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AVISO DE CONSULTA PÚBLICA
O MUNICÍPIO DE BELÉM, por intermédio da SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM, 
no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:
Art. 1º Instaurar consulta pública sobre a licitação cujo objeto é a delegação por concessão da prestação do serviço de transporte 
público coletivo rodoviário de passageiros por ônibus, bem como operação e manutenção de terminais e estações do Município 
de Belém.
Art. 2º A delegação, por meio de contrato de Concessão, da Prestação dos Serviços de Transporte Público Coletivo Rodoviário de 
Passageiros, bem como a Operação e Manutenção de Terminais e Estações do Município de Belém, dividido em 02 (dois) lotes (Áreas 
de Operação), cujo valor estimado é de R$ 3.000.000.000,00 (três bilhões de reais), justifica-se pela necessidade de dar funcionali-
dade ao Sistema de BRT, em virtude da conclusão do primeiro trecho de obras físicas, bem como para regularização e organização 
dos serviços de transporte público coletivo rodoviário de passageiros, sendo que o contrato de concessão visa garantir a estabilidade 
nas relações jurídicas, permitindo uma modelagem econômica mais atrativa ao setor privado, proporcionando maior qualidade e 
controle na prestação de serviços essenciais aos munícipes usuários, cumprindo-se o art. 175 da Constituição
Federal, Lei nº 12.587/2012, Lei nº 8.987/1995,o art. 30 da Lei Municipal nº 8.847/2011 e o art. 147 da Lei Orgânica do Município 
de Belém.
§1º. O prazo de vigência da Concessão será de 06 (seis) anos, podendo ser prorrogado, por igual período, desde que atendidos os 
requisitos estabelecidos na Avaliação de Desempenho, nos termos do art. 147 da Lei Orgânica do Município de Belém.
Art. 3º Os interessados poderão consultar o Projeto Básico, Projeto Operacional – Fase Inicial, Projeto Operacional – Fase Plena e 
Plano e Exploração da Concessão, no endereço http://www.belem.pa.gov.br/semob da rede mundial de computadores.
§1º. O fornecimento de sugestões deverá ser dirigido ao seguinte endereço eletrônico:
contato.semob@belem.pa.gov.br
§2º. Em caso de limitação de acesso do cidadão a recursos informatizados será permitido o envio e recebimento de sugestões por 
escrito, em meio físico, durante o prazo de consulta, para o seguinte
Art. 4º O prazo para manifestação dos interessados inicia-se em 19 de Setembro de 2018 e finda às 18h (dezoito horas) do dia 
18 de Outubro de 2018.
Art. 5º As orientações para participação na Consulta Pública são as seguintes:
I – As sugestões deverão ser feitas a partir de formulário específico, no qual o interessado insere seus dados e apresenta, ao pre-
âmbulo, eventuais contribuições e justificativas;
II – Não serão aceitos formulários sem identificação completa do respondente;
III – As sugestões encaminhadas fora do prazo estipulado, ou que não forem enviadas via formulário disponibilizado, não serão 
consideradas na sistematização das contribuições;
IV – Serão desconsideradas as manifestações que não digam respeito ao presente certame ou que tenham sido formuladas de 
forma distinta da estabelecida neste Aviso.
V – O formulário para contribuições está disponível no endereço eletrônico constante do art. 3º deste aviso.

Art. 6º Esta convocação entra em vigor na data de sua publicação.

Belém, 17 de Setembro de 2018.


