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ANEXO 4.5. 
 

CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DA FROTA E GARAGEM PÚBLICAS 
 

1) ALUGUEL DOS VEÍCULOS TROLEBUS – FROTA PÚBLICA 

O aluguel da frota pública trolebus corresponde à soma do valor da depreciação e 

remuneração de capital. O primeiro calculado pelo método do inverso dos dígitos, 

com de prazo de 15 anos e valor residual de 20%. O segundo, calculado à razão 

de 12% a.a., sobre os valores residuais, por faixa etária, com o preço do veículo 

trolebus (sem rodagem) fixado em  R$ 476.436,21. 

O valor do aluguel será específIco, por faixa etária, é deverá ser reajustado 

anualmente segundo os índices de variação da Coluna 43 – FGV/RJ ( Material de 

Transporte / Veículos a Motor). O quadro abaixo indica os valores de aluguéis a 

serem cobrados, segundo as atuais faixas etárias da frota pública de trolebus. 

Faixa 

etária 

Aluguel / veículo 

(R$ / mês) 

Aluguel / veículo 

(R$ / dia) 

Quantidade de 

veículos por 

faixa etária 

6-7 4.642,58 152,72 6 

7-8 4.106,65 135,09 22 

8-9 3.600,85 118,45 43 

9-10 3.125,19 102,8 142 

10-11 2.679,68 88,15 0 

11-12 2.264,30 74,48 0 

12-13 1.879,05 61,81 0 

13-14 1.523,95 50,13 0 

14-15 1.198,99 39,44 0 

15-16 904,16 29,74 0 

Total   213 

2) ALUGUEL DA GARAGEM PÚBLICA (TATUAPÉ) 

O valor do aluguel da garagem Tatuapé, nesta data, é fixado em R$ 39.206,00 

mensais, ou R$ 1306,87 / dia, devendo ser reajustando, anualmente, pelos índices 
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de variação do INCC/FGV 

3) RENOVAÇÃO DA FROTA TROLEBUS 

O concessionário deverá adquirir 140 veículos trólebus novos, consoante as 

especificações feitas pela área de Engenharia da SPTrans, os quais deverão 

reverter ao Poder Concedente ao final do contrato. 

Para o início da referida renovação será concedido o prazo de carência de 6 

meses, após a qual deverão ser adquiridos no mínimo 3 veículos por mês, 

devendo ser completada até o 36º mês do início da operação, conforme o 

seguinte cronograma mínimo. 

Período Quantidade mínima 

7º ao 18 º mês 3 veículos por mês 

19º ao 32º mês 6 veículos por mês 

33º ao 36º mês 5 veículos por mês 

O valor adotado,  no fluxo de caixa de referência (Anexo 7.1.1), para aquisição do 

veículo foi de R$ 437 mil, financiado pelo BNDES/Finame, com prazo de 

amortização em 8(oito) anos, com 12 meses de carência para o início da 

amortização. 

Ao final do prazo contratual, havendo parcelas de financiamento (trolebus novos 

reversíveis), ainda não pagas pelo Concessionário, este último será indenizado 

pela Contratante, considerando-se as parcelas restantes vincendas, aplicando-se 

sobre as mesmas os descontos dos encargos financeiros a serem negociados com 

o agente financeiro à época. Nesses cálculos não serão admitidas as parcelas de 

financiamentos, já vencidas e com atrasos, cujos pagamentos serão de 

competência do Concessionário. 


