos que se fizerem necessários, com a finalidade de

verificação dos custos efetivos comprovados, há efetivo prejuízo na operação do

transporte público ajustificar a necessidade do reequilíbrio almejado em decorrência
das oscilações ocorridas no exercício 2020/2021?

Resposta: Sim, conforme apurado pela Metodologia GEIPOT, na Tabela 1.

14) O modelo de cálculo econômico—financeiro da concessão (Demonstrativo de
Resultados Econômicos - DRE e Fluxo de Caixa — FC) com base nos parâmetros da

proposta comercial apresentada pelo Consórcio PróUrbano, nos levantamentos de
custos realizados e no histórico de demanda e receitas] são suficientes à manutenção
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do equilíbrio na execução da concessão, ou há defasagem a exigir a

recomposição/modificação do modelo?

Resposta: Conforme abordado em tópicos anteriores, entendo que a metodologia do

Fluxo de Caixa Livre, é inadequada para o objeto dessa ação.

15) Para a análise da necessidade de reequilíbrio, está sendo considerado:

a) Avaliação tecnico—economica quanta à evolução de receitas e de custos, bem

como sua correspondência com o modelo e os parâmetros originais da

concessão;

b) Analise do impacto economico—financeiro decorrente da adoção de alterações

no contrato de concessão relacionadas com algumas obrigações, tais como as

seguintes, mas não se limitando a elas:

c) fornecimento e instalação de 25 (vinte e cinco) abrigos metálicos por ano;

d) manutenção dos elementos de sinalização dos pontos de ônibus (postes de

madeira e t6tens) e dos abrigos metálicos e de concreto;

e) manutenção, conservação e segurança dos terminais de ônibus e estações de

embarque/desembarque de passageiros.

Resposta: Conforme abordado em tópicos anteriores, entendo que a metodologia do

Fluxo de Caixa Livre, é inadequada para o objeto dessa ação. Foi utilizada a

Metodologia GEIPOT, conforme previsão no Anexo 4 da proposta original.
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6. CONCLUSÃO

O presente laudo tem como intuito atender a r. determinação de (fls. 1314/1320),

a qual ordenou a prova pericial. Trata-se de ação proposta pelo Prourbano - Consórcio

de Ribeirão Preto de Transportes em face do Município de Ribeirão Preto e da

TRANSERP. Conforme petição inicial de fls. 1/32, 0 Prourbano pretende o

restabelecimento do equilíbrio econômico—financeiro do Contrato de Concessão para
a Exploração e Prestação de Serviço de Transporte Coletivo de Passageiro firmado em

28 de maio de 2012, pois ele teria sido influenciado pelas consequências da pandemia
da Covid—19, tendo em vista a redução do número de passageiros, que levou à queda

na receita auferida sem a proporcional redução dos custos, 0 que inviabilizaria por
completo a operação do serviço objeto do contrato de concessão.

Por outro lado, a TRANSERP alegou ilegitimidade passiva, ao argumento de que
compete exclusivamente ao Município, na qualidade de poder concedente, decidir

sobre revisões tarifárias, sanções administrativas, bem como a gestão financeira que
impactará eventual subsídio a ser oferecido ao Consórcio. Já o Município de Ribeirão

Preto, diz que as questões relativas ao pedido de aporte financeiro feitos pela autora
Prourbano em virtude da pandemia, estavam sendo analisadas perante a

Administração Municipal. Além disso, aduziu que houve a redução tarifária por
imposição de Acórdão e que isso ainda gera efeitos que foram agravados pela

pandemia.

Essa perícia apurou o desequilíbrio financeiro a partir da Metodologia do GEIPOT,

conforme previsão no Anexo 4 do Edital original. Com as informações apresentadas,
essa perícia inseriu os dados nas planilhas padronizadas durante o período analisado

com o objetivo de se chegar a tarifa básica mensal. A tarifa encontrada foi comparada
com a tarifa cobrada. O desequilíbrio contratual mensal foi calculado com base na

diferença entre a encontrada e a cobrada, multiplicada pelo número de passageiros.
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Do valor encontrado foi deduzido o crédito suplementar, conforme Tabela 2. Dessa

forma, o valor final que essa perícia entende como desequilíbrio do contrato perfaz R$

83.485.105,96 (oitenta e três milhões, quatrocentos e oitenta e cinco mil, cento e

cinco reais e noventa e seis centavos).
É importante ressaltar que as informações utilizadas por essa perícia como a

quantidade de passageiros e os custos utilizados no GEIPOT foram fornecidos pela

Concessionária, o ProUrbano. Este Laudo, portanto, está limitado às informações

juntadas aos autos, às quais essa perícia presume como livres de erros, uma vez que

também não houve impugnação da parte contrária.

7. TERMO DE ENCERRAMENTO

l — Declara esta Perita, que o presente levantamento, foi elaborado em base aos

elementos dos autos.

2 - Não existe por parte desta Perita, qualquer, intrusão, inclinação e ou ligação

impeditiva entre pessoas ou coisas mencionadas no presente laudo.

3 — Permanece esta Perita à disposição do juízo e das partes para outros

esclarecimentos porventura necessários.

4 — O presente Laudo Pericial Contábil contém 30 (trinta) páginas, devidamente

numeradas, além da planilha nomeada Anexo 1.

Ribeirão Preto, 10 de fevereiro de 2022.

(assinatura eletrônica)

Mariana Titoto Marques
Perita do Juízo

CRC iSP322832/O—6
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1. Introdução

O Município de Ribeirão Preto firmou em 10 de dezembro de 2021 o contrato nº 178/2021
com a Oficina Engenheiros Consultores Associados Ltda, cuja Ordem de Serviço, de nº
264/2021 foi emitida em 17 de dezembro pp.

O contrato tem como objeto a realização de estudos sobre o equilíbrio econômico—
financeiro, viabilidade de adoção de melhorias da frota e adequações necessárias ao
Contrato de Concessão do serviço de Transporte Coletivo Público da cidade.

Os produtos do trabalho foram definidos no Termo de Referência estabelecido pelo
Município da seguinte forma:

i. Relatório Técnico com avaliação do equilíbrio econômico—financeiro nas condições
atuais;

ii. Relatório Técnico com avaliação do equilíbrio econômico-financeiro nos cenários
de revisão de obrigações contratuais;

iii. Relatório Técnico com os resultados dos estudos de viabilidade de adoção de
melhorias nas características da frota de ônibus;

iv. Relatório Técnico com o estudo de revisão do contrato de concessão;
v. Relatório Técnico com o cálculo da tarifa para 2021;

Vl. Relatório Técnico relativo ao 1º trimestre de acompanhamento;
vii. Relatório Técnico relativo ao 2º trimestre de acompanhamento.

O prazo do contrato é de 12 (doze) meses a contar da data de emissão da Ordem de
Serviço.

Os trabalhos vêm sendo realizados pe!a empresa desde dezembro do ano 2021. Desde
então foi possível realizar a coleta de dados junto à Transerp, Consórcio Próurbano e as
empresas de transporte coletivo que o constituem, trabalho este que se mostrou bastante
extensivo em volume de documentos e no tempo de sua obtenção. e as análises
correspondentes.

Em linhas gerais, foi desenvolvido um modelo de cálculo para avaliação econômico-
financeira, alimentado com as informações obtidas e tratadas, o qual foi empregado na
mensuração do equilíbrio econômico—financeiro atual e nas simulações para os períodos
futuros.

Este documento constitui o 1º relatório técnico com a exposição da avaliação econômico-
financeira do Contrato de Concessão considerando a situação fática ocorrida até o
momento.

Ressalta—se que a partir das discussões realizadas com 0 Administração Municipal, a
análise econômico-financeira foi segmentada em dois períodos, sendo um primeiro período
correspondente ao “período passado" e outro ao "período futuro". O marco temporal de
subdivisão dos períodos e o mês de novembro de 2021. A escolha deste mês se deu em
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razão da data de inicio dos estudos ora apresentados (dezembro de 2021) e por este
representar o término do 18º semestre da concessão, ou 9º ano.

A segmentação da análise estabelecida permitiu separar a avaliação da situação
econômico—financeira a partir do histórico do Contrato, da avaliação da situação que pode
ser esperada a partir de projeções técnico—operacionais e de novas condições contratuais
a partir do 19º semestre até o término do contrato no 40º semestre (10º ano).

O relatório mostra em um capitulo inicial as informações do Contrato de Concessão que
são relevantes as análises, o que inclui os dados sobre as especificações estabelecidas
no edital e no Contrato; o regime econômico da Concessão; e, o histórico tarifário, no qual
são apresentadas as informações sobre os processos de reajuste ou revisão tarifária.

No Capítulo 3 é apresentada a metodologia que foi utilizada na análise, com a descrição
da base de dados, a qual é constituída de um vasto conjunto de arquivos digitais, que
integra este relatório e acessivel em ambiente de nuvem por um link informado no
documento. O capítulo apresenta ainda as referências metodológicas e o modelo de
cálculo, com a descrição da planilha eletrônica utilizada, também disponibilizada como
parte do relatório.

No capítulo 4 são expostos os dados operacionais, parâmetros, preços, salários, e demais
considerações que conduziram aos custos calculados para cada item do custo operacional.

Com base no conjunto de metodologias e dados descritos no curso do relatório, os três
últimos capítulos apresentam os resultados finais da análise.

No capítulo 5 é apresentada a consolidação dos custos operacionais, com avaliações sobre
a sua evolução ao longo do período e análise da composição por grupos de componentes,
além de relações usuais como o custo operacional por ônibus e por quilômetro. Na
sequência, o capítulo 6 mostra a relação entre as receitas e os custos, a titulo de análise
econômica, ainda sem considerar os aspectos financeiros, incluindo a remuneração da
Concessionária.

Finaliza a apresentação do estudo o capitulo 7 que traz a análise financeira, com os dados
do Fluxo de Caixa e os resultados finais obtidos para a avaliação da situação econômico-
nnanceira da Concessão.
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2. Informações de referência do contrato de concessão e histórico tarifário

2.1 Características do Contrato de Concessão

2.1.1 Considerações iniciais

O serviço de transporte coletivo de Ribeirão Preto foi delegado mediante concessão de
serviço público, através do Contrato 97/2012, decorrente da Concorrência Pública nº
41/2011-6. O Contrato foi firmado pelo Município de Ribeirão Preto com o Consórcio
Ribeirão Preto de Transporte — PróUrbano, vencedor do certame, em 28/05/2012. Os
serviços foram iniciados em 29/11/2012 mediante autorização dada pela Ordem de Inicio
de Execução dos Serviços.

A modelagem da concessão que deu origem ao contrato teve como base os estudos
realizados em 2011 pela Transerp, que compreenderam um extenso conjunto de análises
de diagnóstico do transporte coletivo a partir de dados de pesquisas realizadas para esta
finalidade e de sugestões da população apresentadas em cinco audiências públicas
regionais. Os resultados dos estudos e suas propostas foram reunidos em um Programa
de Transporte Coletivo, que abrangeu os aspectos operacionais, de infraestrutura,
tecnológicos e de serviços associados. A viabilização do Programa foi estruturada a partir
de ações públicas, envolvendo investimentos diretos pelo Município e ações e
investimentos viabilizados pela concessão dos serviços.

O Programa de Transporte Coletivo contemplou 10 linhas de ações, a seguir relacionadas:

_; Rede e oferta do serviço

Veiculos

Terminais e estações
Corredores Operacionais

Controle Operacional e da Segurança

Informação ao passageiro e ao cidadão

Sistema de cobrança e de arrecadação
Modelo de Tarifação

957339353???“

Atendimento de passageiros preferenciais
10. Gestão pública

Aspecto relevante do Programa foi a proposição de alteração na rede de transporte coletivo
a partir do estabelecimento de uma rede de linhas estruturais a ser operado por ônibus tipo
Padron, com a função de interligação dos principais polos de atração de viagens no
Municipio, caracterizando—se como uma rede estrutural de referência para usuários atuais
e potenciais. Além desta função, o serviço estrutural também teria a função de precursor
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de um sistema em modelo tronco-alimentado, com as suas linhas sendo base para as
linhas troncais.

A rede estrutural proposta foi constituída por oito linhas, sendo duas linhas perimetrais,
duas linhas circulares e quatro linhas diametrais, sendo duas linhas na ligação Norte — Sul
e duas linhas Leste — Oeste. Ressalta—se que no momento atual, a Transerp está
estudando a nova rede de transporte para a operação nos corredores de transporte, ora
em implantação, a partir dos conceitos destas linhas.

A rede de linhas estruturais foi concebida de forma compatível com uma rede de corredores
de transporte coletivo, que totalizava uma malha de 40,6 km, em sete eixos: (i) Eixo Norte-
Sul, com 12 km; (ii) Eixo Saudade, com 3,8 km; (iii) Eixo Av. do Café, com 3,3 km; (iv) Eixo
D. Pedro, com 3,7 km; (v) Eixo Castelo Branco, com 5,0 km; (vi) Eixo Costábile Romano,
com 4,4 km; e, Eixo Área Central, com 8,45 km.

Além dos corredores viários, o modelo operacional previu a implantação de dois terminais
de ônibus na área central e oito estações de integração (mini terminais) nos bairros.1

A implantação da rede de transporte foi estabelecida no Anexo 1.1 e 1.2 do Edital,
contemplando quatro fases, conforme a tabela a seguir.

Tabela 1: Dados operacionais (fatores de produção) previstos no modelo de concessão

Fase Fator de produção Micro—ônibus
&

Convencional Padron
' Tºtªl

Frota operacional 22 288 18 328

1a fase (inicial - Sem. 1) Frota total 24 303 20 347

Rodagem mensal 164.215 1.935.962 152.712 2.252.889

Frota operacional 22 283 31 336

2a fase (6 meses - Sem 2) Frota total 24 298 33
,

355

Rodagem mensal 164.215 1.895.971 268.359 2.328.545
&

Frota operacional 22 277 43 342

3a fase (12 meses - Sem 3 e 4) Frota total 24 291 46 361

Rodagem mensal 164.215 2.041.089 373.896
,

2.579.200

.

Frota operacional 21 273 58 352

ª??? (24 meses ' ª “ª“" dº Frota total 22 287 51 370

Rodagem mensal 158.572 2.025.641 507.839 2.692.052

Fonte: Anexo 1.1 do Edital da Concorrência Pública nº 411201 1-6

Como se observa, a Concessão projetava a implantação de todos os corredores e da rede
estrutural até o final do 4º semestre da concessão, totalizando uma frota de 370 veículos.

1 A infraestrutura acima referida foi ao longo do prazo da concessão adequada pelo
Município, tendo havido revisões nas localizações, quantidades e especificações da
infraestrutura originalmente previstas.
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Em relação à demanda, os estudos realizados a época da modelagem consideraram os
valores históricos de passageiros transportados no transporte coletivo de Ribeirão Preto e
projeções de crescimento da demanda a partir da análise de indicadores de cidades de
população similar e de projeções de crescimento da população.

O Anexo 1.1 do Edital dispôs:

“Considerando dados mais recentes de população e viagens de transporte coletivo
(2011), o sistema de Ribeirão Preto apresenta um indicador de viagens por
habitante por dia de 0,31, valor inferior ao indicador observado em cidades de porte
e característica semelhante.

A tabela e gráfico a seguir mostram dados para São José dos Campos, Sorocaba
e Ribeirão Preto, municípios com população aproximada e não pertencentes a uma
região metropolitana. Como pode ser visto, o indicador de viagens por habitante por
dia de Ribeirão Preto é o menor dos três, indicando um potencial de agregação de
viagens para o sistema de transporte coletivo do município, "

Cidade População Viagens Mobilidade

São José dos Campos 620.000 6.212.391 0,3854
Sorocaba 580.000 5316058 0,3525
Ribeirão Pero 605.000 4908566 0,3121

A demanda inicial considerada foi de 3.390.809 passageiros equivalentes por mês, e foi
prevista uma evolução da demanda, cuja projeção foi realizada a partir do programa de
melhorias e posteriormente, acompanhando a evolução da população. O gráfico a seguir
mostra a evolução projetada, obtida dos estudos de modelagem da concessão.

80,00 80,00

70,00 70,00º
%

5 50,00 60,00 _ª Ég 50,00 » 50,00 o: ...: ><

E 4000 — 40,00 E
E .a0: m
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Figura 1: Curva de evolução da demanda de transpone coletivo em Ribeirão Preto conforme estudos de modelagem da
concessão

Vale dizer, que o edital de licitação permitia que os licitantes realizassem as projeções
próprias da demanda.
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Como poderá ser visto neste relatório, salvo o período inicial da concessão, em que houve
um crescimento da demanda, em todos os demais períodos as expectativas não
ocorreram, havendo uma involução da quantidade de passageiros mesmo antes do período
da pandemia da Covid—19. Neste período, naturalmente, houve uma forte contração da
demanda.

2.1.2 Principais especificações do contrato

O objeto do Contrato de Concessão é a prestação do serviço de transporte coletivo de
passageiros, realizado mediante o uso de veículos sobre pneus, de uso público, com
tabelas de horários e trajetos definidos mediante a emissão de Ordens de Serviço, as quais
discriminam as caracteristicas operacionais gerais e específicas das linhas.

O prazo da concessão foi estabelecido em 20 (vinte) anos, contados do início da operação
dos serviços, com possibilidade de ser prorrogado até por igual período, nos termos do
Edital e Contrato.

A remuneração do serviço se dá mediante a arrecadação das tarifas pagas pelos usuários,
acrescida do repasse pela Administração Municipal dos valores correspondentes às
viagens realizadas pelos estudantes, que tem direito a gratuidade (passe livre) e ainda,
subsidiariamente, de receitas acessórias.

O valor da tarifa inicial dos serviços foi aquela proposta pela Concessionária em sua
proposta econômica apresentada na licitação, corrigida pela fórmula de reajuste do
contrato para o momento inicial da Concessão.

Os investimentos estimados para & Concessão foram de R$ 131 .418.369,00 (valor dejulho
de 2011), sendo compostos por:

. R$ 87.897.367,00 correspondente à aquisição da frota inicial para o início de
operação dos serviços e para a implantação do Programa de Transporte Coletivo,
considerando a última etapa de implantação do Programa de Transporte;

. R$ 10.213.302,00 correspondente ao investimento na construção de garagem;

. R$ 29.435.000,00, dos quais R$ 6.000.000,00 corresponderam ao valor pago ao
Município para o Projeto Piloto de isenção da tarifa dos estudantes e R$
23.435.000,00 para os investimentos em obras de infraestrutura e fornecimentos;

- R$ 3.872.700,00 em câmeras de vídeo dos veículos, equipamentos para
identificação de linhas pelos usuários com deficiência visual, e sistema de
bilhetagem eletrônica;

Em especial, o contrato de concessão estabeleceu as seguintes obrigações relacionadas
com os investimentos em obras de infraestrutura e fornecimentos diversos:

' Construção de terminal junto à Av. Jerônimo Gonçalves;

' Construção do Terminal Central;
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Construção de 8 (oito) estações de integração nos bairros;

Construção da Estação Catedral;

Construção de Corredores Operacionais (projeto piloto);

Fornecimento e implantação de 500 (quinhentos) abrigos padrão em pontos de
parada;

Instalação de placas de identificação do código de ponto de parada em 2.800
pontos;

Instalação de placas e ou painéis em pontos de parada com informações aos
passageiros em 1.500 pontos;

Elaboração e impressão de 30.000 unidades do Guia de ônibus de Ribeirão Preto;

Fornecimento e instalação de sistema de captura e transmissão de imagens (CFTV)
em 15 locais de maior movimentação de passageiros;

Fornecimento e instalação de Painéis de Mensagens Variáveis (PMV) em 15 locais
de maior movimentação de passageiros para divulgação de horário de passagem
dos ônibus.

Os valores dos investimentos estabelecidos no Contrato de Concessão são apresentados
na Tabela 2.

Tabela 2: Valor dos investimentos em infraestrutura e sistemas estabelecidos no Contrato de Concessão (valores de 2012)
em R$

Item Valor Antes do Mês 01 ao Mês 07 ao Mês 13 ao Mês 19 ao Mês 25 ao Demais
Início de Mês 06 Mês 12 Mês 18 Mês 24 Mês 30 anos da
Operação concessão

Terminal Jerônimo 7.930.000 7.930.000
»

Gonçalves
Terminal Centro 7.100.000 3.550.000 3.550.000
Estações de bairro 1.200.000 400.000 400.000

,
400.000

Estação Catedral 1.200.000
V

1.200.000
Corredores preferenciais 500.000 500.000
(projeto piloto)

,

Abrigos em pontos de 3.000.000 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000 2.625.000
parada
Guia de ônibus 650.000

,

325.000 325.000
instalação de placas em 700.000

“

350.000 350.000
pontos

& ,

Informações em pontos de 675.000 337.500 337.500
parada
Painéis de mensagem 300.000 300.000

_

variável
CFTV em espaços abertos 180.000 180.000
Total 23.435.000 325.000

_

750.000 425000 10922500, 4.362.500 4.025.000 2.625.000
Fonte: Cláusula 33 do Contrato de Concessão

O Contrato estabeleceu as seguintes obrigações adicionais a prestação dos serviços:

- Operação e manutenção dos terminais Jerônimo Gonçalves e Central, da Estação
Catedral e dos pontos de parada, incluindo as estações de bairro;
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' Instalação do Sistema de Monitoramento e Controle Operacional do Transporte
Coletivo de Ribeirão Preto (SMTC);

' Instalação do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE) destinado à comercialização
de créditos de viagem e ao controle do uso do sen/iço de transporte coletivo;

- Implantação do Sistema de Relacionamento com os Usuários do Transporte
Coletivo de Ribeirão Preto (SRU).

Em relação à frota, o Edital e Contrato definiu que para início da operação dos serviços os
veículos não poderiam ter mais de 2 (dois) anos de idade de fabricação e que ao longo da
vigência do contrato a idade média máxima não poderia ser superior a 4 (quatro) anos,
composta por veículos com no máximo 10 (dez) anos, quando estes fossem convencionais
ou padrons e de 8 (oito) anos, sendo micro—ônibus.

2.2 Regime econômico e financeiro do Contrato de Concessão

O regime econômico-financeiro da Concessão está regido pelas disposições contidas nos
capítulos IX, X e XI do Contrato e pelas orientações do Edital, em especial as do Anexo 4,
que continha as orientações para a apresentação da proposta econômica; e do Anexo 6,
com o orçamento estimado do custo de prestação dos serviços.

De acordo com o modelo adotado, coube aos licitantes apresentarem uma proposta de
valor de tarifa, observadas as instruções do Edital, dentre elas o valor máximo aceito pelo
Município e referenciado a uma data base de preços (no caso julho de 2011).

Além da proposta do valor da tarifa, demonstrada por uma planilha de composição de
custo, os licitantes apresentaram um estudo econômico—financeiro detalhado, com
projeções de demanda, receitas e custos operacionais para todo o período da concessão,
demonstrando a viabilidade da operação proposta e a indicação das figuras de mérito
financeiro decorrentes do plano de negócios proposto.

2.2.1 Forma de reajuste da tarifa

A Cláusula 51 do Contrato de Concessão estabelece a fórmula de reajuste dada pela
seguinte equação:

R=(Ps><Vs+Pc><Vc+Pv><Vd+PaXVa)><Tb

As variáveis da fórmula são explicadas na Tabela 3.
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Tabela 3: Componentes da fórmula de reajuste tarifário do Contrato de Concessão

, . _ V I dVariavel Descriçao aor º
, peso

Ps Peso da participação do salário na composição do reajuste 0,4

Vs Variação da soma do salário e gratificações do motorista do serviço de transporte
coletivo de Ribeirão Preto conforme Convenção Coletiva do Trabalho

Pc
Fator multiplicador (peso) da participação da variação dos combustiveis na composição

O 2do reajuste '

Vc Variação do indice de Preços do Consumidor Amplo — Origem da FGV código 1004820
IPA-EP - Bens Intermediários — Combustíveis e Lubrificantes para a Produção

Pv
Fator multiplicador (peso) da participação da variação do preço de veículos na º 2
composição do reajuste '

Variação dos custos de veículos considerando Variação do índice de Preços do

Vd Consumidor Amplo — Origem da FGV código 1006829 IPA- Origem - OG-Dl - Produtos
Industriais - Indústria de Transformação -Veículos Automotores, Reboques, Carrocerias
e Autopeças.

Pa
Fator multiplicador (peso) da participação da variação dos demais itens de custo na 0 2
composição do reajuste '

Va Variação do Índice de Preços ao Consumidor — IPC, considerado como critério de reajuste
dos demais itens de custo,

Tb Tarifa Básica conforme proposta apresentada pela Concessionária

Ainda sobre o tema, os parágrafos 1º, 2º e 3º da cláusula 51 do Contrato estabelecem:

"Parágrafo 1ª - Para o cálculo das variações dos índices Vc, Vd e Va, serão
considerados os índices referentes a 2 (dois) meses antes da data base de reajuste
da tarifa e aqueles correspondentes a 2 (dois) meses antes do último reajuste
tarifário.

Parágrafo 2ª - Para o cálculo da variação do índice de salários (Vs) serão
considerados os valores definidos na Convenção Coletiva do Trabalho da categoria
de motoristas imediatamente anterior ao cálculo e os valores definidos na
Convenção Coletiva do Trabalho da categoria de motoristas anterior a ela.

Parágrafo 3ª - Na hipótese de algum dos índices Vc, Vd e Va, terem a sua apuração
descontinuada pelos organismos que os apuram, será realizada a atualização da
fórmula definida no caput desta cláusula, mediante a sua alteração pelos índices
que os substituam, mediante aditivo contratual. ”

Em janeiro de 2013, o Índice de Preços do Consumidor Amplo — Origem da FGV código
1004820 IPA—EP - Bens intermediários — Combustíveis e Lubrificantes para a Produção
teve o seu cálculo descontinuado, o que levou a substituição desse índice pela variação do
preço médio do óleo diesel para distribuidora no Estado de São Paulo, conforme
levantamento do Sistema de Levantamento de Preços da Agência Nacional do Petróleo —

ANP.
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2.2.2 Processo de revisão tarifária

A revisão tarifária é um procedimento de atualização tarifária que requer detalhados
cálculos de planilhas de custo e de fluxo de caixa, pelos quais são atualizados os estudos
apresentados pela concessionária, considerando os eventos ocorridos, e com uma
projeção da situação futura. Não há periodicidade para a sua realização, que pode ocorrer
por conta de eventos que a fundamentem.

A revisão tarifária se dá pela análise do plano de negócios apresentado pela
Concessionária, por sua vez integrado por um conjunto de planilhas, que foram definidas
no Anexo 4 do Edital, as quais detalham a composição dos custos, os investimentos e as
receitas em todo o período da concessão, culminando com uma planilha denominada
”Demonstrativo de Resultados Econômicos — DRE", que traz, para cada semestre, as
receitas, os custos operacionais, os valores de depreciação, a apuração do lucro bruto, o
cálculo dos impostos sobre o lucro e o lucro líquido. Com base no DRE é gerado o Fluxo
de Caixa.

O fluxo de caixa apresenta, nos períodos adotados, a apropriação das receitas, custos e
investimentos da Concessão, retratando, assim, o histórico financeiro das atividades da
Concessionária. Como resultado, há a indicação da Taxa Interna de Retorno Modificada
(MTIR) e do Valor Presente Líquido (VPL) resultante de sua proposta, que representa os
indicadores de remuneração pretendida por realizar os investimentos necessários à
prestação dos serviços.

O plano de negócios abrange as atividades da concessionária durante todo o prazo da
concessão, reunindo as receitas brutas decorrentes da operação dos serviços, e as
acessórias; a receita líquida, após a incidência dos impostos sobre o faturamento; os
custos operacionais correntes; os impostos sobre o lucro contábil apurado; os
investimentos e os fluxos de capitais. Como tal, a sua elaboração depende da quantidade
de passageiros, dos valores de tarifa, dos fatores de produção (frota e quilometragem), dos
custos orçados com base nos preços e coeficientes bem com do plano de investimentos.

Quando da apresentação da proposta, o concessionário apresenta o seu plano de negócios
baseado nas suas próprias considerações quanto aos custos do serviço e dos
investimentos, observando as especificações técnicas e cronogramas estabelecidos no
edital, bem como projeta a sua receita. Vale observar que o modelo adotado na licitação
previu que caberia ao proponente realizar as suas projeções.

De fato, como previsto no item 2.2.3 do Anexo 4: ”As estimativas de demanda serão de
exclusiva competência da proponente, que deverá fazer os seus próprios estudos de
mercado, com base nas informações divulgadas no edital, e na sua experiência no setor
de transportes coletivos. "

A revisão tarifária é cabível quando há alterações significativas das considerações iniciais
que deram origem à proposta, como é o caso, por exemplo, de reprogramação de
investimentos, modificações na legislação tributária, a não realização de custos previstos
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originalmente, os denominados fatos do príncipe, como é o caso da recente crise de saúde
pública decorrente da pandemia da Covid—i9 e de outras situações decorridas da prática
contratual e que não estejam dentro dos limites de risco que o Concessionário assumiu ao
ser contratado.

Vale observar que um piano de negócios de longo prazo e com elevados investimentos,
apresenta um bom periodo de fluxo de capitais acumulados negativos, que se invertem em
um determinado período de tempo. O desequilibrio, não é, pois, o fato de estar negativo,
mas o fato de estar mais negativo, ou menos positivo, do que deveria estar originalmente.
De forma mais simples, o desequilíbrio se expressa por uma Taxa de Retorno menor do
que a pretendida pelo concessionário.

As condições para o reequilíbrio econômico—financeiro do Contrato de Concessão e para a
revisão tarifária estão reguladas nas cláusulas 52 e 53, a seguir transcritas.

”Cláusula 1. A tarifa basica poderá ser revista para restabelecer a equação
originária entre os encargos da Concessionária e as receitas da Concessão,
formada pelas regras deste Edital, de seus Anexos, do Contrato de Concessão, das
Leis 8.987/95 e 8.666/93, bem como pela Proposta Comercial da Concessionária,
sempre que ocorrerem quaisquer situações que afetem o equilíbrio econômico-
financeiro da Concessão. ”

Cláusula 2. Qualquer alteração nos encargos da Concessionária, sem o
proporcional ajuste de sua remuneração, importará na obrigação da Concedente de
recompor o equilíbrio econômico—financeiro do Contrato.

Parágrafo tº A análise da recomposição do equilíbrio econômico—financeiro dar-
se-a', dentre outros, nos seguintes casos, que poderão ocorrer simultaneamente ou
não:

a) Sempre que ocorrer modificações operacionais determinadas pelo
Concedente com o objetivo de melhorar o atendimento aos usuários e a
eficiência do sistema de transporte coletivo, de comprovada repercussão
nos custos da Concessionária, para mais ou para menos, conforme o caso;

b) Sempre que ocorrer variação da composição de investimentos em frota,
decorrente de determinação da Concedente, em razão de acréscimo ou
diminuição de veiculos, mudança de modal ou tipo de veículo, ou
modificação de vida útil ou idade média maxima não estabelecida no Edital.

c) Ressalvados os impostos sobre a renda, sempre que forem criados,
alterados ou extintos tributos que incidem sobre o serviço ou a receita da
Concessionária ou sobrevierem disposições legais, após a data de
apresentação das propostas, de comprovada repercussão nos custos da
Concessionária, para mais ou para menos, conforme o caso.

d) Havendo modificações nas encargos da Concessionária, relativos aos
investimentos, em relação ao definido no Edital.
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e) Sempre que ocorrências supervenientes, decorrentes de força maior, caso
fortuito, fato principe, fato da Administração ou de interferências imprevistas
resultem, comprovadamente, em acréscimo ou redução dos custos da
Concessionária.

Parágrafo 2º O pleito de reequilíbrio contratual, quando por iniciativa da
Concessionária, deverá ser protocolado por meio de requerimento fundamentado,
arrolando os dados e argumentos qualitativos e quantitativos justificadores do
desequilibrio, em especial, mediante a apresentação de estudo financeiro
atualizado, acompanhado de documentos comprobatórios, tomando como base a
Proposta Comercial apresentada no certame licitatório que deu origem a este
contrato.

Parágrafo 3º Previamente à análise de mérito do pleito apresentado pela
Concessionária, na forma do parágrafo anterior, a Concedente deverá manifestar-
se—á, formalmente, quanto à sua admissibilidade, fundamentando-a, em até 15
(quinze) dias da data de seu protocolo.

Parágrafo 4º Após a manifestação acerca da admissibilidade do pleito, a
Concessionária manifestar-se-á quanto ao seu mérito no prazo de até 30 (trinta)
dias, prorrogáveis por igual período, desde que justificado. "

2.3 Histórico tarifário

2.3.1 Tarifa inicial

A Concorrência Pública nº 41/11—6 que deu origem ao Contrato teve como critério de
julgamento o menor valor da tarifa, atendendo o critério preconizado pela jurisprudência do
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

O valor da tarifa proposta pelo Consórcio PróUrbano foi de R$ 2,7481 na data base de
'ulho de 2011, estabelecida no edital como data de referência para a apresentação da
proposta e dos preços constantes dos estudos econômicos correspondentes.

O edital ainda estabeleceu que o valor proposto, para fins de inicio de vigência, deveria ser
atualizado pela fórmula de reajuste tarifária expressa no item 3.132 do Edital,
considerando o mês de julho de 2011 como data—base de preços. Esta fórmula é a
apresentada no capítulo 2.2.1 deste relatório.

Além da fórmula, 0 item 3.12.1.2 do edital estabeleceu que a tarifa proposta pela vencedora
da licitação passaria a vigorar:

a) Em 15 de janeiro de 2013, caso o início de operação ocorresse no decorrer do ano
de 2012 (item 3.12.1.2.1);

b) Concomitantemente com o inicio de operação, se este ocorresse após 31 de
dezembro de 2012 (item 3.12.1.2.).
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Como o início de operação se deu no ano 2012, o valor proposto pelo Consórcio PróUrbano
na sua proposta comercial foi reajustado em janeiro de 2013. O reajuste calculado foi de
6,12%, o que resultou no valor de R$ 2 9163.

Conforme o Decreto nº 8 de 21/01/2013, o Município estabeleceu o valor da tarifa usuário
em R$ 2 90, que passou a vigorar a partir do dia 22 de janeiro de 2013. Nessa ocasião foi
também implantada a nova política tarifária do Município, havendo a supressão da
cobrança do acréscimo tarifário na realização de viagens integradas em um intervalo de
120 minutos. .Já em fevereiro de 2013, foi implementada a concessão de gratuidade às
viagens de estudantes nas condições regulamentadas, passando o Município a subsidiá-
las.

2.3.2 A avaliação promovida pelo Ministério Público em 2013

Em março de 2013, a Promotoria de Justiça Cível do Ministério Público do Estado de São
Paulo, em instrução de ação pública contra o valor da tarifa fixado pelo Município (R$ 2,90),
contratou a Fundação de Economia e Administração da Universidade de São Paulo — USP
para realizar uma avaliação dos estudos econômico-financeiros do Município que deram
origem à Concessão, da proposta apresentada pelo Consórcio PróUrbano e no processo
de gestão econômico—financeira estabelecido no contrato.

A avaliação, nas palavras dos autores, concluiu que:

. Não havia projeção de previsão de “lucro excessivo" no Contrato de Concessão do
Transporte Coletivo Urbano.

. Existe uma lógica consistente e compatível com o instrumento de concessão na
formação do preço, do prazo e da taxa interna de retorno.

. Em relação à construção do modelo econômico e de sua estrutura de construção
não ha' nada observável que pudesse trazer vício que possa descaracterizar o
contrato.

. O planejamento trazido pelo modelo é benéfico para o Sistema de Transporte
Coletivo, em razão de ser de longo prazo, com possibilidade de melhoria contínua
e possibilidade de rearranjo comparativo.

- A estabilidade contratual tende a diminuir preços, por oferecer garantias jurídicas
para ambas as partes e haver regras claras e formais.

- O modelo proporciona uma evolução do modelo tarifário para um modelo de
investimentos, por incorporar: um fluxo de caixa de longo prazo, permitir uma
análise sistêmica do transporte coletivo e de planejamento integrado, e trazer uma
novidade para o setor, acostumado ao curto prazo, o que, no entanto, traz
dificuldades de adaptação das partes.
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o Maior visibilidade das variáveis envolvidas no sistema de transporte coletivo,
qualificando a discussão.

. Por fim, há uma necessidade de incorporação de tecnologias de controle, com
comparação de previsto >< realizado e informações sobre o sistema.

2.3.3 A desoneração tarifária de julho de 2013

Em julho de 2013, o Governo Federal concedeu isenção do recolhimento de impostos
federais (PIS e COFINS), incidentes sobre o faturamento de atividades relacionadas com
o transporte coletivo urbano e que totalizavam 3,65%. Com base nessa desoneração, o
Município promoveu o recãlculo da tarifa, que resultou no valor de R$ 2 8108.

Mediante o Decreto nº 100 de 01/07/2013, O Executivo Municipal fixou a tarifa no valor de
R$ 2 0.

2.3.4 A revisão tarifária de julho de 2014

Em junho de 2014 foram conduzidos os estudos para o novo valor da tarifa a vigorar no
período de julho de 2014 a junho de 2015.

Os estudos contemplaram as duas possibilidades previstas no contrato: a fórmula de
reajuste de base paramétrica e o processo, mais complexo, de revisão tarifária.

Na ocasião, o entendimento da Administração Municipal foi pelo reajuste mediante os
cálculos de revisão tarifária, em face, especialmente, do Termo de Compromisso de
Ajustamento de Conduta - TAC, em 06/05/2014, firmado entre o Ministério Público do
Estado de São Paulo, o Município de Ribeirão Preto e a Concessionária Próurbano, além
de outros aspectos com impactos positivos e negativos no plano de negócios, relacionados
a seguir, transcritos do relatório técnico que instruiu a revisão tarifária.

1. As obras de infraestrutura e outros fornecimentos previstos para serem executados
pela Concessionária no período já decorrido da concessão não ocorreram.

De fato, como estabelecido no Contrato de Concessão, ao final do 3º semestre
deveria estar concluída a construção do Terminal Jerônimo Gonçalves2 e metade
das estações de bairro. De igual modo, não foi realizado o projeto piloto de corredor
estrutural. A instalação de placas em pontos de parada vem ocorrendo, porém ainda
não foram concluídas, conforme o planejamento original da concessão.
Em contrapartida, os abrigos nos pontos de parada vêm sendo implantados nos
prazos estabelecidos.

2. Da rede de serviços de transporte coletivo estabelecida no projeto básico da
concessão foi implantada apenas a 1ª etapa, com a correspondente entrada em
operação dos 20 ônibus padrons, e da reformulação do serviço prevista. As demais

2 Trata-se do Terminal Evangelina de Carvalho Passig
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etapas previstas (2ª e 3ª) para serem concluídas ate' o 18º mês não foram
realizadas, com reflexos na composição da frota em quantidade e tipos de veículos.

3. A partir de janeiro de 2013 houve modificações, estabelecidas pelo Governo
Federal, no ca'/culo da contribuição da parcela do empregador para o INSS,
deixando de haver a cobrança de 20% sobre a folha de pagamento, e passando a
haver a cobrança de 2% sobre a receita bruta da prestação dos serviços.

4. A frota operacional necessária para a prestação dos serviços foi acrescida em 10

veículos, além daqueles previstos no projeto básico que deu origem à proposta
comercial.

5. A produção quilométrica efetivamente realizada se deu em valores diferentes
daqueles previstos no projeto básico, tanto em razão da não implantação das
etapas da rede de transporte previstas originalmente, como pelo acréscimo de
veiculos e por outras modificações na programação operacional das linhas.

6. Os agentes de cobrança, em um efetivo de 98 empregados, previstos no projeto
básico e no plano de negócios. foram empregados durante apenas 3 meses da
operação dos serviços.

7. No período não houve o estabelecimento, pela concessionária, do seguro de
responsabilidade civil, e correspondentes custos associados previstos no projeto
básico.

8. No período os custos com a manutenção dos terminais não se deram como
previstos, em razão do inicio de operação apenas da estação de bairro Shopping
Ribeirão Preto.

9. A quantidade de passageiros equivalentes transportados pela concessionária nos
primeiros semestres da concessão se deram em valores médios mensais anuais
aquém dos valores previstos pelo Município no projeto básico e que foram
estabelecidos como vinculatórios para a proposta da tarifa e como referenciais para
as projeções de demanda das propostas dos proponentes.

10. Desoneração dos impostos federais sobre faturamento (PIS e COFINS).

11. Ocorreu aumento no custo dos insumos, salários, obras civis e veículos.

O valor calculado para a tarifa foi de R 3 1719, considerando a metodologia de reajuste
tarifário, e de R$ 3,1017, considerando os estudos de revisão tarifária. Diante desses
valores, a Administração Municipal definiu o valor da tarifa de R$ 3 10.

Conjuntamente com a revisão do valor da tarifa, o Município introduziu alterações na
política tarifária, mediante o estabelecimento de valores tarifários diferenciados para o
pagamento em dinheiro ou por créditos eletrônicos, no sentido de estimular a redução do
uso de dinheiro no pagamento da tarifa, contribuindo para uma maior segurança, menores
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tempos de viagem dos ônibus em razão da redução do tempo parado por força do processo
de pagamento e redução de custos logísticos com o manuseio de numerário.

O valor da tarifa para pagamento em dinheiro a bordo dos ônibus foi fixado em R$ 5,00,
que permitia a realização da viagem e a obtenção de um cartão do SBE (Cartão Expresso),
entregue pelo motorista, ao custo de R$ 2,00.

Com este novo modelo, o usuário que pagasse em dinheiro e, portanto, recebesse o Cartão
Expresso, poderia passar a usá-lo mediante a carga de créditos nos postos de venda ou
devolvê-Io no Posto Central, com o reembolso do valor correspondente.

2.3.5 Ação do Ministério Público

O valor da tarifa deânido pelo Executivo Municipal (R$ 3,10) terminou por não ser aplicado
em razão de processo instaurado pela Promotoria de Justiça do Consumidor do Ministério
Público do Estado de São Paulo (MP) sobre o reajuste tarifário.

Transitado o processo, o MP firmou, em 10/10/14, um Termo de Compromisso de
Ajustamento de Conduta — TAC com o Município de Ribeirão Preto e a Concessionária
Próurbano, estabelecendo as seguintes definições acerca dos aspectos tarifários:

. Valor da tarifa a ser cobrado a partir de 11/10/2014: R$ 3 00;

. Instituição de tarifa reduzida para utilização exclusiva das linhas alimentadores,
com manutenção do valor da tarifa básica para as viagens realizadas de forma
integrada;

. Instituição de pagamento extraordinário de pagamento da tarifa diretamente ao
motorista no valor de R$ 5,00, sendo R$ 3,00 referente a tarifa básica, acrescido
do custo do cartão eletrônico recarregável, que poderá ser restituído ao usuário na
devolução do cartão;

o Valor da tarifa básica a ser considerado para o cálculo do próximo reajuste (julho
de 2015): R$ 3,10:

. Obrigação de considerar, no reajuste tarifário de 2015, o valor da diferença tarifária
de R$ 0,20 aplicado aos passageiros do periodo de 01/07 a 10/10/2014.

23.6 O reajuste tarifário de julho de 2015

Em junho de 2015 foram realizados os estudos de reajuste da tarifa, os quais consideraram
a aplicação da fórmula de reajuste aplicado sobre o valor de referência de R$ 3,10, e a
consideração da diferença tarifária de R$ 0,20 do período de 01/07 a 10/10/2014, conforme
estabelecido no TAC firmado em 10/10/14.

Os cálculos indicaram um reajuste pela fórmula paramétrica de 7,59%, aplicado ao valor
de R$ 3,10, resultando no valor de R$ 3 3353. Já, a diferença tarifária de R$ 0,20 resultou
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num acréscimo de 2,36% ao valor do percentual de reajuste, que foi calculado
considerando a proporção da diferença de receita em relação à receita total de 12 meses.
Assim, o valor final da tarifa calculado foi de R$ 3 4085, correspondendo a um percentual
de 9,95%, ficando, porem, definido que no próximo reajuste, a base de cálculo da tarifa a
ser considerada seria de R$ 3,3353.

Considerando os estudos técnicos, o Executivo Municipal estabeleceu, mediante o Decreto
nº 157/2015, de 17/07/2015, a tarifa no valor de R$ 3 40 para as linhas convencionais e
estruturais.

Na ocasião, também foi estabelecida a cobrança da viagem nas linhas alimentadoras, até
então gratuitas. O valor estabelecido, em montante menor do que o valor da tarifa básica,
foi de R$ 1 15. Havendo o uso de outra linha, passou a haver a cobrança do complemento
do valor da tarifa básica, isto é, de R$ 2,25.

O valor para o pagamento em dinheiro e obtenção do Cartão Expresso foi fixado em R$
5,50 para as linhas estruturais e convencionais e de R$ 3,25 para as linhas alimentadores.
Em ambos os casos, o valor do Cartão Expresso era de R$ 2,10.

2.37 A revisão tarifária de julho de 2016

Em julho de 2016 se deu um novo processo de atualização do valor da tarifa, o qual foi

fundamentado em um estudo de revisão tarifária, através da aplicação do modelo
econômico-financeiro (plano de negócios) ao invés da aplicação da fórmula de reajuste do
contrato, motivada pelos seguintes fatos, conforme apresentados no relatório que instruiu
a revisão:

1. Da rede de serviços de transporte coletivo estabelecida no projeto básico da
concessão foi implantada as duas primeiras etapas, sendo que a segunda, com
adequações no plano de oferta,“

2. As demais etapas previstas (3ª e 4ª) a serem concluídas até o 18º mês e que foram
reprogramadas por ocasião da revisão tarifária de 2014 para ocorrerem a partir do
9º semestre, requerem uma nova repactuação, haja vista que ainda não foram
realizadas as obras dos corredores pelo Município e que esta não estarão
concluídas neste prazo, com reflexos na composição da frota em quantidade e tipos
de veículos;

3. A produção qui/ome'trica efetivamente realizada se deu em valores diferentes
daqueles previstos no projeto básico, tanto em razão da não implantação das
etapas da rede de transporte previstas originalmente, como pelo acréscimo de
veículos e por outras modificações na programação operacional das linhas;

4. Ao longo do prazo da concessão houve uma incidência bastante expressiva de
eventos de sinistros de veículos com sua perda total, em razão de incêndios
causados por vândalos;
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5. No período os custos com a manutenção dos terminais não se deram como
previstos, em razão do início de operação apenas da estação de bairro Shopping
Ribeirão Preto e do Terminal Evangelina de Carvalho Pass/g.

6. A quantidade de passageiros equivalentes transportados pela concessionária nos
primeiros semestres da concessão se deram em valores médios mensais anuais
aquém dos valores previstos pelo Município no projeto básico e que foram
estabelecidos como vinculatórios para a proposta da tarifa e como referenciais para
as projeções de demanda das propostas dos proponentes.

7. Ocorreu aumento nos custos dos insumos, salários, obras civis e veiculos.

Assim, a sensivel retração da demanda de passageiros, decorrente do quadro geral da
economia do país à época e a diferença acumulada ao longo dos sete primeiros semestres
da concessão em relação aos valores projetados pelo Município e pela Concessionária,
apontaram um quadro de dificuldades econômicas e financeiras que não puderam ser
desconsideradas pelo Município.

O estudo de revisão tarifária foi realizado com as seguintes considerações metodológicas:

. Os dados de produção (frota e quilometragem) e de receitas (passageiros
equivalentes e tarifas) foram os reais no período dos sete primeiros semestres já
operado (dezembro de 2012 a maio de 2016);

. Considerando que a implantação das obras de infraestrutura (corredores estruturais
de transporte) a cargo do Município eram pré-requisito para o estabelecimento das
linhas estruturais, conforme proposto para a 3ª e 4ª etapas da nova rede, foram
revisados os fatores de produção a partir do 12º semestre, quando se previa a
conclusão das obras dos corredores;

. A demanda do período do 80 ao 12º semestre foi projetada considerando o histórico
recente, com base nos 12 meses anteriores;

. A demanda dos demais semestres da concessão foi revisada com base no histórico
de demanda da Concessão e dos percentuais de crescimento da demanda
previstos na proposta da Concessionária;

. Os custos unitários foram calculados com os coeficientes de consumo
apresentados pela Concessionária na sua proposta;

. Os preços dos insumos e salários foram atualizados anualmente, considerando os
valores apresentados na proposta da Concessionária e a variação dos índices de
preços da data base de preços da proposta e de julho de cada ano.

- Todos os custos, investimentos e receitas foram trazidos para valores de julho de
2016 pela variação mensal acumulada do Índice de Preços ao Consumidor (IPC).
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Nos ajustes do plano de negócios, foram considerados vários aspectos mencionados na
avaliação, realizada pela FIPE, do relatório de revisão tarifária dejulho de 2014, bem como
a consideração dos investimentos em veículos sinistrados por conta de ações criminosas.

O estudo promoveu um conjunto de simulações visando o cálculo das tarifas necessárias
em algumas situações, todas elas sem subsidio complementar a tarifa pelo Município, que
são apresentadas a seguir, com os respectivos valores resultantes:

A1. Tarifa de reequilíbrio sem qualquer medida complementar, isto é, sem
racionalização da oferta, sem redução do lSS e do valor pago a título de custo
de gerenciamento e fiscalização, bem como sem subsídio complementar. O valor
resultante foi de R$ 3 99.

A2. Tarifa de reequilíbrio considerando como medida complementar apenas a
racionalização da oferta, com redução de 5% da frota de ônibus convencional
quando da implantação dos corredores estruturais. O valor resultante foi de ª3 927.

A3. Tarifa de reequilíbrio considerando como medidas complementares a
racionalização da oferta no percentual de 5% e eliminação total do ISS e do valor
pago a titulo de custo de gerenciamento e fiscalização. O valor resultante foi de
R$ 3 780.

A4. Idem a simulação "A3", porém com redução parcial dos encargos sobre a receita
para um percentual de 2%, o que pode ser efetivado através da isenção do ISS
ou do valor pago a título de custo de gerenciamento e fiscalização. O valor
resultante foi de R$ 3,852.

Em uma segunda parte, as simulações foram realizadas com três valores fixos para a tarifa
revisada: R$ 3,60, R$ 3,70 e R$ 3,80, combinadas com medidas como:

a. Desoneração total ou parcial do ISS;

b. Adoção de valor de subsídio complementar ao que já e realizado para a
cobertura da gratuidade dos estudantes;

c. Adoção de racionalização ou não da oferta do serviço a partir da
implantação da última etapa da rede de transporte programada para 0
Semestre 13.

Assim, o estudo gerou 26 cenários combinados, dos quais 16 indicaram a necessidade de
aplicação de subsídio complementar e 10, mostraram a necessidade da redução dos
fatores de produção (frota e quilometragem) através de medidas de racionalização da
oferta.

Apresentados os resultados obtidos, o Executivo Municipal decidiu pela fixação da tarifa
de R$ 3 80, sem o emprego das medidas complementares que envolvam a desoneração
do lSS ou a adoção de subsídio complementar. Para as linhas alimentadoras foi definido o
valor de R$ 1,30.
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O valor para o pagamento em dinheiro e obtenção do Cartão Expresso foi fixado em R$
6,00 para as linhas estruturais e convencionais e de R$ 3,50 para as linhas alimentadores.
Em ambos os casos, o valor do Cartão Expresso era de R$ 2,20.

Considerando esta decisão, a alternativa de reequilíbrio necessária apontada pelo estudo
era a racionalização da frota, a ocorrer, conforme premissa adotada no estudo, a partir do
13º semestre da concessão, portanto, a partir de janeiro de 2019, quando o Município
previa que estariam concluídos os corredores de transporte, cujos projetos encontravam-
se em desenvolvimento a época.

A racionalização simulada foi a redução dos fatores de produção (produção quilométrica e
frota) em 11,5% a partir de 2019, mantendo—se até essa ocasião a frota atual. (Alternativa
E4).

2138 O reajuste tarifário de julho de 2017

O reajuste de julho de 2017 considerou a aplicação da fórmula de reajuste do Contrato,
que resultou uma variação de 3,34%, a qual, aplicada ao valor da tarifa vigente de R$ 3,80,
resultou o valor de R$ 3 9269.

Com base no estudo, foi definida a tarifa de R$ 3 95, para as linhas convencionais e
estruturais, e de R$ 1 45 para as linhas alimentadoras, as quais foram estabelecidas no
Decreto nº 212/2017, de 28/07/2017.

Os valores para pagamento em dinheiro a bordo dos ônibus foram mantidos no valor de
R$ 6,00 e de R$ 3,50 para as linhas estruturais ou convencionais e alimentadores,
respectivamente, com a redução do valor do reembolso do Cartão Expresso de R$ 2,20
para R$ 2,05.

2.3.9 O reajuste tarifário de julho de 2018

No ano de 2018 a tarifa foi reajustada com base na aplicação da fórmula paramétrica. Os
cálculos indicaram uma variação de 7,56%, resultando um valor da tarifa de R$ 42238.

Por meio do Decreto nº 220, de 25/07/2018, os valores tarifários foram assim definidos: (i)
R$ 4,20 para as linhas estruturais e convencionais; (ii) R$ 1,50 para as linhas
alimentadoras; (iii) adicional para pagamento em dinheiro de R$ 1,80, correspondente ao
valor do reembolso do Cartão Expresso.

Antes da vigência da tarifa de R$ 4,20 estabelecida no Decreto nº 220, de 25/07/2018,
prevista neste instrumento para o dia 30 dejulho de 2018, se deu decisão liminar do Poder
Judiciário, em 1ª instância, em atendimento de petição de partido político, suspendendo a
aplicação do reajuste. Em 13 de setembro daquele ano, a decisão liminarfoi derrubada por
decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, passando então a haver a
cobrança dos valores tarifários estabelecidos no decreto mencionado.
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Em 19 de setembro de 2018 a Câmara Municipal aprovou um decreto legislativo
derrubando os valores tarifários estabelecidos para vigorar a partir da decisão do Tribunal
de Justiça. Em 17 de dezembro daquele ano, uma nova decisão liminar da 1ª Vara da
Fazenda Pública de Ribeirão Preto, anulou os efeitos do Decreto nº 220/2018 até o trânsito
em julgado da ação. Com isso, os valores das tarifas foram mantidos conforme o decreto,
enquanto perdurasse o trâmite e julgamento da ação.

23,10 O reajuste tarifário de julho de 2019

Em 2019 foi calculado o reajuste pela fórmula contratual, que resultou uma variação de
4,03%. O valor da tarifa calculada, portanto resultou o valor de R$ 4,3940, tendo sido
estabelecido o valor de R$ 4,40 para a tarifa básica, de R$ 1,70 para as linhas
alimentadoras, e o reembolso do Cartão Expresso em R$ 1,60, ou seja, sendo mantido o
valor do pagamento em dinheiro dos períodos anteriores. Estes valores foram
estabelecidos no Decreto nº 176, de 05/07/2019.

O reajuste concedido foi novamente objeto de contestação judicial, visando a suspensão
de sua aplicação. A liminar não foi concedida, todavia, mediante agravo de instrumento, o
TJSP determinou que o município se abstivesse de aplicar o reajuste até o julgamento do
recurso, ficando, pois, mantido o valor da tarifa em R$ 4,20.

2.311 O reajuste tarifário de julho de 2020

Após o trâmite da ação envolvendo o valor da tarifa estabelecida no Decreto nº 176/2019,
que resultou na nulidade deste decreto e do anterior (nº 220/2018) a Transerp calculou o
reajuste da tarifa em 2020 tendo como base a variação dos componentes da fórmula
paramétrica a partir de julho de 2017. O índice de reajuste calculado foi de 7,33%,
resultando um valor para a tarifa básica de R$ 4,2147.

Mediante o Decreto nº 173 de 30/07/2020 o valor da tarifa das linhas estruturais e
convencionais foi mantido em R$ 4,20 e em R$ 1,50 para as linhas alimentadoras.

2.3.12 Ausência de reajuste em 2021 e o subsídio extraordinário em razão da pandemia
da Covid—19

No ano 2021, em razão da crise de saúde pública e econômica, decorrente da pandemia
da Covid-19, o Município não promoveu reajuste da tarifa.

Por decorrência da situação econômico-financeira da Concessão, em 9 de junho de 2021
a Câmara Municipal aprovou projeto de lei de autoria do Executivo Municipal, convertido
na Lei nº 14.571, pelo qual foi autorizado o pagamento de valores referentes ao custo
operacional do serviço de transporte coletivo, que, em virtude da pandemia da Covid-19,
não pudesse ser coberto pela arrecadação das tarifas, limitado o valor a 17 (dezessete)
milhões de Reais no total e 2 (dois) milhões mensais.

Pela Lei, o valor do custo operacional foi estabelecido em R$ 5,0373 por quilômetro, tendo
sido este valor estimado a partir do seguinte racional:
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. Demanda prevista no estudo de revisão tarifária de 2016 para o período de um ano
subsequente: 35.969570 passageiros equivalentes

- Produção quilométrica, também prevista para um ano de operação, no estudo
acima referido de 30134492 km

- Indíce de Passageiros Econômicos Equivalentes resultante: 1,1936 passageiros/km

. Tarifa estabelecida pelo Município em 2016: R$ 3,80

. Custo operacional por quilômetro inferido pelos valores anteriores relativo a julho
de 2016: 3,80 R$Ipassageiro >< 1,1936 passageiros/km = 45357 R$ / km

. Reajuste acumulado pela fórmula paramétrica do Contrato de julho de 2016 a julho
de 2020 = 11,589%

. Custo operacional por quilômetro em julho de 2020: R$ 45357 X (1 + 0,11589) =

5,0373 R$/km

Alem do pagamento do subsídio referente ao custo operacional dos meses futuros à
sanção da Lei, esta autorizou o pagamento das defasagens entre custos e receitas desde
a publicação do Decreto nº 69, de 19 de março de 2020 limitado a R$ 5 milhões.

2.3.13 O reajuste tarifário de 2022

Em janeiro do ano 2022, o Município promoveu o reajuste do valor da tarifa de julho de
2021 que não havia sido realizado, nos termos do Contrato, em razão da crise de saúde
gerada pela pandemia da Covid-19. Os cálculos realizados pela Transerp consideraram a
variação dos componentes da fórmula paramétrica de reajuste tarifário entre junho de 2020
e maio de 2021 aplicado ao valor da tarifa calculada em 2020, de R$ 4,2147.

A variação dos componentes de custo, expressos na fórmula contratual no período apurado
foi de 21,19%, muito em razão da variação expressiva do óleo diesel, de 64,57%. O valor
da tarifa resultante foi de R$ 5,1082.

Mediante o Decreto nº 26, de 01/02/2022 a tarifa foi estabelecida no valor de R$ 5,00 para
as linhas estruturais e convencionais, e de R$ 1,80 para as linhas alimentadoras. O
pagamento em dinheiro no interior dos ônibus foi reajustado para o valor de R$ 7,00 no
caso das linhas estruturais e convencionais e de R$ 3,80 nas linhas alimentadores, ficando
definido o valor do reembolso do Cartão Expresso em R$ 2,00.
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2.3.14 Linha do tempo da tarifa

QOHCINACONSUUORES

Considerando as informações anteriores, o quadro a seguir sistematiza os eventos
associados à fixação da tarifa e respectivos valores ao longo do prazo da concessão.

Data

Julho /2011

Março/2012

Janeiro/2013

Julho / 2013

Julho/ 2014

Outubro/
2014

Julho/2015

Julho/2016

lulho / 2017

Evento

Estudo econômico-
financeiro da

modelagem da
concessão com data
base dejulho de 2011

Proposta apresentada
pelo Consórcio
Pro'Urbano

Atualização do valor da
tarifa proposta para o
inicio de operação

Desoneração de
impostos federais (PIS e
COFlNS)

Processo de revisão
tarifária

Ação da Promotoria de
Justiça do Consumidor
do Ministério Público do
Estado de São Paulo

Processo de reajuste da
tarifa com aplicação da
fórmula paramétrica

Processo de revisão
tarifária, com recálculo
do piano de negócios

Processo de reajuste da
tarifa com aplicação da
fórmula paramétrica

Tabela 4: Histórico de valores tarifários

Valor do Valores das tarifas
custo por decretadas (R$)

passageiro
(R$)

2,7564 nsa

2,7481 nsa

2,9163 2,90

2,8108 2,80

3,1719 3,10

nsa 3,00 (linhas estruturais e
convencionais) / 1,00
(linhas alimentadoras)

3,4085 3,401Iinhas estruturais e
convencionais)/1,15
(linhas alimentadores)

3,99 a 3,60 3,80 (linhas estruturais e
convencionais)/1,30
(linhas alimentadores).

3,9269 Pagamento em cartão:
3,95 (linhas estruturais e
convencionais) / 1,45
[linhas alimentadoras).

Pagamento em dinheiro a

bordo: 6,00 (linhas

Observação

Valor na data base dejulho de
2011

Atualização conforme item
3.12.1.2 do edital

Estabelecimento do Termo de
Compromisso de Ajustamento de
Conduta —TAC com o MP em
Maio/2014

Estabelecimento do Termo de
Compromisso de Ajustamento de
Conduta — TAC, reduzindo a tarifa
por 12 meses (desdejulho de
2014)

0 valor estabelecido pela PMRP

para a tarifa considerou que
deverá haver, quando da

implantação da 3ª e 42 etapas da
rede de transporte, em conjunto
com os corredores estruturais de
transporte coletivo, urna
racionalização e redução da frota
operacional.
Foi estabelecido o pagamento a

bordo em dinheiro no valor de
6,00, com valor do reembolso do
Cartão Expresso para as linhas
estruturais / convencionais e de R$

3,50 para as linhas alimentadoras.
D reembolso do Cartão Expresso
foi estabelecido no valor de R$

2,20,
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Data Evento Valor do
custo por
passageiro

(R$)

Julho / 2018 Processo de reajuste da 4,2238
tarifa com aplicação da
fórmula paramétrica

Julho / 2019 Processo de reajuste da R$ 4,3940
tarifa com aplicação da
fórmula paramétrica

Julho / 2020 Processo de reajuste da R$ 4,2147
tarifa com aplicação da
fórmula paramétrica

Julho / 2021

Janeiro/2022 Processo de reajuste da R$ 5,1082
tarifa com aplicação da
fórmula paramétrica

Valores das tarifas
decretadas (R$)

estruturaise
convencionais)/3,50
(linhas alimentadoras),
Valor do reembolso do
Cartão Expresso: R$ 2,05.

Pagamento em cartão:
4,20 (linhas estruturais e
convencionais) / 1,50
[linhas alimentadoras).

Pagamento em dinheiro a
bordo: 6,00 (linhas
estruturais e
convencionais) / 3,50
[linhas alimentadoras),
Valor do reembolso do
Cartão Expresso: R$ 1,80.

Pagamento em cartão:
4,40 (linhas estruturais e
convencionais] / 1,70
(linhas alimentadoras).

Pagamento em dinheiro a

bordo: 6,00 (linhas
estruturais e
convencionais) / 3,50
[linhas alimentadoras).
Valor do reembolso do
Cartão Expresso: R$ 1,60.

Pagamento em cartão:
4,20 (linhas estruturais e
convencionais) / 1,50
(linhas alimentadoras).

Pagamento em dinheiro a
bordo: 6,00 [linhas
estruturais e
convencionais) / 3,50
[linhas alimentadoras),
Valor do reembolso do
Cartão Expresso: R$ 1,80.

Pagamento em cartão:
5,00 (linhas estruturais e
convencionais) / 1,80
(linhas alimentadoras).

Pagamento em dinheiro a
bordo: 7,00 [linhas
estruturais e
convencionais] / 3,80
(linhas alimentadores).
Valor do reembolso do
Cartão Expresso: R$ 2,00.

QOHCWACONSUUORES

Observação

Açõesjudiciaís levaram a não
aplicação do reajuste até setembro
de 2018.

Decisão do TJSP manteve a

cobrança do valor anterior, de R$

4,20 até ojulgamento final de
ações que contestavam os
decretos nº 220/2018 e n

176/2019.

Em razão de decisão do TJSP de
nulidade dos decretos nº 220/2018
e n 176/2019, os cálculos de
reajuste consideraram o valor de
julho de 2017.

Não houve reajuste em razão cla

Pandemia da Covid 2019, porém
pela Lei Municipal nº 14.571, o
Município foi autorizado a pagar
subsidio extraordinário em
montante total de até R$ 17
milhões.

O reajuste foi calculado pela
variação dos indicadores da
fórmula paramétrica entrejunho
de 2020 e maio de 2021, logo não
correspondeu à atualização da

tarifa para o mês dejaneiro de
2022, podendo ser considerado um
reajuste retardado em razão da
crise da pandemia da Covid—lB.

31 de 84



Estudos econômico-financeiros do Transporte Coletivo de Ribeirão Preto QOFICINACONSU LTOR ES

Relatório Técnico 1 - Avaliação do equilíbrio econômico-financeira
nas condições atuais

Considerando o período do inicio do contrato de concessão a julho de 2021, o valor da
tarifa calculada teve uma variação de 85,88% (R$ 2,7481 na data base do contrato a R$
5,1082 em julho de 2021 ). Já o valor da tarifa decretada variou 72,41% (R$ 2,90 em janeiro
de 2013 a R$ 5,00 em janeiro de 2022). Ressalta-se que o valor da tarifa de R$ 5,00
correspondeu à variação dos parâmetros da fórmula paramétrica até maio de 2021,
restando, portanto, a consideração da variação destes parâmetros até maio de 2022.
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Figura 2: Evolução dos valores da tarifa básica decretada
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3. Metodologia do estudo

31 Base de dados

Para a realização dos estudos foram pesquisadas e organizadas informações sobre a
execução do Contrato, em especial aquelas relacionadas com os aspectos econômico—
financeiros. Estas informações foram fornecidas, em sua maior parte, pela Transerp, na
forma de planilhas, relatórios e documentos diversos. Para reunir e organizar o acervo de
dados, foi estruturada uma área em ambiente de nuvem que foi progressivamente
alimentado com os documentos.

A estrutura de recepção dos dados foi estabelecida em razão da tipologia dos dados e seus
temas, conforme a seguinte relação:

1 — Contrato de concessão
2 — Decretos de reajuste tarifário
3 — Relatórios de reajuste tarifário
4 — Dados de passageiros
5 — Relatórios de demanda
6 — Produção quilométrica
7 — Dados de frota operacional
8 — Dados do cadastro da frota
9 — Notas fiscais dos ônibus
10 — Convenções ou acordos coletivos de trabalho
11 — Dados das receitas acessórias
12 — Relatório de prestação de contas dos investimentos na outorga
13 — Investimentos em abrigos
14 — Documentos contábeis
15 — Subsídios
16 — Tabelas horárias
96 — Oficios Consórcio Próurbano
99 — Outros documentos

No total, foram reunidos 410 arquivos de documentos ou dados, totalizando 2,47 Gb de
informação, os quais fazem parte deste relatório, na qualidade de “Anexo de Acervo Digital
de Dados", estando acessível por meio do link
https://drive.qooq|e.corn/drive/folders/1vaCuY1iHRvaXPJaMVk—
7MR2biCngg?usg=sharing.

3.2 Referencial metodológico

As análises econômico—financeiras estão baseadas na aplicação de um modelo de cálculo
estruturado a partir de uma planilha eletrônica com base em técnicas de engenharia
financeira.
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O modelo é composto por dois blocos: o Demonstrativo de Resultados Econômicos — DRE
e o Fluxo de Caixa, pelos quais, procura—se tratar as informações sobre receitas, custos e
investimentos, com a geração do denominado “Fluxo de Caixa Livre" que representa os
recursos financeiros havidos e ou previstos para períodos futuros por unidade de tempo da
análise após todas as operações (no caso, semestral).

Os valores finais do Fluxo de Caixa Livre representam o resultado do Contrato para a
Concessionária, ou seja, os recursos que remuneram a sua atividade, os quais, ao longo
do prazo da Concessão podem ser positivos ou negativos, dependendo da ocorrência de
investimentos iniciais ou reinvestimentos, além de outros fatores.

A análise de viabilidade da Concessão, ou, no caso presente, a avaliação do equilíbrio
econômico-financeiro, é feita mediante o cálculo da Taxa de Retorno do Fluxo de Caixa
Livre e de sua comparação com o valor desejado pelo Concessionário, apresentado em
sua proposta.

Para uma melhor compreensão do modelo empregado, são expostos a seguir, de forma
sintética, os conceitos teóricos presentes nos cálculos.

3.2.1 Cálculo do Demonstrativo de Resultados Econômicos - DRE

O DRE traz o resultado econômico da operação, o qual, de forma simples, corresponde a
apuração da receita líquida, da qual são subtraídos os custos de operação, a depreciação
dos ativos e os impostos sobre o lucro bruto, permitindo obter o lucro líquido da operação.
É este lucro líquido da operação que amortizará os investimentos necessários à operação
e gerará a remuneração do capital investido para o operador.

Os cálculos do DRE utilizam uma metodologia contábil de análise fiscal e contemplam os
seguintes passos:

A. Receita bruta: contempla a receita da prestação do serviço de transporte coletivo e
receitas acessórias como, por exemplo, receitas de exploração de áreas comerciais
nos terminais ou de publicidade. Esta receita pode ainda considerar aportes
públicos, na forma de subsídios.

B. Tributos sobre o faturamento: considera os impostos que incidem sobre a receita
bruta, dependendo de cada localidade e da legislação fiscal em vigência no
momento do cálculo.

Ressalta-se que por ocasião da licitação estavam vigentes a cobrança do PIS
(0,65%) e do COFINS (3%) sobre a receita bruta da operação do transporte coletivo.
Estes tributos foram suprimidos por Medida Provisória a partir de maio de 2013 e
de forma definitiva, por meio de Lei a partir de setembro de 2013, em razão das
medidas de desoneração dos custos de transporte coletivo.

A partir de janeiro de 2013 também passou a vigorar a dedução de um percentual
de 2% relativo a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta — CPRB (INSS)
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em substituição à cobrança da contribuição de 20% sobre a folha de pagamento
para o INSS.

O. Receita liquida: corresponde a dedução do valor dos tributos da receita bruta, logo
representando os recursos correntes efetivamente disponíveis para o custeio da
operação.

D. Custos: contempla os custos necessários à operação do serviço de transporte
coletivo, abrangendo os custos variáveis com a produção quilométrica
(combustivel, lubrificantes, rodagem e peças e acessórios); de pessoal (motoristas,
pessoal de tráfego, pessoal de manutenção, pessoal administrativo e diretoria); e
custos administrativos.

E. Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, conhecido como na
notação contábil como "LAJIDA" ou “EBITDA", do inglês: é a subtração do valor dos
custos das receitas liquidas, representando o montante de recursos que a operação
gera para o pagamento dos impostos sobre a renda, amortização dos investimentos
e remuneração do operador.

F. Depreciação contábil: corresponde à perda de valor dos bens (ativos) investidos em
decorrência do seu uso, o qual também pode ser entendido como um custo não
desembolsado, mas que afeta a equação econômica, pois o operador necessitará
repor o bem, quando da sua renovação, no caso de ônibus e equipamentos, ou terá
um ativo de menor valor ao final da concessão, no caso de instalações.

G. Lucro antes de juros e impostos também conhecido como LAJIR ou EBT é a
subtração do valor dos custos e da depreciação das receitas líquidas, que
representa a base de cálculo sobre a qual incide o imposto de Renda e a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).

H. Imposto de Renda (IR) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL): trata-
se da aplicação das alíquotas fiscais definidas na legislação que incidem sobre o
valor da EBT, que são: 15% para o IR, acrescido de mais 10% para as parcelas
superiores a R$ 240 mil anuais e 9% para a CSLL.

O cálculo ainda considera a possibilidade, prevista na legislação, de compensação
dos prejuízos acumulados ao longo do prazo das operações.

l. Lucro Líquido do Exercício: corresponde ao valor da parcela H, subtraído da parcela
G.
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Figura 3: Modelo esquemático de cálculo do DRE

3.2.2 Fluxo de Caixa - FC

0 Fluxo de Caixa é gerado a partir das informações do DRE, contemplando as seguintes
informações:

J. Fluxo de Caixa Operacional: corresponde à soma dos valores do Lucro Líquido do
Exercício (parcela “I") com o valor da depreciação contábil (parcela "F"). Esta adição
e possível em razão do fato que o valor da depreciação não representa
efetivamente um custo, mas é assim tratado para efeito de formação da base de
cálculo dos impostos. Desta forma, o valor da depreciação constitui um montante
de recursos gerados em caixa para a amortização dos investimentos.

K. Aquisições: corresponde aos valores dos investimentos realizados em frota,
equipamentos, instalações de garagem, equipamentos de monitoramento e de
bilhetagem, bem como outros necessários ao cumprimento das obrigações do
Contrato.

L. Receita da venda de ativos: e' o valor obtido com a venda de ônibus e equipamentos
quando da sua renovação ao nnal da vida útil do bem, bem como do conjunto de
ativos ao final do prazo da concessão, incluindo garagem.

M. Fluxo de Caixa dos Investimentos: corresponde a subtração da receita de venda
dos ativos, dos valores das aquisições, representando a efetiva saída de recursos.

N. Fluxo de caixa livre: é o resultado da subtração do valor do Fluxo de Caixa dos
Investimentos (M) do valor do Fluxo de Caixa Operacional (J), representando os
recursos finais qerados pela operação que podem a cada ano terem sinal neqativo
ou positivo.
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Figura 4: Modelo esquemático de cálculo do Fluxo de Caixa

3.2.3 Indicadores de avaliação financeira

Em síntese, o operador inicialmente realiza investimentos em uma fase pré-operacional de
modo a ter condições de prestar os serviços; a partir daí, mensalmente, ha a arrecadação
de recursos e os correspondentes custos para a realização do serviço e o pagamento de
impostos; podendo ocorrer também novos investimentos, bem como o ingresso de receitas
das vendas de ativos. Ao final, há um balanço de recursos anual que pode ser positivo (o
empreendimento gerou recursos) ou negativo (o empreendimento consumiu recursos), que
constitui o Fluxo de Caixa Livre.

Em uma leitura simples, poder-se—ia somar todos os valores anuais para se avaliar se o
resultado final é positivo ou não, porém, este não é um cálculo correto, pois há de se
considerar que os valores estão distribuídos ao longo do prazo e, naturalmente, um
montante daqui há dez anos não terá, hoje, o mesmo valor, pois há a incidência de uma
taxa de juros a cada ano. Assim, é necessário considerar o efeito da variação do dinheiro
no tempo.

Para entender esse conceito, considere que o empreendedor tenha R$ 100,00 (cem reais)
no ano 1 e que a taxa de juros de mercado é de 10% ao ano; no 2º ano, ele terá 110,00
(R$ 100 >< 1,1); no 3º ano, terá R$ 113,42 (R$ 110,00 x 1,1) e assim progressivamente, até
que no Ano 9 haverá um montante de R$ 214,35, chegando-se ao Ano 10, com um valor
de R$ 235,79 (R$ 214,35 >< 1,1).

Em resumo, um valor de R$ 235,79 no Ano 10 corresponde a R$ 100,00 no Ano 1. Este é
o principio do conceito do Valor Presente Líquido, ou seja, qual é o valor que hoje,
corresponderia a um determinado valor no futuro. Para se obter esse valor basta aplicar
em processo invertido o mesmo raciocínio exposto anteriormente. O valor de R$ 235,79 no
Ano 10, corresponde a R$ 214,35 (R$ 214,35, dividido por 1,1) no Ano 9 e assim
sucessivamente, até se obter o valor de R$ 100,00, que é o valor presente que equivale a
R$ 235,79 em dez anos.

No modelo de análise financeira, a taxa de juros que traz os valores para Valor Presente
Líquido é conhecida como taxa de desconto. No exemplo acima é de 10% ao ano.
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A taxa de desconto é aquela que o concessionário considera como valor mínimo para
aplicar os seus recursos próprios, tomar financiamentos e assumir os riscos da operação
e do contrato comparado com outras opções de aplicação de recursos ou de realização de
empreendimentos, por esta razão é conhecida como Taxa Mínima de Atratividade.

Um segundo indicador de viabilidade econômico-financeira é a Taxa Interna de Retorno
(TIR) resultante do fluxo de caixa livre, bastante empregado na avaliação da execução dos
contratos e na revisão de tarifas no caso do contrato de concessão ora em discussão.

Partindo do conceito do Valor Presente Liquido é possível entender a TIR. Esta taxa é
conceituada como sendo o valor (taxa de desconto) que aplicado ao fluxo de caixa livre
resultaria um Valor Presente Líquido igual a zero.

Assim, a TIR mede a expectativa de retorno financeiro do capital aplicado em um
empreendimento através de uma taxa de juros incidente no periodo de sua operação.

O empreendedor, através da TIR, procura comparar a rentabilidade do empreendimento
(projeto) com a rentabilidade da aplicação de recursos em outros setores ou projetos do
mesmo setor, considerando, para tanto os riscos de cada situação. É usual, que se
compare as taxas obtidas com aquelas oferecidas por ativos do mercado financeiro, ainda
que se deva considerar aplicações de longo prazo.

Para se calcular então a TIR há de se fazer cálculos iterativos, testando-se qual o valor da
taxa de desconto que resultará o VPL igual a zero. A planilha eletrônica em Excel dispõe
de funções que realizam estes cálculos de forma automática.

O cálculo da TIR realizado desta forma é válido para situações típicas de empreendimentos
em que o fluxo de caixa livre apresenta um momento inicial de investimentos, no qual o
fluxo de caixa livre possui sinal negativo (saídas de recursos), e em todos os demais
momentos o sinal é positivo (entradas de recursos).

Há, contudo, projetos em que os investimentos ocorrem em momentos intermediários e
não só na fase pré-operacional, gerando a saída de recursos em um ou mais momentos
além do momento inicial. É o caso da concessão de serviços de transporte em que, por
força da renovação da frota, quase sempre ocorre momentos em que ha' investimentos
pontuais que geram fluxos negativos intermediários.

Nestes casos o fluxo de caixa livre possui alternância de sinais (positivos e neqativos) e a
equação de determinação da TIR possui mais de uma solução, Isto é, há mais de uma taxa
de desconto que torna nulo o valor presente líquido do tluxo de caixa livre. Para contornar
este problema e usada a Taxa Interna de Retorno Modificada (TIR-M ou MTIR).

O cálculo da TIR-M é realizado considerando que os valores negativos do fluxo de caixa
livre são trazidos para valor presente líquido com uma taxa de desconto anual, logo são
valores descontados; e os valores positivos são capitalizados, isto e, levados para o valor
futuro, a uma taxa de reinvestimento anual. De forma simples, é como se o empreendedor
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aplicasse financeiramente os saldos positivos até o final do contrato e tivesse que contrair
financiamentos para pagar os saldos negativos, quando houver.

Considerando estes dois valores (valor futuro dos saldos positivos — VF e valor presente
dos saldos negativos — VP) a TIR é calculada mediante o quociente destes dois valores,
que são elevados ao inverso do número de períodos do fluxo, matematicamente dados
pela seguinte expressão:

1/
TIR—M = (º) "

— 1
, na qual, “n" é a quantidade de meses ou anos do período analisadoVP

O cálculo da TIR—M depende da adoção de uma taxa de juros de reinvestimento, aplicada
aos valores positivos, e de uma taxa de financiamento aplicada aos valores negativos.

No caso da concessão do transporte coletivo de Ribeirão Preto, os valores acima citados
foram assim propostos pela Concessionária:

- Taxa Mínima de Atratividade (TMA) ou Taxa de Desconto: 8,58% ao ano
- Taxa interna de Retorno Modificada (TIRM): 11,19% ao ano
- Valor Presente Liquido (VPL): R$ 8.375.269,87 (valores da proposta de julho de

2021)

3.3 Segmentação da análise

A partir das discussões realizadas com a Administração Municipal, a análise econômico-
financeira foi decomposta em dois processos de cálculo: (i) 10 periodo — Histórico; (ii) 2º
período — Projetado.

O primeiro processo abrangeu o período que se estende do início do Contrato até o mês
de novembro de 2021 (fim do Semestre 18), com uma análise voltada a avaliar o
desempenho econômico-financeiro da concessão com base no histórico de receitas,
custos, investimentos e obrigações da Concessionária.

Os cálculos relativos ao primeiro período foram realizados com a consideração de um
encerramento hipotético da Concessão no final do Semestre 18. Para tanto, foram
calculadas as receitas, custos e investimentos no período e o valor dos ativos no final deste
semestre, os quais foram considerados como uma receita de venda no Semestre 19. O
Fluxo de Caixa Livre resultante foi então analisado para verificação da existência de
desequilíbrios, sendo calculado qual é o montante que, pago no Semestre 19, permitiria
atingir os indicadores de viabilidade conforme propostos pela Concessionária.

A segundo processo constitui a projeção da concessão até o seu término. Neste caso,
hipoteticamente, e' como se o Município estivesse iniciando uma nova concessão a partir
do Semestre 19.
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Os cálculos foram realizados com as projeções de demanda para o período de março de
2022 até o término da concessão, e dos fatores de produção (frota e produção quilométrlca
por tipo de veículo) levando em consideração uma nova rede de transporte coletivo a partir
dos Corredores de ônibus ora em implantação na cidade. O modelo de cálculo, exposto
no próximo item, foi preparado para permitir a simulação dos custos com base na aplicação
de tipologia de ônibus distinta da atual.

A partir das informações de demanda, custos e investimentos, a análise procurou avaliar o
valor da Tarifa de Remuneração dos Serviços que, aplicada à quantidade de passageiros
estimada, geraria uma receita que permitisse, a partir do Fluxo de Caixa Livre, a obtenção
da Taxa Mínima de Atratividade ou a Taxa Interna de Retorno Modificada indicadas pela
Concessionária em sua proposta.

O modelo de cálculo foi preparado para avaliar o montante de subsídio público que o
Município precisara aplicar caso a Tarifa Pública venha a ser fixada em valor inferior ao
valor da Tarifa de Remuneração dos Serviços.

Este relatório só abrange a exposição do primeiro período. As análises sobre o segundo
período é objeto do Relatório Técnico 2.

3.4 Modelo de cálculo

O modelo de cálculo empregado nos estudos observa os conceitos anteriormente
apresentados e utiliza como base a proposta apresentada pela Concessionária na sua
proposta comercial, a qual observou as orientações do Edital, tendo sido objeto de
verificação quando do processo licitatório e posteriormente pelo estudo realizado no inicio
da Concessão pela Fundação de Economia e Administração da Universidade de São Paulo
— USP.

O modelo contempla além do conjunto de planilhas de cálculo da Proposta Comercial, um
conjunto de outras planilhas específicas para o estudo. No total são 70 planilhas (abas)
que compõe o arquivo: Modelo EF_TC_RP_v1.xlsx", que está apresentado no “Anexo
Digital — Modelo de Cálculo" deste relatório. A relação das planilhas e apresentada a seguir,
com explicações sobre o seu conteúdo e de forma segmentada por blocos de assuntos.

3.4,1 Planilhas de apoio

Este bloco é formado por duas planilhas com informações que são usadas em outras
planilhas de cálculo. A tabela a seguir as relaciona e apresenta observações sobre o seu
conteúdo.

Tabela 5: Relação das planilhas do modelo de cálculo — Planilhas de apoio

Nome da aba Descrição Conteúdo
Dados de entrada Dados e parâmetros gerais de apoio para os Contém informações que alimentam outras

cálculos planilhas, como:
' Nome dos tipos de ônibus, incluindo aqueles

necessários 'a simulação da situação íutura.
- Alíquotas de impostos
- Preço de ônibus
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Nome da aba Descrição Conteúdo

' Parâmetros para o cálculo de custos de capital
(vida útil e valor residual dos ônibus)

' Fatores de cálculo de depreciação
' Coeliciente e valores diversos para calculo de

alguns custos
' Anos em que o Consórcio PróUrbano não

realizou algumas obrigações contratuais

Painel Painei de parâmetros para simulação da situação Permite a seleção de opções de variáveis de
futura simulação. Em especial em relação ao período

futuro, envolvendo os quantitativos de frota por
tipo, reinvestimentos, retomada de algumas
obrigações contratuais. Ha' também uma chave para
a escolha de método de cálculo dos valores do DRE

(em valores atualizados, a valores da data base da

proposta ou em valores correntes].

342 Resultados do estudo

Neste bloco há um conjunto de seis planilhas que permitem visualizar os resultados do
estudo em função dos parâmetros selecionados, dos dados sistematizados e da
metodologia geral da avaliação.

Tabela 6: Relação das planilhas do modelo de cálculo — Planilhas de resultados do estudo
Nome da aba Descrição Conteúdo
Sintético operacional Resumo de custos operacionais Trata-se de uma planilha que resume os valores dos

parâmetros operacionais, receitas, custos
operacionais, custos de capital, resultados
econômicos e indicadores por semestre da
Concessão, abrangendo todo o periodo (realizado e
projetado), permitindo uma visão econômica global.

Ilustrações Gráficos de ilustração das principais informações Apresenta gráficos úteis a algumas análises
sintéticas.

A1 - FC 51318 Simulação 19 Período (Semestre 1 ao Semestre Apresenta o DRE e o FC para o período da
18! Concessão passado (ocorrido ate' 0 Semestre 18, ou

seja, até o mês de novembro de 2021).
El - FC 519_S40

*

Simulação 29 Período (Semestre 19 ao Semestre Apresenta o DRE e o FC para o período da
40) Concessão futuro (do Semestre 19, ou seja,

dezembro de 2021 até 0 Semestre 40, último do
, prazo da Concessão).

52 - Inv 519540 investimentos projetados do Semestre 19 ao Contem os cálculos dos investimentos em frota e de
Semestre 40 depreciação para o período futuro, considerando os

parâmetros simuiáveis e escolhidos na aba ”Painel",
Estes valores alimentam a planilha anterior, para os
cálculos econômicos do período futuro,

Nos capítulos 5 a 7 deste relatório são apresentadas as informações sobre os resultados
do estudo.

3.4.3 Planilhas relacionadas com demanda e receita

Este conjunto de planilhas contém dados relacionados com passageiros equivalentes e
receitas ocorridas e projetadas.
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Tabela 7: Relação das planilhas do modelo de cálculo — Planilhas relacionadas com demanda e receita

Nome da aba
1A

lB

ZA - Projeção

ZB -Pass e Receitas

2C - Receitas acessórias

2D - Taxa_gerenc

ZE -Subsldio Pandemia

ZF -Auxi|iar 1

'

zo - seu:

Descrição
QUADRO 1A: Passageiros equivalentes por
semestre

QUADRO IB: Fatores de produção (Produção
Quílométrica e Frota Operacional) por semestre

VQUADRO 2: Projeção da receita operacional

QUADRO ZA: Memória da projeção de
passageiros

QUADRO ZB » Passageiros e receitas mensais

QUADRO ZC - Receitas Acessories

QUADRO 2D - Pagamento da Taxa de
Gerenciamento

QUADRO 2E - Pagamentos de subsídios Pandemia
Covid 19 - Lei14.571/2021

QUADRO ZF - Cálculo da allquota equivalente do
PIS, COFINS & INSS (CPRB)
QUADRO ZG —Taxas mensais da SELIC

3.4,4 Planilhas relacionadas com a frota

Conteúdo
Resume a quantidade de passageiros equivalentes
por semestre da concessão, considerando os dados
realizados e projetados.
Resume os dados dos fatores de produção
(Produção Quilométrica e Frota Operacional)
semestre da concessão, considerando os dados
realizados e projetados.
Apresenta a memória de cálculo das receitas bruta
e líquida da Concessão.
Apresenta a memória de cálculo para a projeção da
demanda para o ano de 2022 e posteriores, usados
nos cálculos dos períodos futuros.
Consolida as iniormações sobre passageiros
equivalentes e receitas ocorridas até fevereiro de
2022, obtidas dos registros consultados. Além
destes dados, apresenta a receita decorrente da
venda antecipada dos créditos eletrônicos
conforme informações do Consórcio PróUrbano e
os cálculos de apuração do saldo da Conta de
Arrecadação e receitas financeiras.
Contém os valores das receitas acessórias apuradas
até abril de 2016 e sua projeção para os demais
anos da Concessão.
Apresenta os valores efetivamente pagos da Taxa
de Gerenciamento à Transerp ate' a sua suspensão

,
em março de 2016.
Contém os vaiores pagos pelo Município no periodo
de julho a dezembro de 2021, autorizados pela Lei

nº 14.571, a título de subsídio em razão dos efeitos
,

da Pandemia da Covid-19
Trata-se de uma planilha auxiliar que apresenta as

[alíquotas de PIS, COFINS e da CPRB do Semestre 1

Apresenta as taxas médias mensais da SELIC

conforme informado no site da Receita Federal

Este bloco reúne as planilhas com informações sobre a frota, tanto do histórico da
Concessão, como das projeções para o periodo futuro.

Tabela 8: Relação das planilhas do modelo de calculo — Planilhas relacionadas com a frota

Nome da aba
3

AA

AB

Descrição
QUADRO 31 Frota aplicada e projetada

QUADRO 4.: Cronograma de frota

QUADRO AA: Alterações no quadro da frota ate' o
ano 2021

QUADRO AB - Cadastro da frota até ja neiro de
2022

Conteúdo
Apresenta a quantidade de veículos por tipo e por
semestre da concessão, considerando o histórico
realizado até 0 Semestre 18 e o projetado ate' o
término da Concessão. A projeção considera os
parâmetros da aba “Painel" quanto à quantidade de

veículos previstos portípo para o periodo futuro.
Informa a quantidade de veiculos adquiridos e
vendidos a cada semestre da concessão, os valores
dos investimentos e de receita de venda. Os dados
são oriundos de outras planilhas.
Apresenta o total de veículos adquiridos e vendidos
por tipo e por faixa de idade ao longo do lª periodo
de analise (Sem. 1 até Sem. 18). Os valores são
apresentados por ano, e incluem a quantidade de
veiculos perdidos por atos de vandalismo.
Trata-se da relação de todos os veiculos que foram
utilizados na Concessão até o momento, incluindo
aqueles que foram vendidos ou depredados
(perdidos). As informações foram obtidas dos
registros da Transerp e contém, em especial, o tipo
e ano de fabricação.
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Nome da aba
4C

4D

4E

AF

SA

SB

SC

5D

SE

SF

56

SH

Descrição
QUADRO ªC - Memória de cálculo do quadro de
frota

QUADRO 4D - Resumo das aquisições e
investimentos em frota

QUADRO 4E - Evolução da Idade Média

QUADRO AF - Valores de aquisição da frota inicial

QUADRO S.A: Evolução da frota dos veículos da
frota de veiculos do tipo: Tipo l-Micro-ônibus

QUADRO 5.8: Evolução da frota dos veículos da
frota de veículos do tipo: Tipo 2-Convencional

QUADRO 5.C: Evolução da frota dos veículos da
frota de veículos do tipo: Tipo 3-Padron

QUADRO SD: Evolução da frota dos veículos da
frota de veiculos do tipo: Tipo A-Midiônibus com
ar

QUADRO 5,5: Evolução da frota dos veiculos da
frota de veículos do tipo: Tipo S—Convencional
com BI'

'

QUADRO sr: Evolução da frota dos veiculos da
frota de veiculos do tipo: Tipo E-Padron com ar

QUADRO 5.6: Evolução da frota dos veículos da
frota de veículos do tipo: Tipo 7-Articulado com
ar

QUADRO 5.H: Conferência da frota

0 Preto QonchconsunonEs

Conteúdo
Éurna planilha utilizada para calcular a quantidade
de veiculos a serem adquiridos e vendidos ao longo
do prazo remanescente da Concessão (a partir de
2022), em função dos parâmetros deidade média
máxima e idade máxima dos veículos.
Trata—se de planilha auxiliar que sistematiza as
informações de aquisições e venda de veiculos. Os
dados alimentam a planilha ”4”.

Apresenta a titulo de avaliação, a evolução da idade
média da frota por ano da Concessão.
Apresenta a apuração dos valores dos
investimentos em frota no início da Concessão, e o

calculo do custo médio de aquisição por tipo de
ônibus utilizado no estudo.
Traz a evolução da frota de micro-ônibus por
semestre da Concessão e por faixa horária, alem do
cálculo da depreciação.
Traz a evolução da frota de ônibus convencionais
por semestre da Concessão e por faixa horária,
além do cálculo da depreciação.
Traz a evolução da frota de ônibus Padron por
semestre da Concessão e por faixa horaria, além do
cálculo da depreciação.
Traz a evolução da frota de midiônibus com ar-
condicionado por semestre da Concessão & por

faixa horária, além do cálculo da depreciação, Estas
informações somente são utilizadas nos cálculos de
projeção do periodo futuro.
Traz a evolução da frota de ônibus convencional
com ar-condicionado por semestre da Concessão e
por faixa horária, além do cálculo da depreciação,
Estas informações somente são utilizadas nos
cálculos de projeção do período futuro.
Traz a evolução da frota de ônibus Padron com ar-
condicionado por semestre da Concessão e por

faixa horária, alem do cálculo da depreciação, Estas
informações somente são utilizadas nos cálculos de
projeção do período futuro.
Traz a evolução da frota de ônibus Articulado com
ar-condicionado por semestre da Concessão e por

faixa horária, além do cálculo da depreciação, Estas
informações somente são utilizadas nos cálculos de
projeção do periodo futuro.
Trata—se de uma planilha auxiliar que promove a
conferência da frota quantificada nas planilhas SA a
SG e a quantidade de veículos que consta da
planilha de cálculo dos custos, de modo a permitir a
verificação se há algum erro de quantidade de
veiculos.

3.4.5 Planilhas relacionadas com a produção quilométrica

São duas planilhas que sistematizam informações sobre a produção quilométrica da frota
ao longo da Concessão, estando vinculadas a outras planilhas do Modelo.

Tabela 9: Relação das planilhas do modelo de cálculo — Planilhas relacionadas com a produção quilométrica
Nome da aba
GA

SB

Descrição
QUADRO GA: Projeção do percurso médio
semestral por veículo operacional

QUADRO 69: Projeção da quilometragem
semestral total por tipo de veiculo

Conteúdo
Apresenta a quantidade de quilômetros percorridos
por veículo da frota por semestre da Concessão.
Tratavse de planilha alimentada pelos dados da
planilha de cálculo de custos operacionais, por sua
vez vinculada aos dados da planilha IB.
Permite a visualização do percurso médio total por
semestre da Concessão e por tipo de veículo.
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346 Planilhas com cálculo dos custos operacionais

QoncrNAconsumRES

Trata—se do conjunto de planilhas que promovem o cálculo do custo operacional a partir
das considerações metodológicas expostas neste relatório.

Tabela 10: Relação das planilhas do modelo de calculo — Planilhas relacionadas com o cálculo dos custos operacionais
Nome da aba
7 - Custos Mês atuaiiz

7A - Coef Mês

78 - Preços Mês Pzero

7C— Preços Mês

7D -Va|or Fixo Mês

7E »Valor Fixo Mês Pzero

7F — Var preços

7G » Evol. Preços

7H - Núm Índice

7! 'Var INCC

?] - Manut_infra

7H — invest_obrigações

Descrição
QUADRO 7 -Ca|cuio dos custos operacionais em
valores atualizados para 3/2022

QUADRO 7A - Coeficientes das variáveis de
cálculo dos custos operacionais

QUADRO 7B - Preços empregados nos cálculos
dos custos a valores da proposta (Pzero)

QUADRO 7C , Preços empregados nos cálculos
dos custos valores atualizados para o mês de
julho de cada ano

QUADRO 7D: Valores fixos empregados nos
cálculos do custo operacional

QUADRO 7F. - Valores fixos empregados nos
cáculos do custo operacional conforme proposta
PO

QUADRO 7F - Índices de reajuste de preços

QUADRO 7G » Sintese das variações dos índices
de preços

QUADRO 7H - Série mensal de variação dos

_

indices de preços
QUADRO 7| - Variação do Índice Nacional da
Construção Civíl - lNCC

QUADRO 7] - Considerações de revisão de
despesas de manutenção de terminais

QUADRO 7H - Investimentos associados a outorga

Conteúdo
Apresenta a memória de cálculo dos custos
operacionais por cada item componente da
estrutura de apuração do custo padrão em valores
atualizados para março de 2022.
Traz para cada mês da Concessão os coeficientes de
cálculo dos custos por componente, conforme
indicado na Proposta do Consórcio Pro'Urbano. Os
dados são vinculados às planilhas do "Bloco

Proposta”
Apresenta os preços dos insumos e salários
conforme apresentados na Proposta do Consórcio
ProUrbano, à exceção da frota, na qual foi
considerado o valor do investimento inicial. Todos
os valores se referem a julho de 2021.
Trata—se de planilha que apresenta os preços da
planilha 78, atualizados para o mês dejulho de cada
ano (mês de reajuste da tarifa) considerando a
variação dos indices setoriais, conforme dados da

planilha 7F.
Esta planilha apresenta alguns custos fixos, como
custos administrativos, com o Sistema de
Bilhetagem Eletrônica, Sistema de Monitoramento,
Sistema de Informação, Manutenção de Abrigos,
Operação dos terminais, Comercialização de
créditos eletrônicos na rede varejista e custos com
treinamentos. A planilha também contém os
percentuais mensais aplicados de acordo com
parâmetros de simulação para a consideração de
algumas obrigações, como é o caso do seguro de
responsabilidade civil, manutenção de abrigos,
relacionamento com usuários e informações.

Trata—se dos valores mencionados na descrição da
planilha 70 na forma como apresentado na
proposta do Consórcio PróUrbano.
Apresenta os percentuais de variação dos indices
que incidem sobre custos, como Diesel, Salários,
Veículos, Pneus e Custos Gerais. Os valores estão
vinculados a outras planilhas de apoio, a seguir
expostas. Além da variação dos índices setoriais de
custos, também apresenta os fatores de deflação
das receitas quando o cálculo e realizado a valores
originais da proposta.
Oferece dados sintéticos sobre a evolução anual
(julho de cada ano da Concessão) dos preços e
salários, segundo os indices setoriais.
Apresenta a série mensal de índices setoriais de
variação dos custos.
Apresenta a variação do lNCC utilizado para
deflacionar os valores dos investimentos realizados
em obras de infraestrutura para vaiores na data da

proposta (julho de 2011).
Apresenta a proporção dos custos propostos
originalmente na proposta do Consórcio PróUrbano
por mês da Concessão.
Apresenta os valores dos investimentos realizados
em infraestrutura e outros componentes dos
investimentos iniciais do Contrato, realizados a

titulo de outorga de acordo com as informações
efetivamente apuradas pelo Município.
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3.4.7 Planilhas de apoio originárias do modelo da proposta

Este bloco abrange as planilhas do modelo de cálculo da proposta. Algumas abas contêm
os coeficientes e parâmetros de composição de custos conforme apresentado na proposta
do Consórcio PróUrbano e que foram utilizados nos cálculos referenciados em outras
planilhas já descritas. Ressalta-se que se manteve a apresentação de todas as tabelas,
mesmo que tenham sido utilizadas outras planilhas de cálculo (referidas no item 3.4.2), em
razão da análise segmentada em dois períodos (até 0 Semestre 18 e do Semestre 19 até
o término da Concessão).

Tabela 11: Relação das planilhas do modelo de cálculo — Planilhas relacionadas com o cálculo dos custos operacionais
Nome da aba

&

9

10

11

12

13

14

15

16

16A

17

18

19

20

21

22

23

24

ZS

26

27

28

Descrição
QUADRO 8: Preços dos insumos (R$) na data base da proposta (PO)
QUADRO 9: Preço e quantidades adquiridas dos equipamentos tecnológicos embarcados (SBE. SMTC
e outros)
QUADRO 10: Coeficientes de consumo de combustíveis e lubrincantes
QUADRO 11: índices de consumo semestral de peças e acessórios
QUADRO 12: Coeticiantes de consumo de rodagem
QUADRO 13: Demonstrativo da utilização da mão-de-obra operativa
QUADRO 14: Composição do Fator de Utilização
QUADRO 15: Composição dos encargos sociais
QUADRO 16: Despesas administrativas por semestre na data base da proposta (PO)

,

QUADRO 16.A: Despesas relacionadas com as obrigações da concessão na data base da proposta (PO)
QUADRO 17: Demonstrativo dos custos por quilômetro de combustivel e lubrificantes
QUADRO 18: Demonstrativo dos custos semestrais por tipo de veículo relativo a combustiveis &

Iubrincantes na data base da proposta (PO)
,

QUADRO 19: Demonstrativo dos custos semestrais com peças e acessórios na data base da proposta
(Pº)
QUADRO 20: Demonstrativo dos custos semestrais com peças e acessórios (custo total da frota) na data
base da proposta (PO)
QUADRO 211 Demonstrativo dos custos de rodagem por tipo de veículo na data base da proposta (PO)
QUADRO 22: Demonstrativo dos custos semestrais de rodagem por tipo de veículo na data base da
proposta (PO)
QUADRO 23: Demonstrativo dos custos de pessoal operativo por veículo operacional na data base da
proposta (PO)
QUADRO 24: Demonstrativo dos custos semestrais do pessoal operativo por tipo de veículo na data
base da proposta (PO)
QUADRO 25: Demonstrativo dos custos de depreciação dos veículos por tipo de veículo
QUADRO 26: Demonstrativo dos custos de depreciação de equipamento por tipo de veículo
QUADRO 27: Investimentos na garagem
QUADRO 28: Consolidação dos custos operacionais dos serviços de transportes de passageiros
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4. Componentes relevantes da análise

Neste capítulo são apresentadas informações relevantes, com o objetivo de esclarecer
algumas premissas e dados, e de apresentar de análises sobre os principais componentes
do estudo.

4.1 Demanda de transporte

A evolução da demanda de transporte coletivo ao longo da Concessão, ocorrida de forma
diferente da prevista pelos estudos do Município e da apresentada pela proposta do
Consórcio PróUrbano quando da licitação da Concessão, constitui um importante
componente do quadro econômico observado na atualidade. Como será mostrado adiante,
além de não ter havido o crescimento de demanda previsto, ainda sobreveio a pandemia
da Covid-ig, a qual, a semelhança de outras localidades, foi responsável por uma queda
muito expressiva na quantidade de passageiros transportados a qual não pôde ser
equilibrada com um ajuste de custos na mesma proporção. Além da demanda, o
inconstante processo de reajuste tarifário, marcado por decisões judiciais, também é
relevante.

A Tabela 12, a seguir, apresenta os dados de demanda em termos de passageiros
equivalentes ao pagamento da tarifa básica relativos a quatro referências:

i. Passageiros apurados conforme os registros da Transerp, oriundos do Sistema de
Acompanhamento da Bilhetagem Eletrônica. Estes valores correspondem ao
quociente da receita totalizada pelo uso dos créditos eletrônicos pelo valor da tarifa
básica cobrada em cada mês do período.

ii. Passageiros da proposta apresentada pela Concessionária que considerou que
haveria um crescimento de demanda de 4% a partir do 3º semestre, aplicado ao
valor de demanda inicial apresentada pelo Município no edital, e de mais 2,5% a
partir do 5º semestre aplicado ao valor projetado para 0 Semestre 3.

iii. Passageiros do estudo de modelagem do Município, que considerou uma projeção
baseada na avaliação dos indicadores de viagens por habitante de cidades de porte
similar à Ribeirão Preto, no crescimento da população, e na melhoria da qualidade
dos serviços projetada pela modelagem da concessão, em especial uma frota
totalmente renovada, terminais de ônibus, abrigos, sistema de informação ao
usuário, entre outras melhorias.

iv. Passageiros da revisão tarifária realizada em 2016, que considerou os dados de
demanda realizada naquela ocasião até maio deste ano; a projeção da demanda
do 8“ semestre até o 12º semestre com base no histórico de julho/2015 a
junho/2016; e a consideração da demanda projetada na proposta da
Concessionária para os demais semestres, com a perspectiva dada pela
implantação da rede de transporte, há época, estimada para ocorrer a partir do 13º
semestre.
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Tabela 12: Demanda de transporte coletivo em passageiros equivalentes no período de deu2012 a dez/2021
Periodo (meses) Semestre Passag, Equiv. Passag. Equiv. Passag. Equiv,

'

Passag, Equiv,
Real Proposta Edital Revisada em 2016

Consórcio
1272012 3 5-2013 1 18.661.662 20344054 21094344

_

18.664,885
672013 a 11-2013 2 18750399 20344054 21094944 18748410
12-2013 a 5-2014 3 19416679 21165684 21141744 19418113
6-2014 a 11—2014 4 19340048 21165684 21141744 19340048
12-2014 a 5-2015 5 17595166 21693360 21.239,556 17.681372
6-2015 a 11-2015 6 17.55.3537 21693360 21239556 17.93.5123
12-2015 a 5-2016 7 16.894.834 21.693.360 21337368 17043038
6—2016 a 1172016 8 17,195.449 21693360 21337368 18681233
12-2016 a 52017 9 16067982 21693360 21435336 17188337
6-2017 a 11—2017 10 16324096 21693360

_

21.435336 18378667
12-2017a 5-2018 11 15756199 21.693.360 21.533.148 17.151.811
62018 a 11-2018 12 16016629 21633360 21.533,148 18458650
12—2018 a 5-2019 13 15.412,719 21693360 21631116 19.460525
6—2019 a 11-2019 14 15887562

,
21.693360 21.631.116 19.460.525

12-2019 a 52020 15 10381652 21.693360
,

21728928 19.460525
6-2020 a 11—2020 16 7.022.369 21693360 21728928 19349736
12-2020 3 572021 17 7.199.090 21.693,360 21.826.896 19349736
6-2021 & 1142021 18 9.214.558 21.693.360 21.826.895

,
19.849736

Total 274791730 386728116 385938072 336720469
SUS;;ZZLÍÍ' 260114524 335410175 335041304 290444944

Os valores totais apresentados na tabela indicam que em relação à proposta apresentada
pela Concessionária, a quantidade de passageiros equivalentes transportados foi 112
milhões menor nos nove anos do contrato, diferença da mesma grandeza quando
comparado com os valores do estudo do Município. Considerando os dados da revisão
tarifária de 2016, que reviu as projeções, como já mencionado, a diferença de demanda é
de 62 milhões.

Parte significativa desta diferença está relacionada à contração da demanda ocorrida no
período da pandemia da Covid-19, a partir da segunda quinzena de março. A variação
ocorrida na demanda do periodo de abril/2019 a novembro/2021 foi aproximadamente 50
milhões de passageiros equivalentes em relação à proposta da Concessionária e no estudo
do Município, e de 46,5 milhões considerando a revisão de 2016.

Destes valores se depreende que as variações negativas nas expectativas da demanda
foram da ordem de menos 29% em relação à proposta da Concessionária e no estudo do
Município; e de menos 18,4% na base da revisão de 2016. Excluida o período da
pandemia, estas variações são de menos 225% e menos 10,4%, respectivamente.

A Figura 5 permite uma visualização dos dados da tabela anterior de forma gráfica,
evidenciando as diferenças apontadas acima.
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Figura 5: Evolução da demanda nos primeiros 18 semestres da Concessão (até o 9º ano)

Em uma perspectiva mais longa, desde 2008, a demanda média mensal calculada de forma
móvel a cada doze meses anteriores, indica que logo após a concessão, em 2014 a
demanda cresceu em patamares superiores aos anteriores, ainda que não alcançando os
valores projetados. Todavia, após o mês de outubro deste ano, a demanda passou a
declinar de forma constante, culminando com a abrupta queda durante a pandemia,
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Figura 6: Evolução dos passageiros equivalentes em valores médios mensais (móvel) em períodos de 12 meses desde o
inicio do ano 2018

Vale registrar, que a queda da demanda total foi inferior à queda da demanda equivalente,
como mostra os dados do próximo gráfico, 0 qual apresenta a relação entre ambas as
grandezas. A redução do percentual de passageiros equivalentes em relação ao total que
ocorre a partir do ano 2015 mostra que passou a haver uma maior participação das
gratuidades; apenas no período da pandemia há uma melhor relação em razão do fato que
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neste período os deslocamentos de escolares, idosos e pessoas com deficiência foram
mais afetados dos que o dos trabalhadores. Excluído este período, houve uma redução da
ordem de 4 pontos percentuais entre a média dos dois primeiros anos e dos cinco anos
posteriores, antes da pandemia.

63, “5% 50,1% 59,8% 59,6% 590% 513% 61,3%

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Figura 7: Evolução da relação entre passageiros equivalentes e passageiros totais no período da concessão até o ano
2021

4.2 Produção quilométrica e frota

A rede de transporte coletivo que deu base às projeções dos fatores de produção (produção
quilome'trica e frota) elaborada nos estudos de modelagem da Concessão contemplava
quatro etapas, condicionadas à implantação da infraestrutura e a mudanças da frota,
associada ao Programa de Transporte Coletivo. Destas etapas, foram implantadas as duas
primeiras, ainda que com alterações.

Na primeira etapa, quando do início do Contrato foram implantadas as duas linhas
circulares estruturais, com veículos padrons, as quais passaram por adequações
operacionais. Outras adequações, também necessitaram ajustes no plano operacional que
levaram ao uso de uma frota em quantidade superior àquela prevista originalmente. A frota
operacional inicial do contrato foi de 346 veículos, contra 320 previstas no projeto para a
1ª etapa e 336 veículos da 2ª etapa.

Em 6 de maio de 2014 foi estabelecido um Termo de Compromisso de Ajustamento de
Conduta (TAC), entre o Ministério Público do Estado de São Paulo, a Fazenda Pública do
Município de Ribeirão Preto, a Transerp e o Consórcio PróUrbano, que deu origem ao tº
Termo de Re-ratificação do Contrato de Outorga de Concessão nº 097/2012. Por meio
deste TAC, foram estabelecidas algumas alterações operacionais na rede de transporte
com a criação de linhas e melhorias na oferta previstas para o início do ano 2015,
incorporadas à 2ª etapa. Quanto às demais etapas, estas ficaram condicionadas à
construção dos corredores estruturais a cargo da Prefeitura de Ribeirão Preto.

Em razão do quadro de demanda dos primeiros anos da Concessão, aquém do previsto e
ainda da indisponibilidade dos corredores estruturais, houve ajustes nos fatores de
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produção que permitiram uma redução na quilometragem rodada, como mostram os dados
da Tabela 13.

Tabela 13: Produção Quilométrica (PQ) no período de dez/2012 a dez/2021

Período (meses)

1272012 5 5-2013
6-2013 a 11-2013
12-2013 a 5-2014
6-2014 & 11-2014
12-2014 3 52015
672015 a 11-2015

12-2015 3 542016
6-2016 a 11-2016
12-2016 a 5-2017

_

6-2017 ; 11-2017
12-2017 & 5-2018
61018 a 11-2018
122018 a 5-2019
6-2019 a 11-2019
12-2019 a 51020
672020 a 11—2020

121020 a 5-2021
6-2021 5 1142021

Total

Pré-pandemia

Semestre PQ Realizada

13.061.589
13.231.429
13582622
13.831.199
13.810.558

14193136
11849393
14010738
13388705
14310166
13881621
14231075
14003383
14043390
1 1.704.311
9.208.255
8.914.155
10581620
23453850
2 14611741

PQ Proposta
Consórcio

14193101
14563334
16148360
16148360
16353328
16359328
16359328
16353328
16359328
16359328
16359328
16359328
16.959328
16359328
16359328
16359328
16359328
16359328
298.799,941

259126776

PQ estabelecida na
revisão tarifária de

2016
13061389
13131429
13.582.622
13.831.199
13.810.558
14193136
13349393
14.067146
14067145
14067146
14067146
14067146
13335424
13333424
13335424
13335424
13333424
133135424

246008300
214892311

Observa—se que a produção quilométrica realizada nos primeiros nove anos foi 64 milhões
de quilômetros menor do que a prevista e 11,5 milhões menor considerando os dados da
revisão tarifária de 2016. No período após março de 2020, quando do inicio da pandemia
os ajustes foram maiores, permitindo que houvesse uma redução maior, quando
comparado com as projeções. De fato. a produção quilométrica média mensal do período
de abril de 2020 a novembro de 2021 foi de 1,58 milhões de quilômetros contra 2,32
milhões de quilômetros na média dos doze meses anteriores a fevereiro de 2020,
significando uma redução de 32%, a qual, ainda que não igual à redução da demanda,
contribuiu para a minimização dos impactos econômicos no período.

O gráfico da Figura 8 permite uma leitura da evolução da produção quílométrica.
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Figura 8: Evolução da produção quilométrica nos primeiros 18 semestres da Concessão (até 0 9º ano)

Em relação à frota total, as variações são apresentadas na próxima tabela. A frota efetiva
tem estado aquém das previsões do modelo da concessão original e estabelecidas no
Edital em razão da não realização da implantação das etapas da rede já mencionadas;
todavia, os valores médios mantêm-se superiores aos da revisão tarifária de 2016.
Ressalta-se que a frota estabelecida nesta revisão considerava a possibilidade de haver
uma racionalização da oferta e da frota a partir da implantação dos corredores de
transporte, que não se concretizaram no momento em que eram previstas (novembro de
2018).

Tabela 14: Frota total no período de dez/2012 a dez/2021
Período meses

12-2012 & 5-2013
61013 a 11-2013
12-2013 a 5-2014
6-2014 a 11-2014
12—2014 a 5-2015
62015 a 11-2015
124015 a 5-2016
6-2016 a 11—2016

1272015 a 54017
6-2017 a 11—2017

1272017 3 5—2018

6-2018 a 11—2018

12-2018 a 5-2019
6-2019 & 11-2019
124019 a 5-2020
6-2020 a 11—2020

12-2020 a 5-2021
6—2021 a 11-2021

Media

Semestre Frota Real Frota Edital

1 370 347
2 370 355
3 352 361
4 352 361
5 352 370
6 352 370
7 357 370
8 357 370
9 357 370
10 357 370
11 356 370
12 356 370
13 356 370
14 356 370
15 354 370
16 354 370
17 354 370
18 354 370

356 367

Frota estabelecida
na revisão tarifária

de 2016
370
370
352
352
352

352
358
358

345
345
345
345
345

345
354
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4.3 investimentos em frota

No período que se estende do início da Concessão até o 18º semestre, a Concessionária
investiu na aquisição de 496 veículos. dos quais 370 se deram quando do início do Contrato
e os demais ocorreram ao longo dos anos, em especial no ano 2018, para renovação de
parte da frota.

Tabela 15: Quantidade de veículos por tipo adquiridos até o ano 2021

Ano Semestre Tipo 1 - Tipo 2 - Tipo 3 - Total
Micro Conv, Padron

2012
_

(] (inicial) 24 326 20 370
2014 3

_

, 2 2

2015 5
_

1 1 Z

2016 7 ' 7
_

7

2017 9
,

_,

2018 11 * 112 112
2019

_

13

2020 15
_

2021 17 , 3 3

Total 25 450
_

21 496

O Edital estabeleceu uma frota inicial de 328 veículos operacionais acrescidos de 5% de
reserva técnica, os quais não poderiam ter mais de 2 (dois) anos de idade de fabricação.
Ainda conforme o Anexo 1.2 do Edital, haveria a ampliação da frota à medida em que
houvesse a implantação das quatro fases da nova rede de transporte coletivo, alcançando
352 ônibus na 4ª fase, dos quais 273 seriam convencionais, 21 micro-ônibus e 58 padrons.
Projetada a reserva técnica, a frota total elevar-se-ia a 370 veículos.

Observa-se que a frota inicial foi superior à prevista, em função das alterações na rede de
serviços, comentada em capítulo precedente, tendo passado por variações, mostradas na
Tabela 14. No final do 18º semestre esta frota era de 354 veículos, sendo 318
convencionais, 16 micro-ônibus e 20 padrons.

Não obstante o Edital ter prevista a possibilidade de utilização de uma frota de até dois
anos de idade no inicio do Contrato, a Concessionária os adquiriu em sua grande parte
novos, como mostra a próxima tabela, com uma idade média de 2,4 meses.

Tabela 16: Quantidade de veiculos por tipo adquiridos no início da Concessão

Idade Convencionais Micro—ônibus Padron Total
(anos)

0 300 24 20 344
1 '

*

2 5 ' 5

3 13 13
4 4
5 4 4
6 _

7
8
9

10
Total 326 24 20 370

52 de 84



Estudos econômico-financeiros do Transporte Coletivo de Ribeirão Preto (I]OFICINACONSULTORES
Relatório Técnico 1 - Avaliação do equilíbrio econômico-financeiro
nas condições atuais

O Contrato estabeleceu que ao longo da sua vigência a Concessionária deveria manter a
sua frota com idade média máxima de 4 (quatro) anos. Ao longo do período analisado (18
semestres) a idade média se manteve neste patamar até o ano de 2018, quando houve a
compra de 112 ônibus. A partir de então, a Concessionária não conseguiu adquirir novos
veículos e em 2020 sobreveio a pandemia da Covid -19. Como resultante, a idade média
da frota atingiu 6,4 anos no 18º Semestre, como se obsen/a no gráfico abaixo.

6,4 6,4

5,5 5,5

4,1 4,1
«1,5 4,5

3,1 3,1 3,5 3,5

2,1 2,1 '“

1,1 1,1
.

0,1 0,2
u_-.. _ —

13 14 15 16 17t 7 3 4 5 6 7 8 9 10 1,1 12 18

2.033 71314 7015 7016 2017 ')018 7.019 202.0 2021.

Figura 9: Evolução da idade média da frota nos primeiros 18 semestres da Concessão (até o eº ano)

A Tabela 17 apresenta o total de veiculos adquiridos, vendidos e perdidos ao longo do
período em análise por faixa etária. Vale ressaltar a quantidade de ônibus perdidos (19
unidades) ocorrida a partir de atos de vandalismo (incêndio).

Tabela 17: Quantidade de veículos por tipo e faixa etária adquiridos, vendidos e perdidos até o ano 2021
F'aix'a'eta'ria Aquisições

'

Vendasw " 4

«Perdidos,
W

*

Conv, Micro Padron Total Conv. : Micro? Padron , Total Conv. Micro Padron Total
0-1 398 24 21 443 4 1 s 4

,
::

«

1
»

5
1-2 15 1 : 15 s 1 7 e 1 7
2-3 a '

, 8 z ' 2 2 , 2
3-4 13 ::

,

* 13 1 1 1 1

445 4 — *

1
. ,

_,
_

1 _, .

5-6 5 , _ s
»

as
»

8 *
,

96 2 1 : 3

5_, , , 4 ,_ 4 ,_ , _ ,

7-8 2 2 3
_

s 1 1
8- 9 16 * Ó

,

15
9 - 10

.
v Í Í” Z :“ 2

Mais de 10
_

,
,

, t,
,

, _, _,

Total 450 25 21 496 132 9 1 142 16 2 1 19

O montante total de investimentos em valores correntes foi de R$ 112 milhões no período.
Em valores atualizados para março de 2022, foi de aproximadamente R$ 180 milhões,
como mostra a próxima tabela. As vendas de veiculos representaram uma receita de 12,85
milhões e a perda de veículos, aproximadamente R$ 5,0 milhões, também em valores
atualizados.
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Tabela 18: investimentos em frota até o ano 2021 em valores atualizados para março de 2022

Ano Semestre Tipo 1 - Tipo 2 - Conv. Tipo 3 — Total
Micro Padron

2012 O

&

7.284.721,74 121.593.528,87 9.993.645,41 138.871.896,03
2014 3 478.089,91 478.089,91
2015 5 223.181,34 _ _ 419.343,68 542.525,02
2016 7 1.033.288,99 1.033.288,99
2017 9

_

. » : '
, ,

2018 11
'

_ Biª-121009.“ 3812100948
2019 13 *

2020 15 *

2021 17
_

65232631 592.926,31
Total 7.507.303,08 151,919.843,57 10.412.989,09 179.840.735,74

4.4 Receitas

Os cálculos consideraram as receitas do transporte de passageiros, as receitas acessórias,
as receitas do pagamento de subsídios públicos no ano 2021 e uma consideração sobre a
diferença entre a receita de venda antecipada dos créditos eletrônicos e a receita de uso.

4.4.1 Receita do transporte de passageiros

A receita do transporte de passageiros foi obtida dos registros da Transerp, gerados a partir
das informações do Sistema de Bilhetagem Eletrônica. Cabe dizer, que a Transerp realiza
continuamente a certificação das transações mediante processamento espelhado dos
registros dos validadores dos ônibus, 0 que permite dizer que ha' segurança nos dados
utilizados. Esta receita considera o “valor de remissão" do crédito eletrônico, ou seja, é o
valor que o usuário pagou quando da sua aquisição ou, sendo em dinheiro, o valor vigente
no momento de realização da viagem.

A Tabela 19, a seguir, apresenta o total das receitas do transporte de passageiros em
valores correntes e em valores atualizados para março de 2022 pela variação do IPC. Dos
dados da tabela, é possível obter a comparação dos valores das tarifas médias por
semestre, que está indicada no próximo gráfico.
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Figura 10: Evolução dos valores das tarifas médias
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Tabela 19: Valores das receitas do transporte de passageiros e valores da tarifa média no período de deu2012 a dez/2021
(em Reais)

Semestre
'

Pass. Equiv. Receita em Receita em
'

Receita em Tarifa média Tarifa média Tarifa média
valores valores valores da em valores Em valores em valores da

correntes atualizados proposta correntes atualizados proposta
pelo lPC

1 18661662 53814250 92311975 50.995.497 2,88 4,95 2,733
2 18750999 52.761.339_ 88.699,964 51.529.619 2,81 4,73 2,748
3 19.416.679 54366701 87937001 53358976 2,80 4,53 2,748
4 19.340.048 55.193.981 86.900.997 52.954725 2,85 4,49 2,738
5 17595166 52785798 79010527 48.353.551 3,00 4,49 2,748
6 17553537 57835500 82962520 47729163 3,29 4,73 2,719
7 16894834 57442437 78180781 46428595 3,40 4,63 2,748
8 17.195.449 63087018 83.806.289 46.507.707 3,67 4,87 2,705
9 16067982 61058331 79.453.194 44.156.421 3,80 4,94 2,748
10 16324096 63710656 81850497 44.604.457 3,90 5,02 2,732
11 15756199 62136986 78617795 43.299.611 3,95 4,99 2,748
12 16.016.629 64622025 79581703 42700750

,
4,03 4,97 2,666

13 15.412.719 64733419 78103892 42355692 4,20 5,07 2,748
14 15987962 67349442

,
79825325 43.936.519 4,20 4,99 2,748

15 10381652 43.602.939 50357955 28.529.818 4,20 4,91 2,748
16 7.022.369 29,493951 33.873.534 19.298.173 4,20 4,82 2,748
17 7.199.090 30.236.177 33.370.304 19783819 4,20 4,64 2,748
18 9.214.558 38.701.143 40.651,770 25.322.526 4,20 4,41

_

2,748

A análise da informação da tarifa média a preços da data da proposta indica que no período
não ocorreu reajustes reais da tarifa, ou seja, além da variação dos preços e salários, pois
o valor se manteve no patamar da data da proposta. A curva do valor da tarifa média
atualizada indica que em alguns momentos ela esteve abaixo do valor inicial, inclusive no
final do 18º Semestre (R$ 4,41, contra R$ 4,95 no início do contrato).

4.4.2 Receitas acessórias

A receita acessória foi considerada na forma como apurado na revisão tarifária de 2016,
quando foram levantadas as informações sobre: (i) receita de publicidade de abrigos, a
partir de dezembro de 2012; (ii) receita do aluguel de espaços comerciais no Terminal
Evangelina de Can/alho Passig, desde julho de 2015 e com acréscimo de áreas comerciais
em janeiro de 2016; (iii) receita do mini terminal Ribeirão Shopping, desdejaneiro de 2014;
e receita de taxa de comodidade de venda de créditos de viagens do cartão eletrônico:
desde março de 2016. Estes dados, conforme consta do relatório da mencionada revisão,
provieram dos controles da Transerp, por sua vez, resultantes das informações do
Consórcio PróUrbano.

Segundo aquela apuração, a receita acessória era de R$ 64.639,28 em valores correntes,
de maio de 2016, ou de R$ 86.703,65 em valores de março de 2022. Na proposta, a
Concessionária considerou uma receita acessória variável nos primeiros quatro semestres
da Concessão, muito provavelmente em razão das etapas de implantação da nova rede, e
que atingiria o valor de R$ 59.614,75 em valores de junho de 2011 e de R$ 87.279,14 em
valores atualizados, a partir do 5º semestre, mantendo-se neste valor até o término do
Contrato.
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Os valores considerados neste estudo, comparados aos da proposta podem ser vistos na
Tabela 20.

Observa-se que há uma boa aderência dos valores considerados a partir das apurações
realizadas e a proposta apresentada, estando inclusive 11% superior. Vale o registro que
a obtenção ou não da receita acessória é um risco inerente ao Concessionário, de modo
que, no limite da frustação desta receita, cabe considerar o valor proposto.

Tabela 20: Valores das receitas acessórias no periodo de dez/2012 a deu2021 (em Reais)

Semestre Proposta Proposta em Valores Proporção
valores considerados

atualizados atualizados
1 335.453,85 568.554,22 290.103,06 51%

2 335.453,85 557.845,19 284.253,90 51%

3 348.988,01 555.006,74 283.378,46 51%

4 348.988,01
_

543.357,41 224.983,79 41%

5 357.688,54 523.674,85 305.973,23 58%

6 357.688,54 504.476,33 475.914,86 94%

7 357.688,54 479.784,21 517.793,13 108%

8 357.688,54 472.532,94 515.279,33 109%

9 35768854 461.117,00 504.857,88 109%

10 357.688,54 457.210,25 498.910,75 109%

11 357.688,54 448.235,02 490.038,05 109%

12 357.688,54 438.604,33 477.714,47 109%

13
.

357.688,54 426.944,03 468.236,08 110%

14
_

357.688,54 423.323,99 461.097,29 109%

15 357.688,54 419.277,65 453.228,88 108%

16 357.688,54 403.723,03 446.100,45 110%

17 357.688,54 388.281,83 427.576,18 110%

18 357.688,54 357.398,54 408.544,95 111%

4.4.3 Subsídio do período da Pandemia

A Lei nº 14.571 de 9 de junho de 2021 autorizou o Município a repassar à Concessionária
um valor de até R$ 17 milhões em face da defasagem entre custos e receitas da
Concessão, em razão do período da Pandemia. Assim, o estudo considerou os valores
pagos como receita adicional, os quais foram informados pela Transerp.

A próxima tabela apresenta os valores pagos em valor corrente e atualizados para março
de 2022. O valor de dezembro de 2021 não foi considerado nesta análise, que se refere ao
período até 0 Semestre 18, mas foi considerado na análise do periodo futuro, objeto do
Relatório Técnico 2.

Tabela 21: Valores do subsídio pago pelo Município no ano 2021 autorizado pela Lei nº 14.571

Ana da Mês Semestre Valor corrente Valor
Concessão (R$) AtualizadoiRS)

9 jul/21 18 7.000.000,00 7.481.583,32
9 ago/21 18 2.000.000,00 2.122.542,44
9 set/21 18 2.000.000,00 2.092.552,72
9 out/21 18 2.000.000,00 2.076.517,79
9 nov/21 18 2.000.000,00 2.054.293,07

10 dez/21 19 2.000.000,00 2.042.600,23
Total 17.000.000,00 17.870.089,56
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4.4.4 Consideração da diferença entre a receita de venda e a receita de uso

O Consórcio PróUrbano realiza a comercialização dos créditos eletrônicos para o
pagamento da tarifa de ônibus de forma antecipada. Considerando os dados do ano 2019,
anterior à Pandemia, apenas 2,7% dos usuários pagaram a tarifa em dinheiro a bordo dos
ônibus, todavia, no inicio do contrato de concessão (ano de 2013) eram 49%.

Com a venda antecipada, há um descasamento entre a arrecadação efetiva e a
arrecadação tarifária que e' utilizada nos cálculos, que leva em consideração a quantidade
de usos (passageiros transportados). Como e conhecido, há vários créditos eletrônicos que
são perdidos, isto é, nunca são utilizados. Nesta situação, é reconhecido que a conta do
Sistema de Arrecadação apresenta um saldo entre valores vendidos e valores usados.

Para avaliar o saldo da conta do Sistema de Arrecadação, o Consórcio PróUrbano forneceu
os dados da arrecadação da venda por mês e por tipo de cartão. Tomando—se em conta a
quantidade de passageiros que realizaram o pagamento em dinheiro, conforme os registros
do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, foi calculada a receita correspondente, mediante o
seu produto pelo valor da tarifa vigente em cada mês. A soma deste valor com o valor da
venda dos créditos eletrônicos gerou, então, a receita de venda. A subtração deste valor,
do valor da receita apurada pelo uso, ou seja, a receita que e' informada no Sistema de
Bilhetagem Eletrônica, gerou o valor da receita da venda antecipada de créditos que em
alguns momentos pode ser negativa, ou seja, foram usados créditos eletrônicos
anteriormente vendidos, em maior quantidade do que os que foram vendidos no mês, algo
que ocorre com maior intensidade quando do reajuste da tarifa. A expressão a seguir
resume a explicação:

Receita em conta corrente = Receita da venda de créditos eletrônicos + Receita da
venda a bordo dos ônibus - Receita correspondente ao uso

Por fim, a partir dos valores apurados a cada mês, foi gerado um saldo acumulado ao longo
da Concessão.

Em valores correntes, o saldo apurado no final do Semestre 18 era estimado em R$
27.057.308,52. Comparando-se este valor com a receita total de venda, a proporção
resultante é de 2,78%.

A atualização dos saldos mensais pela variação do IPC resultou o valor de R$
35.375.294,57 em novembro de 2021.

A próxima tabela apresenta os valores apurados para cada semestre da Concessão e os
gráncos, na sequência, os ilustram, permitindo uma melhor leitura do comportamento ao
longo do tempo, que mostra uma razoável constância dos valores dos saldos da conta.
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Tabela 22: Valores de receita de venda e de uso dos créditos eletrônicos

Receita da venda
em valores

correntes

35.407.876
37.132.582

35310545
_

44.749,352
53.892.954
58.407.499
57.918.937
62.975.402
60.336.336
62.106.516
61.165.602

»

64575865
64.403153

,

67.137526
,

45.712,008
31078480 *,

32.843.951
39.448.267

915.603.051

Receita total da venda em valorua correntes

Receita do
pagamento a

m

,
bordo em valores

correntes
19.143,201

,

17024311
15.281.595
12.359.087

_

436.374
628.403

1.220.471
1.275.831
1.338.542
1.402.435
1.731.372
1.602.145

,

1.893.192
1.696.456
1.181.019

,

550.586
637.358
882.970

84186350

7

Receita total da
venda em valores

correntes

Receita de uso

54.551077

54.156.893

55592241
57108439
54329328
59.035.902
59.135.408
64252234
61574878
63.508.951
62.896.974
66178010
66196345
68.834.082
46.893.027
31.629.066

_

33481310
40331237

999889400

9 10 11

Semestre

12

em valores
correntes

53.814.250

52.761.339
54366701
55193381
52.785.798
57.835.500
57,442.437
63087018
61058331
53710656
62236386
64622025

.

54.733.419
67.149.442
43602339
29493351
30.236.177
38.701.143

972.832.092

13141

Figura 11: Evolução da receita de venda e da receita de uso

.)

Saldo no final do
semestre em

valures correntes

16

736.827
2.132.380

3.357.920
5.272.379
6.815.909
8.016.311
9.713.281

10.878.497
11.495.045
11193340
11953327
13509312
15072138
16756878
20046967
22.182,082'
25.427,215
27057309

17 18

Receita de usº em valores correntes
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Figura 12: Saldo da Conta de Arrecadação (diferença entre receita de venda e receita de uso)

Os valores apurados foram apropriados no modelo de cálculo como uma receita adicional
na medida em que a receita do transporte de passageiros considerada se refere à receita
de uso. Assim, o saldo em valor atualizado foi inserido como uma receita no Semestre 19.

4.5 Cálculo dos custos

O cálculo dos custos operacionais considerou as informações dos fatores de produção já
informados, os coeficientes de consumo da proposta apresentada pela Concessionária e
os preços/salários atualizados na forma como descrito a seguir.

4.5.1 Coeficientes

Os coeficientes de consumo são os apresentados na proposta, a seguir sistematizados.

Tabela 23: Coeficientes empregados no cálculo de parcela dos custos
Item Unidade Observação Geral
Consumo de diesel |] km Convencional.

Padron
Micro ..

Lubrificante [ / km 0,04“
Vida util do pneu novo e km

1054000recapado
Quantidade de recapagens un

2por pneu
Consumo de peças e % do valor do veiculo novo

6 96%acessorios com pneus ao ano '

Despesas gerais % do valor do veículo
administrativas convencional novo com D,221%

pneus
Fatores de utilização
Motoristas “' Empregados por veiculo Equivalente para custos 2,60

operacional Fisico para benefícios 2,44
Agentes de Cobrança |21 Empregados por veículo Equivalente para custos

O 30operacional '

Tráfego Empregados por veículo Equivalente para custos
O 20

_
operacional '

Manutenção "' Empregados por veículo Equivalente para custos
0 3528operacional
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[lj / [3] A proposta apresenta valores diferenciados para a até a 4ª etapa de implantação da rede de transporte e deste
momento em diante

[2] No caso dos Agentes de Cobrança, eles foram considerados apenas nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2013.

A proposta apresenta coeficientes de motoristas e pessoal de manutenção diferenciados
entre o momento até a implantação plena da rede de transporte (43 etapa) e posteriormente
a ela. Considerando que as especificações operacionais previstas no projeto da rede de
transporte que integram o Edital para ocorrerem a partir da 4ª etapa não estão mais válidas
em razão das alterações que se deram após nove anos de operação e pelo novo projeto
em desenvolvimento pela Transerp, entende—se que é aplicável o coeficiente até a 1ª etapa.

4.5.2 Encargos Sociais

Foram considerados os encargos sociais apresentados na proposta da Concessionária
(62,87%) para o mês de dezembro de 2012 e a partir de janeiro de 2013 o valor de 40,29%,
considerando a redução de 20% do INSS promovida pela alteração na legislação, com a
entrada em vigência da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta, de 2%.

4.5.3 Preços

Os preços e salários apresentados na proposta (“Pzero”) que tinham como base julho de
2011 foram atualizados para o mês de início de cada momento de reajuste/revisão tarifária
e mantidos constantes até o término de cada período de doze meses. Esta consideração
foi realizada pela aplicação do conceito que o risco de variação dos preços entre as datas
contratuais previstas para ocorrer o reajuste tarifário é do Concessionário. Além disso, a
consideração dos preços de insumos da proposta permite que os ganhos de escala e de
capacidade de aquisição que existiam na ocasião da formulação da proposta sejam
mantidos no prazo da concessão. As variações destes preços, que vão além daqueles
percebidos pela variação setorial dos preços de mercado também são um risco do
Concessionário.

Os índices e ou fontes utilizadas para a atualização dos preços foram os seguintes:

. Valor do salário do motorista em Ribeirão Preto, conforme convenções coletivas do
trabalho firmadas pelo Sindicato dos Empregados em Empresas de Transporte
Urbano e Suburbano de Passageiros de Ribeirão Preto e Região - SEETURP e o
Sindicato das Empresas de Transporte Coletivo Urbano de Ribeirão Preto e Região
— SETRANSPASS—URB, cujas variações incidiram sobre os salários em geral;

. Valor do diesel de acordo com os levantamentos de preços na distribuidora
realizados pela Agência Nacional do Petróleo — ANP. As variações incidiram sobre
os custos com óleo diesel e lubrificantes;

. Índice de Preços do Consumidor Amplo — Origem da Fundação Getúlio Vargas —

FGV, código 1006829 IPA- Origem - OG-DI — Produtos Industriais - Indústria de
Transformação —Veicu|os Automotores, Reboques, Carrocerias e Autopeças
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(“Coluna 36"). As variações foram aplicadas aos custos que utilizam o preço dos
ônibus, como os custos de capital e custos de peças e acessórios;

. Índice de Preços do Consumidor Amplo — Origem da FGV código 1006821 IPA -
Origem - OG—Dl — Borracha e Material Plástico (“Coluna 28"), cujas variações foram
aplicadas ao custo de pneus novos;

- Índice de Preços ao Consumidor — IPC, apurado pela Fundação Instituto de
Pesquisas Econômicas. As variações do IPC foram aplicadas aos demais custos,
que não foram corrigidos pelos índices e valores anteriores, bem como foram
utilizadas para atualizar todos os cálculos econômicos para a data de março de
2022.

As tabelas apresentadas a seguir mostram as variações dos valores e índices para cada
ano do período analisado.
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Tabela 24: Variação do Óleo Diesel

Mês

mai/11
nov/12
mai/14
mai/15
mai/16
mai/17

mai/18
mai/19
mai/20
mai/21
mai/22

Valor Variação
(ano)

R$ 1,73

R$ 1,861 7,32%
R$ 2,125 14,19%
R$ 2,397 12,80%
R$ 2,592 8,14%
R$ 2,541 4,97%
R$ 3,191 25,58%
R$ 3,187 70,13%

R$ 2,453 «23,03%

R$ 4,007 63,36%
R$ 5,706 42,40%

Fonte: ANP

Variação
(acumuH

1,00

1,14
1,29

1,39

1,37

1,71

1,71

1,32

2,15
3,07

Tabela 26: Variação da Coluna 28 (pneus)

Mês

mai/11
nov/12
mai/14
mai/15
mai/15
mai/17
mai/18
mai/15
mai/20
mai/21
mai/22

Nº Índice Variação
(ano)

121,080
132,559 9,48%
150,41? 13,47%
163,183 8,49%
177,963 9,06%
184,697 3,78%
189,899 2,82%

203,967 7,41%

214,632 5,23%

303.465 41,39%
340,525

_
12,21%

Fonte: FGV

Variação
(acumul.)

1,00

1,13

1,23

1,34
1,39

1,43
1,54
1,62

2,29
2,57

Tabela 28: Variação do IPC (demais custos)

Mês

mai/11
nov/12
mai/14
mai/15
mai/16
mai/17
mai/18
mai/19
mai/20
mai/21
mai/22

Nº Índice Variação
(ano)

367,742
395,137 7,45%
436,297 10,42%
473,929 8,63%
517,284 9,15%
538,225 4,05%
553,692 2,87%
581,305 4,99%
591,934 1,83%

539,187 7,98%
593,857 8,55%

Fonte: FIPE

Variação
(acumul.)

1,00
1,10
1,20
1,31

1,36
1,40
1,47

1,50
1,62

1,76

(QOFICINACONSUUORES

Tabela 25: Variação da Coluna 36 (veículos)

Mês

mai/11
nov/12
mai/14
mai/15
mai/16

mai/17
mai/18
mai/19
mai/20
mai/21
mai/22

Nº indice Variação
(ano)

103,123
104,509

*

1,34%

109,887 5,15%
114,772 4,45%
122.095 6,38%
128,971 5,63%
134,550 4,33%
141,455

*

5,13%
147340 4,58%
174338 13,25%
200307 14,50%

Fonte: FGV

Variação
(acumuU

1,00

1,05
1,10

1,17

1,23

1,29

1,35

1,42

1,67

1,92

Tabela 27: Variação do salário do motorista

Mês

mai/11
nov/12
mai/14
mai/15
mai/16
mai/17
mai/18
mai/19
mai/20
mai/2 1

mai/22 "'

Salárío

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

R$

1.316,52
1.408,68
1.658,30
1.975,50
2.133,56
2.229,57
2.285,30
2.401,16
2.401,16
2.583,40
2.583,40

Variação
[ano)

7,00%
17,72%
19,13%

8,00%
4,50%
2,50%
5,07%
0,00%
7,59%
0,00%

Variação
[acumu|.)

1,00
1,18
1,40
1,51

1,53

1,62

1,70
1,70
1,83

1,83

Fonte: Convenções de Trabalho

salario de 2022
[11Não havia até a conclusão da análise a definição de

As variações apuradas dos índices que incidem sobre os custos do transporte coletivo em
Ribeirão Preto mostram que a partir do ano 2020 houve uma expansão bastante expressiva
do preço do óleo diesel e dos pneus, e com um pouco menos intensidade do preço dos
veículos automotivos 9 dos salários.
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O gráfico da Figura 13 mostra a evolução mensal dos índices apurados, permitindo
obsen/ar a aceleração dos preços mencionada.

30,00%

2000095

1 30,00%

mmm.

ramones

0,00% ª”
N na rx rx (A M NH «4 a a N NX' “& > > > > >6 E ª a vc 'o m: : >: E : E

._.... Veículos (Col. 36) Pneus (Cel. 23) ,pc

Figura 13: Variação dos índices setoriais e salários aplicados aos custos do transporte coletivo (valores acumulados em
relação a maio de 2011)

Tomando—se os valores de maio de 2022, comparado aos de novembro de 2012 (o início
da concessão se deu em dezembro de 2012), observam-se as variações acumuladas
apresentadas na próxima tabela.

Tabela 29: Variação acumulada dos componentes do custo operacional de novembro de 2012 a maio de 2022

Componente dos custos Variação «

Óleo Diesel 307%
Pneus 257%
Veículos 192%
Salários 183%
Despesas em geral (IPC) 176%

Considerando a fórmula paramétrica de reajuste da tarifa, a Tabela 30 apresenta a
evolução combinada do preço dos insumos e salários que incidem sobre o custo de
operação do transporte coletivo em Ribeirão Preto desde novembro de 2012. A variação
acumulada e' de 210%, sem considerar eventual elevação do salário em 2022.

Na Tabela 31 é apresentada a variação do valor da Tarifa Pública, mostrando que até maio
de 2022 a variação do valor da tarifa foi de 172%, inferior à variação dos preços e salários
apresentada acima.

O gráfico da Figura 14 apresenta a comparação da evolução das duas grandezas (índice
de reajuste dado pela fórmula paramétrica do contrato e valor da Tarifa Pública) ao longo
do prazo do contrato. Ressalta-se que a variação do índice de reajuste contempla apenas
os componentes de preços e salários, não havendo consideração sobre fatores de
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produção e demanda, ou de outros elementos. Assim, o índice de reajuste não corresponde
à variação da tarifa de remuneração dos serviços.

Tabela 30: Variação do Índice de Reajuste da Tarifa Tabela 31: Variação da Tarifa Pública

Mês
'

Nº Índice Variação Variação
_

Mês Tarifa Nº Índice Variação Variação
' (ano) (acumuIJ (R$) (ano) (acumul.)

mai/11
'

100,000 ,

'

mai/11 2,748 100,000
nov/12 106,123 6,12%

&

1,00 nov/12 2,900 105,527 6% 1,00
mai/14 119,959 13,04%

'

1,13 mai/14
'

2,800 101,889 -3% 0,97
mai/15

'

135,344 12,83% 1,28 mai/15 3,000 109,166 7% 1,03

mai/16 146,081 7,93%
*

1,39 mai/16
*

3,400 123,722 13%
'

1,17

mai/17 150,964 3,34% 1,42 mai/17 3,300 138,277 12% 1,31

mai/18
”

162,371 7,56%
_

1,53 mai/18 3,950 143,736 4% 1,36
mai/19

.
168,909 4,03% 1,59 mai/19

*

4,200 152,833 6% 1,45

mai/20 163,295 332% 1,54 mai/20 4,200 152,833 0% 1,45

mai/21
&

197511 20,95% 1,86 mai/21 4,200 152,833 0% 1,45

mai/22 215,680 9,20%
&

2,10 mai/22 5,000 181,944 19% 1,72

2,50

2,00

:;
li

a51 1,50
>o

E,
8
'6 1,00
E
m2

0,50

0,00
nov/12 mei/lil mai/15 mai/16 mai/17 mai/18 mai/19 mai/20 mal/21 mai/ZZ

I Formule Parem. Tarifa BiTarifo Público

Figura 14: Variação acumulada do índice de reajuste da tarifa e do valor da Tarifa Pública em relação a novembro de 2012

4.5.4 Custos considerados como despesas fixas

Na composição dos custos operacionais há algumas despesas que são consideradas como
despesas fixas, isto é, que não observam uma composição por meio de coeficientes e
preços unitários, em razão da forma como apresentado na proposta. O tratamento dado a
atualização destes custos e a seguir exposta.

A. Custos de pessoal administrativo e pró-Iabore

Foram considerados os valores apresentados na proposta corrigidos pela variação
dos salários. De abril de 2020 a junho de 2021 foi aplicado o fator de correção de
custos do período da pandemia, conforme exposto item 4.5.5.

B. Custos com seguro de responsabilidade civil
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O seguro de responsabilidade civil não foi efetuado pelo Consórcio PróUrbano no
período de dezembro de 2012 a junho de 2014. Nos termos do TAC firmado em
10/10/14 com o Ministério Público, o Consórcio passou a realizar esta cobertura de
seguro a partir de julho de 2014. Nos anos 2020 e 2021 houve novamente a
suspensão do pagamento deste seguro.

Para o período em que o seguro de responsabilidade civil foi pago, os valores
correspondentes foram atualizados pela variação do IPC.

C. Custos com seguro obrigatório

Foram considerados com base no valor informado na proposta comercial e
atualizado pela variação do IPC para cada período de apuração.

D. Custos com Sistema de Bilhetagem Eletrônica

Foram considerados como uma despesa fixa, conforme a proposta apresentada,
atualizados pela variação do IPC para cada período de apuração, tendo sido ainda
aplicado o fator de correção de custos do período da pandemia, conforme exposto
no item 4.5.5,

E. Custos com o Sistema de Monitoramento e Sistema de Relacionamento com o
Usuário

A parcela correspondente à mão de obra foi considerada com base nos dados da
proposta, quanto a quantidade de pessoal, salário médio e encargos sociais que
foram revisados na parcela do INSS. Os valores foram atualizados pela variação
dos salários e de abril de 2020 a junho de 2021, tendo sido também aplicado o fator
de correção de custos do período da pandemia, conforme exposto no item 4.5.5.

A parcela de despesas fixas foi considerada conforme a proposta apresentada e
atualizada pela variação do IPC.

F. Custos com a manutenção dos abrigos

Foram considerados os valores apresentados na proposta atualizados pela
variação do IPC até o mês de dezembro de 2017. A partir desta data a
Concessionária não realizou mais a manutenção dos abrigos, logo este custo não

foi considerado.

G. Custos com a comercialização de créditos no varejo

Esta despesa, que corresponde à comissão de venda de créditos de passagem
quando realizado pela rede de comércio varejista, foi considerada nos valores da
proposta apresentada atualizada pela variação do IPC. No período de abril de 2020
a junho de 2021 foi considerado um fator de redução dos custos, em decorrência
da pandemia, que foi calculado com base na variação da quantidade de
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passageiros transportados no mês em relação à demanda média mensal do ano de
2019.

H. Custos com treinamentos

Foram considerados os valores apresentados na proposta atualizados pela
variação do lPC.

I. Custos com manutenção de terminais

Foi considerado o valor do custo de manutenção dos terminais definido na proposta
da Concessionária atualizado pela variação do IPC. Como os equipamentos foram
implantados gradativamente, considerou—se o rateio do custo de manutenção pelo
valor do investimento e ainda foi considerado o mês e o ano em que a operação foi
iniciada.

4.5.5 Fator de redução de custos no período da Pandemia da Covicl—19

No período que se estende do início da pandemia da Covid—19, em março de 2020, até
junho de 2021 houve redução do quadro de pessoal e dos salários pagos pelas empresas
que compõem o Consórcio PróUrbano em razão de medidas emergenciais adotadas pelo
Governo Federal visando reduzir os efeitos da crise da pandemia sobre a economia.

Para estimar o efeito destas medidas nos custos, foram obtidas junto ao Consórcio
PróUrbano as informações sobre o quadro de pessoal total e a quantidade de empregados
que foram enquadrados na medida de redução do salário pago pelas empresas para cada
mês do período avaliado. A partir destas informações foram calculados dois fatores, sendo
um que expressa a redução dos salários e o outro a redução do quadro de pessoal. Os
valores são apresentados na próxima tabela.

Tabela 32: Fatores de redução de custos de pessoal considerados nos cálculos

Mês Redutor Salários Redutor Pessoa|

abr/20 46,5% 5%

mai/20 52,9% 12%

jun/20 49,9% 7%

jul/20 19,9% 7%

ago/20 0,4% 3%

set/20 42,4% 9%

out/20 39,0% 11%

nov/20 12,6% 111%

dez/20
_

5,0% 15%

jan/21 15%

fev/21 15%

mar/2 1 17%

abr/21 4%

mai/21 6%

jun/21
,

0%
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4.6 investimentos

Os cálculos consideraram os investimentos previstos nas obrigações contratuais: em frota
de ônibus; instalações de garagem e seus equipamentos; equipamentos dos ônibus; e em
obras, fornecimentos e demais encargos que compuseram o pagamento pela outorga.

Os investimentos em frota já foram apresentados no capítulo 4.3, os demais são
apresentados a seguir.

4.6.1 Instalações de garagem e equipamentos

Foram considerados os valores do investimento inicial em garagem e equipamentos
diversos apresentados na proposta da Concessionária, os quais foram atualizados pela
variação do IPC. Em valores atuais, este investimento totaliza R$ 17,8 milhões, com a
composição apresentada na próxima tabela.

Tabela 33: Valores dos investimentos iniciais em instalações de garagem e equipamentos

Componente Valor a preços de Valor atualizado
julho de 2011 para março de

(Proposta] 2022 (lPC)
Terrenos 2.654.550,00 4.630.964,39
Pátio 2.123.640,00 3.704.771,52
Edifícios 2.186.100,00 3.813.735,38
Instalações e benfeitorias 1.392.858,00 2.429.894,26
Veículos de suporte operacional 225.000,00 392.521,14
Veículos de uso administrativo 105.000,00 183.176,53
Equipamentos e ferramentas de manutenção 696.429,00 1.214.947,13
Móveis e utensílios 557.143,20 971.957,70
Equipamentos de comunicação 97.500,06 170.092,60
Equipamentos de informática e softwares 55.714,32 97.195,77
Equipamentos de segurança 69.642,90 121.494,71
Bens patrimoniais diversos 53.625,03 93.550,93
Total 10.217.202,51 17.824.302,06

Foram ainda considerados os reinvestimentos em veículos auxiliares nos semestres 9, 11

e 17, que totaliza R$ 629.826,14 em valores atualizados.

4.6.2 Equipamentos instalados nos ônibus

Foram considerados os investimentos iniciais estabelecidos na proposta da
Concessionária, atualizados para março de 2022 pela variação do IPC, exceto no caso do
equipamento para a identificação da aproximação dos ônibus nos pontos destinado aos
deficientes visuais, que não foi implantado.
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4,63

Tabela 34: Valores dos investimentos iniciais em equipamentos embarcados

Componente Valor a preços de Valor atualizado para
julho de 2011 março de 2022 (IPC)

(Proposta)
Sistema bilhetagem - equipamentos embarcados 2.226.861,46 3.884.845
Sistema monitoramento - equipa mentos embarcados 333.000,00 580931
SRU câmeras de vigilância » equipamentos embarcados 1.110.000,00 1.935.438
SRU iden ifi ão deficiente visual - i amentoembarcaão CªÇ ªqu P

259'000'00

Total 3.928.861,46 6.402.214,21

Infraestrutura e demais componentes dos investimentos a titulo de outorga

Foram considerados os investimentos realizados pelo Consórcio PróUrbano no
atendimento das obrigações previstas no Contrato de Concessão, cuja verificação está
documentada em relatório técnico de auditoria, contratada pela Transerp e concluido em
julho de 2019, e no Ofício SUP nº 290/19, de 9 de outubro de 2019.

A atribuição dos valores foi realizada da seguinte forma:

Para as obras de infraestrutura realizados foram considerados os valores
apontados na auditoria supra informada;

As obras de infraestrutura não executadas foram desconsideradas;

Em relação à implantação dos abrigos foi considerada apenas a parcela de abrigos
implantados (150 de um total de 500 abrigos), sendo empregado o valor previsto
no Edital da Concorrência que deu origem ao Contrato de Concessão apropriado
de forma proporcional à parcela realizada;

Os componentes de investimentos que não são obras de infraestrutura foram
considerados nos valores previstos no Edital da Concorrência que deu origem ao
Contrato de Concessão;

Os valores das obras de infraestrutura foram considerados na data de conclusão
da obra, sendo deflacionados para a data da proposta pela variação do índice
Nacional de Construção Civil — INCC;

Todos os valores foram atualizados para a data de março de 2022 pela variação do
IPC.

Os valores resultantes das considerações acima são apresentados na Tabela 35 tendo
como resultados finais:

Investimento previsto no Edital na data base de
julho de 2011:
........................................................... R$ 29.585.000,00

Investimento realizado em valores correntesz . R$ 30.763.217,70
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- Investimentos realizados levados a preços de julho
de 2011: ................................................................. R$ 24.814.188,78

- Investimentos realizados em valores atualizados
para março de 2022: ............................................... R$ 46.819.505,48
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4.6.4 Consolidação dos investimentos

QOFICINACONSULTORES

Os investimentos ocorridos ao longo do prazo transcurso da Concessão somam, em
valores atualizados para março de 2022, R$ 251.516.584,63, conforme detalhado na
próxima tabela. Os valores relativos à frota de ônibus respondem por 72%, os
investimentos em instalações de garagem, equipamentos e veículos auxiliares, 7%; os
equipamentos embarcados, 3% e os valores investidos em infraestrutura e outros
componentes da outorga, 19%.

Tabela 36: Consolidação dos valores investidos em valores atualizados para março de 2022

Semestre Invest. Frota

0 138.87 1.896
1

2
,

3 478.090
4

5 642.525
6

7 1.033.289
8

9

10

11 38121009
12

13

14

15

16

17 692.925
_

18

Total 179840736

Invest.
Garagem,

equipam. e
veículos

17.824.302

147.744

366.017

116.065

18.454.128

Invest.
Outorga

Invest. Equipam.
Embarcados

6.402.214

11.320.823
141.510
141.510
345.914

1.415.103
3.427.694

,

15741429
9.469.802

141.510
»

141.510
141.510

4.249.580
_

141.510
,

6.402.214 46.819.505

Invest. Total

153.098.412
11.320.823

141.510
619.500
345.914

2.057.528
3.427.694

16.774.718
9.469.802

“

289.255
141.510

*

38.629,537
4.249.680

141.510

808.991

251.516.584

Vale observar que os valores investidos a titulo de outorga são tratados na proposta
apresentada pela Concessionária como um custo linear de amortização, em 40 parcelas
semestrais de igual valor.

4.7 Custos de depreciação, amortização da outorga e de venda de ativos

4.7.1 Depreciação

Os custos de depreciação dos ativos observaram os parâmetros da proposta apresentada.

Em relação à frota de ônibus, o critério adotado é o de depreciação pelo método de cálculo
de Cole (inverso dos dígitos), considerando os parâmetros de vida útil e valor residual
dados na proposta, que são de 8 anos de vida útil e 20% de valor residual para todos os
tipos de ônibus empregados.

Considerando os parâmetros acima, os fatores de depreciação e o seu complemento, a
proporção do valor do veículo em relação ao valor do veículo novo por faixa etária são
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dados na próxima tabela e são válidos para todos os tipos, haja vista que os parâmetros
de cálculo são os mesmos.

Tabela 37: Fatores de depreciação e de proporção do valor do veiculo novo
Faixa etária Fator de % do valor do

(anos) depreciação veiculo novo
o

,
0,1778 100%

1 0,1556 82%

2 0,1333 67%

3 0,1 111 53%

4 0,0885 42%

5 00667 33%

& 00444 27%

7 00222 22%

& 0,00% 20%

9 0,0000 20%

10 00000 20%

Em se tratando das instalações de garagem e veículos de apoio, os parâmetros de
depreciação também são os da proposta, estando apresentados na Tabela 38. Vale
observar que o investimento no terreno da garagem não é depreciado.

Tabela 38: Fatores de depreciação aplicados aos componentes de infraestrutura de garagem, veiculos e equipamentos

Componente Taxa semestral Número de Valor
de depreciação e semestres a residual
amortização (%) serem

depreciados
Instalações do pátio 1,25% 40 50%

Edifícios 1,25% 40 50%

Instalações e benfeitorias 1,25% 40 50%

Veículos de suporte operacional 8,00% 10 20%

Veiculos de uso administrativo 10,00% 8 20%

Equipamentos e ferramentas de manutenção 4,50% 20 10%

Móveis e utensílios 4,50% 20 10%

Equipamentos de comunicação 4,50% 20 10““

Equipamentos de informática e softwares 9,00% 10 10%

Equipamentos de segurança 4,50% 20 10%

_

Bens patrimoniais diversos 4,50% 20 10%

Quanto aos equipamentos embarcados os parâmetros observam os da proposta, os quais
para todos os tipos de equipamentos são: vida útil de 10 anos (20 semestres), com valor
residual nulo (0%), resultando uma taxa de depreciação de 5%.

Por fim, em relação à amortização dos investimentos a titulo de outorga, como já apontado,
a proposta da Concessionária considerou parcelas semestrais na proporção de 1/40 avos
do valor.

4.7.2 Venda de ativos

O modelo de cálculo considerou a venda dos ativos ao longo do prazo analisado (18
primeiros semestres) com base nos parâmetros relatados acima quanto à vida útil e valor
residual dos ativos.
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De acordo com a estratégia adotada na análise, com a segmentação do primeiro período
até 0 Semestre 18, o modelo considerou a venda de todo os ativos no Semestre 19, com
base nos valores de investimento, descontados os valores depreciados.

Ressalta-se que os veículos sinistrados em razão de atos de vandalismo foram
considerados como investimento, mas não como venda, logo o modelo considera o
pagamento do prejuízo, que é da ordem de R$ 4.921.831,14 em valores de março de 2022.

Tabela 39: Consolidação dos valores de venda dos ativos em valores atualizados para março de 2022

Semestre Frota Garagem, Total
equipamentos,

veículos auxiliares
e sistemas
embarcados

1

2

3 741.039 741.039
4
5

E

7
8

9
10
11 11.747.433

,
11747433

12

13
14
15 158.987

_

158.957
16
17 207.878 207.878
18

V

19 51.814.211 13.843.099 65.657.310
Total 64.669,549 13.843,099 78512648
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5. Consolidação dos custos operacionais

A partir de todos os elementos apresentados, foi possivel o cálculo dos custos operacionais
e de depreciação dos ativos que estão sumarizados na Tabela 40.

O total dos custos operacionais diretos, que são necessários às atividades operacionais,
de manutenção e administrativas totalizaram R$ 1.190,10 milhões nos 18 primeiros
semestres. Somado aos custos de depreciação, de R$ 142,33 milhões, o total dos custos
é de R$ 1.332,43 milhões, como mostram os dados da Tabela 40. Todos estes valores
estão atualizados para março de 2022.

Cabe destacar que os custos apresentados não incluem a remuneração do capital
aplicado, que deve ser avaliada na análise financeira.

Tabela 40: Custos sintéticos no período de dez/2012 a deu2021 (em milhões de Reais) em valores atualizados para março
de 2022

Semestre Custos Custas com Custos Subtotal Depreciação Total
variáveis pessoal administrativos

1 24,96 32,92 7,06
_

64,94 13,99 78,94
2 24,74 32,96 6,90 64,60 13,99 78,60
3 24,09 31,73 6,50 62,33 11,40 73,72
4

,
24,83 34,00 7,22 66,06 11,40 77,46

5 23,81 33,03 7,05 63,93 9,36 73,29
5 25,60 36,80 7,20 69,60 9,36 78,96
7 24,16 35,92 7,28 67,36 7,61 74,97
8 25,32 37,06 7,68 70,07 7,61 77,68
9 25,09 36,77 7,71 69,56 6,23 75,79
10 25,22 37,70 7,90 70,82 6,23 77,05
11 24,17 37,29 7,75 69,21 7,65 76,86
12 25,01 37,11 7,79 72,92 7,65 80,56
13 27,33 36,52 7,72 72,08 6,20 78,28
14 27,77 37,49 7,92 73,18 6,20 79,38
15

,
23,51

,
32,33 7,31 63,20 4,97 68,17

15 16,78 27,23 6,93 50,95 4,97 55,92
17 15,31 30,68 6,62 52,60 3,75 56,35
18 23,74 35,59 7,37 66,70 3,75 70,45

Tºtªl 434,95 623,24 131,92 1.190,10 142,33 1.332,43
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! Custos variáveis . Custos com pessoal && Custos administ.

Figura 15: Evolução dos custos no periodo de período de dez/2012 a dez/202

A participação relativa dos grupos componentes do custo operacionais é mostrada no
gránco da Figura 16 enquanto uma visão analítica, por componente de custo, pode ser
vista na Tabela 41.

( x

g 32,6%

46,8% g

! Custos variáveis - Custos com pessoal & Custos administ, - Custos de Deprec.

Figura 16: Distribuição proporcional dos custos operacionais por grupo de composição, considerando os valores totais do
período de dez/2012 a dez/2021
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Tabela 41: Custos no periodo de dez/2012 a dez/2021 (em milhões de Reais) em valores atualizados para março de 2022
-Visão analítica por componente do custo

Componente Total 51 a 518 Proporção
Custos Variáveis (R$)

Combustível
,

286,03 21,5%
Lubrificante 30,55 2,3%

Rodagem 37,96 2,8%

Peças e Acessórios 80,40 6,0%

_

Subtotal 434,95 32,6%
Custos com pessoal (R$)

Motoristas
,

350,74 26,3%
Ag. de Cobrança 0,39

,
0,0%

Pessoal de tráfego 24,57 1,8%

Manutenção 54,80 4,1%
Administração 69,05

,
5,2%

Benefícios 123,68 9,3%
Subtotal 623,24

,
46,8%

Custos administrativos (R$)
,

Gerais 31,48 2,4%

Seguro Resp. Civil 5,12 0,4%

Seguro Obrigatório 2,32
,

0,2%
SBE 36,62 2,7%
SMT 30,95 2,3%
SRU 12,32 0,9%
Manutenção de abrigos 0,63 0,0%

Operação e Manutenção dos Terminais 6,57 0,5%
Comerc. Créditos no Varejo 4,91 0,4%
Treinamentos 0,99 0,1%

_

Subtotal 131,92 9,9%
Depreciação

Depreciação de Veículos 110,25 8,3%
Depreciação de Instalações e Equipamentos 5,25 0,4%
Deprecíação de Equipamentos dos ônibus 5,76 0,4%
Amortização da outorga 21,07 1,6%

Subtotal 142,33
,

10,7%
Total 1332/13 100,0%

Ressalta-se que as proporções dos custos atuais não são as mesmas da tabela em razão
do efeito da elevação pronunciada dos custos com derivados de petróleo ocorrida no ano
2021 e que perdura, como poderá ser visto no Relatório Técnico 2.

Os valores dos custos apurados também podem ser expressos na relação com os fatores
de produção (frota e produção quilométrica) como mostram os dois próximos gráficos.

0 gráfico da Figura 17 apresenta o custo por veículo operacional. Nele se verifica que a
mediana dos valores no período anterior a pandemia foi da ordem de R$ 39 mil por veículo.
Na pandemia, houve uma redução da ordem de R$ 11 mil por veículo (28% menor) e a
partir do 18º semestre os custos se elevaram, porém, ainda abaixo dos valores anteriores.
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Figura 17: Evolução do custo operacional e de depreciação por veículo da frota operacional no período de dez/2012 a
dez/2021 em valores atualizados para março de 2022

O próximo gráfico apresenta o custo por quilômetro. Os valores indicam um crescimento
em razão da redução da quilometragem rodada por cada ônibus e não pela elevação dos
custos, isto porque, todos os valores estão atualizados para a mesma base. De fato, o
Percurso Médio Mensal (PMM) que era de 6,4 mil km mensais por veículo no início da
Concessão, passou para valores da ordem de 6,9 mil km no Semestre 10 e no Semestre
18 foi de 5,1 mil km.
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Figura 18: Evolução do custo operacional e de depreciação por quilômelro no período de dez/2012 a deu2021 em valores
alualizados para março de 2022
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6. Correlação dos custos operacionais com a receita

A partir dos dados de custos e de receitas apresentados neste documento, e' possível uma
comparação entre ambas as informações, ainda que deva ser salientado, os custos não
incluem a remuneração do capital.

A Tabela 42 apresenta: (i) o total dos custos operacionais e de depreciação, já indicados
em tabela anterior; (ii) a receita líquida; (iii) a diferença entre ambas as grandezas, que
representa a EBIT, ou seja, o que a Concessionária dispõe para o pagamento dos impostos
sobre o lucro e a remuneração do capital; e (iv) o custo operacional por passageiro, a qual
não equivale a tarifa de remuneração, por não incluir o custo de capital.

A receita líquida apresentada na tabela inclui a receita com o transporte de pessoas, as
receitas acessórias e a receita do subsídio público pago no ano 2021.

Considerando o período dos primeiros 18 semestres, o total de receitas líquidas foi de R$
1.271,91 milhões, contra um custo operacional e de depreciação de R$ 1.332,43 milhões
o que leva a uma diferença acumulada negativa de R$ 60,5 milhões, estando todos os
valores expressos em reais de março de 2022.

Os dados mostram que a EBIT foi positiva nos primeiros quatro semestres, momento em
que houve uma maior quantidade de passageiros transportados (ver a respeito o gráfico
da Figura 5). A partir de então os saldos são negativos, e crescentes a partir do 11º
semestre (ano 2018), o que coincide com os litígios que cercam o reajuste da tarifa,
atingindo valores muito expressivos do 15º ao 18º semestre (2020 e 2021, os anos da
pandemia). O período da pandemia mencionado representa 81,5% do saldo negativo
apurado no cálculo apresentado — R$ 51,5 milhões. Ressalta—se que a receita líquida
incorpora o montante de R$ 15,8 milhões pagos pelo Município, logo o impacto da
pandemia nos custos é de R$ 67,3 milhões, cabendo lembrar que neste valor não há
consideração da remuneração do capital investido.
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Tabela 42: Relação entre custos e receitas no periodo de dez/2012 a dez/2021 em valores atualizados para março de 2022
Semestre Custos Receita Líquida Receita — Custo por

operacionais e (Milhões R$) Custo pass, equiv.
depreciação (Milhões (R$/pass.)

(Milhões R$) R$)

1 78,94 83,97 5,04 4,23
2 78,60 83,65 5,05 4,19
3 73,72 82,93 9,21 3,80
ª 77,46 81,90 4,45 4,01
5 73,29 74,56

,
1,27 4,17

6 78,96 78,44 -0,52 4,50
7 74,97 74,92

,
0,05 4,44

8 77,68 80,95 3,27 4,52
9 75,79 76,76

'

0,97 4,72
10 77,05 79,15 2,11 4,72
11 76,86 75,94 70,91 4,88
12 80,56 76,86 73,70 5,03
13 78,28 75,43 -2,85 5,08
14

,
79,38 77,07 -z,31 4,97

15 68,17 49,35 48,82 6,57
16 55,92 32,95

_

22,97 7,96
17 56,35 32,45 -23,91 7,83
18 70,45 54,61

,
45,83 7,65

Tºtªl 1.332,43 1.271,91
_

- 117,30

O efeito significativo da pandemia pode ser visto nos próximos gráficos. 0 primeiro, da
Figura 19, permite visualizar os dados da tabela anterior quanto à relação entre as receitas
liquidas e os custos operacionais, acrescidos da depreciação, e o descasamento ocorrido
nos últimos semestres. O segundo gráfico, da Figura 20, mostra as mesmas informações,
porém de forma acumulada.
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Figura 19: Evolução do custo operacional e de depreciação e da receita líquida no periodo de dez/2012 a deú2021 em
valores atualizados para março de 2022
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Figura 20: Valores acumulados do custo operacional, acrescido da depreciação & da receita líquida no período de dez/2012
a ded2021 em valores atualizados para março de 2022
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7, Análise financeira

Como mencionado no capítulo 3.2 a análise econômico—financeira compreende uma parte
relativa a mensuração do Demonstrativo de Resultados Econômicos — DRE, de natureza
econômica e outra, que abrange o Fluxo de Caixa — FC, tendo uma abordagem financeira,
acerca do fluxo de capitais.

A análise do DRE foi objeto dos capítulos precedentes, especialmente do capítulo 6; já a
avaliação financeira é apresentada a seguir.

O FC foi elaborado com base nos dados do DRE, já apresentados e observando os
seguintes critérios:

. Foram considerados os custos operacionais e a receita líquida apresentados no
capítulo anterior

. Foi adicionado no Semestre 19 (término do FC) 0 valor do saldo da Conta
Arrecadação (diferença entre a receita de venda e a receita de uso) como uma
entrada de caixa.

. Foi calculada a EBIT e a partir dos seus valores foram calculados os impostos
incidentes sobre o resultado econômico — IRPJ e CSLL.

. Os impostos foram calculados de modo a considerar a compensação de prejuízos
acumulados e de acordo com as alíquotas definidas, tudo de acordo com a
legislação.

. A alíquota do IRPJ é de 15%, havendo ainda o adicional de 10%, quando a base
de cálculo é maior do que R$ 120 mil por semestre e incidente sobre o excedente
da base de cálculo em relação a este valor.

o A alíquota da CSLL é 9%.

Considerando estes dados, foi calculado o resultado operacional mediante a subtração da
EBiT do valor dos impostos. A este resultado, foi adicionada a depreciação, que não são
valores efetivamente desembolsados, derivando o valor do fluxo de caixa operacional,
apresentado na Tabela 43.
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Tabela 43: Cálculo do Fluxo de Caixa Operacional no período de dez/2012 a dez/2021 em valores atualizados para março
de 2022 (Milhões R$)

Semestre EBIT Impostos Resultado Depreciação Fluxo de Caixa
Operacional Operacional

(Lucro Líquido)
0

1 8,12 8,12 13,99
_

22,11
2 5,05 '

,
5,05 13,99 19,05

3 9,21 4,47 4,74 11,40 16,14
4 4,45 ' 4,45 11,40 15,84

,

5 1,27 4,63 -3,36 9,36 6,00
6 -0,52 ' —0,52 9,35 8,84
7 70,05 0,24 41,30 7,61 7,32
8 3,27 , 3,27 7,61 10,88
9 0,97 1,08 —0,11 6,23 6,12

10 2,11 ' 2,11 6,23 8,34
11 »0,91 1,03 4,95 7,65 5,70
12 4,70 -3,70 7,65 3,94
13 -Z,85 -2,85 6,20 3,35
14 -Z,31 -2,31 6,20 3,89
15 48,82 48,82 4,97 713,84
16 42,97 ' ' '7 —22,97 4,97 -18,00
17 -23,91 -Z3,91 3,75 420,16(
18 45,83 >15,83 3,75 -12,09

,

19 33,96 ' 33,96 _

7

33,95
Tºtªl 43,49 11,45 - 34,94 142,33 107,39

A partir dos valores apurados, foi adicionado o Fluxo de Caixa dos investimentos e gerado
o Fluxo de Caixa Livre, demonstrado na próxima tabela.

Tabela 44: Cálculo de Fluxo de Caixa Livre no periodo de dez/2012 a dez/2021 em valores atualizados para março de 2022

Semestre Fluxo de Investimen Venda de Fluxo de Caixa Fluxo de
Caixa tos ativos dos Caixa Livre

Operacional investimentos
0 453,10 463,10 463,10
1 22,11 4,17 4,17 20,94
2 19,05 4,17 4,17 17,88
3 16,14 4,65 0,74 -0,91 15,23
4 15,84 4,17 4,17 14,67
5 6,00 -1,81 -1,81 4,19
6 8,84 4,17 4,17 7,57
7 7,32 4,20 4,20 5,11
8 10,88 -1,17 4,17 9,71
5 6,12 —1,32 -1,32 4,80

10 8,34 4,17 4,17 7,17
11 5,70 -39,66 11,75 47,91 42,21
12 3,94 4,17

*

4,17 2,77
13 3,35 4,17

V

4,17 2,13
14 3,89 4,17 4,17 2,72
15 43,84 4,17 0,16 4,01 44,85
16 48,00 4,17 4,17 49,17
17 -20,16 4,98 0,21 4,77 41,93
18 42,09 4,17 4,17 -13,26
19 33,96 65,56 65,66 99,62

Total 107,39 425,77 78,51
*

447,25 39,86
VPL '” 94,18 496,14 38,36 459,33 68,86

[1] calculado com base na Taxa Mínima de Atratividade de 4,202% por semestre, conforme proposta
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O resultado apurado indica que em valores presentes líquidos, o FC resulta um resultado
negativo de menos 68,86 milhões de Reais na situação em que o Contrato fosse encerrado,
e houvesse a venda de todos os ativos remanescentes, sem qualquer remuneração do
capital.

Calculando—se a Taxa Interna de Retorno Modificada deste fluxo com as considerações de
taxas de investimento e reinvestimento da proposta da Concessionária, obtém—se para o
Fluxo de Caixa Livre o valor de 1,97% ao semestre, ou 3,98% ao ano. Este resultado é
inferior a Taxa Mínima de Atratividade (TMA) apresentada na proposta (8,58% ao ano).

Tomando—se em consideração este resultado, conclui-se que a Concessão, tal qual
apurado neste estudo, encontra-se com um desequilíbrio financeiro, de modo que, caso
houvesse o encerramento do contrato, a Concessionária teria um resultado negativo de
menos 68,8 milhões de Reais e tendo auferido uma Taxa de Retorno aquém da Taxa
Mínima de Atratividade.

Partindo-se deste resultado foi realizada a simulação para que o resultado da Concessão
atingisse ao menos a Taxa Mínima de Atratividade pretendida, de 4,2% ao ano. Em outras
palavras, o Valor Presente Líquido do Fluxo de Caixa Livre fosse nulo.

A simulação se deu mediante a consideração de uma receita, com entrada no Semestre
19. Assim. gerou—se, mediante a ferramenta "atingir meta" do Excel, 0 valor que satisfizesse
a condição imposta do VPL nulo.

O resultado obtido foi um valor de R$ 162,84 milhõesª, que permitiria a Concessionária a
obtenção de uma Taxa Interna de Retorno Modificada de 8,58% ao ano.

ª Valor exato de R$ 162,838.381,42
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Tabela 45: Cálculo do Fluxo de Caixa Operacional no periodo de dez/2012 a dez/2021 em Reais e valores atualizados para
março de 2022 — Simulado para o resultado de VPL nulo

Semestre Fluxo de Caixa Fluxo de Caixa Fluxo de
ºperacional dos Caixa Lívre

Investimentos
0 463,10 463,10
1 22,11 4,17 20,94
2 19,05 4,17

»

17,88
3 16,14 70,91 15,23
4 15,84 -1,17 14,67
5 6,00 -1,81

*

4,19
6 8,84 -1,17 7,67
7 7,32 2,20 5,11
8 10,88 4,17 9,71

'

9 6,12 4,32 4,80
10 8,34 4,17 7,17

,

11 5,70 »27,91 42,21
12 3,94 4,17 2,77,
13 3,35 4,17 2,18
14 3,89 4,17 2,72
15

'

43,84 4,01 44,85
16 -1B.00 4,17 49,17
17 -20,16 4,77 721,93
18

'

42,09 4,17 -13,26
19 190,29 65,66 255,94

Total 22,11 447,25 453,10
Total a VPL “'

'

155,02 459,33 0,00

[1] Calculado considerando a Taxa Mínima de Atratividade de 4,2% ao semestre (8,58% ao ano)
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Figura 21: Fluxo de Caixa Livre derivado da simulação com TMA (8,58% ao ano)

Por fim, foi simulada a condição em que o FC gerasse a Taxa de Retorno Modificada
proposta, de 11,19% ao ano (5,447% ao mês). O resultado, gerado pelo mesmo método,
isto é, calculando a receita adicional necessária no Semestre 19 é de R$ 278,45 milhõesªª.

" Valor exato de R$ Z78.453,632,23
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EXCELENTÍSSIMO(A) SENHOR(A) DOUTOR(A) JUIZ(A) DE DIREITO
DA E. _ VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE RIBEIRÃO PRETO/SP.

PROURBANO — CONSÓRCIO RIBEIRÃO PRETO DE TRANSPORTES

ente jurídico cadastrado no CNPJ/MF sob o n.º 15.474.043/0001-
86, sediado na Rua Américo Brasiliense, nº 433, conjunto 502,
Centro, Ribeirão Preto—SP, aqui representado, na forma de seus
atos constitutivos, pela empresa líder Rápido D'oeste Ltda., pessoa
jurídica de direito privado, constituída na forma de sociedade
empresarial por cotas de responsabilidade limitada, inscrita no
CNPJ/MF sob o n.º 55.958318/0001-71, sediada na Avenida
Bandeirantes, n.º 1226, Ribeirão Preto—SP (endereço eletrônico:
roque©rapidodoeste.com.br); por seus advogados (instrumento de

mandato anexo e endereço eletrônico: pcbbraga©uo|.com.br),
comparece a respeitosa presença de Vossa Excelência para, nos
moldes do contido no art. 303 do CPC, ajuizar a presente

TUTELA DE URGENCIA ANTECEDENTE

em face do
MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO PRETO entidade política de direito
público interno, inscrita no CNPJ/MF n.º 56.024,581/0001—56
(endereço eletrônico: gabinete©administracao.pmrp.com.br); e
TRANSERP — EMPRESA DE TRANSITO E TRANSPORTE DE RIBEIRÃO

PRETO, empresa pública municipal constituida na forma de
sociedade mista, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 43581974/0001—48,
sediada na Rua General Câmara, n.º 2910 (endereço eletrônico:

superintendencia©transerp.pmrp.com.br), nesta Cidade de
Ribeirão Preto-SP; pelo que passa a expor e requerer conforme
segue:

Avenlua Maria de lem: COIIIIEIXH. II." 600 — (IIIIIIIIIID 623-1am1m Palma Travassos ' CEP MANU/40 — Rlllelrãº I'Ielll-SP
rune/fax (llxlló) 39" 5900 / e-mall: ncDDIBºªQEIIIII.Com.IIr
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I. Breves Notas Sobre o Contexto Factual
Subiacente à Demanda

O consórcio Prourbano, aqui requerente, entidade
constituida na forma das disposições contidas na Lei n.º 6.404/76
(artigos 278 e 279), detém o direito à exploração delegada do
serviço de transporte coletivo urbano de passageiros no âmbito do
Município de Ribeirão Preto, conforme Contrato de Outorga de
Concessão 3 Título Oneroso para a Exploração e Prestação de
Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros, firmado no dia 28 de
maio de 2012, como resultante do processo administrativo n.º
01617-2011-0, Edital de Licitação n.º 41/2011-6, da Secretaria da
Administração (doc. anexos).

Cumpre seja esclarecido, de início, que o contrato de
concessão em referência contempla um cronograma de vultosos
investimentos, a cargo da concessionária; cronograma esse que
começou a ser implementado antes mesmo da execução do
contrato, visando assim implantar um projeto completamente novo
e moderno no transporte coletivo urbano no Município. A

propósito, veja—se que a contratação tem um valor estimado, com
base no somatório dos encargos atribuídos à concessionária, no
importe de R$ 131.418.369,00 (cento e trinta e um milhões,
quatrocentos e dezoito mil, trezentos e sessenta e nove reais),
conforme cláusula 81 do instrumento contratual; e prazo de
duração de 20 anos (necessário para amortização dos
investimentos) com previsão de prorrogação por igual período.

Ocorre, porém, que a partir de fevereiro passado um
fator exógeno à relação contratual mantida entre concessionária e

poder concedente, passou a impactar negativamente a prestação
do serviço público em referência, de tal sorte a praticamente
inviabilizar a execução contratual nos moldes das obrigações e

encargos assumidos no corpo de contrato de concessão.
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PAU“) BRAGA

Tal fato, a impactar drasticamente o sistema de
transporte coletivo urbano de passageiros —— e aqui sim exsurge o
pressupostos de fato da pretensão in judicio deducta --, reside nos
reflexos diretos da pandemia COVID-19 (e dos mecanismos eleitos
pelo Poder Público para o seu enfrentamento), também chamada
coronavírus, de proporções planetárias e que espraia suas mazelas
pelo Brasil, impondo drásticas e repentinas alterações no modo de
vida cotidiano.

Como de curial conhecimento, dentre as medidas
adotadas pelo Poder Público para combate a pandemia estão,
naquilo que importa ao desate da quaestio, a imposição de
quarentena com isolamento social e proibição de normal
funcionamento de atividades empresariais, medidas essas que
afetam diretamente o sistema de transporte público de
passageiros. No âmbito do Municipio de Ribeirão Preto, em especial,
com a edição de decretos declarando estado de calamidade pública,
restrição à circulação de pessoas e proibição de atividades
empresariais diversas, o impacto no sistema de transporte foi
brutal; tendo o sistema experimentado uma abrupta redução de
cerca de 3/4 (três quartos) do volume de passageiros transportados
diariamente. A contrario sensu, desafiando a lógica do razoável,
disposições contratuais e normas positivadas, o custo operacional do
sistema de transporte não experimentou proporcional redução, já
que a concessionária é obrigada pelas requeridas a operar o serviço
com acentuada e desproporcional oferta de veículos, em
procedimento abusivo que causa imensurável prejuízo ao sistema de

transporte e expõe a risco de colapso iminente o serviço público
municipal.

lI. Eclosão da Pandemia COVlD—19:

impacto no Sistema de Transporte Público

Como de curial observância, a letalidade e fácil
disseminação do coronavírus impôs duras mudanças no modo de
vida ocidental, levando praticamente todos os governos a adotarem
medidas sobremaneira drásticas para a proteção à vida de seus
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cidadãos. No Brasil, claro, não seria diferente. Assim, temos que no
dia 03 de fevereiro de 2020 o Ministério da Saúde editou a Portaria
n.º 188, declarando situação de emergência em todo o território
nacional. Logo após, foi sancionada a Lei Federal n.º 13.979, de 06 de
fevereiro de 2020, através da qual o Governo Federal disciplinou
uma série de medidas para enfrentamento da emergência
decorrente da pandemia. Esta lei federal foi regulamentada
posteriormente pelo Decreto n.º 10.282, de 20 de março de 2020.
Também foi editado o Decreto Legislativo n.º 06, de 20 de março de
2020, para declarar estado de calamidade pública em razão do
COVlD-19, flexibilizando—se assim a regras orçamentárias plasmadas
na Lei Complementar n.º 101/2000.

No Estado de São Paulo, igualmente, diversas normas
foram editados com objetivo de potencializar o enfrentamento da
pandemia, destacando—se os seguintes atos normativos: Decreto n.º
64.862, de 13 de março de 2020; Decreto n.º 64.865, de 18 de março
de 2020; Decreto n.º 64.879 de 20 de março de 2020; e Decreto n.º
64.881, de 22 de março de 2020; Decreto n.º 64.967, de 8 de maio
de 2020 (destaque-se que esse último decreto estendeu o regime de
quarentena no Estado de São Paulo até o dia 31 de maio de 2020).

Em Ribeirão Preto também foram editados diversos atos
normativos sobre o tema, notadamente o Decreto n.º 069, de 19 de
março de 2020; o Decreto n.º 076, de 23 de março de 2020; o
Decreto n.º 091, de 17 de abril de 2020, e o Decreto nº 101, de 27
de abril de 2020, todos reconhecendo o estado de calamidade no
Município e estabelecendo medidas de enfrentamento da pandemia
no contexto municipal; estendida a quarentena até 31 de maio de
2020.

Oportuno rememorar, ainda no que tange à disciplina
jurídica correlacionada ao combate a pandemia, mais dois atos
gerais, com força normativa, esses dirigidos mais ao virtual custeio
das medidas acaso adotadas por administradores públicos no
enfrentamento da pandemia: decisão liminar expedida pelo Ministro
Alexandre de Moraes, do STF, no dia 29 de março de 2020 e que, a

pedido da Presidência da República, flexibilizou normas
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orçamentárias contidas na Lei de Responsabilidade Fiscal (ADI

6.357/DF); e 0 Comunicado SDG n.º 14/2020, do Tribunal de Contas
do Estado de São Paulo que, na mesma linha da decisão liminar
proferida na ADl 6.357/DF, atenua os rigores da Lei de
Responsabilidade Fiscal quanto às medidas de enfrentamento ao
coronavírus.

Todos esses atos normativos visam o implemento de
medidas destinadas ao combate da pandemia, em cenário inédito e
excepcional, de tal sorte que de maneira geral podem ser extraídas
as seguintes notas características de tal arquétipo normativo: a)

contenção da circulação e locomoção de pessoas, com imposição de
isolamento social; b) restrição ao funcionamento de atividades de
comércio e indústria; c) fortalecimento da rede pública de saúde
para atendimento das vítimas do coronavírus; cl) maior liberdade de
ação ao administrador público na escolha de mecanismos de
combate a pandemia; ef) preservação de funcionamento de serviços
públicos essenciais e atividades empresariais específicas

Pois bem. Nesse contexto, urge pontuar que o sistema de
transporte coletivo urbano de passageiros de Ribeirão Preto sofreu
brutal e direto impacto das medidas adotadas pelo Poder Público
Municipal no combate à pandemia. A propósito, de rigor observar
que a requerida TRANSERP, empresa pública municipal gestora do
sistema, acabou por expedir o ofício n.º 06112020 disciplinando o
modal de operação emergencial durante os efeitos da pandemia
(doc. anexo).

Em apertada síntese, esse regime emergencial de
trabalho consiste em colocar em operação 197 veículos nos
horários de pico (dos 341 ônibus que o sistema operava). De fato, o
serviço vinha sendo executado com 341 ônibus, em operação
diária, para transportar cerca de 200.000 passageiros. Agora, atua
com 197 ônibus para transportar entre 45.000 e 50.000 passageiros
diariamente. É dizer. o número de passageiros foi reduzido a um
%arto (1/4) do quantitativo normal, mas os veículos não foram
reduzidos nem em 50% da frota usual. Na verdade o servico passou
a operar com 58% de sua frota operacional, a despeito do
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reduzidíssimo quantitativo de passageiros a transportar. Registra-
se, ainda, que além de imposição de frota superdimensionada em
relação ao volume de passageiros transportados, as requeridas
impuseram à autora a obrigação de operar com veículos
transportando abaixo de 50% (cinquenta) de sua capacidade
oºeracional (ofício n.º 061/2020 da TRANSERP). Cumpre seja
anotado, ainda, que mesmo diante desse regime especial de
operação o Poder Público Municipal deixou de adotar medidas
elementares para viabilização do sistema, como v.g. a otimização de
linhas deficitárias, redução das integrações (que são responsáveis
pelo elevado volume de gratuidades do sistema já que apenas 58%
dos passageiros efetivamente pagam a passagem), preservando, de
outro lado, obrigações acessórias quase que irrelevantes como
manutenção de terminais, abrigos e totens (que geram custos
demasiados ao sistema); além de inserir obrigações adicionais como
serviço especial de higienização veiculos e terminais, gerando mais
custos financeiros e encargos à concessionária.

A propósito, cumpre seja registrado que a autora já
apresentou reiteradas manifestações ao Poder Público Municipal
acerca da emergência da situação presente, onde não mais se
mostra possível prosseguir na prestação do serviço de transporte
público nos moldes atuais de execução contratual. De fato,
demonstrou-se queda abrupta da receita auferida no sistema sem
correlata e proporcional redução nos custos (receita de R$

9.693.353,14 em fevereiro/20 para uma receita de R$ 3.302.742,84
em abril/20; em contrapartida a um gasto total do sistema de R$

7.138.698,25 para o mês de abril/20, em comparação a um gasto
total de R$ 10.819.069,00 em fevereiro/20). Nesse sentido,
inclusive, cumpre destacar os seguintes protocolos apresentados ao
Poder Concedente Municipal no corrente ano de 2020,
denunciando o agravamento do desequilíbrio econômico-financeiro
no sistema de transporte, isso em razão da queda abrupta de
passageiros (anexos):

1) ofício n.º 07/2020 GES—PREF, de 28/02/20:
2) ofício n.º 09/2020 GES-PREF. de 12 de marco de 2020;
3) ofício n.º 012/2020 GES-PREF, de 26 de março de 2020;
4) ofício n.º 013/2020 GES—PREF, de 03 de abril de 2020;
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ªbatido n.“-ª 014/2020, de 22 de abril de 2020;
6) ofício n.º 015/2020 GES-PREF, de 23 de abril de 2020;
7) ofício n.º 016/2020 GES—PREF. de 27/04/2020:
8) ofício n.º 054/2020 GES, de 28/04/2020

Além desses oficios, diversas tratativas e reuniões foram
mantidas com a Administração Municipal visando equacionar a

questão do transporte, destacando-se as reuniões havidas nos dias
09 e 16 de abril de 2020 (equipe Transerp e Sr. Prefeito) e
Videoconferência no dia 17 de abril, com equipes técnicas da
Prefeitura (Secretaria Administração, Transerp, Secretaria Fazenda e
Secretaria Planejamento). Como resultado desses trabalhos Mformal solicitação por parte da concessionária do aporte no sistema
de R$ 3.683.541,22 (preiuizo estimado com a operação no mês de
abril) por parte do Poder Público Municipal, além do implemento
de algumas medidas para imediato e emergencial equilíbrio do
sistema de transporte público (oficio n.º 014/2020 GES—PREF).

Não se pode perder de perspectiva, no contexto dos autos,
que impera no momento absoluta assimetria entre as receitas
auferidas com a tarifa pública praticada no sistema e os custos
respectivos, de tal sorte a inviabilizar por completo a operação do
servico obieto de contrato de concessão, sem que ocorra simultânea
subvenção, aporte financeiro ou subsídio por parte do Poder Público
Municipal. Nesse sentido, inclusive, veja—se o contido no ofício n.º
016/2020 GES—PREF (anexo), exibido a Municipalidade em
27/04/2020, onde elaborado singelo comparativo da receita auferida
no sistema entre os meses de janeiro, fevereiro, março e meados de
abril de 2019 e 2020; in verbis:

Finalmente, quanto à demonstração de que a queda de receita
cria embaraços intransponíveís à regular prestação do serviço de
transporte coletivo urbano de passageiros, basta que sejam
analisados os números já exibidos, onde se vê gue a operação
mensal do sistema. no corrente mês de abril. considerados os
termos de operação definidos pela Transerp (ofício n.º
061/20), trará um preiuízo superior a 3 (três) milhões de reais
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ao sistema. Esses dados já constam do nosso ofício de n.º
013/20.

Além desses dados já exibidos, segue anexo
comparativo da receita auferida com passageiros equivalentes
no sistema entre os meses de janeiro a abril, cotejados os anos
de 2019 e 2020. De ver-se, assim, que em janeiro de 2020 o
sistema perdeu R$ 778.382, 43(-7,84%); em fevereiro de 2020
R$ 1.167.243,11(-10,75%); em março de 2020 R$ 2.923.644,26
(-26,48%); e em abril de 2020 [até dia 23/04], o sistema
perdeu R$ 9.507.726,86 (-78,96%). Essa é a questão que exige
uma solucão urgente por parte do Poder Público Municipal:
como o sistema pode operar com uma redução de Quase 80%
de suas receitas, quando se vê que a tarifa pública cobrada do
usuário não cobre nem mesmo as despesas essenciais do
serviço (déficit superior a 3 milhões de reais para o corrente
mês de abril)?

(os grifos não constam do original).

Firme na perspectiva de que o serviço de transporte é
essencial e não pode sofrer solução de continuidade e de que o
Poder Público não pode quedar silente ou retardar a adoção de
medidas emergenciais para regularização de um serviço publico
essencial cuja prestação tenha momentaneamente se
impossibilitado em razão de eventos extraordinários é que a autora
apresentou às requeridas o pedido de emergencial recomposição
comutatividade contratual, plasmado no iá referido ofício n.º
014[20—GES—Prefl de 22104120; expondo ali a gravidade do quadro
presente, com demonstração cabal do risco de colapso no sistema
de transporte público municipal; apresentando ainda as seguintes
sugestões para mínima recomposição do equilíbrio contratual; ipsis
verbis:

Pois bem. Diante da excepcionalidade do momento e da
premência das medidas igualmente excepcionais que devem ser
adotadas de imediato para mitigação dos efeitos econômico-
financeiros sobre o sistema de transporte público, é que, imbuída
do espirito de colaboração com o Poder Público concedente e até
mesmo por força do princípio da boa—fé objetiva que deve nortear o
relacionamento das partes contratantes, esta Concessionária
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submete ao Poder Concedente as seguintes medidas de cunho
emergencial que podem promover imediato equilíbrio do sistema de
transporte público, nos moldes da operação emergencial
estabelecida pela Transerp:
a) aporte financeiro no sistema de transporte, de sorte a pelo
menos equilibrar as despesas com as receitas auferidas na execução
contratual. Com efeito, como demonstrado acima, a abrupta
redução do volume de usuários e a correlata quebra de receita não
são compatíveis com a redução dos custos operacionais para manter
o serviço minimamente em operação. Some—se ao fato do príncipe
gerado pelos Decretos Municipais a ordem expressa expedida pela
Transerp no sentido de operação emergencial do sistema, com
volume de veículos e obrigações adicionais por parte da
concessionária.
Esse aporte tem nítida natureza indenizatória, na medida em que o

Poder Público Municipal tem a responsabilidade legal e direta de
recompor o equilíbrio contratual, quebrado de forma avassaladora
pelas regras de restrição à circulação de pessoas e fechamento do
comércio e atividades produtivas de forma geral. Para estabilizar a

equação entre receita e custo operacional, o aporte em questão,
para o corrente mês de abril, deve corresponder ao prejuízo
operacional mensal, hoje estimado em R$ 3.683.541,22
(demonstrativo anexo).

b) antecipação de receitas referentes ao subsídio municipal
destinados aos estudantes da rede oficial de ensino. Tal medida
também implicaria na injeção direta e imediata de receita no sistema
e teria como parâmetro o transporte de estudantes até o final do
ano letivo de 2020. Nessa hipótese haveria compensação dos valores
antecipados com os valores futuros devidos em razão do efetivo
transporte de estudantes quando a situação se normalizar. O valor
estimado até o final do presente exercício é de R$ 8.262.775,00,
podendo o Poder Público fazer essa antecipação de forma parcial,
enquanto perdurar as regras extraordinárias de enfrentamento da
pandemia (demonstrativo anexo).

c) assunção de responsabilidade e pagamento imediato do déficit
tarifário imposto judicialmente ao sistema desde 18 de janeiro de
2020 e consistente na redução em R$ 0,20 no valor da tarifa. Esse
passivo do sistema de transporte causa grave prejuízo a operadora
do serviço, como de curial conhecimento, tendo em vista que o
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reajuste tarifário homologado em julho de 2019 levou em
consideração unicamente a fórmula paramétrica presente no
contrato de concessão de tal sorte que apenas restabeleceu o valor
da tarifa diante das variações de custos do sistema. A Municipalidade
tem essa responsabilidade na medida em que o fato que motivou a

redução tarifária decorre exclusivamente de ação do Poder Público

Municipal, sem qualquer relação com a Concessionária. Ainda que
eventual reposição desse valor não recomponha a equação
financeira da concessão sem dúvida que mítiga a repercussão
financeira negativa decorrente da pandemia coronavirus. Registre-se
que entre 18 de janeiro e 15 de abril de 2020 essa redução tarifária
trouxe um prejuízo de R$ 1.155.703,44 ao sistema de transporte
coletivo de passageiros (demonstrativo anexo).

d) instituição, momentânea e enquanto durar os efeitos da
pandemia, de subsídio tarifário nos moldes da Lei de Mobilidade
Urbana (Lei n.º 12.587, de 03 de janeiro de 2012). Assim, estando
evidente que a tarifa pública cobrada dos usuários não cobre os
custos básicos do sistema de transporte, o Poder Público instituiria
subsidio orçamentário ao serviço de transporte, suportando assim
uma tarifa de remuneração apta e suficiente ao custeio de operação
do sistema; registrando-se que para o corrente mês de abril esse
déficit tarifário trouxe para o sistema uma prejuízo operacional de R$

3.683.541,22 (demonstrativo anexo).

e) instituição de subsídio orçamentário para cobertura dos custos
incorridos no sistema em razão das gratuidades existentes e que
oneram o serviço de transporte público. Assim, o Município passaria
a custear total ou parcialmente as gratuidades do sistema que hoje
representam 42% dos passageiros transportados. Aqui cabe uma vez
mais registrar o quadro evolutivo em relação às gratuidades do
sistema, a evidenciar o agravamento do desequilíbrio contratual
presente. Quando da celebração do contrato de concessão vigente 0
volume de gratuidades no sistema correspondia a 18% do total de
passageiros transportados (portanto 82% dos passageiros pagavam
a tarifa), ao passo que hoje o sistema opera com um contingente de
42% de gratuidades, o que implica dizer que apenas 58% dos
passageiros transportados estão efetivamente pagando pelo
transporte recebido. A repercussão econômico—financeira para o
sistema, nesse particular, é assustadora: durante o exercício de 2019,
se considerado o valor da tarifa vigente, o transporte de pessoas
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agraciadas com gratuidades no sistema importou numa elisão de
receitas da ordem de R$ 87.662.988,40; certo que nos três primeiros
meses de 2020 R$ 18.736.569,60 de receitas potenciais que não
ingressam no sistema (demonstrativo anexo).

f) Isenção do Imposto Sobre Serviços incidente sobre a receita
auferida com o transporte de passageiros, tendo por contribuinte as
operadoras consorciadas (2% sobre o valor da receita).

Cumpre não se perca de perspectiva que esse pedido de
restabelecimento da normalidade contratual, plasmado no &n.º 014120—GES-Pref, de 22104120, foi apresentado ao Poder
Público Municipal na forma de uma ”MEDIDA CAUTELAR
ANTECIPATÓRIA ADMINISTRATIVA CONSISTENTE NA

EMERGENCIAL RECOMPOSIÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA DO

CONTRATO DE CONCESSÃO ONEROSA DO SERVIÇO DE

TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS", certo que
após detalhada exposição dos fatos e fundamentos jurídicos dos
pleitos externados junto ao poder concedente, oi exibida a seguinte
postulação; verb/s:

Posto e joeirado tudo isso, diante do quadro de urgência que
decorre da eclosão pandemia coronavirus, e firme no regramento
contido nos artigos 37, XXI, CF/88; 99, 5 4ª e 10 da Lei 8987/95; 57, 9

lª, 58, 95 lª e 29, e. 65, II, d e 55 Sº e 6º, da Lei 8.666/93; 9ª, & 109,
da Lei nº 12.587/12; 39, 5 8º da Lei n.º 13.979/20; 45 da Lei n.º
9.784/99; 41 da Lei Municipal n.º 1.497/03; 15 e 300 do Código de
Processo Civil; é que fica requerida a concessão de medida cautelar
administrativa para pronto restabelecimento da equação

econômico—financeira do contrato de concessão onerosa assinado
em 28 de maio de 2012, entre Município e concessionária
requerente, determinando-se assim as emergenciais e necessárias
providências administrativas para implemento imediato dos
mecanismos de reequilíbrio contratual acima sugeridos ou outros
que, porventura, no entender da Administração Municipal sejam
aptos e suficientes ao equilíbrio contratual necessário para a
operação em caráter emergencial durante a pandemia COVID-19 e
seus efeitos; ficando assim requeridas, nos termos dos argumentos
acima alínhavados:

a) aporte financeiro no sistema, a título de indenização pelos
danos causados em razão do fato da administração referido,
de maneira a cobrir minimamente os custos operacionais do
serviço;
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b) antecipação das receitas previstas com o custeio do
transporte de estudantes;
c) pagamento do déficit tarifário imposto ao sistema por
decisão judicial; d) instituição de subsídio tarifário, de
maneira a complementar a tarifa pública praticada no
sistema;
e) instituição de subsídio para custeio das gratuidades
existentes no sistema; e
f) suspensão da incidência do Imposto Sobre Serviços
enquanto perdurarem os efeitos da pandemia.

Após o deferimento e efetiva execução das medidas acautelatórias
perseguidas, uma vez cessados os efeitos da pandemia coronavirus e
restabelecido o ambiente de normalidade social, que seja então
deflagrado procedimento de reequilíbrio contratual com base nos
pedidos que ordinariamente estão sendo apresentados ao longo dos
anos pela Concessionária, considerando que o Poder Público Municipal
vem incorrendo em sucessiva e inaceitável omissão, o que caracteriza
inadimplemento contratual e infração à legislação vigente, de tal

sorte que o quadro de desequilíbrio contratual presente acaba por
acarretar prejuízos de monta ao consórcio e trará como consectário
jurídico a obrigação de indenizar em desfavor do Municipio de
Ribeirão Preto, em cenário que não se justifica e não se adequa à
legislação vigente.

Ocorre que até a presente data, ou seia, praticamente
um mês após a formulação daquela ”emergencial medida cautelar
administrativa”, nenhuma providência foi de fato empreendida
pelo Poder Público Municipal para reequilíbrio do sistema de
transporte público no decorrer da pandemia, certo que com o
fechamento do mês de abril o cenário previsto se confirmou,
sobrevindo assim uma receita de R$ 3.302.742,84, para um gasto
total do sistema de R$ 7.138.698,25: a implicar em um preiuizo
financeiro concreto, apenas para o mês de abril, de R$

3.835.955,41 (balancetes contábeis anexos).

COMPARATIVO: RECEITA X GASTOS SISTEMA TRANSPORTE
Abril/2020(COVID—19)

Passageiros 786.367
Receita R$ 3.302.742,00
Gasto Total R$ 7.138.698,25
Prejuízo Financeiro - R$ 3.835.955,31
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De rigor um ligeiro parêntese para registrar que &
requeridas iá reconheceram a premente necessidade de aporte de
recursos para socorro emergencial do sistema de transporte, tanto
que o Poder Executivo enviou à Câmara Municipal o Proieto de Lei

de 06 de maio de 2020 (of. n.º 4.821/2020—CM— anexo), visando a

aprovação de antecipação de recebíveis relativos ao transporte de
estudantes, que é subsidiado pelo Município, prevendo assim um
aporte de R$ 4.500.000,00 no sistema. Tal projeto de lei foi
rejeitado pelo Legislativo Municipal (doc. anexo).

Evidente que simples remessa de proieto de lei a Câmara
Municipal por parte do Poder Executivo não afasta ou atenua a
responsabilidade do Município, enquanto contratante, no sentido

de promover o restabelecimento da normalidade contratual,
assegurando assim a continuidade na prestação do serviço público
essencial de transporte coletivo urbano de passageiros, evitando—

se, por outro lado, o colapso do sistema de transporte público.

Com efeito, a gravidade da situação é tamanha que no
dia 23/04/20 a autora apresentou novo ofício ao Poder Público
Municipal informado que duas das três consorciadas (Rápido
D'Oeste Ltda. e Transcorp) não efetuaríam o pagamento da
antecipação salarial de seus funcionários; o que se deveu à
absoluta ausência de receitas para cumprimento da obrigação
laboral em comento. Digno de registro que tais empresas, apesar
de tradicionais e com amplo acervo patrimonial simplesmente não
lograram êxito em cumprir elementar obrigação com seus
colaboradores diante do esvaziamento de suas receitas.

De ver-se, pois, que em agravamento crescente da crise
instaurada no sistema de transporte público municipal, essas
empresas consorciadas não conseguiram sequer efetuar o
pagamento dos salários de seus colaboradores no dia 05 do
corrente mês de maio—— fato esse inédito desde que assumiram a
execução do serviço em referência ——

, em um contexto de odiosa
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tragédia anunciada, sobrevindo dai a paralisação dos serviços de
transporte coletivo em sinal de protesto (doc. anexos). Note-se que
o pagamento de salários só foi regularizado mediante aporte
financeiro de outras empresas dos respectivos grupos empresariais,
na medida em que diante do gravoso quadro de desequilíbrio
contratual, as empresa consorciadas sequer obtiveram acesso às
linhas de crédito bancário (doc. anexos).

Presente, pois, nesse contexto, clara e
indesculpavelmente, o poder—dever da Administração Pública
Municipal em recompor minimamente, em caráter emergencial, a

simetria entre despesas e receitas de tal sorte a possibilitar a
continuidade da prestação do serviço de transporte sem carrear
exclusivamente à concessionária os prejuízos decorrentes do "fato
da administração” adotado.

III. Qualificação Jurídica dos Efeitos da Pandemia COVlD-19
Sobre o Contrato de Concessão

A eclosão da pandemia coronavírus representa elemento
exógeno ao contrato de concessão vigente e que, como vimos de ver
acima, acabou por trazer consequências de acentuado relevo ao
contexto de execução do serviço público subjacente.

Esse elemento externo, inusitado e inesperado configura
aquilo que se define como fortuito ou força maior, que implica na
presença de uma álea econômica extraordinária, imprevista e

indesejada pelas partes e que afeta negativamente um dos polos da
relação contratual; in casu a concessionária autora.

Anote—se, ademais, que a esse elemento factual
extraordinário e extravagante, imprevisto e totalmente inesperado,
denominado pandemia coronavírus, seguiu-se um plexo de normas
excepcionalmente editadas pelo Poder Público para o
enfrentamento da anormalidade social implantada. Então, se no
”mundo do ser” temos a pandemia, com risco de contaminação
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massificada e elevadas perdas de vidas humanas, no ”mundo do
dever ser” temos o arquétipo normativo que estabelece as condutas
que devem ser adotadas pelo administrado (no caso específico a

quarentena imposta com isolamento social e restrição à locomoção
de pessoas). Essas normas que são editadas em caráter amplo e sem
qualquer relação direta com o serviço executado pela concessionária
ou com o contrato de concessão — Decreto Municipal n.“—ª 076, de 23
de março de 2020 e suas virtuais reedições —- configuram o chamado
fato do príncipe, ou seja, é a determinação adotada pela autoridade
pública que, conquanto não se relacione diretamente com o
contrato administrativo celebrado, afeta a execução do ajuste e cria

uma desvantagem econômica exagerada para o contratado; donde
que presente a chamada álea administrativa; que traz como
imperativo lógico o dever de reparação sob responsabilidade da

administração pública contratante. A propósito, como bem pontua
JOSÉ CRETELLAJÚNIOR

Chama-se ”factum principis” ou “fato do príncipe" ou ainda
fato da administração, "latu sensu", toda e qualquer
providência da iniciativa dos poderes públicos que torna mais
onerosa a situação daquele que contrata com a administração.

Deveras, se o contrato de concessão já estava com sua
equação econômico-financeira altamente desequilibrada, como aliás
restou demonstrado ao longo dos últimos anos com vários pedidos
de reequilíbrio contratual apresentados pela concessionária, aflora
evidente que esse novel cenário de pandemia, com fechamento das
atividades econômicas e restrição à circulação de pessoas, impondo
uma redução de cerca de 3/4 de passageiros transportados por dia,

agrava sobremaneira o quadro de desequilíbrio contratual, estando a

administração pública obrigada a assumir as consequências do
chamado fato do príncipe. Nesse sentido esclarece MARIA SYLVIA

ZANELLA Dl PIETRO, in verbis:

Na realidade, todos os contratos, sejam eles públicos ou
privados, supõem a existência de um equilíbrio financeiro que,
conforme demonstrado por Gaspar Arino Ortiz (196816),
costuma ser visto sob dois aspectos: o da equivalência
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material das prestações, ou seja, a equivalência objetiva,
atendendo à valorização econômica das contraprestações e
invocando em sua defesa um ideal de justiça comutativa; e o
da equivalência subjetiva, atendendo ao valor subjetivo que
para cada uma das partes tem a prestação da outra.

Tudo isso faz com que o equilíbrio do contrato administrativo
seja essencialmente dinâmico; ele pode romper-se muito mais
facilmente do que no direito privado. É por cauda desses
elementos de insegurança que se elaborou toda uma teoria de
equilíbrio econômico do contrato administrativo.
Alem da força maior, apontam—se três tipos de áleas ou riscos

que o particular enfrenta quando contrata com a

Administração:
(..,)
álea administrativa, que abrange 03 modalidades:
a) uma decorrente do poder de alteração unilateral do
contrato administrativo, para atendimento do interesse
público; por ela responde a Administração, incumbindo-Ihe a

obrigação de restabelecer o equilibrio voluntariamente
rompido;
b) a outra corresponde ao chamado fato do príncipe, que
seria um ato de autoridade, não diretamente relacionado
com o contrato, mais que repercute indiretamente sobre ele,
nesse caso, a Administração também responde pelo
restabelecimento do equilíbrio rompido;
c) a terceira constitui o fato da Administração, entendida
como "toda conduta ou comportamento desta que torne
impossível, para o co-contratante particular, a execução do
contrato" (Escola, 1977, v. |:434); ou, de forma mais completa,
é "toda ação ou omissão do Poder Público que, incidindo
direta e especificamente sobre o contrato, retarda, agrava ou
impede a sua execução" (Hely Lopes Meirelles, 2003233);

Note—se que no caso presente ocorre inclusive a

relativização da chamada teoria da imprevisão, sob virtual alegação
de vez que eventos não subordinados à vontade da Administração
Municipal contratante ou da concessionária teriam ocasionado uma
áiea econômica imponderável. Efetivamente, na hipótese presente
temos um ato normativo editado pelo Sr. Prefeito Municipal que
declara estado de calamidade pública no município, restringe o
funcionamento das atividades econômicas e determina o
isolamento das pessoas. Tudo isso tem impacto direto & brutal no
sistema de transportes públicos, tanto que com a edição dos atos
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normativos em questão o volume de passageiros transportados
diariamente foi reduzido a menos de um quarto (1/4).

Presente, pois, indesculpavelmente, em desfavor do Poder
Público Municipal, o dever de recompor a normalidade contratual,
com a necessária indenização à concessionária, com bem observa
JOSÉ CRETELLAJÚNIOR

Na realidade, o direito a indenização que está presente, neste
caso, constitui a mais importante aplicação da teoria do
equilíbrio financeiro ou equação financeira, que consiste em
considerar o contrato administrativo como um todo, no qual
os interesses das partes se condicionam. Ora, se o equilibrio
incialmente mantido é alterado, prejudicando o particular co-
contratante, tem este o direito a uma indenização pecuniária
para que se restabeleça o equilíbrio violado.

Não constitui excrescência remarcar, portanto, que é do
Poder Público Municipal, isoladamente, a responsabilidade pelos
prejuízos decorrentes do fato do príncipe em questão que, uma
vez implementado, trouxe severos danos à execução do serviço
público em referência.

Nesse sentido, inclusive, vale trazer à colação Ementa do
recente Parecer n.º 261/2020 da Advocacia Geral da União,
recomendando o imediato reequilíbrio econômico—financeiro nos
contratos de concessão do setor de infraestrutura de transportes,
assinados pelo Governo Federal, documento esse datado de
15/04/2020; ipsis verbis:

EMENTA: CONSULTA. CONTRATOS DE CONCESSÃO DO SETOR
DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES. RECOMPOSIÇÃO DO
EQUILÍBRIO ECONÓMICO-FINANCEIRO. PANDEMIA DO NOVO
CORONAVÍRUS. COVID-19.
|. Os concessionários têm direito ao reequilíbrio de seus
contratos em caso de superveniência de evento cujo risco
tenha sido alocado ao poder concedente, caso dele tenha
decorrido impacto significativo em suas receitas ou despesas.
II. Em regra, o concessionário assume os riscos ordinários do
negócio e o poder público retém os ricos extraordinários. Mas
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nada impede que os contratos estabeleçam uma divisão de
riscos diferente.
lll. Para a aplicação da teoria da imprevisão para fins de
revisão de contratos de concessão é necessário que, observada
a alocação contratual de riscos, ocorra evento superveniente e
extraordinário, cuja ocorrência ou consequências sejam
imprevisíveis e inevitáveis e que tenha gerado onerosidade
excessiva decorrente de um significativo desequilibrio no
contrato.
IV. A pandemia do novo coronavirus configura força maior ou
caso fortuito, caracterizando álea extraordinária para fins de
aplicação da teoria da imprevisão a justificar o reequilíbrio de
contratos de concessão de infraestrutura de transportes, desde
que atendidos os demais requisitos indicados neste Parecer.

Bastante elucidativas, a propósito, as seguintes passagens
contidas no referido Parecer juridico, eis que que bem dilucidam o
contexto jurídico dos efeitos da pandemia sobre os contratos de
concessão vigentes; verbis:

70. Evidentemente, a disseminação do vírus SARS—CoV—Z não
poderia ter sido evitada pelos concessionários responsáveis pela
exploração da infraestrutura de transportes no Brasil. De igual
modo, não tinham como prever a pandemia, muito menos seus
efeitos, tampouco condições de impedi-Ios. Mesmo agora, em
meio à crise já instalada, não se tem clareza a respeito dos
exatos efeitos que a pandemia tera' sobre a economia nacional.
Além disso, entendo que o atual estado de coisas decorrente da
pandemia não configura evento cujo risco possa ser considerado
comum ou normal ao negócio desempenhado pelos
concessionários de infraestrutura de transportes. A situação que
o mundo está vivenciando foge claramente a qualquer padrão
de normalidade.

71. Por conseguinte, nos limites desta consulta, parece-me fora
de dúvida de que a pandemia do novo coronavírus pode ser
classificada como evento de ”força maior" ou “caso fortuito". É

certo que, em resposta à disseminação da doença, foram
adotadas medidas de restrição de mobilidade das pessoas e
mesmo de suspensão de atividades econômicas. Tais medidas
poderiam eventualmente ser classificadas como "fato do
príncipe”. Porém, há de se reconhecer que a sua causa foi
exatamente o potencial de disseminação do vírus e seus
impactos sobre a saúde pública. Além disso, a menos que o
contrato disponha de modo diferente, não há na prática maior
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relevância em tentar distinguir se eventual prejuizo sobre os
contratos de concessão seria decorrente de força maior, caso
fortuito ou fato do príncipe, pois em regra suas consequências
jurídicas seriam as mesmas.

72. 0 que importa, ao menos no âmbito desta consulta em tese,
é reconhecer que o elemento causador do distúrbio econômico,
ainda que indiretamente, consistiu claramente num evento da
natureza (mutação & rápida disseminação de um vírus com taxa
de letalidade relativamente alta), sendo que esse evento ou
pelo menos os seus efeitos não poderiam ter sido previstos ou
antecipados pelos concessionários quando da apresentação de
suas propostas nos respectivos leilões e tampouco poderiam ter
sido por eles evitados. Por conseguinte, parece-me muito claro
que a pandemia do novo coronavírus (SARS-CoV-Z ) é evento
que caracteriza ”álea extraordinária", capaz de justificar a
aplicação da teoria da imprevisão.

IV. Fundamentos Jurídicos da Pretensão
Esguadrinhada na Presente Ação

A intangibilidade da equação econômico—financeira do
contrato administrativo, como cediço, revela direito público
subjetivo do particular que contrata com o Poder Público, inclusive

por força de imperativo constitucional (CF/1988, art. 37, XXI); verbis:

XXI — ressalvados os casos especificados na legislação, obras, serviços,
compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação
pública que assegure igualdade de condições a todos os concorrentes,
com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamentos, mantidas
as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente
permitirá as exigências de qualificação técnica e econômica
indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações".

De ver-se, pois, que a norma constitucional transcrita vem
fartamente regulamentada pela legislação ordinária, fixando o
legislador subconstitucional, quiçá em contraponto às chamadas
cláusulas exorbitantes, que permitem a alteração unilateral do
contrato administrativo pelo Poder Público contratante, a

intangibilidade das cláusulas financeiras da contratação. Nesse
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sentido, vale observar a disciplina normativa aplicável 'as licitações e
contratos administrativos, nos moldes dos artigos 57, 5 lª, 58, 95 lº
e 29, e, 65, II, d e 95 Sº e 6º, da Lei 8.666/93 (Lei de Licitações);
merecendo transcrito os últimos dispositivos citados:

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderão ser alterados, com
as devidas justificativas, nos seguintes casos:

II — por acordo das partes:

d)para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente
entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para
a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento, objetivando a

manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na
hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de
consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução
do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato
do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e
extracontratual.

ssª Quaisquer tributos ou encargos legais criados, alterados ou
extintos, bem como a superveniência de disposições legais, quando
ocorridas apos a data da apresentação da proposta, de comprovada
repercussão nos preços contratados, implicarão a revisão destes para
mais ou para menos, conforme o caso.

56º Em havendo alteração unilateral do contrato que aumente os
encargos do contratado, a Administração deverá restabelecer, por
aditamento, o equilibrio econômico-financeiro inicial.

Assim também a Lei Geral das Concessões (Lei 8987/95),
que em seu artigo 109 contextualiza os contornos jurídicos do
equilíbrio econômico—financeiro do contrato administrativo,
enquanto que seu artigo 99 (é 49) expressamente impõe o dever de
recomposição, quando estiolado tal equilíbrio; verbis:

Art. 9º. A tarifa do serviço público concedido será fixada pelo preço da

proposta vencedora da licitação e preservada pelas regras de revisão
previstas nesta Lei, no edital e no contrato.
& Zª. Os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a
fim de manter-se o equilíbrio econômico-financeiro.
(.,.)
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5 49. Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu
inicial equilibrio econômico-financeiro, (: poder concedente deverá
restabelece-Io, concomitantemente à alteração.

Art. 10, Sempre que forem atendidas as condições do contrato,
considerase mantido seu equilíbrio econômico-financeiro.

No mesmo sentido as disposições da Lei de Mobilidade
Urbana (Lei Federal nº 12.587/12), que prescrevem no é 109, do
artigo 99, o dever que tem o Poder Concedente de promover as
revisões ordinárias da tarifa, assegurando a preservação do
equilíbrio econômico—financeiro da concessão; in verbis:

& 10. As revisões ordinárias das tarifas de remuneração terão
periodicidade minima estabelecida pelo poder público delegante no
edital e no contrato administrativo e deverão:

l- incorporar parcela das receitas alternativas em favor da modicidade
da tarifa ao usuário;

ll - incorporar indice de transferência de parcela dos ganhos de
eficiência e produtividade das empresas aos usuários; e

III - aferir o equilibrio econômico e financeiro da concessão e o da
permissão, conforme parâmetro ou indicador definido em contrato.

Nesse contexto, vale rememorar que o Contrato de
Concessão, corroborando a fartura de previsões normativas
constantes do ordenamento jurídico positivado, contempla cláusula
assecuratória da preservação do equilíbrio econômico—financeiro da
contratação, como bem se vê das disposições contidas nas cláusulas
52 e 53 e respectivos parágrafos do Contrato de Concessão; verbis:

Cláusula 52 — A tarifa básica poderá ser revista para restabelecer a

equação originária entre os encargos da Concessionária e as receitas da
Concessão, formada pelas regras deste Edital, de seus Anexos, do
Contrato de Concessão, das Leis 8.987/95 e 8.666/93, bem como pela
Proposta Comercial da Concessionária, sempre que ocorrerem
quaisquer situações que afetem o equilibrio econômico-financeiro da
Concessão.
Cláusula 53 — Qualquer alteração nos encargos da Concessionária, sem
o proporcional ajuste de sua remuneração, importará na obrigação da
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Concedente de recompor o equilíbrio econômico-financeiro do
Contrato.
Parágrafo 1º — A análise da recomposição do equilíbrio econômico-
financeiro dar-se-à, dentre outros, nos seguintes casos, que poderão
ocorrer simultaneamente ou não:
(---)

e. Sempre que ocorrências supervenientes, decorrentes de força
maior, caso fortuito, fato princípe, fato da Administração ou de
interferências imprevistas resultem, comprovadamente, em
acréscimo ou redução dos custos da Concessionária.

De ver—se, pois, que o contrato de concessão estabelece
literalmente a obrigação do Município em recompor o equilíbrio
contratual nas hipóteses de alteração nos encargos da
concessionária em razão de eventos decorrentes de força maior,
fato do príncipe ou fato da administração (cláusula 53, ”e"). A

superveniência da pandemia COVID-l9, em cenário de absoluta
excepcionalidade, vimos de ver acima, caracteriza flagrante
rompimento da equação econômico-financeira do contrato e
reclama, por consectário lógico e necessário, para
restabelecimento da comutatividade contratual, a incidência das
normas legais e contratuais acima transcritas, no sentido de que se
promova a imediata regularização da comutativídade contratual.

Noutro quadrante, de ver—se que a simples demora do
Poder Público Municipal em recompor a ordem jurídica estiolada já
configura flagrante violação ao texto da lei e odioso
inadimplemento contratual, justificando assim a intervenção
imediata do poder Judiciário.

Nessa quadra, urge não se perca de perspectiva também
que a Lei Geral de Concessões (Lei n.“-ª 8987/95) é peremptória ao
determinar ao Poder Público contratante a imediata recomposição
da comutatividade contratual sempre que uma conduta
administrativa acarrete a ruptura do imprescindível equilíbrio da
contratação (art. 9º A tarifa do serviço público concedido será fixada
pelo preço da proposta vencedora da licitação e preservada pelas
regras de revisão previstas nesta Lei, no edital e no contrato. [...] é 49
Em havendo alteração unilateral do contrato que afete o seu inicial
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equilíbrio econômico—financeiro, o poder concedente deverá
restobe/ecê—lo, concomitantemente & alteração). Analisando o
dispositivo legal em referência, ALEXANDRE SANTOS DE ARAGÃO

pontuou com acertada precisão a intelecção possível a se extrair do
comando normativo (A evolução da proteção do equilíbrio
econômico-financeiro nas concessões de serviços públicos e nas
PPPS. Revista de Direito Administrativo, Rio de Janeiro, v. 263, p. 35—

66, maio/agosto 2013):

O art. 9, 549, Lei n.º 8.9871995, determina que, em caso de
desequilíbrio da equação econômico-financeira da concessão
acarretado por alteração unilateral do contrato, sua readequação
deve se dar "concomitantemente". Em outras palavras, o ato do
Estado que, alterando o contrato, onerar ou desonerar o
concessionário deve conter, em si próprio ou em ato paralelo emitido
na mesma oportunidade, a forma de recomposição da equação
econômico-financeira inicial. Nesses casos será mais correto falar em
obrigação de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do que
de sua recomposição, já que ele nem pode chegar a ser alterado para
depois ser recomposto. A própria modificação unilateral do contrato
deve ob ova mantê-Io.

O fato de o dispositivo se referir apenas às variações da
equação econômico—financeira que decorram de alteração unilateral
é compreensível, já que as demais áleas não se dirigem
especificamente ao contrato, ocorrendo, ípso facto, sem que o poder

concedente tenha o que prévia ou concomitantemente fazer para
evitar o desequilíbrio. Nesses casos, a recomposição da equação
econômico-financeira só pode mesmo se dar a posteriori, mas o mais
imediatamente possível, constituindo direito subjetivo à revisão
contratual.

Fixadas tais premissas, não revela excrescência remarcar
uma vez mais que é do Poder Público, isoladamente. a
responsabilidade pelos preiuízos decorrentes do fato do príncipe
em questão que, uma vez implementado, trouxe severos danos à

execução do serviço público em referência. Nesse sentido, inclusive,
vale observar a jurisprudência pacificamente consolidada junto ao
Colendo Superior Tribunal de Justiça; verbis:

CONTRATO ADMINISTRATIVO. EQUAÇÃO ECONÓMICO- FINANCEIRA DO
VÍNCULO. DESVALDRlZAÇÃO DO REAL. JANElRO DE 1999. ALTERAÇÃO DE
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CLÁUSULA REFERENTE AO PREÇO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA
iMPREVlSÃO E FATO DO PRÍNCIPE.

1. A novel cultura acerca do contrato administrativo encarta, como nuclear
no regime do vínculo, a proteção do equilíbrio econômicowfinanceiro do
negócio juridico de direito público, assertiva que se infere do disposto na
legislação infraiegal específica (arts. 57, 5 lª, 58, 5% 19 e zº, 65, II, d, 88 é
59 e 6ª, da Lei 8566/93, Deveras, & Constituição Federal ao insculpir os
principios intransponíveís do art. 37 que iluminam a atividade da
administração à luz da cláusula mater da moralidade, torna clara a
necessidade de manter—se esse equilíbrio, ao realçar as "condições efetivas
da proposta".

2. O episódio ocorrido em janeiro de 1999, consubstanciado na súbita
desvalorização da moeda nacional (real) frente ao dólar norte—americano,
configurou causa excepcional de mutabilidade dos contratos
administrativos, com vistas à manutenção do equilibrio econômico-
íinanceiro das partes.

3. Rompimento abrupto da equação econômico-financeira do contrato.
Impossibilidade de inicio da execução com a prevenção de danos maiores.
(ad impossiblia memo tenetur).

4. Prevendo a lei a possibilidade de suspensão do cumprimento do
contrato pela verificação da exceptio non adimplet contractus imputável a
administração, a fortiori, implica admitir sustar—se o “início da execução“,
quando desde logo verificável a incidência da “imprevisão” ocorrente no
interregno em que a administração postergou os trabalhos. Sanção
injustamente aplicável ao contratado, removida pelo provimento do
recurso.

5. Recurso Ordinário provido.
(STJ. PRIMEIRA TURMA, RMS 15154/ PE RECURSO ORDINARlO EM
MANDADO DE SEGURANÇA 2002/0089807-4. RELATOR MINISTRO LUIZ

FUX. JULGADOR EM 19/11/2002).

Nessa quadra, presente cenário excepcional, aflora
evidente que não se pode impor ao particular que contrata com o
Poder Público a obrigação de continuar a operar um contrato de
longo prazo, tendo por obieto a prestação de um serviço público
essencial, nos mesmos moldes do instrumento contratual assinado;
quando a situação de fato foi radicalmente alterada ex vi de fato da
administração.

Inclusive, cumpre seja observado que a flexibilização das
regras orçamentárias e demais medidas adotadas pelos governos
federal e estadual traduzem indicativo seguro de que é preciso agir
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com urgência no caso de preservação dos serviços públicos, tidos
como essenciais.

Aliás, esse tem sido o posicionamento do Poder Judiciário
no que tange à responsabilidade do Poder Concedente pelos efeitos
financeiros da pandemia COVID—19 sobre as concessões públicas,
como bem se vê de elucidativojulgado proferido pelo e. TJPR, sendo
relatora a eminente Desembargadora ASTRID MARANHÃO DE

CARVALHO RUTHES, (Agravo n.º 00221670-78.2020.8.16.0000 —

liminar deferida em 08/05/2020), em contexto que, mutatis
mutandís, guarda perfeita simetria com o caso presente; verbis:

No tocante ao fumus boni iuris, a agravante sustenta, em síntese, que
é dever do Municipio Agravado prover a sustentabilidade do sistema
público de transporte, por intermédio do reequilíbrio econômico-
financeiro dos contratos de concessão, mantendo assim as condições
efetivas da proposta, com arrimo no artigo 37, XXI, da Constituição da
república. Nesse sentido, pende de análise junto ao Município de
Maringá o pedido administrativo nº 21298/2020, protocolizado em
2303/20 (mov. 1.5.) materializando verdadeira omissão administrativa,
desarrazoada e desproporcional passível de controle judicial.

Primeiramente é importante frisar que o Poder Judiciário pode efetuar
o controle de legalidade dos atos administrativos, ai incluído o
controle de razoabilidade e proporcionalidade dos referidos atos.
(ml
Da análise dos documentos que instruem a petição inicial, verifica—se

que a Agravante instou o Município a se manifestar (mov. 1.5.),
visando a adoção de medidas emergenciais, voltadas aos
enfrentamento do desequilibrio econômico-financeiro instalado no
sistema de transporte coletivo urbano de passageiros do Município de
Maringá, ocasionado por medidas restritivas impostas pela
Administração Pública em razão da pandemia COVID-19. Dentre os
pedidos, encontra-se a suspensão dos tributos e taxas, a instituição de
subsídios para compensar as perdas tarifárias e o ressarcimento dos
prejuízos financeiros.
(..-)

Logo, presentes os requisitos contidos no art. 300, caput, do
CPC/2015, DEFIRO a ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
RECURSAL a fim de que : a) o Municipio de Maringá, no prazo de
48:00 (quarenta e oito) horas, expeça ato arrolando providências
suscetíveis de execução em regime de urgência, contendo subsidio
financeiro emergencial, além de outras ações e instrumentos que
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visem ofertar apoio econômico=-financeiro direcionado à empresa
Agravante; b) o ente agravado abstenha-se de instaurar processo
administrativo em desfavor da agravada, visando apurar eventual
descumprimento do contrato de concessão, enquanto perdurar a

situação de emergência relacionada ao Covid-19, sem antes restar
concretizado entre as partes a renegociação dos encargos contratuais,
sob pena de multa diária no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No mesmo sentido, mutatis mutandís, peremptória
decisão proferida pelo e. Ministro Presidente do Superior Tribunal
de Justiça, MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, ao deferir
pedido de suspensão de liminar formulado por concessionária de
serviço público de transporte coletivo de passageiros que, por
ordem de decisão liminar do e. TJRJ, deveria continuar na prestação
do serviço de transporte nos moldes do contrato de concessão
assinado. A propósito, bastante elucidativas as seguintes passagens
da r. decisão, datada de 24 de abril de 2020 (SL n.º 2696—RJ); verbis:

VIAÇÃO MONTES BRANCOS LTDA. requer a suspensão da decisão do
Desembargador Paulo Sérgio Prestes dos Santos, do Tribunal de Justiça
do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ), que, na Apelação Cível n. 0009681-
76.2013.8.19.0052, concedeu liminar para determinar que a

requerente retorne a prestação do serviço de transporte público de
ônibus na integralidade dos percursos e horários previstos no contrato
de concessão assinado com o Município de Araruama (RJ).

(...)
Na espécie, foram comprovados os efeitos deletérios da decisão liminar
impugnada, sobretudo no que se refere à ordem e à segurança públicas
na prestação do serviço de transporte público a coletividade do
Municipio de Araruama e às finanças da municipalidade.

Com efeito, em razão da pandemia, registra-se em todo o território
nacional acentuada redução do número de pessoas que fazem uso do
transporte público, o que implica imediata e brutal queda da receita
aferida pelas concessionárias, de modo que proibir a readequação da
logistica referente à prestação do referido serviço público implicará
desequilíbrio econômico—financeiro do contrato de concessão, passivo
que poderá eventualmente ser cobrado do próprio erário municipal.

Ademais, é inquestionável o interesse público envolvido na
necessidade de resguardar a continuidade e a qualidade da prestação
de serviço essencial à população, o que, neste momento, depende da
capacidade da empresa concessionária de reorganizar de forma eficaz a
execução de percursos e horários, resguardado o interesse dos
usuários do serviço público em questão.
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Ante o exposto, defiro o pedido para suspender os efeitos da medida
liminar deferida na Apelação Cível n. 0009681-76.2013.8.19.0052
(Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro), a qual determinou
que a requerente retome a prestação do serviço de transporte
público de ônibus na integralidade dos percursos e horários previstos
no contrato de concessão assinado com o Município de Araruama.

Não revela excrescêncía assinalar, em arremate, que as
decisões transcritas, assim como o precitado Parecer da Advocacia
Geral da União, guardam perfeita simetria com a única intelecção
possível a ser extraída do regramento esculpido no ordenamento
jurídico positivado, notadamente no que se refere aos postulados
vertidos na Carta Política de 1988. Portanto, é preciso remarcar: º
poder público tem a obrigação legal de suportar os efeitos
econômicos da pandemia sobre os contratos de concessão: o poder
público tem o dever de agir de forma rápida e eficiente para
restabelecer a comutatividade contratual e, assim. impedir a
pjralisacão e o colapso do servico público.

Aliás, no caso específico do contrato de concessão
debatido nesses autos, urge não se olvidar que existe cláusula
contratual expressa atribuindo ao Município o dever de
recomposição da comutatividade contratual, rompida por evento
extraordinário (força maior, caso fortuito, fato do príncipe e fato da
administração), donde que o ônus financeiro desse evento, se não
pode ser imputado à concessionária, está contratualmente dirigido
ao Município contratante (cláusula 53, letra ”e").

V. Da Tutela de Urgência Antecedente

Presentes, pois, no contexto dos autos, os pressupostos
normativos esculpidos no artigo 303 do CPC a justificar o deferimento
da tutela antecipada requerida em caráter antecedente.

Com efeito, da narrativa alinhavada na petição inicial é
possível inferir o quadro de extrema urgência na intervenção
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jurisdicional perseguida; urgência essa que, ipso facto,
contemporânea à propositura da ação.

Há, por outro lado, evidente probabilidade do direito,
na medida em que plenamente demonstrada a situação caótica a

que remetidas as autoras da ação, em razão dos drásticos efeitos
das medidas de combata a pandemia COVID-19 sobre o sistema de

transportes; averbando-se que não só a lei é expressa em prescrever
a obrigação de recomposição do equilíbrio rompido por evento
extraordinário e imprevisto, mas o próprio contrato de concessão
impõe esse regramento, em contexto normativo solenemente
negligenciado pela parte requerida.

Por outro lado, o perigo de dano irreparável a que se
reporta a norma aventada, de maneira a propiciar o deferimento
da antecipação do provimento em Juízo perseguido, também se
acha presente, na medida em que o risco de colapso do sistema
de transporte público municipal, in casu, é real e concreto (veja-

se, v.g., o prejuízo de R$ 3.835.955,41 apenas para o mês de
abril/20), donde que mantido o status quo vigente o provimento
final a ser obtido na presente ação, ainda que favorável à autora,
certamente será anódino, ineficaz. Dai porque se tem afirmado
que em hipóteses desse jaez, o risco deve ser analisado sob o
prisma da parte que busca a proteção imediata do Judiciário, que
não poderia assim, sem o sacrifício de seu direito subjetivo,
aguardar os efeitos da demora na prestação jurisdicional.

Em arremate, importa registrar que dois fatores mais
laboram em favor da pretensão liminar antecipatória aqui
vocacionada. Primeiro, o reconhecimento expresso, ainda que
extrajudicial, por parte das requeridas acerca do risco iminente de
colapso do sistema de transporte público municipal e da correlata
necessidade de auxílio financeiro em favor da concessionária.
Prova incontroversa desse reconhecimento está no envido de
projeto de lei ao Legislativo Municipal, contemplando a hipótese de

antecipação de R$ 4.500.000,00 ao sistema. Segundol restrições de
ordem orçamentária não podem ser invocadas como impedimento
ao restabelecimento da normalidade na prestação de servicos

e
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públicos essenciais, ante a excepcionalidade do momento presente,
como decidido pelo Colendo STF na ADI n.º 6.357/DF; verbis:

Como ressaltado pelo requerente: "O desafio para as autoridades
governamentais em todo o mundo, além das evidentes questões de
saúde pública, reside em ajudar empresas e pessoas, especialmente
aquelas mais vulneráveis à desaceleração do crescimento econômico,
a atravessar este momento inicial, garantindo que estejam prontas
para a retomada quando o problema sanitário tiver sido superado,
Nesse sentido, a maioria dos países vêm anunciando pacotes
robustos de estímulo fiscal e monetário, bem como diversas medidas
de reforço à rede de proteção social, visando atenuar as várias
dimensões da crise que se desenha no curtíssimo prazo. (..,) Neste
sentido, é inegável que no Brasil as medidas para enfrentamento dos
efeitos da enfermidade gerarão um natural aumento de dispêndios
públicos, outrora não previsíveis na realidade nacional. Tanto isso é
verdade que, apenas para fins de início do combate do COVID-19, já
houve a abertura de crédito extraordinário na Lei Orçamentária
Anual no importe de mais de R$ 5 bilhões (Medida Provisória nº 924,
de 13 de março de 2020), longe de se garantir, contudo, que tal
medida orçamentária é a única suficiente para dar cobertura às
consequências decorrentes deste evento sem precedentes". O

surgimento da pandemia de COVID-19 representa uma condição
superveniente absolutamente imprevisível e de consequências
gravíssimas, que, afetará, drasticamente, a execução orçamentária
anteriormente planejada, exigindo atuação urgente, duradoura e
coordenada de todas as autoridades federais, estaduais e municipais
em defesa da vida, da saúde e da própria subsistência econômica de
grande parcela da sociedade brasileira, tornando, por óbvio, logica e
juridicamente impossível o cumprimento de determinados requisitos
legais compativeis com momentos de normalidade.”

Efetivamente, imputar à concessionária, aqui requerente,
o ônus financeiro extraordinário decorrente de uma pandemia de
proporções globais, significa criar obrigação prescrita pelo contrato
de concessão e, ademais, fazer tábula rasa de disposições
expressas vertidas na Constituição Federal. De fato, a prestação do
serviço público é dever e competência do Poder Público. Apenas a

execução do serviço é delegada mediante regime de concessão,
jamais a titularidade do serviço. Portanto, é dever do Poder Público
concedente a adoção de toda e qualquer medida que viabilize a

execução delegada do serviço, assim como a assunção do ônus daí
emergente. Resumindo, o Poder Público Municipal tem o poder-
dever de assegurar a prestação do serviço de transporte coletivo,
inclusive diante do princípio da continuidade do serviço público,
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manter o equilibrio econômico-financeiro da concessão e assumir
os riscos advindos de eventos extraordinários conforme
imperativos positivados nos artigos art. 37, XX] e 175, da Carta
Fundamental de 1988:

Daí porque a ressumbrar, na concretude do caso, a

premente necessidade do provimento jurisdicional antecipatório
requestado para, na intelecção do artigo 303 do CPC, preservar-se a

execução do serviço público, de caráter essencial, sem que haja
solução de continuidade, em manifesto e irremediável prejuízo
para toda a população de Ribeirão Preto.

Nesse quadrante não constitui excrescência remarcar: a

concessão da tutela antecipatória perseguida revela conditio sine
qua non à continuidade da prestação do serviço público em
referência.

VI. Pedidos

Posto e joeirado isto, sendo manifesta a plausibilidade
jurídica da pretensão em juízo articulada nesta demanda, espera a

parte requerente seia deferida ”initio Iitis, inaudita altera parte”,
a tutela antecipada reclamada, para determinar às Requeridas:
(a) a obrigação de fazer consistente na apresentação, em 48:00
horas, de plano emergencial de operação para o sistema de
transporte coletivo urbano de passageiros, inclusive contendo
previsão de subsídio financeiro ou subvenção emergencial a ser
desembolsado mensalmente pelas requeridas (demonstrativos
contábeis do déficit de abril/20 anexos), além de instrumentos
que possam assegurar a viabilidade da concessão durante o
período da pandemia em referência (COVID-19), ou seja, a partir
de março de 2020 e enquanto perdurar o processo, de maneira
que os gastos totais do sistema sejam integralmente suportados
pelas receitas auferidas em conjunto com o auxílio emergencial
financeiro a ser prestado pelas requeridas; (b) bem assim que o
Poder Público Municipal apresente cronograma com plano
concreto de mitigação dos custos e sua adequação às receitas
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auferidas e subvenção pública a ser fixada durante os efeitos da
pandemia e em razão da modalidade de operação emergencial
imposta à concessionária; (c) abstendo-se as requeridas, ainda, de
adoção de quaisquer medidas ou exigências contratuais que
excedam às receitas auferidas com a execução do serviço durante
o periodo de força maior decorrente da pandemia, notadamente
no que tange ao quantitativo de veiculos colocados em circulação,
cronogramas de viagens e cumprimento de obrigações acessórias,
sob as penas e advertências da lei, como de rigor e de direito.

Após, apreciada, deferida e cumprida a medida liminar
postulada, requer—se haja por bem Vossa Excelência de determinar
a citação/notificação das requeridas para que, querendo,
apresentem contestação e acompanhem o regular processamento
do feito, sob as penas da lei, tudo para que, ao final, seja a ação
julgada integralmente procedente, acolhendo—se as pretensões
delineadas para confirmação das medidas antecipatórias acima
postuladas.

Cumpre seja pontuado que a parte autora, em razão da
urgência da pretensão e da carência de maiores elementos
materiais subjacentes à pretensão (não se tem ainda, por exemplo,
o valor do déficit relativo ao corrente mês de maio), limita seu
pedido ao requerimento de tutela antecipada (art. 303, 5 Sº CPC);
certo que uma vez deferidas as medidas antecipatórias apresentará
seu pedido principal no sentido de que sejam as requeridas
compelidas a promover o amplo reequilíbrio econômico—financeiro
do contrato de concessão, com apontamento de todos os prejuízos
causados pela pandemia COVID—19, promovendo—se assim a

remuneração da concessionária nos moldes do contrato de
concessão assinado em 28 de maio de 2012 (art. 303, & lº, I do
CPC).

Protesta provar o alegado por todos os meios de prova
em direito admitidos, especialmente pela juntada de novos
documentos e realização de prova pericial; aguardando-se,
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outrossim, a designação de audiência de conciliação, nos moldes do
Código de Processo Civil.

Rega—se, ainda, que todas as intimações em nome das
autoras sejam veiculadas em nome do advogado que subscreve a

petição inicial (Paulo Cesar Braga, OAB/SP 116.102), sem embargo
de outros advogados atuando na causa, sob pena de nulidade do
ato processual.

Atribui-se à causa o valor de R$ 100.000,00.

São os termos em que, respeitosamente, espera—se
deferimento.

Ribeirão Preto, 21 de maio de 2.020.

PAU LO CESAR BRAGA
ADVOGADO — OAB/SP N.º 116.102
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