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os senhores aproveitem e que busquem as informações que 
sejam prestadas nessa... nesse evento e, eventualmente, após 
o evento, nos sítios da SPTrans e da Secretaria Municipal de 
Mobilidade e Transportes. Um bom dia.

Sérgio Avelleda – Secretário de Transportes: Obrigado, 
Martinelli. Vou passar a palavra ao doutor Vladimir Alves, se-
cretário adjunto da Justiça, para que faça uma breve saudação 
inicial dos nossos trabalhos.

Vladimir Alves – Secretário Adjunto da Justiça: Bom 
dia a todos. Bom dia a todos, secretário Avelleda, secretário 
Caio Megale, presidente da SPTrans, Martinelli. Nós estamos 
aqui à disposição pra ouvir as... os questionamentos que forem 
colocados. E colocar a Secretaria de Justiça à disposição pra 
o acompanhamento das... dessas questões, dessas dúvidas 
que eventualmente surgirem. E colocando à disposição. Muito 
obrigado a todos.

Sérgio Avelleda – Secretário de Transportes: Muito 
obrigado, doutor Vladimir. Vou passar a palavra ao secretário da 
Fazenda do Município de São Paulo, Caio Megale.

Caio Megale - Secretário da Fazenda do Município 
de São Paulo: Obrigado, Sérgio. Bom da a todos. Uma alegria 
participar desse processo e ver, de fato, esse talvez seja um dos 
temas mais importantes da gestão deste ano, ou até dos próxi-
mos anos, que é a licitação do sistema de transporte público. 
O sistema de transporte público é talvez o maior contrato da 
prefeitura, oito bilhões de reais anuais, um pouquinho menos 
no ano passado, esse ano. E é um tema de extrema importância 
pra vida dos munícipes. De forma que esse processo de licita-
ção, ele vem há algum tempo, tá sendo aprofundado a partir de 
hoje. Muito importante. Nós tamos colocando todos os nossos 
esforços, da Fazenda, da Justiça, especialmente na Secretaria 
de Transporte. E também como falou o Vladimir, a Secretaria 
da Fazenda está inteira à disposição para ajudar no processo 
(incompreensível), para que essa licitação seja exitosa. Muito 
obrigado. Bom dia de trabalho a todos.

Sérgio Avelleda – Secretário de Transportes: Eu vou 
fazer saudação do público porque em seguida inicio com uma 
pequena parte da apresentação, depois passo a palavra ao 
Martinelli. Caio, muito obrigado pela presença, pelo apoio. Vla-
dimir, muito obrigado à vocês, aos secretário Pomini que tem 
dado todo apoio. Mas, senhoras, meus senhores, sejam muito 
bem-vindos ao Instituto de Engenharia pra realização da audi-
ência pública, para a retomada da licitação do sistema de ôni-
bus de São Paulo. Antes de iniciar a apresentação quero, em 
primeiro lugar, agradecer a presença de todas e de todos. Vou 
iniciar em seguida que esta audiência está sendo transmitida ao 
vivo pela página do Facebook da Secretaria, inclusive com a 
possibilidade das pessoas que estão nos acompanhando remo-
tamente enviarem perguntas que serão respondidas, se não 
hoje, porque temos uma limitação de tempo, mas serão respon-
didas nos dias subsequentes. Então além da intensa participa-
ção neste local, nós também estamos assegurando a participa-
ção a todos que tenham acesso à internet, porque hoje é 
praticamente toda a sociedade, para acompanhar e ativamente, 
também, participar dessa audiência. Então nesse momento, da-
qui a pouco alguém me passa um número, nós estamos sendo 
acompanhados virtualmente na página do Facebook da Secre-
taria. Essa audiência marca o processo de retomada da licitação 
do sistema de ônibus da cidade de São Paulo. Volto a dizer, o 
maior sistema de ônibus do mundo. A cidade de São Paulo tem 
o maior sistema de transporte público sob pneus do mundo. 
Portanto, esse é um processo complexo, um processo que exige 
muita cautela, muita técnica, muito planejamento. E é isso que 
nós vimos fazendo desde que assumimos em janeiro, no proces-
so de revisão do edital. Esta audiência é possível graças a cola-
boração do Instituto de Engenharia, a quem eu quero registrar 
os meus mais sinceros agradecimentos. O Instituto tem sido um 
lugar tradicional na realização de audiências públicas na área 
de transporte em São Paulo. Quero agradecer nas pessoas do 
Sérgio Perchonan, do Silvio Rosa, do Levi, do Shingai e do Mar-
tinelli, Ulrich Hoffmann, tá sentado aqui, à frente. A imensa ca-
pacidade técnica, comprometimento, capacidade de trabalho, 
dedicação dos profissionais da SPTrans que tem apoiado a se-
cretaria na revisão e na organização desse edital. É um orgulho, 
Martinelli, trabalhar com uma equipe tão comprometida, tão 
dedicada, tão profissional como essa que eu encontrei quando 
cheguei na secretaria, nos quadros da SPTrans. A todos vocês, 
hoje, todos aqui, Aécio, Pedro... não vou citar todo mundo, se-
não... Um comprometimento, uma dedicação ímpar. Muito obri-
gado a todos. Quero agradecer a equipe da Secretaria, na pes-
soa do Irineu Gnecco Filho, que também viabilizou a realização 
dessa audiência, tem trabalhado incansavelmente na revisão do 
edital, nas diretrizes. Não posso deixar de agradecer a liderança 
do prefeito João Doria, que tem nos feito, costumo repetir isso, 
o prefeito João Doria com a sua liderança nos faz realizar coisas 
que nem nós sabíamos que era possível fazer. É uma felicidade 
trabalhar sobre a liderança do prefeito. Tem acompanhado esse 
processo diretamente, muito preocupado, pra que a gente al-
cance, através da licitação, um transporte de extrema qualida-
de, extremamente eficiente, e que seja um indutor de um me-
lhor desenvolvimento da cidade de São Paulo. Passo então, 
minhas senhoras e meus senhores, mais uma vez agradecendo 
a presença de todos e a participação de quem nos assiste remo-
tamente, ao termo da nossa audiência. Quero lembrar que este 
é um ato formal do procedimento licitatório, previsto na legisla-
ção e que tem uma formalidade a ser cumprida. Registrar, mais 
uma vez, a transmissão ao vivo, a nossa participação não se li-
mita a esse auditório, a nossa participação é ilimitada, pela 
possibilidade que a internet nos dá. Nesse momento estamos 
sendo assistidos remotamente. Nós fizemos a abertura com a 
saudação das autoridades presentes. Haverá então a apresenta-
ção das diretrizes gerais da licitação. E durante todo o período 
da apresentação e até após 15 minutos do término da apresen-
tação, a nossa equipe de colaboradores e colaboradoras irá re-
colher por escrito as perguntas e dúvidas que surgirem na audi-
ência, tanto aqui como na audiência virtual. Nós nos 
reuniremos, porque evidentemente esperamos perguntas técni-
cas, e há uma responsabilidade muito grande na elaboração 
dessas respostas. A comissão de licitação, a equipe de diretoria 
da SPTrans e a equipe da Secretaria estarão em uma sala aqui, 
ao lado, nós daremos um intervalo na audiência, pra que serão 
respondidas essas perguntas. E em seguida voltaremos para a 
leitura de todas as perguntas e todas as respostas que forem 
formuladas nessa audiência. Em seguida os senhores começa-
rão a receber uns formulários para perguntas. Não há limitação, 
podem fazer quantas perguntas quiserem por pessoa. Nenhum 
tipo de restrição a quantidade de perguntas. Fiquem à vontade. 
Perguntem, questionem, e nós iremos, tecnicamente, nos reunir-
mos para elaborar as respostas e voltarmos ainda nessa audi-
ência para leitura das respostas. Em seguida faremos o encerra-
mento da audiência e, ato contínuo, senão hoje, nos dias 
subsequentes a ata da audiência será lavrada e ficará disponí-
vel na internet, na página da Secretaria, SPTrans, pra todos bai-
xarem, consultarem todas as perguntas que forem feitas e to-
das as respostas. A única exigência em relação à pergunta é 
que a identificação seja feita, que a pessoa se identifique, se 
qualifique pra fazer a pergunta. Nenhuma outra restrição. Uma 
pessoa pode fazer quantas perguntas quiser. Todas elas serão 
respondidas. Então, passemos a frente com uma explicação do 
que nós estamos revendo. Porque não estamos dando continui-
dade ao edital anterior. Os senhores bem sabem que a licitação 
foi iniciada... uma licitação foi iniciada no ano de 2014, 2015, 
depois interrompida para análise pelo Tribunal de Contas do 
Município, que ao final determinou que atendidas as suas reco-
mendações, que nós vamos mostrar aqui, a licitação poderia ser 

Rita Aparecida Martin de Araújo Lima – RG 12.276.046
Segmento Trabalhador
Titulares:
Argemira Rodrigues da Rocha Siqueira Santos – RG 

12.414.781-1
Suplentes:
Marco Antonio Simões da Silva – RG 13.030.098-6
Segmento Usuário
Titulares:
Wilma Vaccari dos Reis – RG 8.107.942
Luzia Araujo Oliveira – RG 8.993.618-8
Suplentes:
Maria Tereza Lanza – RG 8.138.595-X
Maria Auxiliadora Martins Silva – RG 21.379.401-9

 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE 
LESTE

 6018.2017/0005276-9  - À vista dos elementos 
constantes do presente, e, no exercício das atribuições a mim 
conferidas pela Portaria 459/2017-SMS.G., e a manifestação 
da AJ/CRS.Leste, no link 3367814, que acolho como razão de 
decidir, e observando-se as cautelas de estilo, AUTORIZO a 
PRORROGAÇÃO do Contrato 01/2013-CRS.Leste, pelo período 
de 12 (doze) meses, a partir de 17/06/2017, referente a serviços 
de locação de 02 (dois) duplicadores digitais para o Setor de 
Reprografia/CRS.Leste, junto a empresa GOMAQ MÁQUINAS 
PARA ESCRITÓRIO LTDA., CNPJ 61.457.941/0001-43, com 
fundamento no inciso II do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93 
c/c a Lei Municipal 13.278/02 e Decreto Municipal 44.279/03. 
AUTORIZO, a emissão das Notas de Empenho, para cobrir o 
período de 17/06/2017 à 31/12/2017, no valor de R$ 43.585,33 
(quarenta e três mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e trinta e 
três centavos), principal e R$ 11.431,71 (onze mil, quatrocentos 
e trinta e um reais e setenta e um centavos), reajuste, em 
consonância com a disponibilidade de cotas definidas, nos 
termos dos arts. 58 e 60 da Lei Federal 4.320/64, e Decreto 
Municipal 56.779/16, para cobrir despesas mencionadas, 
onerando a dotação, onerando a dotação 84.26.10.301.3003.4
.101.3.3.90.39.00.00, do orçamento vigente.

 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE 
SUL

 PROCESSOS DE ADIANTAMENTOS APROVA-
DOS PELA TITULAR DA UNIDADE DE EXECUÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA:

À vista dos elementos contidos no presente e nos termos 
do artigo 16 do Decreto nº 48.592/07, APROVO as prestações 
de contas que tratam da concessão de Adiantamento previsto 
na Lei nº 10.513/88, dos seguintes servidores pertencentes à 
Coordenadoria Regional de Saúde Sul:

ADIANTAMENTOS APROVADOS - Incisos I, II e III - art. 2º 
da Lei nº 10.513/88
PROCESSO RESPONSÁVEL MÊS VALOR
2017-0.052.212-0 LILIAN LOMBARDI 04/2017  R$ 4.000,00

ADIANTAMENTOS APROVADOS - Incisos IV a XI - art. 2º da 
Lei nº 10.513/88
PROCESSO RESPONSÁVEL MÊS VALOR
2017-0.061.107-7 IZILDA RODRIGUES FERREIRA 04/2017  R$ 1.000,00

 TORNAR SEM EFEITO
Tornar sem efeito a publicação no DOC de 10/06/17, 

página 25, de aprovação dos adiantamentos, dos incisos I, II 
e III do artigo 2º da Lei nº 10.513/88, abaixo relacionados, por 
motivo de duplicidade:
PROCESSO RESPONSÁVEL MÊS VALOR
2004-0.050.240-9 RICARDO JUKEMURA 03/2004  R$ 500,00
2017-0.033.599-1 LAURA HELENA ZANELLA PRADO SANCHO 04/2017  R$ 1.000,00
2017-0.033.606-8 REGINA HELENA BLANDY FIGUEIREDO 04/2017  R$ 1.000,00
2017-0.033.620-3 ANGELA MARIA FARIA DOS SANTOS 04/2017  R$ 1.000,00
2017-0.047.252-2 KATHIA M. BITTENCOURT D. TABACOW 04/2017  R$ 4.000,00
2017-0.049.071-7 GRACIELA SILVEIRA ALDONEY 04/2017  R$ 1.000,00
2017-0.056.892-9 PAULO CESAR DE BRITO  04/2017  R$ 2.500,00

 SERVIÇO FUNERÁRIO
 GABINETE DO SUPERINTENDENTE

 2015-0.286.996-5-TID 14099973–OFÍCIO 1024/15 
– GAECO e 0807/15-À vista dos elementos constantes no 
presente processo, especialmente a manifestação da 
Comissão Permanente de Sindicância – CPS 1 às fls. 26/27, e 
o posicionamento da Assessoria Jurídica deste Gabinete as fls. 
29, DETERMINO O ARQUIVAMENTO DO PRESENTE, amoldado 
ao artigo 205 da Lei 8.989/79 combinado com o artigo 106 do 
Decreto 43.233/2003, pela ausência de elemento essencial ao 
prosseguimento do feito.

2015-0.107.583-3-Devolução de Importância referente à 
contratação de funeral. Gisele Clarice da Silva.À vista dos ele-
mentos constantes no presente processo, que adoto como razão 
de decidir, e do posicionamento da Assessoria Jurídica deste Ga-
binete as fls. 19, DEFIRO o pedido devolução da importância de 
R$ 71,42 (setenta e um reais e quarenta e dois reais), referente 
à nota de contratação de funeral 1019302.

 MOBILIDADE E TRANSPORTES
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 TRANSCRIÇÃO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA REA-
LIZADA DIA 01/06/17

Sérgio Avelleda – Secretário de Transportes: Cinco 
lugares aqui, à frente, seis lugares que as pessoas poderiam, 
que estão nos corredores se assentarem. Esses lugares foram 
liberados para o público em geral. Por favor, fiquem à vontade 
para sentarem. Ainda temos quatro lugares aqui nas cadeiras à 
frente. Alguns minutos, bem poucos minutos, nós iniciaremos. 
Peço paciência, um pouco, dos senhores e das senhoras. Bom 
dia a todas, bom dia a todos. Vamos iniciar então a audiência 
pública com a apresentação das diretrizes gerais da licitação 
do transporte público. Eu gostaria de convidar para compor a 
mesa diretora dos trabalhos dessa audiência, em primeiro lugar, 
já está aqui ao meu lado o José Carlos Martinelli, presidente 
da São Paulo Transportes. Gostaria de convidar à mesa o Caio 
Megale, nosso secretário da Fazenda do Município de São Pau-
lo. Convidar o Vladimir, secretário adjunto da Justiça, Vladimir 
Alves, doutor Vladimir que nos prestigia hoje. Gostaria de convi-
dar a Carolina Jacó, que é superintendente jurídica da São Paulo 
Transportes. A Marilza Romano que é membro da comissão de 
licitação. O Marcelo Machado que é o presidente da comissão 
de licitação, superintendente da SPTrans. Convidar o Paulo Shin-
gai, diretor de operações da SPTrans. E convidar o Irineu Gnecco 
Filho, secretário adjunto da Secretaria de Mobilidade e Trans-
portes. Solicitar aqui a nossa intérprete de libras, se posicione 
aqui conosco, pra iniciar, também, conosco os trabalhos dessa 
audiência. Gostaria de passar a palavra com uma breve sau-
dação inicial ao José Carlos Martinelli, presidente da SPTrans.

José Carlos Martinelli – Presidente da SPTrans: Bom 
dia a todos. Bom dia senhores secretários presentes, diretores 
da SPTrans, superintendentes, gerentes, aos senhores opera-
dores e a sociedade civil interessada no processo de licitação, 
que agora tem continuidade, que é de extrema importância 
o sistema de transporte coletivo público do município de São 
Paulo. Eu espero que tenhamos um encontro proveitoso e que 

da Ata de Registro de Preço nº. 468/2015-SMS-G (documento 
SEI nº 2864356), cuja detentora é a empresa CRISTÁLIA PRO-
DUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA., inscrita no CNPJ 
sob o nº 44.734.671/0001-51, a serem entregues no prazo de 
10 (dez) dias úteis, contados da data do recebimento da Ordem 
de Fornecimento pela DETENTORA.

II) Emita-se a Nota de Empenho em favor da empresa su-
pramencionada, no valor total de R$ 77,40 (setenta e sete reais 
e quarenta centavos), onerando a dotação orçamentária nº. 84
.21.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00.00 do presente exercício, 
conforme nota de Reserva de Recursos nº 28.639/2017 (docu-
mento SEI nº. 3132340).

III) DESIGNO a servidora Renata Nunes Baima, portadora 
do RF 749.708.3V1, como fiscal da presente contratação.

IV) A CONTRATADA deverá, se necessário, atualizar todos 
os documentos de regularidade fiscal, quando da retirada da 
Nota de Empenho.

DESPACHO DA DIRETORA DE DEPARTAMEN-
TO TÉCNICO SUBSTITUTA

PROCESSO Nº. 6018.2017/0004503-7
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 411/2016-SMS.G 

(AMPLA CONCORRÊNCIA)
I) À vista dos elementos contidos no presente, em especial 

a manifestação da Assistente Técnica II desta unidade (docu-
mento SEI nº. 3341453), com fundamento no artigo 58 da Lei 
Federal nº. 4.320/64, e nos termos da competência delegada 
pela Portaria nº. 459/2017-SMS.G, AUTORIZO a aquisição 
de 200 ampolas com 2 ml de cloridrato de petidina em 
solução injetável com 50 mg/ml, pelo valor unitário de R$ 
1,55 (um real e cinquenta e cinco centavos), totalizando o valor 
de R$ 310,00 (trezentos e dez reais), conforme Requisição de 
Compra nº. 280/17 (documento SEI nº. 2865095), por meio 
da Ata de Registro de Preço nº. 411/2016-SMS.G (AMPLA 
CONCORRÊNCIA) (documento SEI nº. 2865096), cuja detentora 
é a empresa UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL 
S/A., inscrita no CNPJ sob o nº 60.665.981/0009-75, a serem 
entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data 
do recebimento da Ordem de Fornecimento pela DETENTORA.

II) Emita-se a Nota de Empenho no valor total, em favor da 
empresa supramencionada, onerando a dotação orçamentária 
nº. 84.21.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00.00, conforme Nota 
de Reserva de Recursos nº. 28.627/2017 (documento SEI nº. 
3132099).

III) Nos termos do artigo 9º do Decreto Municipal nº. 
57.578/2017, DESIGNO a servidora Renata Nunes Baima, RF 
nº. 749.708.3v1, como fiscal do contrato.

IV) A CONTRATADA deverá, se necessário, atualizar todos 
os documentos de regularidade fiscal, quando da retirada da 
Nota de Empenho.

DESPACHO DA DIRETORA DE DEPARTAMEN-
TO TÉCNICO SUBSTITUTA

PROCESSO Nº 6018.2017/0004504-5
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 204/2016-SMS-G
I) À vista dos elementos contidos no presente, em especial 

a manifestação da Assistente Técnica II desta unidade (docu-
mento SEI nº. 3339195), com fundamento no artigo 58 da Lei 
Federal nº. 4.320/64, e nos termos da competência delegada 
pela Portaria nº. 459/2017-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de 
5.400 comprimidos de ciprofloxacino cloridrato 500 mg, 
pelo valor unitário de R$ 0,17 (dezessete centavos), totalizando 
o valor de R$ 918,00 (novecentos e dezoito reais), conforme 
Requisição de Compra nº. 281/17 (documento SEI nº. 2865101), 
por meio da Ata de Registro de Preço nº. 204/2016-SMS-G 
(documento SEI nº 2865102), cuja detentora é a empresa 
PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 
73.856.593/0001-66, a serem entregues no prazo de 10 (dez) 
dias úteis, contados da data do recebimento da Ordem de For-
necimento pela DETENTORA.

II) Emita-se a Nota de Empenho em favor da empresa 
supramencionada, no valor total de R$ 918,00 (novecentos e 
dezoito reais), onerando a dotação orçamentária nº. 84.21.10.3
02.3003.4.103.3.3.90.30.00.00 do presente exercício, conforme 
nota de Reserva de Recursos nº 28.608/2017 (documento SEI 
nº. 3131956).

III) DESIGNO a servidora Renata Nunes Baima, portadora 
do RF 749.708.3V1, como fiscal da presente contratação.

IV) A CONTRATADA deverá, se necessário, atualizar todos 
os documentos de regularidade fiscal, quando da retirada da 
Nota de Empenho.

 COORDENADORIA REGIONAL DE SAÚDE 
SUDESTE

 SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DO JABA-
QUARA/VILA MARIANA

STS Jabaquara/Vila Mariana / CRS Sudeste
A Gerente da UBS Americanópolis, no uso de suas atribui-

ções e de acordo com o estabelecido na Constituição Federal 
nas leis federais 8080/90 e 8142/90, no Decreto Municipal 
44658 de 23/04/04 que regulamenta a organização de Conse-
lhos nas Unidades do Sistema Único de Saúde, instituídos pela 
Lei Municipal 13325/02, TORNA PÚBLICO que tomou posse 
em 08 de maio de 2017, o Conselho Gestor de Saúde da UBS 
Americanópolis, biênio 2017/2019, que ficou assim constituído:

Segmento Poder Público
Titulares:
Ana Paula Petrati - RG 33.325.332-2
Marisa Alves da Silva - RG 22.538.543-0
Suplentes:
Claudina Severino dos Santos – RG 30.240.088-6
Lívia Gouveia da Silva - RG 33.838.214-8
Segmento Trabalhador
Titulares:
Marilange S. Silva Mendes – RG 17.562.372-7
Gisele Aparecida Trindade Lourenço - RG 23.728.049-8
Suplentes:
Sandra Regina Moreira – RG 18.757.126-0
Mirian de Souza Santos Maciel - RG 42.669.996-8
Segmento Usuário
Titulares:
Tania Aparecida da Paixão Santos – RG 21.901.080-8
Geralda Luiz da Silva – RG 6.879.501-4
Bianca Danucalov - RG 32.944.979-5
Joselito Novaes de Souza - RG 10.924.756-5
Suplentes:
Maria Isabel Correia de Souza – RG 16.527.897-1
Marivalda Alves da Paixão – RG 9.133.537-1
Sonia Maria de Souza Ferreira - RG 9.133.372-6
Reginaldo Ferreira de Lima - RG 9.344.452-7

 SUPERVISÃO TÉCNICA DE SAÚDE DO JABA-
QUARA/VILA MARIANA

STS Jabaquara/Vila Mariana / CRS Sudeste
A Gerente do CECCO Vila Guarani, no uso de suas atribui-

ções e de acordo com o estabelecido na Constituição Federal 
nas leis federais 8080/90 e 8142/90, no Decreto Municipal 
44658 de 23/04/04 que regulamenta a organização de Conse-
lhos nas Unidades do Sistema Único de Saúde, instituídos pela 
Lei Municipal 13325/02, TORNA PÚBLICO que tomou posse em 
10 de maio de 2017, o Conselho Gestor de Saúde do CECCO 
Vila Guarani, biênio 2017/2019, que ficou assim constituído:

Segmento Poder Público
Titulares:
Fátima Cristina Leal Fernandes Bíscaro - RG 8.364.900-1
Suplentes:

e da competência prevista no artigo 19, inciso V, do Decreto 
n° 57.263/16, AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho no 
valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), onerando a dotação 21.
10.02.128.3011.2.180.3.3.90.93.00.08 do orçamento vigente, 
para reembolso ao Procurador(a) do Município Dr(a) ANDRÉ 
FABIANO GUIMARÃES DE ARAÚJO, inscrito(a) no CPF (MF) sob 
nº 526.870.902-04.

2015-0.307.756-6 –PGM.CGGM.G – PROGRAMA DE 
DESPESAS PARA APERFEIÇOAMENTO DOS INTEGRANTES DA 
CARREIRA DE PROCURADOR DO MUNICÍPIO - PORTARIA N. º 
9/2016-PGM. DESPACHO DE AUTORIZAÇÃO. À vista da delibe-
ração da Comissão Especial de Acompanhamento do Programa 
de Despesas para Aperfeiçoamento dos Integrantes da Carreira 
de Procurador do Município, transcrita na Ata da 5ª Reunião 
Ordinária (publicada em DOC de 06/05/17, p.60), e da compe-
tência prevista no artigo 19, inciso V, do Decreto n° 57.263/16, 
AUTORIZO a emissão da Nota de Empenho no valor de R$ 
6.000,00 (seis mil, reais), onerando a dotação 21.10.02.128.301
1.2.180.3.3.90.93.00.08 do orçamento vigente, para reembolso 
ao Procurador(a) do Município Dr(a) LILIANA MARIA CREGO 
FORNERIS, inscrito(a) no CPF (MF) sob nº 075.245.828-03.

 DEPTO DE DESAPROPRIAÇÕES
 LINHA DE ATENDIMENTO DIRETO: 3397-4851

DESPACHO DA DIRETORA
2014-0.121.366-5-Julio Vieira dos Santos-Desapropria-

ção – Melhoramento “Córrego Ponte Baixa”. Autorização para 
emissão de Nota de Empenho –oferta - depósito complementar. 
Em face dos elementos que instruem o presente e à luz do 
disposto no Decreto n° 57.758/17, de 14/01/2017 e pela com-
petência delegada na Portaria nº 01/16 – PGM/CGGM.G RETI-
FICO o despacho de fls. 140, para fazer constar que o empenho 
deve ser emitido no valor de R$ 77.998,37 (setenta e sete mil, 
novecentos e noventa e oito reais e trinta e sete centavos), e 
não como constou, RATIFICANDO-O em seus demais termos.

 DEPTO FISCAL - FISC

 ASSESSORIA JURÍDICA
 SEI nº 6021.2017/0005610-8 – INTERESSADO: MILTON 

PEREIRA DE OLIVEIRA – ASSUNTO: Pedido Administrativo de 
reconhecimento de prescrição – IPTU - SQL 089.576.057-
8 (ascendente) - Exercício de 2001 - EF 574.607-8/02-
6– DESPACHO Nº 1635/2017-FISC G – I - No uso das 
atribuições que me são conferidas pelo artigo 24, I, do Decreto 
n° 27.321/88, com as alterações trazidas pelo Decreto nº. 
56.111/15, diante dos elementos que instruem o presente, 
em especial a manifestação de FISC 2 (3321914)., que acolho 
como razão de decidir, INDEFIRO o pedido formulado pelo 
interessado, devido à ausência de fundamentos fáticos e 
jurídicos para seu acolhimento.

 SAÚDE
 GABINETE DO SECRETÁRIO

 COORDENADORIA FINANCEIRA E ORÇAMEN-
TÁRIA – CFO

DESPACHOS DO COORDENADOR
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
2017-0.000.183-0 – CRS Norte – Autorizo a emissão 

da Nota de Empenho onerando a dotação 84.10.10.301.3003.
4.101.3.3.90.48.00, para atender despesas decorrentes da Lei 
12.871/2013, c/c Lei Municipal 16.011/2014, referente ao Pro-
grama Mais Médicos do mês de julho/2017 no valor estimado 
de R$ 140.912,50 (cento e quarenta mil e novecentos e doze 
reais e cinquenta centavos).

2017-0.000.888-5 – CRS Oeste – Autorizo a emissão 
da Nota de Empenho onerando a dotação 84.10.10.301.3003.
4.101.3.3.90.48.00, para atender despesas decorrentes da Lei 
12.871/2013, c/c Lei Municipal 16.011/2014, referente ao Pro-
grama Mais Médicos do mês de julho/2017 no valor estimado 
de R$ 19.087,30 (dezenove mil e oitenta e sete reais e trinta 
centavos).

2017-0.001.184-3 – CRS Sudeste – Autorizo a emissão 
da Nota de Empenho onerando a dotação 84.10.10.301.300
3.4.101.3.3.90.48.00, para atender despesas decorrentes da 
Lei 12.871/2013, c/c Lei Municipal 16.011/2014, referente ao 
Programa Mais Médicos, complemento do mês de junho/2017 
no valor estimado de R$ 9.690,00 (nove mil e seiscentos e 
noventa reais).

 HOSP. MUN. E MAT. ESCOLA DR. MÁRIO 
DE MORAES ALTENFELDER DA SILVA

 DESPACHO DA DIRETORA DE DEPARTAMEN-
TO TÉCNICO SUBSTITUTA

PROCESSO Nº. 6018.2017/0004495-2
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº. 164/2017-SMS.G
I) À vista dos elementos contidos no presente, em especial 

a manifestação da Assistente Técnica II desta unidade (docu-
mento SEI nº. 3339076), com fundamento no artigo 58 da Lei 
Federal nº. 4.320/64, e nos termos da competência delegada 
pela Portaria nº. 459/2017-SMS.G, AUTORIZO a aquisição de 
150 ampolas com 1 ml de droperidol 2,5 mg/ml em so-
lução injetável (sem conservante), pelo valor unitário de R$ 
7,35 (sete reais e trinta e cinco centavos), totalizando o valor 
de R$ 1.102,50 (um mil e cento e dois reais e cinquenta cen-
tavos), conforme Requisição de Compra nº. 272/17 (documento 
SEI nº. 2864335), por meio da Ata de Registro de Preço nº. 
164/2017-SMS.G (documento SEI nº. 2864336), cuja detentora 
é a empresa CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊU-
TICOS LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº. 44.734.671/0001-¬51, 
a serem entregues no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados 
da data do recebimento da Ordem de Fornecimento pela DE-
TENTORA.

II) Emita-se a Nota de Empenho no valor total, em favor da 
empresa supramencionada, onerando a dotação orçamentária 
nº. 84.21.10.302.3003.4.103.3.3.90.30.00.00, conforme Nota 
de Reserva de Recursos nº. 28.673/2017 (documento SEI nº. 
3133618).

III)) Nos termos do artigo 9º do Decreto Municipal nº. 
57.578/2017, DESIGNO a servidora Renata Nunes Baima, RF 
nº. 749.708.3v1, como fiscal do contrato.

IV) A CONTRATADA deverá, se necessário, atualizar todos 
os documentos de regularidade fiscal, quando da retirada da 
Nota de Empenho.

DESPACHO DA DIRETORA DE DEPARTAMEN-
TO TÉCNICO SUBSTITUTA

PROCESSO Nº 6018.2017/0004497-9
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 468/2015-SMS-G
I) À vista dos elementos contidos no presente, em especial 

a manifestação da Assistente Técnica II desta unidade (docu-
mento SEI nº. 3337362), com fundamento no artigo 58 da Lei 
Federal nº. 4.320/64, e nos termos da competência delegada 
pela Portaria nº. 459/2017-SMS.G, AUTORIZO a aquisição 
de 20 ampolas de cloridrato de naloxona em solução 
injetável com 0,4 mg/ml, pelo valor unitário de R$ 3,87 (três 
reais e oitenta e sete centavos), totalizando o valor de R$ 77,40 
(setenta e sete reais e quarenta centavos), conforme Requisição 
de Compra nº. 247/17 (documento SEI nº. 2864353), por meio 
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nho, divulgação do edital, data e o prazo provável em dias, 
questionamento e abertura das propostas. As regras estarão 
explicitadas no edital e a próxima etapa será a consulta pública 
do edital, que nós já informamos, que será iniciada ainda no 
mês de junho. Humberto Costa Antônio pergunta: a proposta de 
licitação não atende a Lei de Mudanças Climáticas do Municí-
pio, a lei será alterada de forma a seguir os parâmetros da lici-
tação? O edital cumprirá a legislação municipal, é a resposta. 
Rafael Calabria pergunta: a administração vai instituir mecanis-
mos que limitem ou restrinjam a participação de empresa com 
possível conflitos de interesse com a rede de ônibus, ou que 
possam gerar ineficiências como, por exemplo, uma empresa 
que opera o metrô? As regras de participação estarão definidas 
no edital. Luiz Alberto de Carvalho Silva: por que não se norma-
tizar que a posição das cadeiras destinadas aos usuários de 
cães-guias e cadeirantes fique o mais próximo possível do mo-
torista? Nos ônibus com ar condicionado foram colocadas no 
balanço traseiro, junto ao motor, que impossibilita de comuni-
car-se com o cobrador e motorista, além de deixar impraticável 
o acesso quando o carro está cheio, contrariando a NBR 9,300. 
Todos os veículos destinados ao transporte coletivo atendem e 
deverão continuar atendendo as Normas Brasileiras de Acessibi-
lidade, em especial as NBR 14.022 e 15.570 é a resposta. Ale-
xandre Police, me parece, da ABVE: quais serão as metas de 
CO2, NOx e MP? Como essas metas serão monitoradas? Quais 
serão as penalidades para descumprimento? As metas estarão 
definidas em edital, através de cálculo de emissões, cuja meto-
dologia estará contida no edital. As penalidades estarão conti-
das no edital. Guilherme Augusto Araújo... Vamos registar que 
essa audiência pública é sobre as diretrizes gerais da licitação, 
todas essas sugestões que estão chegando também serão con-
sideradas para a elaboração do edital. Os temas que farão parte 
do edital serão debatidos em consulta pública. Hoje nós apre-
sentamos as diretrizes gerais, esse nível de detalhamento das 
perguntas é matéria específica pro edital, e lá haverá debates 
através de consulta pública. Guilherme... obrigado por (incom-
preensível) Guilherme Augusto B. Araújo pergunta: qual será a 
metodologia de repasse? A fórmula foi revista? A metodologia 
de remuneração será baseada no custo operacional, veículos 
disponibilizados, horas e quilômetros realizados. A remuneração 
será ponderada por índices de qualidade. As regras específicas 
estarão no edital. Rubens Lopes Pereira da Silva: penso que foi 
explanado pelo Martinelli... pelo que foi explanado pelo Marti-
nelli, a remuneração será baseada em índices de qualidade. É 
importante saber como será medido esses gastos, uma vez que 
hoje fica muito aquém dos gastos efetivamente... Efetivamen-
te... os gastos efetivamente. Resposta: todas as medições de 
serviço serão feitos por instrumentos eletrônicos de forma im-
pessoal. As formas e regras estarão detalhadas no edital. 
William Araújo Nascimento: por que o repasse para as antigas 
cooperativas são menores que o repasse para a empresa de 
ônibus, uma vez que temos... que todos somos empresas? O 
que a SPTrans pretende fazer a respeito das frotas no sistema 
de transporte que está causando prejuízos enormes? Como está 
sendo feito para se custear gratuidade, pois o sistema não com-
porta tarifa gratuidade, e os valores dos subsídios não são bas-
tante para custear? As regras e os critérios de remuneração será 
comuns a todos os serviços. 2 – As frotas estão sendo combati-
das e as novas tecnologias serão incorporadas nos sistemas de 
bilhetagem. 3 – A política tarifária é de competência do poder 
público. Wilson Alves de Almeida pergunta: remuneração muito 
subjetiva, como saberemos a nossa remuneração levando em 
conta que os critérios a serem adotados são de extrema subjeti-
vidade, portanto, imaginar a seguinte situação: sou operador do 
sistema e vou trocar o veículo, mas como terei a segurança fi-
nanceira de que vou conseguir pagar o veículo? Onde fica a 
responsabilidade do poder público? Gostaria e saber se haverá 
um teto mínimo e máximo de remuneração por veículo? A regra 
de remuneração constará do edital. Ricardo Augusto: fim das 
cooperativas em São Paulo, por que, sendo um custo muito infe-
rior por a de uma empresa? As regras de participação serão 
aquelas definidas no edital. Frederico Gomes: somos das anti-
gas cooperativas e temos dificuldade em treinar pessoal e in-
vestir no transporte. Pergunta aos senhores: pretende oferecer 
também a essas empresas formadas por antigas cooperativas 
uma tarifa de remuneração adequada para que esses investi-
mentos possam ser feitos? A remuneração será de acordo com 
os critérios, garantindo a igualdade para todos os operadores. 
Camila Agnes de Aquino: tendo em vista a necessidade de me-
lhoria da qualidade do ar quem e quando será realizado um es-
tudo, de quais serão os limites de emissões por quilômetro ro-
dado para o transporte público? Será previsada a diversificação 
da matriz? Os nossos estudos estão baseados nos dados do 
primeiro inventário do meio ambiente do Ministério de Minas e 
Energia. E segunda resposta - iremos atender a legislação em 
vigor. Rafael Calabria pergunta: os quesitos de remuneração, 
cumprimento de saída, acidente, satisfação, tem que ser trata-
dos com maior transparência possível, transparência ativa, se-
gundo a Lei Federal. A resposta é sim, atenderemos todos os 
pressupostos legais. Antônio Tavares pergunta: quanto a ques-
tão de matriz energética seria possível instituir alguma política 
de incentivo à aderência a matrizes limpas e renováveis? Por 
exemplo, a criação de um teto de emissão de carbono, gerando 
benefícios fiscais e bonificação tarifárias aos operadores que se 
posicionarem abaixo desse teto. Uma forma de compensar a 
utilização dessas novas estratégias verdes, já que são mais ca-
ras que a utilização do combustível fóssil clássico. A remunera-
ção comtemplará tecnologia veicular e o tipo de combustível 
utilizado. Beatriz Miranda nos pergunta: como ficará a questão 
da bilhetagem, haverá aderência ao Bilhete Único? A remunera-
ção do operador será feita somente com base na qualidade dos 
serviços prestados, desconsiderando a quantidade de passagei-
ros transportados? A resposta é: os passageiros transportados 
serão considerados na remuneração dos serviços conforme edi-
tal. A outra reposta é: a bilhetagem não faz parte dessa licita-
ção. Obrigado, Martinelli. Cláudio Francisco pergunta: favor in-
formar se o governo atual pretende investir na modernização e 
ampliação do Sistema SIM da SPTrans (Cidade Inteligente). 
Resposta: sim, o sistema integrado de monitoramento será mo-
dernizado. Helen Miranda pergunta: que vergonha essa audiên-
cia, espaço pequeno para comportar as pessoas interessadas, 
pessoas barradas na porta, portões fechados para impedir o 
acesso de mais interessados, transmissão ao vivo nas salas ex-
tras criadas às pressas, que não funcionam. Isso que a gestão 
do Doria chama de participação? Todos os interessados tiveram 
acesso a audiência, sendo o auditório ocupado até o seu limite 
de capacidade, mantidas as condições de segurança na situa-
ção. E depois passamos a acomodar os demais em salas contí-
guas com transmissão simultânea. A audiência está sendo 
transmitida online, ao vivo, possibilitando participação e reali-
zação de perguntas. Rafael Molina: a tecnologia embarcada 
prevista é compatível com o último edital suspenso, ou com o 
atual arranjo embarcado? Os fatores de ponderação da remu-
neração serão computados ou registados no SIM? Qual o pro-
cesso de uso de tecnologia ITS frente às atuais alçadas de con-
trole, CCT, CCI, CCO? Primeira resposta, a questão da tecnologia 
embarcada, a resposta é sim. A segunda, se os fatores de pon-
deração e remuneração serão computados, a resposta é sim, 
para os quais serão medidos por equipamentos embarcados. E 
a resposta a terceira pergunta, serão especificadas no edital. 
Mauro Ramon pergunta: a população será consultada antes das 
alterações que não ocorreram na gestão passada e nem consi-
deradas manifestações feitas à SPTrans, tendo que recorrer ao 
Tribunal de Contas e Ministério Público, por exemplo, considera-
dos pertinentes e importantes? A população está sendo consul-

precisa exposição. Nós agora recolheremos as perguntas, os 
senhores não precisam ter pressa, temos aí 15, 20 minutos para 
que os senhores façam as perguntas. Peço à equipe de apoio 
que já comece a recolher. Nós nos reuniremos, a equipe técnica, 
pra análise dessas perguntas e respostas. Não daremos respos-
tas de bate pronto, dado o grau de responsabilidade e cuidado 
no que se deve ter na análise dessas perguntas. Os senhores 
fiquem à vontade nesse tempo, como se um intervalo fosse. 
E assim que essas perguntas estejam respondidas voltaremos 
ao auditório para leitura das perguntas identificando o seu 
autor, identificando o texto da pergunta, e leremos em voz alta 
todas as respostas. Como eu havia dito, essa sessão está sendo 
transmitida ao vivo pela página da secretaria no Facebook, e 
também os colegas internautas têm o e-mail à disposição para 
enviar as suas perguntas que não temos condições, talvez, 
de responde-las todas hoje, não sabemos a quantidade, mas 
faremos um esforço também pra que elas sejam respondidas 
hoje, senão serão respondidas na subsequência dos dias e 
todos esses atos estarão à disposição de todos os cidadãos na 
página da Secretaria e da SPTrans na rede mundial de com-
putadores. Então eu suspendo a sessão, convido os técnicos, 
convido os superintendentes, convido a diretoria da SPTrans, os 
secretários presentes, secretário adjunto, secretário da Fazenda, 
a nos acompanhar pra uma sala de trabalho onde receberemos 
as perguntas e elaboraremos as respostas a serem dadas às 
senhoras, aos senhores, e àqueles que nos assistem remota-
mente. Muito obrigado e voltamos assim que terminarmos de 
responder as perguntas. Podem ficar à vontade, mas convido 
a não deixarem o espaço pra que assistam o encerramento da 
audiência. Muito obrigado e até logo. Minhas senhoras, meus 
senhores, eu peço um minuto da atenção de todos pra registrar 
a presença e agradecer muitíssimo o doutor Ari Rocha, chefa da 
fiscalização do Tribunal de Contas do Município. Senhor Ari, seja 
muito bem-vindo, todos os atos dessa licitação submeteremos 
ao Tribunal, já anunciei as recomendações que o Tribunal fez na 
sua primeira análise, todas serão seguidas por esta Secretaria. E 
agradeço muitíssimo a presença, estamos inteiramente a dispo-
sição do Tribunal. Não posso deixar de registrar a presença do 
vereador José Police Neto, um vereador muito bem-vindo, sinta-
-se integrante da mesa diretora dos trabalhos, agradeço muito 
o seu prestígio e a sua presença nessa audiência. Mais uma vez 
agradeço a todos e voltamos em seguida. Muito obrigado.

Continuação – Parte II
Sérgio Avelleda – Secretário de Transportes: Vou pedir 

um pouquinho mais de paciência, as respostas já foram feitas, 
estão sendo só localizadas. Eu gostaria em nome da segurança 
do auditório, nós temos agora uma lotação muito maior do que 
o primeiro período. Nós temos outras salas aqui no Instituto de 
Engenharia, onde será transmitida, continuará ao vivo a trans-
missão dessa audiência. Nós não vamos obrigar ninguém a sair, 
mas essa situação que está aqui é uma situação que não era a 
situação inicial e que viola a quantidade máxima de pessoas 
nesse auditório. Portanto, as pessoas que vieram para cá, que 
estavam na sala, ou que estavam aqui e revezavam com quem 
estava na sala, a gente gostaria de solicitar a compreensão de 
acompanhar a leitura das respostas da sala de onde será feita 
a transmissão. Será feita agora, conforme o rito anunciado, a 
leitura da resposta, das respostas às dezenas de perguntas, as 
mais de centenas de perguntas que foram formuladas. Eu con-
vido então as pessoas pra terem a compreensão e ajudarem o 
encaminhamento dos trabalhos, a se dirigirem às demais salas 
onde há transmissão ao vivo da audiência. E agradeço desde já 
a extrema colaboração de todos. Convido então os membros 
que estavam a (incompreensível) dos trabalhos a retomarem os 
seus lugares, o secretário Caio Megale já está chegando. E con-
vido, agradecendo muitíssimo a honrosa presença, a compor a 
mesa dos trabalhos os vereadores Senival Moura e João Jorge. 
Senival, cadê o Senival? Presidente da Comissão de Transportes, 
o vereador João Jorge compõe a Comissão de Transportes do 
Estado de São Paulo, a quem eu peço uma salva de palmas dos 
presentes. Registrado. E mais, obrigado aos senhores, muito 
obrigado pela presença, pelo prestígio e pelo acompanhamento 
dos nossos trabalhos. Registro a presença nesse local de mais 
de 500 pessoas, e o acompanhamento pela internet de mais 
de 650 internautas que visualizaram a nossa audiência. 77 
formulários de perguntas foram entregues, jamais pela via oral 
teríamos capacidade de tempo de sutar a intervenção e as 
respostas às 77 pessoas. Os formulários, em geral, têm mais de 
uma pergunta, ou seja, podemos afirmar com segurança que 
mais de 154 perguntas, vereador Senival, foram feitas nesta 
audiência e respondidas, cujas respostas serão lidas agora pelo 
corpo técnico que acompanha a licitação. Mais uma vez quero 
agradecer a presença de todas e de todos, agradecer a assistên-
cia pela internet, que continua a transmissão ao vivo pela pági-
na da Secretaria no Facebook desta audiência. Volto a informar 
que tão logo concluída a ata dessa audiência, onde constará 
a apresentação que foi feita, o arquivo digital com o vídeo. E 
também todas as perguntas e respostas aqui, que serão lidas, 
estará a ata disponível na página da Secretaria e da SPTrans, na 
rede mundial de computadores para todos os presentes. Lembro 
que o presidente Martinelli já esclareceu a todos que a próxima 
etapa será a publicação de uma minuta de edital para consulta 
pública. Passo então a leitura das perguntas, já deixando aqui 
os meus colegas de mesa de prontidão pra me auxiliarem por-
que a voz poderá, evidentemente, falhar. Pois não.

José Carlos Martinelli – Presidente da SPTrans: Se 
houver dificuldade na leitura da letra, você passa e eu enten-
do... tá bom?

Sérgio Avelleda – Secretário de Transportes: Está bem. 
Guilherme Correa Filho, pergunta: bilhetagem eletrônica, ven-
das e arrecadação, deveriam ficar com as operadoras, já que vai 
sair da SPTrans, pois um terceiro não deve gerenciar essa parte. 
A resposta é: a bilhetagem eletrônica não faz parte desta licita-
ção. Pavimentação não é objeto, deve ser retirado e fazer a lici-
tação específica. Tá na intenção da pavimentação dos corredo-
res, está colocada como uma possibilidade em exame pela 
Comissão de Licitação. 3 – Matriz energética, fixar apenas índi-
ces e indicadores de poluentes e selecionar eventuais fabrican-
tes. Esta linha deverá ser definida na minuta do edital. 4 - A 
planilha de custos deve observar realmente os valores totais e 
não como vem sendo feito, com um número de chegada com 
escusas da prefeitura. A remuneração ocorrerá conforme crité-
rios hoje apresentados, e que serão detalhados no edital. Linhas 
curtas e de baixa demanda do sub local deve ser instruída das 
obrigações sobre o uso do ar condicionado. O edital faceará as 
obrigações ao ar condicionado e elas serão contempladas na 
remuneração. 6 – Existe um desequilíbrio econômico-financeiro 
para todos os operadores, sobretudo em maior monta para as 
empresas que estão em regime de permissão. Isso será repara-
do? Todos os operadores serão remunerados de acordo com os 
mesmos critérios. Tatiana Bermudes, é o que me parece aqui, 
me pergunta, nos pergunta: se não vão a ser definidas as tecno-
logias para os ônibus, qual vai ser o mecanismo para garantir o 
ingresso de ônibus elétricos e híbridos no sistema, e o cumpri-
mento da redução das metas de emissão? As metas para redu-
ção de emissão e a maneira de alcançá-las estarão previstas no 
edital. Antônio Tavares pergunta: a remuneração das operado-
ras tende a desconsiderar reajustes salariais, dissídios e a rene-
gociação do salário dos motoristas e cobradores com sindicatos 
e valores do mercado, precificação do diesel, por exemplo. Seria 
possível instituir uma tarifa de remuneração dinâmica baseado 
nesses reajustes? O critério de reajuste estará previsto no edital 
e no contrato. Ronaldo Seschin: qual é o trâmite usual desta 
audiência pública até a definição de quem serão os operadores 
ganhadores da licitação? Exemplo: audiência pública, 1º de ju-

estão organizados na apresentação a partir do grupo de distri-
buição, que é o grupo que fica mais próximo de cada, o mais... 
que presta o serviço o mais diretamente oferecido para uma 
determinada centralidade. O grupo estrutural é o grupo que vai 
prestar o serviço atendendo a um agrupamento maior de cen-
tralidades. E o grupo de articulação regional, ele é o que faz a 
ligação entre o local e o estrutural. Manteremos e aperfeiçoare-
mos o Serviço Atende. O Serviço Atende, ele é prestado de uma 
forma sensivelmente diferente do serviço prestado pela ativida-
de regular dos serviços oferecidos pelos ônibus na cidade de 
São Paulo. O Atende, ele é operado, ele é programado, ele é 
todo planejado pela SPTrans, que também cuida... ela gerencia 
e de fato opera o sistema. Os veículos serão todos designados 
ou fornecidos pelo sistema local. Pelo sistema de distribuição 
local. Ele tem verba orçamentária específica. E os recursos que 
a gente usa pro sistema Atende, atualmente, vão continuar com 
essa... essa característica. Eles são proporcionados pela prefei-
tura, através da Secretaria da Fazenda, através de dotação orça-
mentária específica. A tecnologia veicular, ela é extremamente 
importante pra garantir essas condições de conforto, de quali-
dade do serviço, garantir a acessibilidade, e assegurar que a 
gente consiga cumprir o papel de capilaridade que é típica do 
serviço de transportes públicos. Nós temos de o menor ônibus, a 
capacidade menor que nós temos são os mini ônibus, com ca-
pacidade para 41 passageiros, e temos aí os que vão até quase 
200 passageiros de capacidade de transporte. E eles serão de-
signados pra linhas e para os viários que evidentemente permi-
tam a operação desses veículos com a maior eficiência possível. 
O que o secretário destacou e que a gente traz pra essa conti-
nuidade, pra essa retomada, é a preocupação que estava ex-
pressa no edital com a evolução da nossa matriz energética, vi-
sando dotar o município de uma qualidade de vida aos 
cidadãos, os moradores do distrito do município de São Paulo, 
uma qualidade de vida melhor. Pra isso foram feitas uma série 
de avaliações, estudos, conversamos com muitos fornecedores 
de tecnologia. Na terça-feira, no Instituto de Engenharia, houve 
um seminário patrocinado pelas Secretarias de Mobilidade e 
Transportes e pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, 
justamente discutindo o estado da arte, da situação atual das 
tecnologias que estão disponíveis em matéria de fornecimento 
de uma... combustíveis mais limpos ou alternativas menos da-
nosas ao ambiente do que o óleo diesel. Não pretendemos e 
não vamos definir nenhum tipo de tecnologia no edital, porém, 
vamos especificar metas de redução de material particulado de 
CO2 e de óxido de nitrogênio ao longo, durante todo o período 
da concessão. Nesse seminário que eu mencionei, a área da SP-
Trans responsável pela fiscalização, especificação dos equipa-
mentos, dos ônibus, dos veículos que prestam serviços na cida-
de de São Paulo, preparou e apresentou um estudo que na 
verdade ele é comparativo, em relação a situação atual, como é 
que se comportam as diversas tecnologias que são oferecidas. 
Nós estamos reproduzindo nessa ocasião pra vocês terem uma 
ideia do que é que se pode hoje cogitar, com a ressalva de que 
essas tecnologias têm níveis de maturidade diferentes, eviden-
temente o diesel é a mais consolidada, e, portanto, tanto a 
qualidade da informação, a confiabilidade que a gente oferece, 
ela tem que ser olhada com alguma relatividade, com algum 
critério. Então essa planilha visa, principalmente de uma forma 
qualitativa, comparar como é que essas alternativas se situam 
em relação ao diesel que atualmente é usado como combustí-
vel, em praticamente 98, 99% da frota que presta o serviço de 
transporte coletivo público na cidade de São Paulo. A seta ama-
rela significa que a situação é neutra em relação ao diesel, a 
verde é que significa melhora, e a vermelha significa piora. En-
tão, repetindo as palavras do secretário, a nossa intenção, e va-
mos colocar como exigência da licitação, do edital, que o siste-
ma que vai permitir o monitoramento por parte da SPTrans e a 
gestão da operação, o controle da operação pelos operadores e 
a prestação de informação para os usuários seja o que há de 
mais moderno e oferecido pela tecnologia disponível no plane-
ta. Esse compromisso é um compromisso já reiterado várias ve-
zes pelo prefeito da cidade de São Paulo, e que nós vamos cui-
dar pra que isso esteja claramente expresso no edital. 
Manteremos a condição expressa de que os equipamentos que 
forem embarcados deverão ser fornecidos pelos operadores do 
sistema e deverão ser equipamentos previamente homologados 
por entidades autorizadas pela SPTrans. Vamos basear esse for-
necimento, essa evolução no sistema existente, o sistema inte-
grado de monitoramento que já é utilizado pela SPTrans há al-
guns anos e que já permite a que muitos usuários através de 
APPs e aplicativos desenvolvidos por terceiros e pela própria 
SPTrans, através do Olho Vivo, possam se informar a respeito, 
por exemplo, de prazo ou tempo que deve ser... de aguardar um 
determinado ônibus de uma determinada linha, num determi-
nado ponto. Esses aplicativos já são disponíveis pra população 
e são bastante utilizados. Nós vamos tratar pra que esta quali-
dade dessa informação seja cada vez mais aperfeiçoada, seja 
melhorada, e que tenha cada vez mais confiabilidade. Muito 
bom. Finalmente eu queria dizer algumas palavras sobre a re-
muneração dos operadores. Quando o sistema atual foi licitado 
pela primeira vez houve um grande avanço, passou-se a remu-
nerar o serviço prestado pelos operadores pelos passageiros 
transportados. Só que ao longo do tempo esse avanço acabou 
sendo, eu lhes diria, demonstrou algumas dificuldades porque o 
sistema foi e deverá continuar por muito tempo baseado em 
você determinar linhas de maior demanda alimentadas por li-
nhas com uma demanda menor, que funcionam como coletoras 
da demanda. O problema é que ao longo do tempo você vai 
seccionando cada vez o sistema pra obter cada vez mais efici-
ência. E quando você remunera por passageiro você acaba con-
tando mais vezes nessa segmentação o usuário, e como você 
tem um contrato que você remunera por passageiro, se você 
não tiver uma gestão muito, corpo a corpo, praticamente eu di-
ria, mensal, pelo menos, com os operadores, você acaba one-
rando o sistema sem efetivamente estar aumentando a deman-
da do sistema. Como é que se pretende corrigir essa situação? 
A correção vai ser feita através de uma remuneração baseada 
nos custos do sistema. Porém, e essa é uma outra novidade, pra 
realmente obter o custo total, o custo máximo permitido pela 
remuneração, os operadores terão que cumprir determinadas 
obrigações do ponto de vista da qualidade dos serviços ofereci-
dos. E eu vou me permitir destacar aqui quais são os atributos 
que nós estamos considerando nessa ponderação. Esses atribu-
tos são a demanda, porque na verdade eles jogam um papel 
importante em mantendo um bom serviço, não só garantir a 
demanda existente, como atrair os usuários do transporte indi-
vidual. Vamos introduzir a avaliação da segurança com que tá 
sendo prestado o serviço pelo operador, certo? Quantidade de 
acidentes em que se envolveram, a gravidade do acidente, a 
disponibilidade da frota, que é uma medida de quão, quantos 
ônibus de fato estão sendo oferecidos pela prestação do servi-
ço. O cumprimento das viagens, é realizar de fato a viagem, não 
é só a partida, é realizar a partida, cumprir o trajeto, chegar ao 
ponto final. E outra novidade, vamos mensurar a satisfação do 
usuário através de aplicativos que serão desenvolvidos e colo-
cados à disposição do usuário. Eu queria terminar a apresenta-
ção reafirmando o compromisso da equipe SPTrans com a pre-
feitura, a secretaria comandada pelo Avelleda, e tranquilizar a 
secretaria comandada pelo Caio, que estamos fazendo o máxi-
mo de esforços para a motricidade, a eficiência e o baixo... dei-
xar os custos num nível adequado. Muito obrigado e um bom 
dia.

[Aplausos]
Sérgio Avelleda – Secretário de Transportes: Presidente 

Martinelli, muitíssimo obrigado pela brilhante, corretíssima e 

retomada. A administração anterior optou por não retomar, por 
deixar esta decisão para a nova gestão. E nós estamos, dede o 
momento que fomos indicados como secretário, e mais intensa-
mente, evidentemente, depois da posse, procedendo com a 
equipe técnica da SPTrans e da Secretaria a revisão dos docu-
mentos da licitação. Procedemos uma revisão da rede proposta. 
Procedemos a inclusão de regras para matriz energética, que 
não havia no edital anterior, achamos que este é um tema im-
portante, que a gente aproveite essa licitação e a futura contra-
tação pra já termos contratualmente uma diretriz quanto a 
questão da emissão, enfim, da energia usada pelos ônibus e as 
suas consequências para a cidade. Procedemos uma revisão da 
atualização tecnológica dos equipamentos embarcados e das 
centrais de controle, da quantidade de informações e que tipo 
de informações serão geradas, no sentido de buscar o que há 
de melhor, o que há de mais moderno, o que há de mais eficien-
te no mundo hoje, pra que o sistema de São Paulo passe a in-
corporar, então, sistemas tecnológicos que permitam uma ges-
tão do sistema, uma coleta de informações capaz de dar ao 
operador e ao órgão regulador, a SPTrans, uma capacidade de 
gestão mais ativa, mais rápida, e, portanto, melhorar a eficiên-
cia, a qualidade de serviço. Fizemos uma atualização e uma re-
visão de custos e dos índices de ponderação da remuneração 
dos operadores que vierem a ser contratados. Examinamos a 
possibilidade da retirada da construção do CCO de dentro desta 
licitação. A inclusão de regras mais amplas, mais completas a 
respeito da gestão ambiental, não só da emissão dos gases, 
mas a gestão ambiental de todo o processo que envolve a ope-
ração do sistema de ônibus, das garagens, enfim, de todo o 
processo ambiental. E estamos estudando, isso ainda está como 
possibilidades a inclusão da obrigação da manutenção do pavi-
mento dos corredores para os operadores, a manutenção da 
rede aérea dos trólebus dentro do contrato de operação. O pra-
zo contratual a ser adequado de acordo com a legislação vigen-
te. E, evidentemente, nós não viemos a essa audiência apenas 
para apresentar, aliás, a palavra audiência vem de auscultar, de 
escutar. Está aberto, evidentemente, para sugestões, críticas e 
posicionamentos que venham desta audiência e depois do pro-
cesso de consulta pública. O processo de participação da socie-
dade civil não se encerra com essa audiência. Ela se inicia com 
esta audiência, não há problemas de realizarmos outra se for 
necessário, se for importante, mas está assegurado com o passo 
seguinte, que é o processo de consulta pública do edital antes 
da elaboração da versão definitiva. O Tribunal de Contas do 
Município determinou as seguintes alterações, que evidente-
mente serão acatadas pela administração para o prosseguimen-
to da licitação. Determinou ou excluir, ou precificar adequada-
mente a obrigação que estava no edital anterior dos operadores 
construírem o centro de controle operacional para operação de 
todo os sistemas. Determinou uma revisão, objetivando com o 
fito de que tenhamos mais objetividade nos índices de qualida-
de. Reclamou que o custo operacional estimado da rede não 
estava justificado. Pediu um estudo de impacto na modicidade 
da tarifa, referente a inadequação dos custos operacionais da 
rede. Pediu que revisássemos a metodologia de remuneração, já 
que não incentiva a redução dos custos operacionais. Pediu, re-
clamou uma falta de justificativa para o prazo de 20 anos, con-
siderando atilhos os custos de investimentos. Pediu uma apre-
sentação do estudo de fluxos e viabilidade da concessão. 
Reclamou da indefinição quanto ao modelo de desapropriação 
das garagens. Da falta dos quantitativos em relação à manuten-
ção dos terminais. Da exigência feita apenas pra pessoa jurídi-
ca. E que o valor do seguro de responsabilidade civil não estaria 
justificado. Todos esses itens, por ocasião da publicação do edi-
tal, serão atendidos pela administração, evidentemente, e aco-
lhendo, como deve ser, as determinações do Tribunal de Contas 
do Município. Nesse momento, eu, então, dando esse início 
passo a palavra ao presidente da São Paulo Transportes, nosso 
queridíssimo José Carlos Muniz Martinelli, que fará a apresen-
tação das diretrizes gerais da licitação. Volto a lembrar aos se-
nhores que a nossa audiência é transmitida ao vivo pela página 
as Secretaria no Facebook, de onde as pessoas, além de assistir 
tudo que aqui está acontecendo, também podem participar en-
viando as suas perguntas, os seus questionamentos. Peço aos 
nossos colegas que, se possível, já iniciem a distribuição dos 
formulários, porque as dúvidas podem surgir durante a apresen-
tação e as pessoas já podem, portanto, ir elaborando as suas 
perguntas. Peço ao nosso pessoal de apoio, a quem já agradeço 
muito o trabalho, a dedicação, que inicie a distribuição dos for-
mulários das perguntas. Passando em seguida a palavra ao 
nosso presidente Martinelli. Muito obrigado a todas e a todos. 
Que tenhamos, todos nós, uma boa audiência de uma licitação 
eficiente, competitiva, e que resulte numa contratação, propor-
cionando a cidade de São Paulo um sistema de transporte mo-
derno, eficiente e capaz de dar a mobilidade aos nossos cida-
dãos. Bom dia a todas e bom dia a todos.

José Carlos Martinelli – Presidente da SPTrans: Mais 
uma vez, bom dia. O objeto da licitação é a outorga dos servi-
ços de transporte coletivo público municipal de passageiros. Eu 
vou passar então a discorrer sobre a licitação iniciando pelos 
próximos passos. Após essa audiência pública, ainda no mês de 
junho nós publicaremos uma minuta do edital, que ficará à dis-
posição da sociedade civil, dos interessados, para continuarem 
a apreciar as intenções da Secretaria, da prefeitura, e continua-
rem a fazer sugestões, que serão todas consideradas pela equi-
pe liderada pelo grupo que tá nomeado como comissão da lici-
tação em curso. Conforme foi descrito pelo secretário, quer 
dizer, a primeira ação efetiva tomada foi fazer uma revisão da 
rede, levando em conta umas concepções fundamentais, que 
são atendimentos à população, visando qualidade, que tá muito 
ligado aos desejos de viagem, a eficiência, que é ligada a custos 
e modicidade da tarifa, e a segurança do transporte segundo a 
máxima praticada, que transporte bom é transporte seguro. A 
concepção da rede e serviços leva em conta uma reorganização 
dos serviços atuais a partir da infraestrutura que a gente dis-
põe. Nós vamos aumentar a oferta dos lugares, nos bairros, 
particularmente da periferia. Aumento da eficiência operacional 
dos corredores, procurando corrigir algumas deficiências exis-
tentes, particularmente a quantidade de linhas que operam no 
mesmo corredor. Ajustar a frota e a tecnologia da frota às ne-
cessidades dos diversos tipos de serviços que são oferecidos. 
Buscar oferecer aos usuários maior conforto. Uma das medidas 
já decididas é que todos os veículos que forem introduzidos no 
sistema serão dotados de ar condicionado. Garantir acessibili-
dade aos usuários. Esse trabalho que a prefeitura e a SPTrans já 
vem realizando há muitos anos vai ter continuidade. A nossa 
frota já é 90% acessível. Nós vamos continuar esse trabalho, 
tanto com os veículos, com da infraestrutura, ou nos equipa-
mentos que cercam, ou que são necessários pra operação, como 
o trabalho que já continuamos a fazer nos terminais pra garan-
tir a acessibilidade, e a própria chegada e saída até os termi-
nais. Temos que aperfeiçoar a nossa comunicação com os usuá-
rios. E nesse aspecto, o sistema de IDS joga um papel 
fundamental. E por último, também visando eficiência em ter-
mos de redução de custos e proporcionar as condições pra que 
haja modicidade tarifária, a redução de sobreposição de alguns 
serviços. Como é que é essa reorganização se faz? Ela se faz a 
partir da divisão da cidade em 21 centralidades que tenha uma 
importância grande para o transporte dos usuários, seja com 
gerador de demandas, seja como um atrator dessa demanda. 
Então essas centralidades são consideradas tanto no planeja-
mento, como na organização dos serviços que se pretende con-
tinuar oferecendo e aperfeiçoando cada vez mais. Esses 21 se-
tores que foram considerados na cidade, eles estão organizados 
em 3 grupos da estação de serviços pelos operadores. E eles 
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2016-0.189.135-7 FLEURY S.A.
DEFERIDO
TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DEFINITIVO DE 

OBRAS REFERENTE A CERTIDAO DE DIRETRIZES N 017/14 
EMITIDO.

DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES PUBLICOS
ENDERECO: RUA JOAQUIM CARLOS, 655 - BLOCO F
PROCESSOS DA UNIDADE SMT/DTP-3
2012-0.216.183-5 MANOEL ANTONIO DA SILVA
DEFERIDO
SOLICITACAO DE OFICIO PARA TROCA DE CATEGORIA DE 

ALUGUEL PARA PARTICULAR DO VEICULO DE PLACAS DJF-
0464. ANTE OS ELEMENTOS QUE INSTRUEM O PROCESSO, EM 
ESPECIAL O PARECER DO DTP-3, DEFIRO O REQUERIMENTO 
INICIAL, FACE AS PROVIDENCIAS JA ADOTADAS.

2012-0.287.976-0 ROGERTRANS TRANSPORTES LTDA ME
DEFERIDO
SOLICITACAO DE BAIXA DE VEICULO DE PLACAS DAH-

0508 DO CRM N. 032.516-00. ANTE OS ELEMENTOS QUE 
INSTRUEM O PROCESSO, EM ESPECIAL O PARECER DO DTP-3, 
DEFIRO O REQUERIMENTO INICIAL, FACE AS PROVIDENCIAS 
JA ADOTADAS.

2012-0.330.797-3 JOSE IVALDO VIEIRA DA SILVA
DEFERIDO
SOLICITA A BAIXA DA MOTO DE PLACAS CZY-4463 SEM 

O PAGAMENTO DE MULTAS. ANTE OS ELEMENTOS QUE INS-
TRUEM O PROCESSO, EM ESPECIAL O PARECER DO DTP-3, 
DEFIRO O REQUERIMENTO INICIAL, FACE AS PROVIDENCIAS 
JA ADOTADAS.

2013-0.012.468-3 KATIA CRISTINA PICOLO
DEFERIDO
SOLICITACAO DE OFICIO PARA TROCA DE CATEGORIA DE 

ALUGUEL PARA PARTICULAR DO VEICULO DE PLACAS CSW-
3599. ANTE OS ELEMENTOS QUE INSTRUEM O PROCESSO, EM 
ESPECIAL O PARECER DO DTP-3, DEFIRO O REQUERIMENTO 
INICIAL, FACE AS PROVIDENCIAS JA ADOTADAS.

2013-0.047.033-6 ADALICIO DE SOUZA
DEFERIDO
SOLICITACAO DE OFICIO PARA TROCA DE CATEGORIA DE 

ALUGUEL PARA PARTICULAR DO VEICULO DE PLACAS ECT-
8881. ANTE OS ELEMENTOS QUE INSTRUEM O PROCESSO, EM 
ESPECIAL O PARECER DO DTP-3, DEFIRO O REQUERIMENTO 
INICIAL, FACE AS PROVIDENCIAS JA ADOTADAS.

2013-0.140.480-9 FERNANDES PAES SOBRINHO
DEFERIDO
SOLICITACAO DE OFICIO PARA TROCA DE CATEGORIA DE 

ALUGUEL PARA PARTICULAR DO VEICULO DE PLACAS CPJ-
7362. ANTE OS ELEMENTOS QUE INSTRUEM O PROCESSO, EM 
ESPECIAL O PARECER DO DTP-3, DEFIRO O REQUERIMENTO 
INICIAL, FACE AS PROVIDENCIAS JA ADOTADAS.

2013-0.181.175-7 ROSEMEIRE DOS SANTOS FERREIRA
DEFERIDO
SOLICITACAO DE OFICIO PARA TROCA DE CATEGORIA DE 

ALUGUEL PARA PARTICULAR DO VEICULO DE PLACAS ELX-
0980. ANTE OS ELEMENTOS QUE INSTRUEM O PROCESSO, EM 
ESPECIAL O PARECER DO DTP-3, DEFIRO O REQUERIMENTO 
INICIAL, FACE AS PROVIDENCIAS JA ADOTADAS.

2013-0.188.572-6 LIGIA CRISTINA SANCHEZ DE ALMEIDA
DEFERIDO
SOLICITACAO DE OFICIO PARA TROCA DE CATEGORIA DE 

ALUGUEL PARA PARTICULAR DO VEICULO DE PLACAS EST-
1015. ANTE OS ELEMENTOS QUE INSTRUEM O PROCESSO, EM 
ESPECIAL O PARECER DO DTP-3, DEFIRO O REQUERIMENTO 
INICIAL, FACE AS PROVIDENCIAS JA ADOTADAS.

2013-0.237.911-5 PEDRO FERNANDES DOS SANTOS
DEFERIDO
SOLICITACAO DE OFICIO PARA TROCA DE CATEGORIA DE 

ALUGUEL PARA PARTICULAR DO VEICULO DE PLACAS CBS-
3320. ANTE OS ELEMENTOS QUE INSTRUEM O PROCESSO, EM 
ESPECIAL O PARECER DO DTP-3, DEFIRO O REQUERIMENTO 
INICIAL, FACE AS PROVIDENCIAS JA ADOTADAS.

2014-0.055.337-3 JOSIAS TADEU FURTUNATO DA SILVA
DEFERIDO
SOLICITACAO DE OFICIO PARA TROCA DE CATEGORIA DE 

ALUGUEL PARA PARTICULAR DO VEICULO DE PLACAS CXA-
1597. ANTE OS ELEMENTOS QUE INSTRUEM O PROCESSO, EM 
ESPECIAL O PARECER DO DTP-3, DEFIRO O REQUERIMENTO 
INICIAL, FACE AS PROVIDENCIAS JA ADOTADAS.

2014-0.103.786-7 ANA MARIA GOMES DE SOUSA
INDEFERIDO
SOLICITACAO DE OFICIO PARA TROCA DE CATEGORIA DE 

ALUGUEL PARA PARTICULAR DO VEICULO DE PLACAS EUK-
9410. ANTE OS ELEMENTOS QUE INSTRUEM O PROCESSO, EM 
ESPECIAL O PARECER DO DTP-3, INDEFIRO O REQUERIMENTO 
INICIAL, TENDO EM VISTA A PERDA DE OBJETO, E O AMPARO 
LEGAL NOS TERMOS DO QUE DETERMINA A LEI N. 14.141 DE 
27/03/2006 EM SEU ARTIGO 35.

2014-0.107.859-8 ROSANA DA SILVA
DEFERIDO
SOLICITACAO DE TROCA DE CATEGORIA DE ALUGUEL 

PARA PARTICULAR DO VEICULO DE PLACAS DAH-6727. ANTE 
OS ELEMENTOS QUE INSTRUEM O PROCESSO, EM ESPECIAL O 
PARECER DO DTP-3, INDEFIRO O REQUERIMENTO INICIAL, TEN-
DO EM VISTA A PERDA DE OBJETO, E O AMPARO LEGAL NOS 
TERMOS DO QUE DETERMINA A LEI N. 14.141 DE 27/03/2006 
EM SEU ARTIGO 35.

2014-0.107.919-5 JOSE FERREIRA MACIEL
DEFERIDO
SOLICITACAO DE OFICIO PARA TROCA DE CATEGORIA DE 

ALUGUEL PARA PARTICULAR DO VEICULO DE PLACAS JNZ-
9905. ANTE OS ELEMENTOS QUE INSTRUEM O PROCESSO, EM 
ESPECIAL O PARECER DO DTP-3, DEFIRO O REQUERIMENTO 
INICIAL, FACE AS PROVIDENCIAS JA ADOTADAS.

2014-0.129.814-8 MILTON FONSECA NETO
DEFERIDO
SOLICITACAO DE OFICIO PARA TROCA DE CATEGORIA DE 

ALUGUEL PARA PARTICULAR DO VEICULO DE PLACAS FGC-
6967. ANTE OS ELEMENTOS QUE INSTRUEM O PROCESSO, EM 
ESPECIAL O PARECER DO DTP-3, INDEFIRO O REQUERIMENTO 
INICIAL, TENDO EM VISTA A PERDA DE OBJETO, E O AMPARO 
LEGAL NOS TERMOS DO QUE DETERMINA A LEI N. 14.141 DE 
27/03/2006 EM SEU ARTIGO 35.

2014-0.135.980-5 WILSON FERREIRA DE ARAUJO
DEFERIDO
SOLICITACAO DE OFICIO PARA TROCA DE CATEGORIA DE 

ALUGUEL PARA PARTICULAR DO VEICULO DE PLACAS DAH-
2228. ANTE OS ELEMENTOS QUE INSTRUEM O PROCESSO, EM 
ESPECIAL O PARECER DO DTP-3, DEFIRO O REQUERIMENTO 
INICIAL, FACE AS PROVIDENCIAS JA ADOTADAS.

2014-0.136.567-8 JOAO JOSE DE DIVITRIS NETO
DEFERIDO
SOLICITACAO DE OFICIO PARA TROCA DE CATEGORIA DE 

ALUGUEL PARA PARTICULAR DO VEICULO DE PLACAS BTB-
3056. ANTE OS ELEMENTOS QUE INSTRUEM O PROCESSO, EM 
ESPECIAL O PARECER DO DTP-3, DEFIRO O REQUERIMENTO 
INICIAL, FACE AS PROVIDENCIAS JA ADOTADAS.

2014-0.143.032-1 WILLIAM DA CRUZ SANTOS
DEFERIDO
SOLICITACAO DE OFICIO PARA TROCA DE CATEGORIA DE 

ALUGUEL PARA PARTICULAR DO VEICULO DE PLACAS DTB-
2131. ANTE OS ELEMENTOS QUE INSTRUEM O PROCESSO, EM 
ESPECIAL O PARECER DO DTP-3, DEFIRO O REQUERIMENTO 
INICIAL, FACE AS PROVIDENCIAS JA ADOTADAS.

2014-0.164.997-8 GILBERTO FRANCO
INDEFERIDO
SOLICITACAO DE TROCA DE CATEGORIA DE ALUGUEL 

PARA PARTICULAR DO VEICULO DE PLACAS EZL-7371. ANTE 
OS ELEMENTOS QUE INSTRUEM O PROCESSO, EM ESPECIAL O 
PARECER DO DTP-3, INDEFIRO O REQUERIMENTO INICIAL, TEN-

das a ter uma percentagem de ônibus limpos na sua frota? 
Muito agradecido. Serão definidas metas de redução de mate-
rial particulado, CO2 e NOx. Os mecanismos de alcance dessas 
metas estarão especificados no edital. Carlos Alberto de Souza 
pergunta para a licitação: o prazo dos contratos de concessão 
serão de 20 anos conforme a legislação atual? O prazo contatu-
al será estabelecido no edital, de acordo com a legislação e o 
modelo econômico a ser apresentado. Roberto, que eu confesso 
não consegui ler o sobrenome, mas que reside na Vila Sônia: 
Manutenção das TVs nos ônibus, é possível fazer parte desta li-
citação? 83% dos usuários aprovam. Resposta ao Roberto, as 
TVs exclusivamente comerciais não fazem parte desta licitação. 
Hélio Corerriza: como ficam os veículos da EMTU? Normalmen-
te vemos ônibus ultrapassados entrando na cidade de São Pau-
lo, as empresas que atendem EMTU não deveriam se adequar 
as novas normas? A resposta: é a regulação do serviço da 
EMTU não faz parte do atual processo licitatório. Wagner Caron 
Amoros: qual o prazo para a conclusão do processo de homolo-
gação? Qual a visão sobre a abertura de dados no sistema ETS 
do ônibus Car & Bus? A licitação será por qualidade técnica ou 
por menor preço? Os prazos, a resposta a primeira pergunta, os 
prazos serão definidos pela lei. Segunda, as regras estarão es-
pecificadas no edital sobre a abertura de dados do Sistema ETS. 
E o critério de julgamento das propostas também será explicita-
do no edital. Wagner Palma Moreira: os fatores de ponderação 
incidirão sobre a integralidade da remuneração por custos? 
Qual será o teto operacional do sistema na rede projetada? A 
parcela de remuneração pelos índices de qualidade não afetará 
a reposição do custo da operação como forma de manutenção 
no serviço. O lucro sempre será proporcionado proporcional-
mente ao volume do serviço prestado com os respectivos requi-
sitos de qualidade. A forma de medicação constará do edital. Os 
detalhes de dimensionamento serão divulgados na minuta do 
edital. Vitor Murad Filho nos dirige a seguinte pergunta: ao 
atualizar os equipamentos embarcados haverá nova certifica-
ção? A resposta é: não, o processo de certificação já iniciado 
será retomado, cada nova atualização de equipamento deverá 
ser certificada. Equipamentos já certificados estão aprovados. A 
retirada do CCO implica em retirar toda a evolução do softwa-
re? Não, o software de controle continuará evoluindo tendo 
como base o SIM. A evolução poderá ser feita através de um 
novo desenvolvimento e integração dos módulos já existentes. 
A integração com o usuário incluirá a utilização de entreteni-
mento embarcado? Poderá incluir. 4 – Será utilizada a tecnolo-
gia de análise automática de imagem? A tecnologia está sendo 
avaliada para inclusão no edital. Vitor Murad Filho dirige a se-
guinte pergunta: haverá independência de fornecedores entre a 
parte embarcada e o CCO? Quem não fornecer a parte embar-
cada poderá fornecer as tecnologias do sistema de operação no 
CCO? Em relação a primeira pergunta: será definido o protocolo 
que permite essa independência. E a segunda pergunta: será 
definida no edital. Recebemos de Humberto Antônio... Humber-
to Costa Antônio a seguinte pergunta: o serviço de city-tour 
está contemplado na licitação? O veículo dois pisos híbrido 
continuará operando? Importante garantir veículos limpos nes-
ta frota. Garantir somente veículos limpos. As regras de redução 
de emissão e tecnologia da frota constarão do edital. Finalmen-
te recebemos da empresa Nexa uma grande quantidade de 
perguntas pela internet, e como já havíamos informado no iní-
cio da transmissão, responderemos estas perguntas ao longo 
dos dias subsequentes, são vinte laudas praticamente que deve-
riam ser lidas, como vieram pela internet nós vamos fazer a 
resposta e inclusão na ata. Está terminada então a leitura de 
todas as perguntas e respostas. Gostaria então, em nome da 
Secretaria, da Prefeitura Municipal de São Paulo, de em primei-
ro lugar agradecer a todo o corpo técnico que participou da 
preparação desta audiência, da organização desta audiência, e 
principalmente da tarefa de responder as perguntas. Mas o 
agradecimento mais importante é a todos que se dedicaram a 
vir a esta audiência, as mais de 650 pessoas que nos acompa-
nharam virtualmente graças a maravilha da tecnologia, inclusi-
ve enviando perguntas para todos nós. Assegurar os senhores 
que a participação da sociedade civil está assegurada e conti-
nuará existindo. Recebemos aqui a sugestão de outras audiên-
cias públicas regionais, será seriamente considerada. E o edital, 
muito antes de ser publicado em sua versão definitiva será 
submetido à consulta pública, e evidentemente cumprindo a 
decisão anterior do Tribunal de Contas, será também submetido 
previamente ao Tribunal de Contas para avaliar o atendimento 
das determinações contidas na colenda decisão de 2015. Quero 
declarar que é uma satisfação imensa a retomada desse proces-
so, que temos a imensa consciência da responsabilidade da 
prefeitura de São Paulo em construir um sistema de transporte 
sustentável, ambientalmente favorável a cidade, e que leva em 
consideração a contínua melhoria da qualidade, atraindo cada 
vez mais usuários para o transporte público, melhorando a 
qualidade de vida dos usuários e também de todos os morado-
res da cidade de São Paulo. Agradeço as senhoras e aos senho-
res que aqui vieram, que aqui participaram, que aqui pergunta-
ram. Registrando finalmente, não fiz no começo, faço no final, a 
prestigiosa presença do Landucci, diretor do DTP, do Karan, di-
retor do DSV e do João Otaviano Neto, presidente da Compa-
nhia de Engenharia de Tráfego, presenças essas que nos hon-
ram, são os companheiros que dividem conosco a tarefa no dia 
a dia de dirigir os trabalhos da Secretaria. Dou por encerrada 
essa audiência pública agradecendo e reiterando, tanto o arqui-
vo da apresentação ficará disponível no site, como assim que 
preparada a ata onde constará todas... constarão todas as res-
postas e as perguntas formuladas isso estará disponível na pá-
gina da Secretaria, na Rede Mundial de Computadores. Agrade-
ço finalmente aos vereadores presentes, ao presidente da 
Comissão de Transportes. Saibam os senhores vereadores que 
faremos essa licitação também em parceria com a Câmara Mu-
nicipal, com os representantes eleitos pelo sistema democrático, 
serão largamente ouvidos. A sociedade civil, o Tribunal de Con-
tas do Município, os órgãos de controle, Ministério Público, to-
dos poderão, deverão e terão as suas contribuições recebidas e 
incorporadas na medida da sua viabilidade e legalidade. Muito 
obrigado a todos e a todas. Um bom dia minhas senhoras, meus 
senhores.

[Aplausos]

 C O M U N I C A D O
OBJETO: Licitação para Concessão do Serviço de 

Transporte Coletivo Público de Passageiros na Cidade de 
São Paulo.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANS-
PORTES COMUNICA a ALTERAÇÃO DO LOCAL de realização 
da AUDIÊNCIA PÚBLICA, com início às 18h30 e encerramento 
às 20 horas, do dia 26 de junho de 2017, para a ASSOCIAÇÃO 
COMERCIAL DE SÃO PAULO – DISTRITAL SUDESTE, localizada 
na RUA AFONSO CELSO, nº 1659, região da Prefeitura Regional 
da Vila Mariana, para apresentação da proposta de realização 
de licitação para outorga da Concessão do Serviço de Trans-
porte Coletivo Público de Passageiros na Cidade de São Paulo.

 SISTEMA MUNICIPAL DE PROCESSOS - SIMPROC
DESPACHOS: LISTA 2017-2-107
DEPARTAMENTO DE OPERACAO DO SISTEMA VIARIO
ENDERECO: RUA SUMIDOURO,740
PROCESSOS DA UNIDADE SMT/DSV/1
2013-0.110.220-9 CONGREGACAO CRISTA NO BRASIL
DEFERIDO
TERMO DE RECEBIMENTO E ACEITACAO DEFINITIVO DE 

OBRAS REFERENTE A CERTIDAO DE DIRETRIZES N 041/12 
EMITIDO.

apresentado um prazo de concessão e irá seguir as recomenda-
ções do TCM, provavelmente não seguirá os 20 anos anterior-
mente considerados. Então qual o prazo será atribuído para a 
concessão? O prazo contratual será estabelecido de acordo com 
a legislação municipal e o modelo econômico financeiro do edi-
tal. Sérgio Borges Aranda: Atualmente o sistema estrutural anda 
fortemente na periferia em sobreposição com o sistema local. 
Qual critério será adotado sendo que atualmente ainda nascem 
itinerários do sistema estrutural em sobreposição ao local, que 
estão em colapso, remuneração tolerância da gestão anterior. A 
reorganização do sistema prevê a divisão do município em 21 
setores operacionais organizados em três grupos: distribuição, 
articulação regional e estrutural, cada um cumprindo o seu pa-
pel e serviço em rede, obedecendo as limitações geográficas. 
Eduardo Tadeu Ribeiro Saraiva pergunta: como ficará a questão 
da desapropriação das garagens? Temos todas as DUPs de to-
das as garagens para eventuais ajustes em relação a situação 
de 2014. Como ficará a questão da obrigatoriedade se manter o 
cobrador de ônibus? A questão dos cobradores não terá regra 
específica no edital, no âmbito da gestão contratual será cons-
truída a melhoria da eficiência do sistema assegurando-se que 
não haverá a demissão de cobradores e sim o reaproveitamento 
em outras funções. Como ficou a consultoria contratada pela 
gestão anterior ao preço de 5,4 milhões para reestruturas as 
1300 linhas de ônibus? O trabalho dessa consultoria está sendo 
considerado? Perdão, a pergunta aqui é de Eduardo Brito. A 
resposta é: o trabalho desenvolvido abordou, além da rede de 
transportes para licitação a evolução dessa rede ao longo dos 
anos, incluindo a operação de novas linhas metroviárias. Ano 
horizonte: 2032. A rede de linhas propostas para a licitação foi 
considerada na nova rede proposta e será divulgada na minuta 
do edital a ser submetida a consulta pública. Jorge Françoso de 
Morais faz as seguintes observações e perguntas: para incenti-
var a realização de frota limpa, trólebus, ônibus elétricos, prever 
no edital pontuação maior para empresários que inserirem ôni-
bus elétricos e trólebus. Descontos... E a segunda sugestão é 
desconto no aluguel de garagem para cada ônibus e trólebus 
elétricos inseridos na sua frota. A nossa resposta é: o edital de-
finirá metas de redução de emissões e caberá aos operadores 
apresentação de alternativas para atendimento da meta. Quan-
do a proposta de incentivos iremos avaliar. Frederico Gomes: 
como o sistema pretende investir em segurança no transporte 
onde temos um número muito grande de vândalos quebrando 
os ônibus e não temos apoio nesse sentido? A resposta é: equi-
pamentos embarcados estarão especificados no edital e o cen-
tro de controle operando em conjunto, visando o aumento da 
segurança. Sérgio Borges Arruda pergunta: a Ernst & Young 
adotou um cri... bem como um relatório da CPI do sistema de 
ônibus apontou que a taxa de retorno dos operadores tinha ra-
zoáveis distorções entre 18% para alguns grupos e índices infe-
riores para outros. A taxa sugerida pela Ernst & Young foi de 
9%, qual a taxa estimada neste contrato? Resposta: a TIR será 
apresentada no edital, estará adequada a nova realidade ma-
croeconômica, e evidentemente bastante inferior a 18%, refle-
tindo a atual tendência da queda de juros. Wilson Max Zucki: o 
lote AR0 vai ser mantido nessa licitação? Qual o motivo de au-
mento dos atuais 16 lotes para 21 lotes? A resposta é: a distri-
buição do objeto em lotes será apresentada na minuta do edi-
tal, sendo submetido a consulta pública. A segunda resposta é: 
foi referenciada a existência de 21 setores centralidades, comu-
nidade de planejamento de linhas. A quantidade de lotes será 
apresentada na minuta do edital a ser submetida à consulta 
pública. Miller Alves pergunta: atualmente existem apenas duas 
linhas que cruzam a Estação Vila Matilde, no sentido centro, na 
Rua Alvinópolis, sendo elas a 3459 e 3462. Com a nova licitação 
haverá uma oferta maior de linhas que se destinem ao centro 
da cidade neste trecho? E eu também junto me permito reunir a 
pergunta do Sérgio Frizon que diz: qual a possibilidade da cria-
ção de uma linha que atenda as marginais, já que falou-se em 
linhas estruturais: linha marginal direta de ponta a ponta entre 
Tietê-Extremo Leste, Pinheiros-Extremo Sul? A resposta comum 
as duas perguntas é: os detalhes sobre o serviço será esclareci-
do quando da publicação do edital. Marcelo, que não se identi-
fica com o sobrenome, pergunta: cada um dos 8 lotes operacio-
nais terão os três grupos: distribuição, articulação e estrutural, 
ou seja, serão 24 grupos licitados? A reposta é: sim, serão man-
tidos os lotes de distribuição e articulação estrutural nas 8 áre-
as operacionais. A quantidade de lotes a serem licitadas será 
apresentada na publicação da minuta do edital. Sérgio Frizoni 
pergunta: como vai funcionar a questão da acessibilidade dos 
cadeirantes dentro dos coletivos já que a mídia informou o inte-
resse de retirar os cobradores e uma cadeira de rodas não con-
segue passar pela catraca? O motorista terá... continuará tendo 
que deixar o volante para efetuar o embarque e o desembar-
que? A resposta é: o cadeirante não passa pela catraca, inde-
pendente da presença do cobrador. O embarque e desembarque 
será sempre assistido pela tripulação do ônibus. Élcio J. B. Ca-
margo: serão realizadas audiências nas prefeituras regionais 
dando oportunidades para a população se manifestar sobre a 
sua mobilidade no dia a dia? A resposta é: podemos avaliar esta 
possibilidade de audiência nas prefeituras regionais. Arnaldo 
José Curvelo: as antigas cooperativas, hoje empresas, serão re-
muneradas iguais as empresas? Os critérios de remuneração 
dos operadores serão os mesmos para todos os contratados e 
apresentados na minuta do edital. Danilo Lisboa Barros pergun-
ta: permanecerá o mesmo conceito de cores para as áreas ope-
racionais? Permanecerão as 21 regiões de distribuição das li-
nhas previstas no edital anterior? As cores das 8 áreas de 
operação atual já estão consolidadas como identificação regio-
nal para os usuários e poderão ser mantidas na nova rede. Os 
21 setores de planejamento e organização dos serviços foram 
mantidos. Sérgio Frizoni pergunta: gostaria que falassem sobre 
a correção de nomenclaturas das linhas. Moro em um bairro 
com vários problemas nessa questão. Vai ser adequado os no-
mes com os seus respectivos bairros? Em geral a nomenclatura 
das linhas obedece a localização geográfica dos bairros facili-
tando a sua identificação pelos usuários. Esse critério continua-
rá sendo utilizado nesta nova licitação. Helen Miranda nos per-
gunta: como se fará exatamente o monitoramento de 
qualidade? Não ficou claro que a opinião do usuário está sendo 
considerada. A opinião... a satisfação do usuário será o índice 
moderador da remuneração dos operadores, e os detalhes serão 
esclarecidos no edital. Nilton Damasceno Ferreira: como está 
prevista a forma de comunicação com os usuários e comunida-
des? A comunicação com os usuários e comunidades será feita 
através de tecnologia e detalhada no edital. Danilo Lisboa Bar-
ros - pergunta 1: será mantido o esquema de linhas proposto na 
licitação anterior, ou seja, linhas estruturais, radiais estruturais 
perimetrais, locais de articulação regional e distribuição, e etc.? 
A primeira resposta é: os detalhes dos serviços serão definidos 
quando da publicação do edital para consulta pública. Também 
haverá tipificação dos veículos que operarão em cada linha? 
Como no edital anterior, os veículos serão atribuídos por servi-
ços, tanto em tecnologia quanto em quantidade, como em ou-
tros tributos. Mais perguntas do Danilo Lisboa Barros: serão 
mantidos os espaços físicos chamados de conexões que funcio-
nam como mini terminais regionais, serão os mesmos previstos 
no edital anterior? Sim, serão mantidos os espaços de conexão. 
Como a população poderá participar da tomada de decisão so-
bre a mudança em linhas? A população poderá participar por 
audiências públicas, questionamentos oficiais a Comissão de Li-
citação e outros que forem disponibilizados. Aqui pergunta que 
veio pela internet: bom dia, sou Fábio Klein Born, gostaria de 
saber se virá a ter expansão na linha de trólebus e também os 
ônibus a bateria, se está em edital, as empresas serão obriga-

tada por meio dessa audiência pública e futuramente por ins-
trumento da consulta pública. 2 – Haverá canais mais flexíveis 
para atendimento das comunidades prezando pela transparên-
cia, inclusive, da SPTrans? Sim, haverá canais, já existem esses 
canais, que serão aprimorados. 3 – Tendo, o tempo de consulta 
em manifestação pública, essa regra fixada quando da publica-
ção da minuta de edital para consulta pública. Lucilene Pedro, 
me parece: qual é o posicionamento da Secretaria em relação a 
um maior atendimento da população mais carente que vive na 
periferia para que tenha um transporte de qualidade e mais in-
clusivo? Como mencionado na apresentação, haverá acréscimo 
na oferta de lugares, especialmente nas regiões periféricas. Re-
ginaldo Rodrigues da Silva nos pergunta: o Sistema SIM será 
atualizado e melhorado para resolver os problemas de sombra, 
que hoje faz perder carros em viagens? A resposta é sim, várias 
ações já estão sendo tomadas e a própria atualização dos equi-
pamentos ajudará muito nesse quesito. Lembrando que ao lon-
go da concessão todas as melhorias serão implementadas de 
acordo com a evolução tecnológica. A segunda pergunta: have-
rá ponderação na hora de remunerar as viagens que deixaram 
de ser realizadas em razão de congestionamento, passeatas, 
acidentes, ou problema com a rede aérea, ou mesmo com falta 
de energia? As regras de remuneração estarão previstas no edi-
tal. Vitor Mourão Filho - Geocontrol: a tecnologia de análise de 
imagens produzidas pelas câmeras embarcadas nos ônibus po-
derá analisar estes eventos automaticamente: avanço de sinal 
vermelho, risco de colisão, mudança de faixa contínua, compor-
tamento dos motoristas? A resposta é que esta sugestão será 
avaliada para inclusão do texto final da licitação. Agradecendo 
aqui a presença do secretário Caio Megale, que tem um com-
promisso, passo a palavra pra saudação final ao secretário.

Caio Megale - Secretário da Fazenda do Município de 
São Paulo: Obrigado, Sérgio. De novo, registar a importância 
desse processo, o comprometimento da Secretaria da Fazenda 
assim como da prefeitura nesse processo licitatório, todas essas 
subjeções vão ser consideradas, essa é uma audiência pública, 
estamos levando todas as perguntas pra casa, vamos debater 
quando elaborar o edital de licitação, depois o edital vai ser 
apresentado, vamos debater mais, vamos explicitar cada uma 
das ideias apresentadas. Então é uma alegria participar desse 
início de processo, tem que ser bastante criterioso, bastante 
detalhado, porque como eu falei no início, esse é um dos con-
tratos mais importantes da prefeitura, então nós temos uma 
grande responsabilidade nesse processo. Muito obrigado. Boa 
continuidade de trabalho pra vocês.

[Aplausos]
Sérgio Avelleda – Secretário de Transportes: Rodrigo 

Garrido pergunta: a licitação vai ser internacional? Considera-
mos importante em matéria de infraestrutura que essa seja a 
regra, objetivando ampliar o leque de participantes. As regras 
de participação estão definidas no edital e obedientes à legisla-
ção vigente. Paulo Lieberman: dada a necessidade de qualidade 
dos transportes e a satisfação dos usuários, mas tendo em vista 
as limitações de orçamento da prefeitura, como está o planeja-
mento em relação a gestão dos repasses dos recursos para as 
viações: estrutura, fluxo, prazos, valores, correções, etc.? A pre-
feitura cumprirá as suas obrigações em relação ao contrato e 
todos esses aspectos estão sendo estudados, inclusive em con-
junto com a Secretaria da Fazenda, e vocês viram, participa ati-
vamente de toda essa revisão. Antônio Tavares: o presidente 
Martinelli mencionou que essa gestão se preocupará com a 
questão de segurança no transporte. O que farão para conter a 
onda da vandalismo e queima de ônibus? Há alguma forma de 
mobilizar a Secretaria de Segurança Pública para auxiliar? O 
edital prevê tecnologias embarcadas como câmeras e botões de 
pânico, e os centros operacionais operando integrados intera-
gindo com os organismos públicos. Fábio Trindade pergunta: 
como será realizada a fiscalização das gratuidades em partidas/
operação? Este cada vez mais em empresas monopolizam as 
suas regiões acabando com a concorrência, assim reduzindo a 
qualidade operacional. Resposta: equipes de fiscalização atuam 
permanentemente na orientação e prevenção a fraude e utiliza-
ção indevida das gratuidades concedidas. Tecnologias embarca-
das estarão especificadas de modo a coibir a utilização inade-
quada e irregular. A fiscalização eletrônica também apoiará na 
questão das gratuidades na questão das partidas e na qualida-
de da operação prestada. Olá, bom dia, esta é uma pergunta de 
Fabrício Gomes: Parabéns pela audiência, é muito importante 
que a população participe do processo. A minha pergunta é so-
bre o táxi nos corredores de ônibus. No ano passado a gestão 
Haddad, por pressão, acabou liberando os taxistas em todos os 
corredores de ônibus da cidade retardando a velocidade dos 
mesmos que antes estava uma maravilha. O que vemos hoje é 
um congestionamento terrível desses táxis, principalmente nos 
corredores Consolação-Rebouças e da Nove de Julho, aumen-
tando o tempo considerado viável dentro dos coletivos com 
essa consequência. Qual será a providência que essa gestão irá 
tomar quanto a este problema? Mais uma vez parabéns. Agra-
decendo as considerações, entretanto a questão do táxi não é 
objeto dessa licitação. Jeremias José nos pergunta: o Decreto 
que regulamenta a divisão da cidade em lotes será mantido ou 
haverá nova publicação, uma vez que ela permite que o sistema 
ou linhas AL1... linhas ali, AL1faça sobreposição com a D1? O 
Decreto será adequado de acordo com a revisão da rede. A se-
gunda pergunta: o sistema será através de SPE ou consórcio? 
As regras de participação estarão explicitadas no edital. Luiz 
Yukio Nakamura nos pergunta, desde logo eu estou pedindo 
desculpas por uma eventual pronúncia do nome está incorreto, 
é em razão eventualmente da letra e incapacidade nossa de 
neste tempo fazer a leitura adequada, eu peço desculpas aos 
participantes da audiência. No edital anterior as empresas con-
corriam com consórcio, e se vencedor do pleito fariam uma SPE, 
Sociedade de Propósito Específico. Esta é a intenção do poder 
público? A regra de participação estará explícita no edital. Per-
gunta de Laércio Antônio Oliveira: 1 – A quantidade de veículos 
por tipo estrutural AL1 ou local, distribuidor local, imagino. 1 – 
A quantidade por tipo estará contida no edital. 2 – Forma de 
organização para participação em SPE, consórcio ou empresas. 
Também a regra estará explícita no edital. Wilson Alves de Al-
meida: haverá possibilidade de participação do certame por 
meio de cooperativas, bem como, quais serão os tipos de siste-
ma que irão operar as antigas cooperativas? As regras de parti-
cipação e os sistemas estarão previstos no edital. Sérgio Borges 
Arruda: o volume de gratuidade trouxe um enorme impacto no 
subsídio. De 2013 a 2016 saltou de 900 milhões para 3,3 bi-
lhões. Quanto que a Câmara Municipal na elaboração do orça-
mento vai retratar a realidade? E qual o risco de redução de 
frota que sempre surge diante disso? A frota prevista constará 
da minuta do edital a ser submetida para consulta pública. Alan 
Soares Lázaro: quais serão os principais critérios que serão 
adotados para a melhoria da frota de ônibus e o seu dimensio-
namento mais adequado com a realidade atual? A adequação 
da oferta de lugares e demanda de passageiros, capacidade e 
situação das tecnologias do sistema viário, respeitando as ca-
racterísticas de deslocamento da população, intervalo máximo 
de atendimento do sistema. Estruturar articulação e distribuição 
é a primeira reposta. A segunda resposta é, sim, as especifica-
ções técnicas por tipo de veículo estarão contidas no edital. Te-
reza Liporace: a administração elaborou um estudo sobre ou-
tros tipos habilitantes como, por exemplo, concessão 
patrocinada ou concessão administrativa? Entendemos que o 
modelo de PPP – Parceria Público Privada - permite o estabele-
cimento de remuneração variável que deve levar em conta me-
tas e padrões de qualidade. A resposta é o regime de contrata-
ção estará previsto no edital. Helen Miranda, nos pergunta: foi 
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