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Questionamentos da Audiência Pública (30/09/19) 

Como será tratado o risco institucional da falta de estrutura da Semob 

para gerenciar o novo sistema? 

Como ação imediata de curto prazo, está sendo contratada uma consultoria 

especializada para dar suporte institucional e realizar ações iniciais de capacitação 

junto à equipe da Semob quanto aos principais aspectos do processo licitatório.  

Em paralelo à realização do processo licitatório, será implantado preliminarmente um 

Sistema Integrado Piloto, que irá servir para que sejam identificadas e quantificadas as 

principais carências institucionais e tecnológicas para a Semob. 

Após a avaliação conjunta, a Administração Municipal irá dar a adequada estrutura 

que venha a ser identificada, resguardadas as restrições orçamentárias existentes. 

 

Como será tratado o risco de integração com o sistema metropolitano? 

Não é mais adequado licitar apenas quando todos os serviços estiverem 

integrados? 

Embora o município de Belém historicamente pratique uma gestão de fato sobre todo 

o sistema metropolitano, a competência formal de realização da licitação de um 

sistema de transporte metropolitano é exclusiva do Governo Estadual. 

Ao longo dos estudos realizados entre 2015 e 2017, ocorreram diversas reuniões entre 

a Semob e o NGTM buscando-se encontrar uma solução que viabilizasse uma 

licitação integrada, mas não foi definido um modelo jurídico metropolitano integrado 

compatível que atendesse plenamente todas as partes envolvidas. Assim, o município 

de Belém ficou limitado à sua competência de licitar o sistema urbano de Belém, e o 

NGTM manteve sua competência de licitar as linhas metropolitanas, a exemplo do 

sistema BRT Metropolitano atualmente em andamento. 

Nesse contexto, o município de Belém entendeu que deveria realizar sua licitação 

imediatamente, de forma a promover a legalidade e a modernidade do sistema. Para 

tanto, o modelo de contrato de concessão estabelecido na licitação de Belém, 

juntamente com as tecnologias ITS (Intelligent Transport Systems) especificadas no 

edital, foi projetado com um modelo de gerenciamento financeiro e operacional que 

permitirá a integração futura com os serviços metropolitanos, caso eles venham a ser 

licitados, ou sejam objeto de regulamentação específica. 

De toda forma, não existe impedimentos que os dois serviços coexistam com regras 

específicas individuais e independentes durante o período que seja necessário para  se 

organizar uma eventual licitação futura do sistema metropolitano, ou a regulamentação 

de sua integração ao sistema municipal. 

 

As linhas metropolitanas continuarão entrando em Belém? 

Sim, inicialmente as linhas metropolitanas continuarão entrando normalmente em 

Belém, mas não farão parte do sistema integrado de transporte. 
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Como fica a possibilidade de superdimensionamento de estações? 

As estações foram dimensionadas de forma a atender a demanda projetada para o 

sistema BRT, permitindo a espera de forma confortável. Vale ressaltar que o horizonte 

de projeto do sistema é para 20 anos, então, as estações não foram projetadas para  

comportar apenas a demanda do ano inicial do contrato, mas sim, do ano horizonte 

futuro. 

De toda forma, em caso de flutuação significativa de demanda (para mais ou para 

menos), que possa vir a causar um superdimensionamento, ou um 

subdimensionamento, das estações com relação à demanda manifesta, a oferta dos 

serviços (frequência das linhas) deverá ser ajustada adequadamente, ampliando sua 

capacidade de forma a manter o nível de conforto e ocupação projetado para as 

estações. 

A existência de uma empresa gerenciadora será obrigatória? 

Sim. Deverá haver uma estrutura profissional especializada de gerenciamento 

financeiro e operacional para garantir transparência e sustentabilidade financeira para 

o sistema de transporte como um todo, prevendo inclusive a integração futura com os 

serviços metropolitanos. A regulamentação definitiva será estabelecida após a 

implantação e operação de um período piloto, com início imediato, onde as principais 

tecnologias serão testadas de forma a selecionar aquelas mais adequadas à realidade 

de Belém. 

 

Foi analisada a possibilidade de se implantar uma empresa pública de 

referência? 

Não. O modelo de empresa pública de referência vem caindo em desuso no Brasil, 

uma vez que em geral elas apresentam menor índice de eficiência operacional do que 

a prestação de serviços pela iniciativa privada. 

Adotou-se para Belém o modelo que hoje é o mais recomendado pelas boas práticas, 

que é o de ampliar a participação da iniciativa privada no planejamento e operação do 

serviços, ao mesmo tempo que se fortalece o órgão gestor público com maior 

infraestrutura tecnológica para que este possa efetuar uma boa fiscalização da 

prestação do serviço concedido. 

 

O que significa a autonomia financeira do sistema? 

A autonomia financeira (ou sustentabilidade financeira) é a capacidade do sistema de 

transporte de apresentar receitas regulamentadas previstas que cubram todos os 

custos regulamentados previstos. A lei federal 12587/2012, que instituiu a Política 

Nacional de Mobilidade Urbana, estabelece em seu art 6º.:  

Art. 6º A Política Nacional de Mobilidade Urbana é orientada pelas 

seguintes diretrizes: 

(...) 

VIII - garantia de sustentabilidade econômica das redes de transporte 

público coletivo de passageiros, de modo a preservar a continuidade, 

a universalidade e a modicidade tarifária do serviço. 
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Assim, é competência do Poder público definir receitas tarifárias e extratarifárias que 

cubram todos os custos previstos (remuneração dos operadores, serviços auxiliares 

de gerenciamento financeiro e operacional, manutenção de infraestruturas do sistema, 

custos de gestão e fiscalização do órgão gestor, e impostos). 

A tarifa pública terá valor diferente nos diferentes serviços prestados para 

a população? 

Não. A tarifa pública no sistema de transporte de Belém terá um valor único, mas 

continuam existindo benefícios e gratuidades. Todas as gratuidades existentes serão 

mantidas, bem como serão mantidos os descontos para estudantes. Além disso, será 

implantado um novo desconto de 50% para os passageiros que usarem viagens 

integradas, pagando com o bilhete integrado. 

Entretanto, como a nova licitação abrange apenas as linhas de Belém, é possível que 

haja diferenciação entre as tarifas públicas cobradas nas linhas de Belém e nas linhas 

metropolitanas, pois estes serviços terão estruturas operacionais e contratuais 

diferentes entre si. 

Como funcionará a integração temporal no novo sistema? Será um bilhete 

único ou pagará 50% a mais? 

A integração temporal corresponde ao direito do passageir realizar viagens seguidas, 

dentro de um intervalo limitado de tempo, e não precisar pagar novas passagens 

inteiras em cada trecho, de foma a reduzir seu custo total de deslocamento. É um 

benefício muito forte para a população, que passa a poder trocar de linha de forma 

mais fácil e mais barata, ampliando assim o acesso da população à toda a cidade. 

Também permite ao poder público planejar melhor as linhas, dando a possibilidade de 

criação de linhas locais, mais curtas, que podem atender melhor regiões mais 

carentes, que não tem uma demanda consolidada, ou que não possuem um sistema 

viário capaz de comportar ônibus convencionais. 

Entretanto, em muitas cidades que implantaram o bilhete integrado de forma muito 

acelerada, houve dificuldade de compreensão e entendimento pela população, pois a 

forma de cobrança muda e o itinerário de muitas das linhas é alterado. Para evitar 

esse transtorno, o novo sistema integrado de Belém foi projetado para permitir a 

inclusão gradual das linhas existentes ao novo sistema integrado. 

Dessa forma, durante o período de transição gradual, inicialmente os passageiros que 

realizarem viagens integradas ganham desconto de 50% nas viagens adicionais. À 

medida que mais linhas forem sendo integradas, com a redução da sobreposição de 

oferta das linhas atuais, esse desconto nas viagens adicionais poderá ser ampliado 

com possibilidade futura de integração tarifária total, eliminando a cobrança nas 

viagens adicionais. 

 

A integração temporal só irá iniciar após a licitação? 

Está sendo planejada a implantação de um Sistema Piloto, que irá iniciar a 

implantação da integração temporal mesmo antes da licitação, para algumas linhas 

selecionadas, de forma a facilitar a compreensão pela população de Belém deste novo 

modelo. 



 

 

AV. SENADOR LEMOS, 3153 | SHOPPING IT CENTER – 2º PISO | BAIRRO: SACRAMENTA 

                                                                           CEP: 66120-000 | BELÉM – PA| TELEFONE: (91) 98425 -1384 

                       E-MAIL: gabs.semob@cinbesa.com.br 

  

 

Entretanto, a operação plena da integração temporal, com todos os novos serviços, só  

será viabilizada após a licitação. 

 

Haverá integração com bicicletas (transbike)? 

Os terminais e principais estações são dotados de bicicletarios ou paraciclos. Também 

estão sendo implantadas ciclovias e ciclofaixas ao longo de quase todo o corredor.  

Inicialmente, não haverá adaptações nos veículos (ônibus convencionais ou 

articulados) para transporte de bicicletas. Isto poderá ser regulamentado futuramente, 

principalmente em linhas locais, que operam com velocidades mais baixas dentro dos 

bairros. 

 

Existe previsão de integração com patinetes? 

A princípio, não. Entretanto, o modelo de gestão financeira contratualmente 

estabelecido, quando em operação plena após o período de transição, permite a 

integração futura com mais serviços, desde que os concessionários, ou a respectiva 

empresa interessada na prestação desses serviços, demonstre a viabilidade 

econômica, jurídica e a prestação do serviço de um forma segura para os usuários.  

 

É possível a operação das linhas em regime de 24h? 

Inicialmente não, pois em função da baixa demanda nesse horário, a operação na 

madrugada é um serviço muito deficitário, e essa operação no momento inicial 

causaria um grande aumento na tarifa. Entretanto, o contrato prevê a possibilidade de 

criação de linhas especiais no período da madrugada, para os casos de demanda 

manifesta. 

Espera-se que, à medida que a integração dos serviços comece a ocorrer de forma 

plena, em conjunto com a operação dos serviços troncais principais do sistema, o 

ganho de eficiência permita a ampliação do horário de cobertura dos serviços para 

mais linhas. 

 

Como funcionará a Alocação de Riscos no contrato? 

A versão original do contrato e do edital apresentava uma cláusula padrão de gestão 

de risco. Entretanto, considerando as diversas contribuições recebidas sobre o tema, 

consolidando e formalizando as contribuições apresentadas ao longo das diversas 

audiências públicas e da consulta pública facultada, de forma a ampliar a 

transparência do pleito e aumentar a segurança jurídica para os futuros 

concessionários. 

 

Qual o impacto da redução de 20 anos para 6 anos no prazo do contrato a 

ser licitado? 

Os estudos operacionais inicialmente elaborados (2013/2015), com o objetivo de 

trazer forte evolução nos serviços de transporte e nas infraestruturas correlatas 

(terminais e estações, centro de controle operacional, etc), previam a realização de 

investimentos financeiros significativos por parte dos concessionários privados, 

buscando aproveitar ao máximo os mecanismos de incentivos ao modelo de 

concessão estabelecidos pela Lei 8.987/1995. Para tanto, seria necessário um prazo 
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contratual longo, de forma a permitir uma amortização adequada dos investimentos, 

sem onerar excessivamente a tarifa pública a ser cobrada do usuário. Para o nível de 

investimento estabelecido inicialmente, foi projetado um prazo contratual de 20 anos, 

nos moldes dos contratos de concessão mais modernos, desenvolvidos nas diversas 

capitais brasileiras ao longo das últimas duas décadas. 

Entretanto, a Lei Orgânica do Município de Belém (LOMB) estabelece um limite para 

concessão de serviços de transporte, que devem ter como prazo máximo 6 anos. Em 

2016, o Poder Executivo municipal enviou projeto de lei específico solicitando a 

alteração desse dispositivo, de forma a modernizar a legislação munic ipal de 

transporte, com vistas a se adequar às boas práticas atuais, mas o projeto foi rejeitado 

na Câmara Municipal de Vereadores. Essa rejeição impossibilitou a publicação 

imediata do Edital de Licitação originalmente consolidado.  

Com isso, ao longo do ano de 2017, o presente Caderno de Licitação (Edital e 

Anexos) foi reestruturado, de forma a readequar todo o escopo da concessão para um 

prazo contratual reduzido para 6 anos, com possibilidade de renovação uma única 

vez, desde que cada concessionário atenda integralmente todos os requisitos de 

Avaliação de Desempenho, contratualmente estabelecidos, ao longo de todo o período 

da Concessão. 

Para comportar essa readequação, diversos aspectos contratuais tiveram que ser 

redefinidos: houve forte redução do nível de investimento possível de ser alocado aos 

concessionários; o número de Lotes foi reduzido de 3 para 2, de forma a acomodar 

melhor o curto prazo disponível para a transição de serviços; o conjunto de serviços  do 

BRT, que seria operado por uma Sociedade de Propósito Específico (SPE) 

especializada nessa função, foi incorporado ao Lote 1, que abrange quase a 

integralidade de sua área de cobertura. 

De toda forma, mesmo com a redução do prazo contratual, conseguiu-se manter 

diversos pontos de forte inovação para o novo contrato: forte modernização 

tecnológica, com implantação de sistemas de Centro de Controle Operacional (CCO) e 

tecnologias de gerenciamento financeiro; implantação de Bilhete Único e integração 

temporal, com forte benefício para os usuários; adoção de mecanismos contratuais 

claros de reajuste e revisão tarifária; desvinculação entre os conceitos de tarifa de 

remuneração (a ser paga aos concessionários) e o conceito de tarifa pública (a ser 

cobrada da população), conforme estabelecido na nova Lei  de Mobilidade Urbana (Lei 

12587/2012); estabelecimento de um critério de tarifação que permite integração futura 

com serviços metropolitanos, e serviços de transporte fluvial. 

Existe expectativa de que empresas poderão se interessar por esta 

licitação, considerando um prazo de apenas 6 anos? 

Sim. Apesar de um contrato de 6 anos ser naturalmente menos atrativo do que um 

contrato de 20 anos, o contrato atual com duração de 6 anos, mas com possibilidade 

de renovação por igual período, apresenta boa viabilidade econômica nos estudos de 

viabilidade realizados. 

 

Os dois lotes terão tarifas diferentes? 

Não. As tarifas públicas, a serem cobradas dos usuários, terão valor único em todo o 
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sistema municipal de Belém. Entretanto, os valores de remuneração, a serem pagos 

às empresas concessionárias, serão diferentes em cada lote, de forma a equilibrar as 

diferenças de custos operacionais em cada lotes. A tarifa pública do sistema municipal 

é única, e é calculada de forma a equilibrar os custos operacionais dos dois  lotes. 

Existe projeto para padronização das linhas do transporte complementar? 

Ele será licitado junto ao sistema principal? 

Já foi realizado um estudo específico para o transporte complementar, que indicou a 

possibilidade de realização de uma licitação específica para este tipo de serviço, de 

forma a permitir sua integração ao Sistema de Transporte Integrado. Entretanto, a 

presente licitação ainda não abrange os serviços complementares, devendo os 

mesmos serem licitados futuramente. 

Como serão os critérios de seleção dos alternativos? 

A presente licitação ainda não abrange os serviços complementares, devendo os 

mesmos serem licitados futuramente. 

 

Considera-se trabalho desumano a adoção de serviços com micro- 

ônibus sem cobrador? 

Não, este tipo de trabalho é usual em diversas cidades do Brasil, não havendo 

nenhuma restrição operacional ou trabalhista nesse sentido. A princípio, os micro- 

ônibus são previstos para atenderem apenas bairros e linhas de demanda menor, 

onde a realização da cobrança pelo motorista não tem impacto operacional 

significativo, e promove uma redução na tarifa paga pelo usuário, pela otimização de 

custos totais do sistema. 

 

Serão adotados ônibus elétricos nessa licitação? 

Não, devido ao prazo estabelecido pela Lei Orgânica de Belém, de apenas 6 anos 

para os contratos, esse prazo não é suficiente para a amortização de um veículo 

elétrico. Veículos elétricos apresentam custo de aquisição mais elevado, mas tendem 

a ser mais econômicos no longo prazo (prazos superiores a 8 anos), devido a seus 

custos de manutenção e operação supostamente mais baratos. 
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