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COLETIVO DE ALITGOIffiIAS/BA

DECISAO

Relat6rlo:

1-Hist6rico do processo licitat6rio lxrr:a eioaccssio do serrigo de transporte
pdblico eoletivo de Alagoinhes

O servigo de transporte p0blico coletivo de Alagoinhas foi concedido

conforme Processo Adrninistrativo no O59 l20l9, Edital no OO1 l2olg e

Contratos no OO3/2O2O ATP - Alagoinhas Transportes P0blicos EPP e

OO4l2O2O Cidade das Aguas Transportes Urbanos de Alagoinhas Ltda.

Alem das obrigagbes operacionais (operag6o dos lotes designados,

alocagd.o dos quantitativos de frota determinados no Projeto Brisico do processo

licitat6rio e a data de inicio de implementagdo das propostas apresentadas

pelos outorgados) foram assumidas obrigagdes n6.o operacionais, integrantes

da infraestrutura do servigo, igualmente compromissadas pelas empresas

vencedoras-

Comp6em essas obrigag6es ndo operacionais:

l.ApresentagS.o do Projeto do Sistema de Bilhetagem Eletrdnica no

praz,o de ate 3O (trinta) dias apos a assinatura do contrato (cldrusula

5O" contrato);

2. Apresentagdo de sugestSo do layout da frota na prazn de ate 1O

(dez) dias apos a assinatura do contrato (Sub-anexo I.I - Requisitos

para prestagio do Servigo);

3. Apresentagio do Projeto da Central de Controle Operacional - CCO

no prazo de ate 9O (noventa) dias ap6s a assinatura do contrato (Sub-

anexo I.I - Requisitos para prestagdo do ServiEo);
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4. Apresentagio do Projeto do Servigo de Atendimento ao U

SAU no prazn de ate 3O (trinta) dias apos a assinatura do

{Sub-anexo I.I - Requisitos para prestaqio do Servigo);

ffi
su5rio -
contrato

5. Inicio da operagio no pra?n de 12O (cento e vinte) dias ap6s a

assinatura do contrato (cldusula 45" contrato);

6. Apresentagio do Projeto da garagem e Instalag6es no pr€rzo de at6

3O (trinta) dias apos a assinatura do contrato (Sub-anexo I.I -
Requisitos para prestagio do Servigo).

Sem duvidas, o processo de licitagdo dos serviEos ptblicos de

transporte coletivo por 6nibus representa marco historico para o municipio.

O langamento do Edital, a conclusAo do pleito com a respectiva

assinatura dos contratos, interferiu de forma robusta na organizagio social e

econOmica da cidade.

A populaglo em geral (comunidades, empresarios, politicos)

participou efetivamente das audidncias publicas formatando o projeto bAsico

do Edital e gerando expectativas da melhoria efetiva da prestagSo do servigo,

com foco em tr€s pofltos princiPais:

1. Renovagdo da frota;

2. Melhoria na Rede de atendimento (integragAo, novos servigos);

3- ReduEio no temPo de esPera.

Os compromissos operacionais conjuntamente com os compromissos

de infraestrutura do serviqo visam atender aos objetivos principais dos

contratos de concessdo frrmados com as licitantes vencedoras.

A modernizagSo do Sistema de Bilhetagem tem por objetivo melhorar

a aquisigio dos bilhetes de passagens com tapidez e comodidade purra os

usuarios, com melhoria tecnologica que favorega maior celeridade no embarque

dos usuarios e que permita a expans6o dos serviEos atravds da integragdo dos

servigos urbanos e servigos rurais, corn possibilidade futura de integraqio com

novos servigos e outros tipos de modais que venham a ser implan

longo da vig€ncia contratual;

tados ao
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padr6esO novo layout da frota ira, definitivamente, incluir os

tecnicos de acessibilidade, seguranga e conforto para os usuarios;

A central de controle operacional capacitara o poder pubrico e as

concessionarias para o pleno controle da prestagio do servigo (passageiros

transportados, quilometragem percorrida, quantidade de viagens realizadas,

c5{culo da tarifa} e proporcionara para a populagAo a transpar€ncia obrigatoria
para a necessaria prestagdo de contas do servigo ofertado e embasamento das
discussdes participativas de melhorias do servico.

Servigo de Atendimento aos Usuarios tem por objetivo formalizar
canal de interagS.o para todas as manifestagdes dos usuarios (reclamag6es,

sugestSes, elogios) com garantia de qualidade, rapidez e efici€ncia nas
respostas is demandas apresentadas;

AdequagS.o das garagens utilizadas para a guarda, manuteng6o e

conservagao da frota aos padr6es tecnicos que permitam a melhor
produtividade dos servigos com garantia de seguranga para os usuarios,
confiabilidade na execugio das viagens, conforto e condigdes dignas para os

trabalhadores internos {instaiag6es sanitArias, refeitorios, EpI's} ;

O cumprimento do prazn de inicio da operagio e fundamenfal, eis

que, com isso restou determinado o prazo de encerramento da prestagdo do
servigo das empresas permissionS,,rias Empresa Xavier Transportes Urbanos
Ltda. e viagAo cidade de Alagoinhas Ltda., alem do compromisso firmado de

absorgi"o da m6.o de obra destas operadoras.

A ComissS.o T6cnica para implantagio das obrigagdes dos contratos
de concessdo da prestagio do servigo de transporte publico coletivo urbano de

passageiros, institrrida pela Portaria SMTT n" O7/2O2O de O4 de margo de

2428, encaminholt, em 27 de abril de 2O2O, sob m.rmeros OO1 e OO2,

notificaglo aos concessionarios solicitando manifestagS.o sobre o cumprimento
dos prazos contratuais.

Em 27 de maio de 2O2O a Concessionaria Viagio Cidade da Aguas

protocolou resposta e, a Alagoinhas Transportes Publicos - ATP, no dia O4 de

junho de 2A2A.
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A Cidade das Aguas requereu a proffogag6o por 120 (cento e vinte)

dias para o inicio efetivo da operagS.o, apoiando o pleito na situagdo da crise
gerada pelo novo corona virus e, novamente, alegou suposto desequilibrio entre

os lotes de servigos licitados.

A Concessionaria Alagoinhas Transportes Publicos - ATP requereu

apenas a prorrogaqio do prazn de aquisigdo dos novos veiculos em 9O

(noventa) dias, contados a partir do encerramento das medidas restritivas, com

fundamento na crise econOmica gerada pela pandemia do novo corona virus,
contudo, comprometeu-se a iniciar a operagS.o na data proposta.

6 o relat6rio. Passo a decidir.

E inegavel que a pandemia da Convid-19 abalou de forma geral a
economia do pais.

Todos os municipios sentiram o impacto da reduEio da circulag6o de

bens e pessoas e, essa restrigio decorrente do isolamento social recomendado

pelos orgios de saude, impactou fortemente o setor de transporte publico de

passageiros.

Por ser um servigo essencial para a populaq6o, voltado a atender a
todos os desejos de deslocamentos (escola, trabalho, lazr-r, compras, saude) e

por ser ferramenta fundamental para a aplicagdo das politicas publicas e das

agdes de enfrentamento a crise na saude pirblica, foi mantida a execugSo dos

servigos.

A arrecadagAo do sistema, neste periodo de isolamento social, foi

inferior A redugAo de custos operacionais (redug6o da frota operacional e

redugS.o de sal6rios). O distanciamento soeial exige maior oferta do serviEo para

evitar a aglomeragio de passageiros, gerando custo maior que o valor da

arrecadagS.o.

As atuais prestadoras do serviqo acumulam debitos com enc€rrgos

sociais, tribrrtos, fornecedores, atrasos no pagarnento de pessoal e na entrega

de beneficios aos trabalhadores. E extremamente fragil a situaqS.o financeira

das prestadoras do servigo e improv6vel o aporte de capital nos investimentos

programados.
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Durante a vigdncia das medidas de enfrentamento a pandemia, a
empresa Xavier transportes urbanos Ltda., paralisou totalmente a sua
operagAo, em decorr€ncia de problemas administrativos anteriores a pandemia,
fato este que ensejou a determinagAo deste superintendente, med.iante acordo
com o Sindicato laboral, para que as demais permissionarias alocassem
veiculos para atender as comunidades afetadas.

conforme alega a ATp - Alagoinhas Transportes poblicos, as
montadoras de carrocerias e produtoras de chassis encontram-se em f€rias
coletivas e, por consequcncia, ndo h6 como prev€ o retorno das atividades e a
normalizagdo da entrega dos produtos encomendados (veiculos novos).

A renovagdo da frota para composiE6o da idade media proposta de 5
(cinco) anos necessita de investimentos na aquisigAo de veiculos novos otl
seminovos.

Entendo que o efeito da pandemia sobre a economia e, em especial
sobre o setor de transtrrorte, nao nos permite estipular prazos de durag6.o ou
formas de recuperagAo.

Entendo, tambem, que nao existe desequilibrio econ6mico entre
servigos (lotes) que sequer foram executados, portanto, n6o merece prosperar a
alegagAo da Viagio Cidade das Aguas.

Nesse ponto, destaco que antes do inicio da operagdo nio h6. que se

falar em desequilibrio econ6mico financeiro dos lotes, sem olyidarmos que a
referida concessionaria manteve-se silente durante o pran previsto em lei para
impugnagAo do Edital.

Noutro giro, as concessionarias n6o responderam na integra ao

expediente da Comissio de implantagio, a qual solicitou manifestag6"o quanto
a(o):

1. Projeto do Sistema de Bilhetagem eletr6nica;

2. Criag5o da pessoa juridica para gest6.o do Sisterna de Bilhe
Eletronica;

3. Projeto de sugest6"o do Layout da frota;

4. Procedimentos de aquisigSo da frota;

tagern

V
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5. Planos de absorg6.o da mao de obra

Friso novamente que ao responder ao quanto solicitado pela
Comissd.o de Acompanhamento as concessionarias resumir€rm-se a requerer a
prorrogagS.o das obrigag6es contratuais, sendo que a Empresa cidade das
Aguas pleiteou a prorrogae6o do inicio da operag6o e a Empresa ATp requereu
apenas a prorrogagS.o da entrega dos veicrdos novos, frise-se, comprometendo_
se a assumir as demais obrigag6es no prazo previsto no Edital.

Nesse cendrio, notadamente a crise financeira decorrente da
pandemia da covid-l9 e os seus impactos nas relagdes juridicas de direito
administrativo, a Lei Federal n" 8.666 f 93, no seu art. s7, s1", II, assim
estabelece:

Art. 57. {...) Slo Os Ilrazos de iniclo de etams de execocio, de
conclusao e de entrega adtrltem t rorrofaaio, mantidas as demais
cl6usulas do contrato e assegurada a manuteng6.o de seu equilibrio
econdmico-financeiro, desde que ocona algum dos seguintes motivos,
devidameate autuados em processo: II - sutptncli€acie de fato
excepcional ou lmprcvisivcl. estranho i voatade das partes. oue
altere firadamentalmeate as condlc6ss de erecucao do coatrato.
(grifamos).

Na especie, vislumbro que a pandemia da covid-19 constitui fato
imprevisivel que inlluencia diretamente nas condig6es de execuE6-o dos

contratos em quest6o, sem, contudo, impedir o inicio da operagAo, frise-se,

com a efetiva entrega dos respectivos lotes As empresas vencedoras do cer.tame.

Nesse norte, n6o pairam duvidas que o maior investimento

decorrente dos contratos de concess6.o em comento envolve a aquisiEd.o de

veiculos novos, conforme propostas apresentadas pelas empresas vencedoras.

Pottanto, merece guartds o plelto drs concesslonlrlas no que

tange a prorogagio do prazo para entrega do percentual de veiculos
novos, seJa petra paralizagio das atividades da iadtstria de veiculos em
todo territ6rio nacional, bem assim pela crise finaaceira decorrente da

paademia da covtd-l9.
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Dlto tsto, flxo o dr^ O1-lt2tzl0f}O
obrigagio.

para cumprlmento dc tal

com efeito, afasto os €rrgumentos da empresa Cidade das Aguas, a
qual requereu a prorrogagdo do inicio da operagdo, ao tempo em que fixo o dia
$loal2ozo para inicio da operaga.o, oportunidade em que as concessionarias
deverS"o assumir os seus respectivos lotes, com substituigdo das
permissionarias Empresa Xavier Transportes Urbanos Ltda. e Viag6o Cidade de
Alagoinhas Ltda.

As demais obrigag6es previstas no Edital deverS.o ser atendidas
conforme cronogr€rma abaixo a conta.r da notificagio da presente decis6o:

1. Layout da f'rota - prazr- de 3O (trinta) dias para apresentagdo;

2- Pessoa Juridica pare a Bilhetagem Eletr6aica - substituig6o do
Sindetcura (sindicato das empresas), transferindo a gest6o e comercializag1o
do sistema de Bilhetagem para o novo ente a partir do inicio da operagao;

3. ProJeto do Slstcma de Bilhetagem tletr6niea - prazo de 60

{sess€ata+ 30 (trinta} dias para apresentagio do projeto;

4" Frota e gerageB- a frota empregada na operagdo sera submetida
a vistoria, com exclusao de veiculos que nio atendam as condigoes

estabelecidas no contrato, e vistoria de c.onformidade nas Garagens, devendo

ser formatado cronogrEuna de vistoria no prazo de 3O (trinta) dias.

5. Absorgio da mio de obn - apresentaqlo do plano de absorgdo e

mio de obra no pra".o de 4O {quarenta) dias para sua inclusSo no normativo do

municipio conforme previsto no item 17. 11 do Edital.

6. Central de Contr,ole Operaeional - a prazo de 18O (cento e
oitenta) dias para implantag6o.

7. Servigo de Atendimeato ao Usu.ririo - apresentar projeto em 9O

(noventa) dias-

Por fim, determino a notifrcagio das empresas concessionarias e a
publicagdo da presente decis6"o.

Alagoinhas (BA), 19 de

Ant6nio
Dire
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