
Licitação do Novo Sistema de 
Transporte de Belém /  

BRT Belém 

Audiência	Pública	–	16/01/2018	



•  Iniciar o Processo de Licitação (delegação) 
–  Apresentar os principais aspectos do Caderno de 

Licitação (Edital e Anexos) para a sociedade – previsão 
de lançamento: fev/18 

–  Promover a Legalidade do sistema 
–  Melhoria dos serviços 
–  Profissionalização da relação institucional 
 

•  Apresentar os principais aspectos do novo sistema 
•  Incentivar a participação da sociedade para contribuição 

com a consolidação do processo licitatório 

Objetivos da Audiência Pública 



•   O processo licitatório – visão geral 
•   Visão Geral do Projeto 

•  Problemática atual e Benefícios esperados 
•  Aspectos do novo Sistema -  Modelo Funcional 

–   integração temporal 
–   desenho da rede 

•   A Licitação - Modelo DELEGAÇÃO detalhado 
•  Aspectos do edital 
•  Objeto da licitação 
•  Condições de Operação / Modelo de Gestão 

Programação da Audiência 
Roteiro da Apresentação 



O Modelo de Delegação  
(processo licitatório – visão geral) 



Modelo de Delegação – o que é? 
• O	modelo	de	delegação	define	o	relacionamento	entre	o	gestor	e	o	
prestador	de	serviço.	

• Envolve	aspectos	técnicos,	polí1cos	e	jurídicos	

• Base	Legal	
• Lei	12587	–	Lei	de	Mobilidade	Urbana	
• Lei	8987		-	Lei	das	Concessões	
• Lei	8666	–	Lei	de	Licitações	
	
• Visa	dar	transparência	e	equilíbrio	no	processo	licitatório	
• E	não	necessariamente	“proteger”	o	Poder	Público	nem	o	Operador	

• Profissionalização	da	relação	



SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO DE 
PASSAGEIROS DE BELÉM HOJE 

• 750	mil	passageiros/dia	(apenas	sistema	Belém)	
• 350	mil	km	rodados/dia		
• Frota	operacional:	1350	ônibus	/	400	vans	e	micro-ônibus	
• 127	linhas	de	ônibus	
• 14	empresas	operadoras	
• Serviços	disponibilizados	

• Sistema	Municipal	de	ônibus	
• Sistema	Complementar		
• Serviços	fluviais	municipais	
• Serviços	metropolitanos	(*)	



Dados globais do sistema / importância 
econômica 

• Mais	 de	 10	 mil	 colaboradores	 diretos	 envolvidos	 na	
operação	 e	 es1ma1va	 de	 mais	 20	 mil	 empregos	 indiretos	
gerados	no	setor	

• Arrecadação	bruta:	mais	de	450	milhões	de	reais	ao	ano,	um	
dos	mais	importantes	setores	de	serviços	do	Estado	

•  Inves1mentos:	 1.600	 veículos,	 garagens,	 postos	 de	
atendimento	



SISTEMA ATUAL: RADIOCONCÊNTRICO 



CORREDORES 
TRONCAIS  

/ ESPINHA DE PEIXE 



Problemática – sistema atual 

•  FUNCIONAL	
•  Baixo	Nível	de	Serviço	prestado		
•  Alta	 Sobreposição	 de	 linhas	 nas	
áreas	centrais	

•  Ramificação	excessiva	nos	bairros	
•  Baixo	 aproveitamento	 da	 frota,	
frequência	baixa	de	atendimento	

•  não	 cumprimento	 de	 viagens	
estabelecidas	

•  Pra1camente	não	existe	Integração	

• DELEGAÇÃO	
•  Desatualização	da	Legislação	Municipal	
•  Falta	 de	 mecanismos	 claros	 de	 relacionamento	
(fragilidade	contratual)	

• GESTÃO	
•  Baixa	 Consistência,	 Qualidade	 e	 Disseminação	
de	Informações	

•  Ausência	 de	 parâmetros	 claros	 para	 reajuste	
tarifário	

•  Insuficiência	 de	 estrutura	 para	 fiscalização	 e	
controle	da	Operação	do	sistema		

•  Inexistência	 de	 Parâmetros	 obje1vos	 de	
Avaliação	de	Desempenho	



Benefícios Esperados / Motivação da 
Licitação 

•  FUNCIONAL	
•  Promover	 uma	 o1mização	 do	
sistema	

•  Redução	do	 tempo	de	viagem	dos	
usuários	

•  O1mização	do	uso	da	frota	
•  Minimizar	o	custo	geral	do	sistema		
•  Permi1r	a	ampliação	da	rede	atual	

• DELEGAÇÃO	
•  Regularizar	 o	 sistema	 de	 transporte	
público	convencional	de	passageiros.	

•  Estabelecer	contrato	moderno	

• GESTÃO	
•  Modernidade	Regulatória	

•  foco	no	serviço	prestado	pelo	operador	
•  fortalecimento	 e	 modernização	 do	 órgão	
gestor	

•  Possibilidade	de	Expansão	futura	e	Integração	com	
outros	serviços	(fluvial,	complementar,	etc.)	

•  Garan1a	da	prestação	do	serviço.	
•  Redução	dos	impactos	das	gratuidades	e	descontos	
na	Receita	do	Sistema	

•  Promover	autonomia	financeira	do	sistema	
•  Disseminação	de	Informações	do	Sistema	

•  Publicidade	e	Transparência.	
–  Espmulo	à	concorrência	saudável	



MoWvação	da	Licitação	
• Jurídica:	Regularizar	a	situação	contratual	do	setor;	
• Qualidade	dos	Serviços:	melhorar	as	condições	das	viagens;	

• Operacional:	O1mizar,	racionalizar	e	elevar	o	nível	de	serviço	ofertado	na	rede	de	

transportes	do	Município;		

• Gerencial:	Modernizar	a	estrutura	de	gestão	do	setor	por	meio	de	contratos	de	

concessão;	adoção	de	tecnologias	gerenciais;	auditoria	e	transparência;	

• Tecnológica:	Promover	modernização	dos	padrões	tecnológicos	do	setor,	envolvendo	a	

bilhetagem	eletrônica	integrada,	integração	temporal	de	linhas,		monitoramento	de	

veículos;	vigilância	(câmeras);	e	

• Econômico-financeira:	Buscar	a	sustentabilidade	de	longo	prazo	do	setor	a	tarifas	

módicas	e	com	integração	tarifária	dos	serviços	



Visão Geral do Novo Sistema 



Objeto da Licitação 
• Concessão	de	02	Lotes	de	Serviços	de	Transporte	Público	Rodoviário	de	
Passageiros,	 nas	 categorias	 Básico	 e	 BRT,	 bem	 como	 a	 operação	 e	
manutenção	 de	 terminais	 e	 estações,	 conforme	 especificado	 nos	
Anexos	ao	Edital.	

•  Inclui:		
•  Aquisição	 e	 manutenção	 dos	 veículos,	 garagens,	 instalações	 e	

equipamentos	vinculados,	direta	ou	indiretamente,	à	prestação	dos	
serviços,	conforme	especificações	

• Manutenção	e	demais	custos	de	operação	dos	terminais	e	estações.		
•  Implantação	 e	 operação	 de	 sistemas	 inteligentes	 de	 transporte	 e	
sistemas	de	informação	ao	usuário	



Sistema	Integrado	de	Transporte	Público	de	Belém		
Composto	por	

•  Categoria	BRT	

•  Serviço	Troncal	Principal	–	veículo	arWculado	porta	à	esquerda	

•  Serviço	Troncal	Secundário	–	veículo	padrón	com	porta	dos	dois	lados	

•  Serviço	Alimentador	–	veículo	micro/midi	ou	convencional	porta	à	direita	

•  Categoria	Básico	

•  Serviço	Básico	–	veículo	convencional		

•  Serviço	Local	–	veículo	de	menor	capacidade	ou	convencional		

•  Serviço	SeleWvo	TurísWco	–	veículo	rodoviário	ou	micro		

•  Serviço	Semiurbano	–	veículo	convencional	

•  Outros	serviços	a	serem	futuramente	licitados	e	integrados	

•  Fluvial	

•  Complementar/alternaWvo	

•  Táxi	/	mototáxi	

	



Sistema	Integrado	de	Transporte	Público	de	Belém		
Proposta	baseada	em	experiências	de	sucesso	no	Brasil:	

• CuriWba	

• Goiânia	

• Belo	Horizonte	

• Rio	de	Janeiro	

• Outras	experiências	recentes	(Recife,	Fortaleza...)	

	



Contrato com Transição Controlada 
• 	Operação	inicial	de	acordo	com	serviços	existentes	
• 	Futuros	concessionários	terão	2	anos	para	implantar	plenamente	todos	os	
serviços	especificados	

• 	Implantação	da	Tarifa	integrada	–	6	meses	
• Implantação	plena	do	BRT	nos	corredores	concluídos	–	12	meses	
• 	Transição	de	todas	as	linhas	conforme	Projeto	de	Referência	–	24	meses	
• Cronograma	de	evolução	anual	da	frota	com	ar	condicionado	

• 	Nos	dois	primeiros	anos:	10%	ao	ano	(~130	veículos/ano)	
• 	Nos	úl1mos	quatro	anos	(e	eventual	prorrogação):	5%	ao	ano	(~65	
veículos/ano)	



02 lotes – Áreas Operacionais 

Área	1	inclui	o	
BRT	



Rede Troncal – Inicial e Futuro 

6	linhas	Troncais	
secundárias	
(padron)	
Completo:	8	





Tarifa Integrada e Intermodalidade 

INTEGRAÇÃO	DOS	SERVIÇOS		
	

A	tecnologia	de	bilhetagem	e	aspectos	de	integração	
adotados,	associados	ao	novo	modelo	de	remuneração,	
permitem	futuras	integrações	com	outros	modos	e	
serviços	de	transporte	(fluvial,	vans,	execuWvo,	etc)	



• maior	freqüência	e	regularidade	nas	linhas		
• menos	trânsito	no	centro	
• menos	deslocamentos	nega1vos	
• menor	sobreposição	de	i1nerários	
• maior	 número	 de	 ar1culados	 nas	 linhas	 estruturais,	
proporcionando	maior	capacidade	e	velocidade	

Como vai ficar ? 

Mesma	Cobertura	da	Rede!	
Todos	os	lugares	onde	hoje	passam	ônibus		

con1nuarão	sendo	atendidos.	

Desenho	da	Rede	Integrada	



Modelo de Delegação – aspectos jurídicos 



Regime Jurídico e Prazo 
				Regime	Jurídico:	

*	Concessão	
	
Prazo	de	concessão:	
*	6	anos		
*	passível	de	prorrogação	uma	única	vez	por	mais	6	anos,	desde	
que	atenda	integralmente	as	métricas	de	Avaliação	de	
Desempenho	

	

	Critério	de	Seleção:	
*	Melhor	Técnica	+	Preço	(menor	tarifa)	
	



Regime Jurídico e Prazo 
				Divisão	do	mercado:	

*	dois	lotes		
	 	BRT	integralmente	alocado	em	um	lote	
	 	Uma	mesma	empresa	ou	consórcio	não	pode	vencer	os	dois	
lotes.	
Aspectos	gerais:	
-	Possibilidade	de	par1cipação	de	empresas	isoladas	ou	consórcios	
	-	Necessidade	de	demonstração	de	experiência	prévia	
	-	Regularidade		fiscal	
	-	Qualificação	econômico-financeira		
	-	Necessidade	de	Responsável	Técnico	

	



Novo Modelo de Gestão 



Gestão Operacional 
• Envolve	 aspectos	 rela1vos	 à	 operação	 propriamente	 dita,	 ou	
seja,	 às	 a1vidades	 a	 serem	 executadas	 pelas	 operadoras	 para	
realizar	o	serviço	de	transporte	para	a	sociedade.	

AWvidades	
•  Controle	operacional	
•  Fiscalização	
• Monitoramento	de	aspectos	ambientais	
•  Avaliação	de	desempenho	
•  Auditorias	
• Governança	das	empresas	
•  Planejamento	tá1co		
•  Planejamento	estratégico	



Gestão Operacional 

Definidos	no	edital	e	no	contrato		
Obje1vos	
• Es1mular	 a	 busca	 constante	 de	 melhoria	 na	 prestação	 do	
serviço	

• Verificar	o	bom	cumprimento	das	condições	contratuais	
• Permi1r	uma	ação	preven1va	por	parte	do	Poder	Público	
• Clareza	e	transparência	no	reconhecimento	do	serviço	prestado	
–	definição	de	parâmetros	de	avaliação	

AVALIAÇÃO	DE	DESEMPENHO	



Gestão Operacional 

• Análise	quanWtaWva	de	infrações	
• Conjunto	de	infrações	penalizadas	para	o	operador	
• Pontuação	cumula:va	(ex.	carteira	de	motorista)	–	úl:mos	12	
meses	

• Permite	ação	preven:va	do	Órgão	Gestor	
• Controle	da	Idade	média	e	máxima	da	frota	

• Medida	pela	frota	operante	
• Controle	de	Quebras	/	Reconhecimento	do	Serviço	

•  Índices	máximos	previstos	em	contrato	
• Metas	de	melhorias	progressivas	

AVALIAÇÃO	DE	DESEMPENHO	



Gestão	e	Avaliação	do	Desempenho	Operacional	
Serão	avaliados	periodicamente	com	critérios	objeWvos	de	avaliação	os	

índices		estabelecidos	em	contrato	(medições	periódicas	permanentes):	
	

• Qualidade	do	Transporte	 	(IQT)	
•  Conforto	
•  Higiene	
•  Pontualidade	
•  Regularidade	

• SaWsfação	do	usuário 	 	 	(ISU)	
• Reclamação	do	usuário 	 																	(IRU)	
• Segurança	Atualidade	dos	Veículos	 	(IAV)	

A	par1r	da	classificação	ob1da	na	Avaliação	de	Desempenho	poderão	ser	
atribuídos	incen1vos	ou	penalidades	à	Concessionária	



PLANO	INSTITUCIONAL	DE	GESTÃO	
	EnWdades		

	
• Prefeitura	de	Belém:		

•  Poder	Concedente	e	principal	responsável	
• SEMOB:		

•  Órgão	Gestor	e	fiscalizador	dos	serviços	
• Empresas	Operadoras:		

•  prestadoras	do	serviços	de	transporte	e	manutenção	de	estações	e	
terminais	

	
• Empresa	Gerenciadora:	apoio	no	controle	operacional,	gerenciamento	
financeiro	e	auditorias	(NOVO!	Maior	transparência)	

•  Ins:tuição	Responsável	pela	arrecadação	e	repasse	de	recursos	



GESTÃO	FINANCEIRA	
	
Separação	entre	a	Tarifa	Pública	(paga	pelos	usuários)		

e	a	Tarifa	de	Remuneração	(Tarifa	técnica,	repassada	aos	Operadores)	

•  Permite que o poder público controle as tarifas 
cobradas, mesmo que haja reajustes nas remuneração 
a ser paga para as empresas. 

•  Permite a concessão de novos benefícios para a 
população sem negociação com operadores 

•  Permite maior controle sobre benefícios já existentes 
(controle de fraudes em gratuidades, meias e vale-
transporte) 



COMPOSIÇÃO	DA	TARIFA	PÚBLICA	

Nos	termos	da	Lei	12587,	A	Tarifa	pública		será	calculada	

para	abranger:	
• 	tarifa	de	remuneração	dos	operadores	

• 	gratuidades	e	isenções	futuras	

• 	custos	de	infraestrutura	(estações	e	terminais)	

• 	custos	de	ITS	e	sistemas	de	informação	

• 	custos	de	gerenciamento	



Diferentes	
Usuários	

Diferentes	
Tarifas	

Diferentes	Remunerações	de	Serviços	

Jus1ça	Social	e		
Respeito	ao	Passageiro	

Não	existe	passageiro	de	segunda	classe!	

0

Gerenciadora	
Conta	Única	do	

Sistema	
	



TARIFA	PÚBLICA	INTEGRADA	

PolíWca	Tarifária	:		

• Calculada	para	equilibrar	os	custos	de	operação	e	gerenciamento	

• Tarifa	Integrada	para	todos	os	serviços	

• Primeira	tarifa	cheia	(preservando	todos	os	beneOcios	atualmente	

existentes)	

• Qualquer	viagem	adicional	no	período	de	integração:		

•  Inicialmente,	Apenas	50%	da	tarifa	

•  Percentual	será	gradualmente	reduzido,	quando	a	maioria	dos	

usuários	u:lizarem	integração	

Novo	sistema	permite	a	implantação	futura	de	tarifas	diárias	e	
semanais	



Remuneração	do	Operador	

REGRAS	DE	REAJUSTE	E	REVISÃO	
	

REAJUSTE	(correção	monetária)	
• O	reajuste	da	remuneração	do	operador	será	realizado	anualmente	por	meio	de	fórmula	

paramétrica	(correção	de	inflação):	

• diesel,	INPC,	IPCA	

REVISÃO	(alterações	de	plano)	
• A	primeira	revisão	será	realizada	após	12	meses	do	início	da	operação		

• Após	a	primeira	revisão	haverá	revisão	ordinária	a	cada	4	anos	

	



Adoção	gradual	de	novas	tecnologias	

•  Sistemas	de	Controle	de	Operação		
•  CCO	

•  Sistemas	de	Fiscalização	e	
Supervisão	da	Operação	

•  Rastreamento	e	câmeras	

•  Sistemas	de	Informação	ao	Usuário	
•  Terminais,	Estações,	Internet	e	celular	

	



CCO – Estrutura Física,  Funcionalidades e 
Especificações 

•  Edital	apresenta	especificações	
centrais,	 a	 serem	 detalhadas	
pelo	concessionário	

•  Pesquisa	de	mercado	–	3	
principais	fornecedores	

•  Edital	mescla	
caracterís1cas	dos	3	

•  Escolhido	um	como	
referência	para	o	manual		



SIU e Fiscalização 



Próximos Passos 

• Audiência	Pública:	16/01	 		
• Reunião	do	CONDEL		
• Encaminhamento	ao	prefeito	e	à	câmara	de	
vereadores	

• Aviso	de	Edital	
• Publicação	do	edital	
• Recepção,	Abertura	dos	envelopes	e	período	recursal	
• Assinatura	do	contrato	
• Ordem	de	Serviço 		



FIM	


